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บทที ่5  
เงินลงทุน 

(Investments) 
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บทที ่5 เงินลงทุน (Investments) 
หัวข้อสําคัญ 
•ความหมายของเงินลงทุน (Definitions)  
•ประเภทของเงินลงทุน (Classified Investment) 
•การบันทึกบัญชีเงินลงทุน (Recorded Investment) 
    -ซื้อเงินลงทุน  (Purchased) 
    -รับผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investments) 
    -การปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญช ี(Adjusted Entry) 
    -ขายเงินลงทุน (Sold) 
    -การโอนเปลี่ยนประเภท (Transfer) 
    -การรับรู้การด้อยค่าในวันสิ้นงวด  (Impairment investment) 

• การแสดงรายการในงบการเงิน (Presentation and Disclosure) 



มาตรฐานการบัญชีไทย TAS 

ใช้มาตรฐานการบัญชีเลขที่ 105 

เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

 Investment in Debt and Equity 
Securities  

มาตรฐานการบัญชีเดิม ฉบับ 40  
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ความหมายเงินลงทุน 
 ตราสารหนี้ (Debt Securities) 
    หมายถึง 

สัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทัง้ทางตรง
และทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพยอ์ื่นให้แก่  
ผู้ถือตราสารตามจ านวนและเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน 
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ความหมายเงินลงทุน 
 ตราสารหนี้ (Debt Securities) 
•ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่  ตั๋วเงินคลัง  
  พันธบัตรรัฐบาล  
•ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน ได้แก่ ตั๋วแลกเงินที่ธนาคาร     
  รับรอง ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้  ตราสารหนี้ระยะสั้น 
  ไม่เกิน 1 ปี  ตราสารหนี้ระยะยาวเกินกว่า 1 ปี  
•ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนในรูปของ ดอกเบี้ยรับ 
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ความหมายเงินลงทุน (ต่อ) 
ตราสารทุน (Equity Securities) 
หมายถึง 
สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็น
เจ้าของในส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการ 
ที่ไปลงทุน 
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ความหมายเงินลงทุน (ต่อ) 
ตราสารทุน (Equity Securities) 
ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ   
ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน คือ ปันผล 
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ประเภทของเงินลงทุน 
แบ่งตามชนิดของตราสาร 
 -ตราสารหนี้ (Debt Security) 

 -ตราสารทุน (Equity Security) 

แบ่งตามระยะเวลาการถือครอง 
 -เงินลงทุนชั่วคราว/ระยะสั้น   

       (Temporary or short- term Investment  ) 

 -เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) 



ประเภทของเงินลงทุน 
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เงินลงทุนชั่วคราว 

ตราสารหนี ้ ตราสารทุน 
-หลักทรัพย์เพื่อค้า 
-หลักทรัพย์เผื่อขาย 
-ตราสารหนี้ที่จะครบก าหนด  
  ภายใน 1 ปี 

        -หลักทรัพย์เพื่อค้า 
        -หลักทรัพย์เผื่อขาย 



ประเภทของเงินลงทุน 
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เงินลงทุนระยะยาว 

ตราสารหนี ้ ตราสารทุน  
      -หลักทรัพย์เผื่อขาย   -หลักทรัพย์เผื่อขาย 

  -ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ    
    ก าหนด 
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ประเภทของเงินลงทุน-แบ่งตามสัดส่วน 
แบ่งตามความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ 

(สัดส่วนการลงทุน) ทางตรงและทางอ้อม 

 -สัดส่วนการลงทุน 1-19% (บริษัทอื่น) 

 -สัดส่วนการลงทุน 20-50% (บริษัทร่วม) 

 -สัดส่วนการลงทุน 51%ขึ้นไป (บริษัทย่อย) 



การลงทุนทางตรงและทางอ้อม 
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บริษัท ก จํากัด  บริษัท ข จํากัด  

บริษัท ค จํากัด  

60% 

30% 
10% 

18% 
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ประเภทของเงินลงทุน-แหล่งลงทุน 

•แบ่งตามแหล่งการลงทุน 
1) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   
2) การลงทุนนอกตลาดหลักทรพัย์ฯ   
3) ลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์เช่น  ที่ดิน  อาคาร  
4) ลงทุนในสถาบันการเงิน-ฝากประจ าธนาคาร 2-3 ปี   
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การจัดประเภทเงินลงทุน-แบ่งตามวัตถุประสงค ์
•เงินลงทุนในตราสารหนี้ (Debt Security)  
  -ถือไว้จนครบก าหนด (Held to Maturity) เงินลงทุนระยะยาว 
  -ถือไว้เผื่อขาย (Available for sale) เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 
  -ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) เงินลงทุนระยะสั้น 
•เงินลงทุนในตราสารทุน (Equity Security)  
  -ถือไว้เผื่อขาย (Available for sale) เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 
  -ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) เงินลงทุนระยะสั้น 
  -ถือไว้เพื่อความสัมพันธ์การค้าเป็นบริษัทร่วม/บริษัทย่อย  เงินลงทุนระยะยาว 
•เงินลงทุนทั่วไป (ซื้อนอกตลาดฯ) 
  -ถือไว้ระยะสั้น 
  -ถือไว้ระยะยาว 
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ตารางสรุป วิธีการบันทึกบัญช ี: ตราสารหนี ้
การจัด
ประเภท 

วันซื้อ การตีราคา 
วันสิ้นงวด 

ผลการตีราคา 
รับรู้ในงบ
การเงิน 

ผลตอบแทน 
การลงทุน 

1. ตราสารหนี ้
ถือไว้จนครบก าหนด 
Held to Maturity 

ราคาทุน ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

(ราคาตามบัญชี) 

ไม่รับรู้ -ดอกเบี้ยรับ 
-ก าไรส่วนเกิน
ทุนเมื่อขาย 

2. หลักทรัพย์เผื่อขาย 
Available for sale 

ราคาทุน ราคาตลาด 
 

(ราคาเสนอซื้อ) 

รับรู้ก าไร
(ขาดทุน)ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น  

-ดอกเบี้ยรับ 
-ก าไรส่วนเกิน
ทุนเมื่อขาย 

3. หลักทรัพย์เพื่อค้า 
Trading security 

ราคาทุน ราคาตลาด 
 

(ราคาเสนอซื้อ) 

รับรู้ก าไร
(ขาดทุน)ในงบ
ก าไรขาดทุน 

-ดอกเบี้ยรับ 
-ก าไรส่วนเกิน
ทุนเมื่อขาย 
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ตารางสรุป วิธีการบันทึกบัญช ี: ตราสารทุน 

การจัด
ประเภท 

วันซื้อ การตีราคา 
วันสิ้นงวด 

ผลการตี
ราคา 

รับรู้ในงบ
การเงิน 

ผลตอบแทน 
การลงทุน 

1. หลักทรัพย์เผื่อขาย 
Available for sale 

ราคาทุน ราคาตลาด 
 

(ราคาเสนอซื้อ) 

รับรู้ก าไร
(ขาดทุน)ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

-ปันผลรับ 
-ก าไรส่วนเกินทุน 
เมื่อขาย 

2. หลักทรัพย์เพื่อค้า 
Trading security 

ราคาทุน ราคาตลาด 
 

(ราคาเสนอซ้ือ) 

รับรู้ก าไร
(ขาดทุน)ในงบ
ก าไรขาดทุน 

-ปันผลรับ 
-ก าไรส่วนเกินทุน 
เมื่อขาย 
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ความหมายของคําศัพท ์  
•ราคาทุน (Cost Value) 
หมายถึง  ราคาซื้อ บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อ เช่น

ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างของหลกัทรัพย์ตรา
สารหนี้  ต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนการบริหารเงินทุน     
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ความหมายของคําศัพท ์  
•ราคาขาย (Sold Value) 
หมายถึง  ราคาขาย หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น
ค่าธรรมเนียมทั้งนี้ไม่รวมดอกเบี้ยรับ สามารถต่อรอง
ราคาอย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่อิสระไม่
เกี่ยวข้องกัน  
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ความหมายของคําศัพท์   
•มูลค่ายุติธรรม  (Fair Value) 
หมายถึง มูลค่าที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคาอย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 



21 Intermediate Accounting I 

ความหมายของคําศัพท์   
ราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortized Cost)  
หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ในวันที่ได้มา บวก
หรือ หัก ด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมของผลต่างระหว่าง
ราคาทุนเริ่มแรกกับราคามูลค่าที่ตราไว้ 
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การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในตราสาร 
ซื้อ (Purchased) 

รับผลตอบแทน (Return on Investment) 

ปรับปรุงในวันสิ้นงวด (Adjusted Entries) 

ขาย (Sold) 

การโอนเปลี่ยนประเภท (Change Investments) 

การรับรู้การด้อยค่า (Impairment Investment) 



ต้นทุนเงินลงทุน-ราคาซื้อ 

กรณีซื้อหลักทรัพย์ หรือ เงินลงทุน ใช้ราคาทุน   

  -ต้นทุนของเงินลงทุน  รวมถึง ราคาซื้อเงินลงทุน  

   ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร แต่ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์งบการเงิน และ 

   ดอกเบี้ยค้างรับ 
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ตัวอย่าง การซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญ 
 บริษัท ก จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากัด ซึ่งมีราคา

ที่ตราไว้ 200,000 บาท หุ้นมีราคาตลาด 400,000 บาท บริษัทได้
จ่ายเงินสดซื้อ 420,000 บาท รวมค่านายหน้า 12,000 บาท และ
ค่าตอบแทนในการวิเคราะห์งบการเงิน 8,000 บาท 
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 ต้นทุนของเงินลงทุน 

 ราคาตลาดหุ้นสามัญ    400,000 บาท  

 บวก ค่านายหน้า                              12,000 บาท  

 รวม                                            412,000 บาท 



การบันทึกบัญชี 

Dr.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์-หุ้นสามัญ 412,000 

      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                8,000 

            Cr. เงินสด                                 420,000 

     บันทึกซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

*ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์งบการเงินถือเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารเงินลงทุน 
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ตัวอย่าง การซื้อเงินลงทุนหุ้นกู ้
 1 ก.ค. 25x1 บริษัท ก จํากัด ลงทุนซ้ือหุ้นกู้ ของบริษัท ข จํากัด

(มหาชน) จํานวน 200 หุ้น ซึ่งหุ้นกู้มีราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 เม.ย. และ   
1 ต.ค.  หุ้นกู้มีราคาตลาดวันที่ซื้อ 950 บาท  บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียม
ใน การซื้อ 2,500 บาท  
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 ต้นทุนของเงินลงทุน 

 ราคาตลาดหุ้นกู้ จ านวน 200 หุ้น x 1,000x95% = 190,000 บาท  

 บวก ค่าธรรมเนียม                                           2,500 บาท  

 รวม                                                         192,500 บาท 



ตัวอย่าง การซื้อเงินลงทุนหุ้นกู้ (ต่อ) 
 1 ก.ค. 25x1 บริษัท ก จํากัด ลงทุนซ้ือหุ้นกู้ ของบริษัท ข จํากัด

(มหาชน) จํานวน 200 หุ้น ซึ่งหุ้นกู้มีราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 เม.ย. และ   
1 ต.ค.  หุ้นกู้มีราคาตลาดวันที่ซื้อ 950 บาท  บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียม
ใน การซื้อ 2,500 บาท  
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 จ านวนเงินที่บริษัท ก ต้องจ่ายซื้อเงินลงทุน 

 ต้นทุนของเงินลงทุน                               =  192,500 บาท  

 บวก ดอกเบี้ยค้าง 3 เดือน (200,000x4%x3/12) =     2,000 บาท                                     

 รวมเงินสดจ่าย                                             194,500 บาท 



การบันทึกบัญชี 
ก.ค. 1  

Dr.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์-หุ้นกู้   192,500 

      ดอกเบี้ยค้างรับ                      2,000 

            Cr. เงินสด                               194,500 

     บันทึกซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ 

     บวกดอกเบี้ยค้างรับ 3 เดือน ( 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.) 
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การบันทึกบัญชี 
ต.ค. 1  

Dr.  เงินสด                          4,000 

           Cr. ดอกเบี้ยค้างรับ                       2,000 

                ดอกเบี้ยรับ                            2,000 

     บันทึกรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ์      

     ดอกเบี้ยค้างรับ 3 เดือน ( 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.) 

     ดอกเบี้ยรับ 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย.)  
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การบันทึกการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 ตัวอย่างที่ 3 การบันทึกการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 ในระหว่างปี 25x1 บริษัทแห่งหนึ่ง ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทสาม จํากัด (มหาชน) บริษัทสี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ห้า จํากัด (มหาชน) บริษัทละ 40,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด 
หุ้นสามัญของบริษัททั้งสาม มีราคาตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัท
ซื้อหุ้นของทั้งสามบริษัทได้ในราคาหุ้นละ 10 บาท 12 บาท และ 
15 บาท ตามลําดับ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อ 0.5% ของ
ราคา 

30 Intermediate Accounting I 



การคํานวณราคาทุน 

หุ้นสามัญ บริษัทสาม จํากัด (มหาชน) 40,000 หุ้น x 10 บาท = 400,000 
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือ 2,000 

402,000 
หุ้นสามัญ บริษัทสี่ จํากัด (มหาชน) 40,000 หุ้น x 12 บาท = 480,000 

ค่าธรรมเนียมในการซื้อ 2,400 
482,400 

หุ้นสามัญ บริษัทห้า จํากัด (มหาชน) 40,000 หุ้น x 15 บาท = 600,000 
ค่าธรรมเนียมในการซื้อ 3,000 

603,000 
รวม 1,487,400 

31 Intermediate Accounting I 



เดบิต เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 
(trading investment) 

 
1,478,400 

เครดิต เงินสด 1,478,400 

บันทึกการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า 
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การบันทึกรายการเป็นดังนี้ 



การบันทึกผลตอบแทน 
จากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 ตัวอย่างที่ 4  การบันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญ 
คือ เงินปนัผลรับ รายได้จากเงินปันผลรับจะถือว่าเกิดขึ้น
เมื่อบริษัทผู้ถูกลงทุนประกาศจ่ายเงินปันผล จากตัวอย่าง
ข้างต้น ถ้าบริษัทสี่ จ ากัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล
หุ้นละ 2 บาท การบันทึกรายได้จะเป็นดังนี้ 
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การบันทึกบัญช ี

เดบิต เงินปันผลค้างรับ 

(dividend receivable) 
80,000 

เครดิต  เงินปันผลรับ 

(dividend revenue) 
80,000 

34 Intermediate Accounting I 

เมื่อบริษัทสี่ จํากัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล 
 

   เงินปันผลหุ้นละ 2 บาท จํานวน   40,000  หุ้น 
   เงินปันผลรับ    =  40,000 หุ้น x 2 บาท 
        =  80,000 บาท 

บันทึกการรับรู้รายได้จากเงินปนัผลของบริษัทสี่ จํากัด (มหาชน) 



การบันทึกบัญช ี
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เดบิต เงินสด 80,000 

เครดิต  เงินปันผลค้างรับ 80,000 

เมื่อบริษัทสี่ จ ากัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 
   

บันทึกการรับเงินปันผลจากบริษัทสี่ จ ากัด (มหาชน) 



การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพือ่ค้า และการแสดงรายการ
เกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคา้ในงบการเงนิ 

 ตัวอย่างที่ 5    

 การแสดงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบแสดงฐานะการเงิน จะต้อง
แสดงในราคาตลาดปัจจุบัน ดังนั้น ในวันสิ้นงวดบัญชี บริษัทต้องบันทึก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าในบัญชีเงินลงทุน เพื่อให้
บัญชีเงินลงทุนแสดงในราคาตลาดปัจจุบัน และในขณะเดียวกันบริษัท
จะต้องบันทึกรายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิไว้ในบัญชีด้วย จาก
ตัวอย่างข้างต้น ถ้าในวันสิ้นงวดบัญชี ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัทสาม 
จ ากัด (มหาชน) บริษัทสี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทห้า จ ากัด (มหาชน) 
เท่ากับหุ้นละ 11 บาท 13 บาท และ 14 บาท ตามล าดับ   
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า และการ
แสดงรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ในงบการเงิน 
 ตัวอย่างที่ 5  (ต่อ) 

 การบันทึกการปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ท าได้โดยการบันทึกผลต่างเพิ่ม (ลด) ในบัญชีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า และบันทึกบัญชีรายการก าไร (ขาดทุน) 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้า 
(Unrealized gain (loss) on trading investments)   
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การบันทึกบัญช ี

เดบิต เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 38,000 

เครดิต  รายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
          ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

38,000 
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ปรับปรุงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสาม จ ากัด (มหาชน)  
ให้แสดงราคาตลาดปัจจุบัน 

จํานวนหุ้น 40,000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 11 บาท = 440,000 
ราคาตามบัญชี = 402,000 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายการกําไร = 38,000 



การบันทึกบัญช ี

เดบิต เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 37,600 
เครดิต  รายการก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
          ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 
37,600 
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ปรับปรุงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสี่ จ ากัด (มหาชน)  
ให้แสดงราคาตลาดปัจจุบัน 

จ านวนหุ้น 40,000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 13 บาท = 520,000 
ราคาตามบัญช ี = 482,000 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายการก าไร = 37,600 



การบันทึกบัญช ี
เดบิต รายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 

ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 
 

43,000 
เครดิต  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า               43,000 
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ปรับปรุงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทห้า จ ากัด 
(มหาชน) ให้แสดงราคาตลาดปัจจุบัน 

จํานวนหุ้น 40,000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 13 บาท = 560,000 
ราคาตามบัญชี = 603,000 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายการขาดทุน = (43,000) 



หลังจากการบันทึกรายการปรับปรุง บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่อค้าแสดงยอดคงเหลือเท่ากับ 1,520,000 บาท ดังนี้ 

วดป. รายการ จํานวนเงิน วดป. รายการ จ ำนวนเงิน 

เงินสด 1,487,400 - รายการขาดทุนที ่
รายการกําไรที่ ยังไม่เกิดขึ้น 43,000 - 
ยังไม่เกิดขึ้น 38,000 - ยอดดุลยกไป  1,520,000 - 
รายการกําไรที่ 
ยังไม่เกิดขึ้น 37,600 - 

1,563,000 - 1,563,000 - 
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บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 



การแสดงรายการในงบการเงิน เป็นดังนี ้
บริษัท........................ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

  หน่วย  :  บาท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด            xxx 

    เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า    1,520,000 

    ลูกหนี้การค้า            xxx  
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การแสดงรายการในงบการเงิน เป็นดังนี ้
บริษัท............................ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

  หน่วย  :  บาท 

รายได้อื่น 

   เงินปันผลรับ                          80,000 

   รายการก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า        75,600 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

   รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า     43,000 
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การบันทึกบัญชีเพื่อปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้แสดง
ตามราคายุติธรรมหรือราคาตลาดปัจจุบัน 

 อย่างไรก็ตามในการบันทึกบัญชีเพื่อปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนให้แสดงตามราคายุติธรรมหรือราคาตลาดปัจจุบัน 
บริษัทสามารถบันทึกในบัญชีรายการปรับมูลค่าเงินลงทุน 
(Securities fair value adjustment หรือ Adjustment 
for valuation of investment) ก็ได้ จากตัวอย่างข้างต้น 
บริษัทบันทึกรายการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด ได้ดังนี้ 
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การบันทึกปรับปรุงบัญช ี

เดบิต รายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 38,000 

เครดิต  รายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
           ลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า 

 
38,000 

ปรับปรุงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสาม จํากัด (มหาชน) 

ให้แสดงราคาตลาดปัจจุบัน 
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การบันทึกปรับปรุงบัญช ี
เดบิต รายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 37,600 

เครดิต  รายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
           ลงทุนในหลักทรพัย์เพื่อคา้ 

 
37,600 

ปรับปรุงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสี ่จํากัด (มหาชน) 

ให้แสดงราคาตลาดปัจจุบัน 
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การบันทึกปรับปรุงบัญช ี

เดบิต รายการกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
  ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

43,000 

เครดิต รายการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน 

หลักทรัพย์เพื่อค้า 
 

43,000 

ปรับปรุงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทห้า จํากัด (มหาชน) 
ให้แสดงราคาตลาดปัจจุบัน 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด xxx 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,487,400 
บวก  รายการปรับมูลค่าเงนิลงทนุ               32,600 1,520,000 
ลูกหนี้การค้า xxxx 
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บริษัท........................ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
    หน่วย  :  บาท 



การบันทึกการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 ตัวอย่างที่ 6 การบันทึกการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 เมื่อบริษัทขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่แต่ละชนิดออกไป บริษัทอาจจะ
มีก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาขายสูง
กว่าหรือต่ ากว่าราคาตามบัญชีของหลักทรัพย์ที่บันทึกไว้ จาก
ตัวอย่างเดิม ถ้าบริษัทน าหุ้นสามัญของบริษัทสาม จ ากัด (มหาชน) 
ออกขายทั้งหมด 40,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท และจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% ของราคาขาย บริษัทจะมีก าไร
จากการขายหลักทรัพย์ 37,600 บาท 
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การคํานวณกําไรขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 

ราคาขายหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 12 บาท      480,000 

ค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% ของ 480,000         2,400 

เงินสดได้รับจากการขาย      477,600 

ราคาตามบัญชีของหุน้สามัญที่นาํไปขาย (402,000 + 38,000) 440,000 

กําไรจากการขายหลักทรัพย์       37,600 
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การบันทึกบัญช ี
เดบิต เงินสด 477,600 

เครดิต  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 440,000 

          ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ 37,600 

บันทึกการขายหุ้นสามัญของบริษัทสาม จ ากัด (มหาชน) 

และได้ก าไรจากการขาย 
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การบันทึกบัญช ี

เดบิต เงินสด 477,600 

เครดิต  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 402,000 

          รายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 38,000 

กําไรจากการขายหลักทรัพย์ 37,600 

บันทึกการขายหุ้นสามัญของบริษัท สาม จํากัด (มหาชน) 
และได้กําไรจากการขาย 
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ถ้าบริษัท ได้บันทึกการปรับมูลค่าไว้ในบัญชีการปรับมูลค่าของเงินลงทุน  
บริษัทต้องบันทึกกลับบัญชีรายการปรับมูลค่าของเงินลงทุนด้วย ดังนี้ 



โจทย์ บริษัท ก จ ากัด มีหลักทรัพย์ที่ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ข  จ ากัด
(มหาชน)  โดยมีวัตถุประสงค์ถือไว้เพื่อค้า มีรายละเอียดดังนี้ 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง 7  การจ าหน่ายหลักทรัพย์วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
  

วันที่ รายการ จํานวนหุ้น ราคาตลาดต่อหุ้น 

ม.ค.1 ยอดยกมา 3,000 60 

มี.ค.1 ซ้ือ 9,000 62 

พ.ค.15 ขาย (4,000) 61 

มิ.ย.10 ซ้ือ 6,000 65 

มิ.ย.20 ขาย (8,000) 67 

คงเหลือ 6,000 



การคํานวณต้นทุนเงินลงทุนต่อหน่วย 
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก “WA” 
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วันที ่ รายการ ซ้ือ ขาย คงเหลือ 
จ านวน @ รวมเงิน จ านวน @ รวมเงิน จ านวน @ รวมเงิน 

ม.ค.1 ยกมา 3,000 60 180,000 

มี.ค.1 ซื้อ 9,000 62 558,000 12,000 61.5 738,000 

พ.ค.15 ขาย 4,000 61.50 246,000 8,000 61.5 492,000 

มิ.ย.10 ซื้อ 6,000 65 390,000 14,000 63 882,000 

มิ.ย.20  ขาย       8,000 63 504,000 6,000 63 378,000 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง 7  การบันทึกบัญชีซื้อ-ขาย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
  มี.ค. 1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท -ข 

            เงินสด 
ซื้อหุ้นสามัญบริษัท -ข จ านวน 9,000 หุ้น ๆ ละ 62 .- 
(9,000x62=558,000)  

558,000  
558,000 

พ.ค. 15 เงินสด 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า 
            เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท-ข 
ขายหุ้นสามัญบริษัท -ข จ านวน 4,000 หุ้น ๆ ละ 61 .- 
ราคาขาย 4,000x61.00                         =244,000 
ราคาทุน  4,000x61.50                         =246,000 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า   =    2,000   

244,000 
2,000 

 
 

246,000 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง  การบันทึกบัญชีซื้อ-ขาย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
  มิ.ย. 10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท -ข 

            เงินสด 
ซื้อหุ้นสามัญบริษัท -ข จ านวน 6,000 หุ้น ๆ ละ 65 .- 
(6,000x65=390,000)  

390,000  
390,000 

มิ.ย.  20 เงินสด 
           เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท-ข 
           ก าไรจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า 
ขายหุ้นสามัญบริษัท -ข จ านวน 4,000 หุ้น ๆ ละ 61 .- 
ราคาขาย 8,000x67                          =536,000 
ราคาทุน  8,000x63                          =504,000 
ก าไรจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า    =  32,000   

536,000 
 

 
504,000 
32,000 
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1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง  การซื้อ 
2 ม.ค. 25x5 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จ ากัด จ านวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 110  
บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  100 บาท เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อ 0.50 % กิจการ
ตั้งใจจะถือไว้เพื่อค้า 

ม.ค. 2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท บี 
            เงินสด 
ซื้อหุ้นสามัญบริษัทบี จ านวน 100 หุ้น ๆ ละ 110 บวก
ค่าธรรมเนียมในการซื้อ 0.5% 
ราคาซื้อเงินลงทุน 110x100     = 11,000  
บวก ค่าใช้จ่าย 11,000x0.5%   =      55 
ราคาเงินลงทุน                     = 11,055 

11,055  
11,055 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง  การรับผลตอบแทน 
ต่อมา 31 ธ.ค. 25x5 บริษัท บี จ ากัด ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท และจะ
จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มกราคม 25x6  

ธ.ค. 31 เงินปันผลค้างรับ-บริษัท บ ี
               เงินปันผลรับ 
บริษัท บี จ ากัด ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท 
(100x5=500) 

    500    
  500 

25x6 
ม.ค. 15 

 
เงินสด 
                เงินปันผลค้างรับ 
รับเงินปันผลจากบริษัท บ จ ากัด 

 
    500 

    
 
 500 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) 
-วันสิ้นงวด ใช้ราคายุติธรรม 
-ผลต่าง กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นฯ   รับรู้ในงบกําไรขาดทุนฯ 
 การปรับปรุงวันสิ้นงวดบัญชี ท าได ้ 2 กรณี 

  กรณีที่ 2  ปรับปรุงโดยผ่านบัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ฯ 
        กรณี กําไร     Dr. ค่าเผ่ือ/รายการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ฯ   Cr.  กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้น   
        กรณี ขาดทุน  Dr. ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น   Cr. ค่าเผ่ือ/รายการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ฯ 
 
   
 

 กรณีที่ 1  ปรับปรุงรับรู้กําไรขาดทุนที่บัญชีหลักทรัพย์โดยตรง 
   กรณี กําไร Dr.  หลักทรัพย์ฯ                 Cr.  กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้น.. 
   กรณี ขาดทุนฯ Dr.  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น      Cr.  หลักทรัพย์ฯ 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) 
-วันสิ้นงวด ใช้ราคายุติธรรม 
-ผลต่าง กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นฯ  รับรู้ในงบกําไรขาดทุนฯ 
ตัวอย่าง    การปรับปรุงรับรู้กําไรขาดทุนที่บัญชีหลักทรัพย์โดยตรง 
•วันสิ้นงวดบัญชี 31 ธันวาคม 25x5  
หุ้นสามัญบริษัท บี จ ากัด มีราคายุติธรรม หุ้นละ   105  บาท 
  การบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด 
Dr ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า    555 
 Cr. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า       555 
ปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นราคายุติธรรม 
         ราคาทุน-วันซื้อ                11,055 
         ราคาตลาด 100x105=       10,500 
         ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น             555 
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 หลักทรัพย์ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) 
-วันสิ้นงวด ใช้ราคายุติธรรม 
-ผลต่าง กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นฯ รับรู้ในงบกําไรขาดทุนฯ 
ตัวอย่าง  การปรับปรุงโดยผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ฯ 
วันสิ้นงวดบัญชี  31 ธันวาคม 25x5  
หุ้นสามัญบริษัท บี จ ากัด มีราคายุติธรรม หุ้นละ   105  บาท 

การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด 
Dr ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า             555 
 Cr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  555 
   ปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นราคายุติธรรม 
         ราคาทุน-วันซื้อ              11,055 
         ราคาตลาด 100x105=     10,500 
         ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น           555 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เพื่อค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน   
วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด                                     xxx 
        เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า-หุ้นสามัญบริษัท บี-ยุติธรรม    10,500 
  
 

การปรับปรุงผ่านบัญชีหลักทรัพย์ฯโดยตรง 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เพื่อค้า 
งบกําไรขาดทุนฯ   

สําหรับ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 
รายได้อื่น 
       เงินปันผลรับ                                                         500 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
       ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทนุในหลักทรัพย์ฯเพือ่ค้า       555 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เพื่อค้า 
งบแสดงฐานะการเงิน   

วันที ่31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
      เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด                                        xxx  
      เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า-หุ้นสามัญบริษัท บี-ราคาทุน       11,055 
      หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคา้         555 
      เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า-หุ้นสามัญบริษัทบ-ีราคายุติธรรม   10,500 
  
 

การปรับปรุงผ่านบัญชีค่าเผื่อฯ 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เพื่อค้า 

                                งบกําไรขาดทุนฯ  
สําหรับงวด 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 

รายได้อื่น 
      เงินปันผลรับ                                                     500 
ค่าใช้จ่ายอื่น  
      ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรพัย์ฯ           555 
 



การขายหลักทรัพย ์
 การจ าหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก

การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 ถ้าได้บันทึกรายการปรับมูลค่าไว้ในบัญชี ต้องบันทึกกลับ
รายการปรับมูลค่าเงินลงทุนด้วย 

 การจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนต้องใช้วิธีการค านวณ      
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง  การขายหลักทรัพย์ทั้งหมด- 
ต่อมา  1 ธ.ค. 25x6 ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จ ากัด จ านวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
120 บาท  เสียค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% ของราคาขาย  

ธ.ค. 1 เงินสด 
            เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท 
            ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ฯ 
ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จ ากัด จ านวน 60 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 120  บาทเสียค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% 
ค่าธรรมเนียม 100x120=12,000x0.5%=60 
เงินสดได้รับ       12,000-60                        =11,940 
ราคาทุนเงินลงทุน 11,055-555                     =10,500
ก าไรที่เกิดขึ้นจากการขาย                            =  1,440 

11,940  
 10,500 

     1,440 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง  การขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 
ต่อมา  1 ธ.ค. 25x6 ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จ ากัด จ านวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
120 บาท  เสียค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% ของราคาขาย  

ธ.ค. 1 เงินสด 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ 
            เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท 
            ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ฯ 
ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จ ากัด จ านวน 60 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 120  บาทเสียค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% 
ค่าธรรมเนียม 100x120=12,000x0.5%=60 
เงินสดได้รับ       12,000-60                        =11,940 
ราคาทุนเงินลงทุน 11,055 -555                    =10,500
ก าไรที่เกิดขึ้นจากการขาย                          =   1,440 

11,940 
555 

 
 

 11,055 
     1,440 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading Security) 
ตัวอย่าง  การขาย-บางส่วน 
ต่อมา  1 ธ.ค. 25x6 ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จ ากัด จ านวน 60 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
120 บาท  เสียค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% ของราคาขาย  
ธ.ค. 1 เงินสด 

            เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นสามัญบริษัท 
            ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ฯ 

7,164  
 6,300 

     864 

ขายหุ้นสามัญ บริษัท บี จ ากัด จ านวน 60 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 120  บาทเสียค่าธรรมเนียมในการขาย 0.5% 
ค่าธรรมเนียม 60x120=7,200x0.5%=36 
เงินสดได้รับ       7,200-36                            =7,164 
ราคาทุนเงินลงทุน 11,055-555=10,500x60/100 =6,300 
ก าไรที่เกิดขึ้นจากการขาย                              =   864 
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หลักทรัพย์ถือไว้เผื่อขาย (Available for Sale)  
ตัวอย่าง  การซื้อ 
2 ม.ค. 25x5 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จ ากัด จ านวน 100 หุ้น ในราคา หุ้นละ 105 
บาท  มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  100 บาท    เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อ  0.50 % 
กิจการต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย 

การบันทึกบัญชีตราสารทุน (Equity Security) 

ม.ค. 2  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นสามัญบริษัท บี 
             เงินสด 

10,552.50  
10,552.50 

ซื้อหุ้นสามัญบริษัทบี จ านวน 100 หุ้น ๆ ละ105 บาท 
เสียค่าธรรมเนียม 0.5% 
ราคาซื้อ 105x100                    =       10,500.00 
บวก ค่าธรรมเนียมซื้อ10,500x.5%=              52.50 
รวมต้นทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย                 10,552.50 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (Available for sale) 
ตัวอย่าง  การรับผลตอบแทน 
ต่อมา 31 ธ.ค. 25x5 บริษัท บี จ ากัด ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท และจะ
จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มกราคม 25x6  

ธ.ค. 31 เงินปันผลค้างรับ-บริษัท บี 
              เงินปันผลรับ 
บริษัท บี จ ากัด ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท 
100x5=500 

    500   
   500 

25x6 
ม.ค. 15 

 
เงินสด 
              เงินปันผลค้างรับ 
รับเงินปันผลจากบริษัท บ จ ากัด 

 
    500 

   
 

  500 
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หลักทรัพย์ถือไว้เผื่อขาย (Available for Sale) 
  -วันสิ้นงวด  ใช้มูลค่ายุติธรรม 
  -ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นฯรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) 

ตัวอย่าง  การปรับปรุงโดยตรงบัญชีไปหลักทรัพย์ฯ 
วันสิ้นงวด  31 ธันวาคม 25x5  
หุ้นสามัญบริษัท บี จ ากัด มีราคายุติธรรม หุ้นละ   110  บาท 
  
 
 
  

การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด 
Dr. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นสามัญบริษัท บี          447.50 
 Cr. ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ฯ             447.50 
ราคาตลาดหลักทรัพย์เผื่อขาย   100x110=                11,000.00 
หัก  ราคาทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย                              10,552.50  
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย                       447.50 
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หลักทรัพย์ถือไว้เผื่อขาย (Available for Sale) 
-วันสิ้นงวด  ใช้มูลค่ายุติธรรม 
-ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นฯ  รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน(ส่วนของผู้ถือหุ้น) 

ตัวอย่าง การปรับปรุงผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ฯ 
วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 25x5  
หุ้นสามัญบริษัท บี จ ากัด มีราคายุติธรรม หุ้นละ   110  บาท 
  
  

ราคาตลาดหลักทรัพย์เผื่อขาย   100x110=                  11,000.00 
หัก  ราคาทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย                                10,552.50  
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย                         447.50 

 การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด 
Dr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-   447.50 
 Cr. ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ฯ    447.50 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เผื่อขาย 
งบแสดงฐานะการเงิน   

วันที ่31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                              xxx  
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นสามัญบริษัทบ-ีราคายุติธรรม        11,000 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายฯ               447.50 

  

การปรับปรุงผ่านบัญชีหลักทรัพย์ฯโดยตรง 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เผื่อขาย 

งบกําไรขาดทุนฯ   
งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

รายได้อื่น 
             เงินปันผลรับ                                       500  
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เผื่อขาย 
งบแสดงฐานะการเงิน   

วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                          xxx   
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย-หุ้นสามัญบริษัท บี-ราคาทุน         10,552.50 
    บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายฯ         447.50 
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย-หุ้นสามัญบริษัทบี-ราคายุติธรรม    11,000.00 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายฯ        447.50 

 
  

 
     

การปรับปรุงผ่านบัญชีค่าเผื่อฯ 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เผื่อขาย 
 

งบกําไรขาดทุนฯ     
งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

รายได้อื่น 
             เงินปันผลรับ                                          500  
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ตราสารหนี้ (Debt Security) 

  หมายถึง ตราสารที่แสดงความเป็นหนี้
ต่อกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  

ได้แก่ หุ้นกู้ (Bonds) 

  

ความหมาย: ตราสารหนี้   
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วัตถุประสงค์การลงทุนในตราสารหนี้   
•แบ่งตามวัตถุประสงค์การลงทุน 3 ประเภท ดังนี้ 
     1. ถือไว้จนครบกําหนด  (Held to Maturity) 
      2. ถือไว้เผื่อขาย (Available for Sale) 
      3. ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) 
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การบันทึกบัญชีตราสารหนี ้(Debt Security) 
ถือไว้จนครบกําหนด  (Held to Maturity) 
  -วันซื้อใช้ราคาทุน (Cost Value) 
  -ระหว่างงวดตัดจ าหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลด วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 
  -วันสิ้นงวดใช้ราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized Cost)  
   หรือเรียกว่า ราคาตามบัญชี 
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การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ (Debt Security) 
 ถือไว้เผื่อขาย (Available for Sale) 
  -วันซื้อใช้ราคาทุน (Cost Value) 
  -ระหว่างงวดตัดจ าหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลด วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 
  -วันสิ้นงวดใช้มูลค่ายุติธรรม(ราคาตลาด) (Fair Value) 
     ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น-รับรู้ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น (S/E) 
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การบันทึกบัญชีตราสารหนี ้(Debt Security) 

 ถือไว้เพื่อค้า (Trading Security) 
  -วันซื้อใช้ราคาทุน (Cost Value) 
  -วันสิ้นงวดใช้ มูลค่ายุติธรรม (ราคาตลาด) (Fair Value) 
    ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น-รับรู้ในงบก าไรขาดทุน (P/L) 
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  หุ้นกู้ (Bonds) 

 ราคาจําหน่ายหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยตลาด   หุ้นกู้ขายในราคาตามมูลค่า 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยตลาด   หุ้นกู้ขายในราคาสูงกว่ามูลค่า 

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ต่ํากว่า อัตราดอกเบี้ยตลาด   หุ้นกู้ขายในราคาต่ํากว่ามูลค่า 

ราคาจําหน่ายตราสารหนี้ (Debt Security) 
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เงินลงทุนในตราสารหนี ้(Debt Security) 

Above par 520,000   

Par 500,000   หุ้นกู้ (Bonds) 

Below par 480,000   

 Premium 20,000         - เงินลงทุน 

 Discount 20,000        + เงินลงทุน 
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 ตราสารหนี้  ถ้าหากซื้อสูงหรือต่ํากว่ามูลค่า 

 ตัดจําหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลด มูลค่า ตามอายุตราสาร 

 ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตัดส่วนเกิน/ส่วนลด  

    (Effective interest rate method)  

     ตามมาตรฐานการบัญชี  

เงินลงทุนตราสารหนี้ (Debt Security) 
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หลักทรัพย์ถือไว้จนครบกําหนด (Held to Maturity) 
ตัวอย่าง (ซื้อต่ ากว่ามูลค่าที่ตรา) 
2 ม.ค. 25x5 ซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอ จ ากัด จ านวน 10 หน่วย ในราคา 94.58  มูล
ค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 4% ต่อป ีจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง 
วันที ่30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ทุกป ีอายุหุ้นกู ้3 ปี กิจการต้ังใจจะถือไว้จน
ครบก าหนด (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6%) 
 
 

การบันทึกบัญช ีตราสารหนี ้(Debt Security) 

ม.ค. 2 ตราสารหนี้ถือจนครบก าหนด-หุ้นกู้บริษัทเอ 
            เงินสด 
ซื้อหุ้นกู้บริษัทเอ 10 หน่วย ๆ ละ 94.58 
ราคามูลค่า 10x1,000=10,000 
ราคาซื้อ 10,000x94.58%=  9,458 

9,458  
9,458 
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ตารางแสดงการตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู ้
วนัที ่ ดอกเบีย้รับ-ง/ส 

4% ต่อปี 

ดอกเบีย้รับแท้จริง 
6% ต่อปี 

ส่วนลด ราคาตามบัญชี
ตราสารหนี ้

วนัซ้ือ 542 9,458 

30 มิ.ย.x1 200   284 84 9,542 

31 ธ.ค.x1 200   286 86 9,628 

30 มิ.ย.x2 200   289 89 9,717 

31 ธ.ค.x2 200   292 92 9,809 

30 มิ.ย.x3 200   294 94 9,903 

31ธ.ค.x3 200   297 97  10,000 

Total 1,200 1,742 542 

9,458x3% 
200-284=84 

9,458+84 

10,000x2% 
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มิ.ย. 30 เงินสด 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด-หุ้นกู้บริษัทเอ         
          ดอกเบี้ยรับ 
รับผลตอบแทนพร้อมตัดส่วนลด งวดที่  1 

200 
84 

 
 

284 

การบันทึกบัญช ีรับผลตอบแทนพร้อมตัดส่วนลดตราสารหนี้  

ธ.ค. 31 เงินสด 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด-หุ้นกู้บริษัทเอ         
          ดอกเบี้ยรับ 
รับผลตอบแทนพร้อมตัดส่วนลด งวดที่  2 

200 
86 

 
 

286 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 

                    งบแสดงฐานะการเงิน  

                     วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน.- 

         ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนด –ราคาทุนตัดจ าหน่าย  9,628                             

             (9,458+84+86=9,628) 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบกําไรขาดทุนฯ 

       สําหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 
รายได้อื่น.- 

  ดอกเบี้ยรับ (284 + 286)                      570 
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หลักทรัพย์ถือไว้จนครบกําหนด (Held to Maturity) 
ตัวอย่าง (ซื้อสูงกว่ามูลค่าที่ตรา) 
2 ม.ค. 25x5 ซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอ จ ากัด จ านวน 10 หน่วย ในราคา 105.60  มูล
ค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 ครั้ง 
วันที ่30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ทุกป ีอายุหุ้นกู ้3 ปี กิจการตั้งใจจะถือไว้จนครบ
ก าหนด (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  4%) 
 
 

การบันทึกบัญช ีตราสารหนี ้(Debt Security) 

ม.ค. 2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด-หุ้นกู้บริษัทเอ 
           เงินสด 
ซื้อหุ้นกู้บริษัทเอจ านวน 10 หน่วย ๆ ละ105.60 
ราคาตามมูลค่า    10x1,000=10,000 
ราคาซื้อ 10,000x105.60=10,560  

10,560  
10,560 
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ตารางแสดงการตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู ้
วนัที ่ ดอกเบีย้รับ-ง/ส 

6%ต่อปี 

ดอกเบีย้รับแท้จริง 
4% ต่อปี 

ส่วนเกนิ ราคาตามบัญชี
ตราสารหนี ้

วนัซ้ือ 560 10,560 

30มิ.ย.x1 300 211 89 10,471 

31ธ.ค.x1 300 209 91 10,380 

30มิ.ย.x2 300 208 92 10,288 

31ธ.ค.x2 300 206 94 10,194 

30มิ.ย.x3 300 204 96 10,098 

31ธ.ค.x3 300 202* 98 10,000 

Total 1,800 1,240 560 

10,000x3% 10,560x2% 
300-211 

10,560-89 
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มิ.ย. 30 เงินสด 
            ดอกเบี้ยรับ 
            ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด- บริษัท เอ  
รับผลตอบแทนพร้อมตัดส่วนเกิน งวดที่ 1 

300  
211 
89 

การบันทึกบัญช ีรับผลตอบแทนพร้อมตัดส่วนเกินตราสารหนี้  

ธ.ค. 31 เงินสด 
          ดอกเบี้ยรับ         
          ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด- บริษัทเอ  
รับผลตอบแทนพร้อมตัดส่วนเกิน งวดที่ 2 

300  
209 
91 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 
             งบแสดงฐานะการเงิน  
                      วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน.- 

     ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด –ราคาทุนตัดจําหน่าย   10,380       

    (10,560-89-91=10,380) 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 
             งบกําไรขาดทุนฯ 
       สําหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 

รายได้อื่น.- 

  ดอกเบี้ยรับ (211 + 209)             420 
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ตราสารหนี(้หุ้นกู)้ครบกําหนด 

หุ้นกู้ครบกําหนดตามอายุ ได้รับการไถ่ถอนคืน (ขายคืน) 

Dr.  เงินสด                     10,000 

    Cr. ตราสารหนี้ถือไว้จนครบกําหนด      10,000 

ขายหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด 
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ตัวอย่าง การซื้อมีดอกเบี้ยค้างรับ 
2 ม.ค. 25x5 ซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอ จ ากัด จ านวน 10 หน่วย ในราคา 105.60  บวก
ดอกเบี้ยค้างรับ มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี จ่าย
ดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง วันที ่1 มิถุนายนและ 1 ธันวาคม ทุกป ีอายุหุ้นกู้ 3 ปี กิจการ
ตั้งใจจะถือไว้จนครบก าหนด 
 
 

การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ (Debt Security) 

ม.ค. 2 ตราสารหนี้ถือจนครบก าหนด-หุ้นกู้บริษัทเอ 
ดอกเบี้ยรับ (10,000x6%x1/12) 
           เงินสด 
ซื้อหุ้นกู้บริษัทเอ จ านวน 10 หน่วย ๆ ละ 105.60%   
บวกดอกเบี้ยค้างรับ 1 เดือน 

10,560 
50 

 
 

10,610 
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การบันทึกบัญชีตราสารหนี ้(Debt Security) 
หลักทรัพย์ถือไว้เผื่อขาย (Available for Sale) 
-วันซื้อ ใช้ราคาทุน 
-ตัดจําหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลด ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 
-วันสิ้นงวด  ใช้มูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
-กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น  รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ(ส่วนของผู้ถือหุ้น S/E) 
  จากตัวอย่างข้างต้น 

วันที ่31 ธันวาคม 25x5 หุ้นกู้บริษัทเอ จ ากัด มีราคายุติธรรม 104  (104%x10,000=10,400) 
การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด (ใช้วิธีการตั้งค่าเผื่อฯ) 
    Dr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์-ตราสารหนี้ถือไว้เผื่อขาย      20 
       Cr. ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นฯ                                      20 
        ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์เป็นราคาตลาด (10,400-10,380=20) 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เผื่อขาย 
งบแสดงฐานะการเงิน   

วันที ่31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 หลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นกู้บริษัทเอ-ราคาทุนตัดจําหน่าย 10,380 
 บวก   ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าหลักทรพัย์ฯ                            20 
 หลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นกู้บริษัทเอ-ราคายุติธรรม              10,400 
ส่วนของผู้ถือหุ้น(S/E) 
 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนฯ                                    20 
 

  

การปรับปรุงผ่านบัญชีค่าเผื่อฯ 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เผื่อขาย 

งบกําไรขาดทุนฯ  
งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

รายได้อื่น 
       รายได-้ดอกเบี้ยรับ (211+209)                     420                         
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หลักทรัพย์ถือไว้เพื่อค้า  (Trading Security)  
 -วันซื้อใช้ราคาทุน 
 -ไม่ต้องตัดส่วนเกิน/ส่วนลดระหว่างงวด 
 -วันสิ้นงวด ใช้ราคายุติธรรม-กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิด-P/L 
  
 
 

การบันทึกบัญชีตราสารหนี้(Debt Security) 

ม.ค. 2 ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า-หุ้นกู้บริษัทเอ 
           เงินสด 
ซื้อหุ้นกู้บริษัทเอ จ านวน 10 หน่วย ๆ ละ 105.60%   

10,560  
10,560 

ตัวอย่าง การซื้อ 
2 ม.ค. 25x5 ซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอ จ ากัด จ านวน 10 หน่วย ในราคา 105.60  มูลค่าที่ตราไว้ 
หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย6% ต่อป ีจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง วันที ่30 มิถุนายนและ 31 
ธันวาคม ทุกปี อายุหุ้นกู ้3 ปี กิจการตั้งใจจะถือไว้เพ่ือค้า 
 
 



ตราสารหนี้ ถือไว้เพื่อค้า  (Trading Security) 
 ถือไว้เพื่อค้า  (Trading Security)  
          -วันซื้อใช้ราคาทุน 
          -ไม่ต้องตัดส่วนเกิน/ส่วนลดระหว่างงวด 
          -วันสิ้นงวด ใช้ราคายุติธรรม-กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิด-P/L 
จากตัวอย่างข้างต้น การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด (ใช้วิธีการตั้งค่าเผื่อฯ) 
วันที ่31 ธันวาคม 25x5 หุ้นกู้บริษัทเอ จ ากัด มีราคายุติธรรม 104  
 Dr. ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ฯ   160 
  Cr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพ่ือค้า                             160 
    ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์เป็นราคาตลาด (10,560-10,400=160) 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เพื่อค้า 
งบแสดงฐานะการเงิน  

 วันที ่31 ธันวาคม 25x5 
สินทรัพย์หมุนเวียน.- 
 
 หลักทรัพย์เพื่อคา้-หุ้นกู้บรษิัทเอ-ราคาทุน    10,560 
     (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหลกัทรพัย์ฯ                 (160) 
 หลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นกู้บริษัทเอ-ราคายุติธรรม  10,400 
      

  

การปรับปรุงผ่านบัญชีค่าเผื่อฯ 
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การแสดงรายการในงบการเงิน: หลักทรัพย์เพื่อค้า 

งบกําไรขาดทุนฯ  
งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

รายได้ ดอกเบี้ยรับ 
 ดอกเบี้ยรับ (300+300)                                 600 
ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนฯ                (160)  
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การลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทอื่น/บริษัทร่วม/บริษัทย่อย 

ลงทุนในหุ้นสามัญ 1-19% 

ลงทุนในหุ้นสามัญ 20-50% 

ลงทุนในหุ้นสามัญ เกิน 50% 

บริษัทอื่น  
Other Company 

บริษัทร่วม 
 Associate Company  

บริษัทย่อย  
Subsidiary Company 

 ความสัมพันธ์น้อย 

 มีอิทธิพลเป็นสาระสําคัญ 

เข้าไปควบคุม 

ซื้อ-ราคาทุน  / วันสิ้นงวด- ราคายุติธรรม 

 ใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) 

 ใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) 
จัดทํางบการเงินรวม Consolidation 



มีอิทธิพลเป็นสาระสําคัญ 

หมายถึง 

เข้าไปมีอํานาจในกิจการที่ลงทุน    
ในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
และนโยบายด้านการเงิน 
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การบันทึกบัญชีวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) 
 โจทย์ตัวอย่าง 
1 มีนาคม 25x5 
 บริษัท A จํากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท F จํากัด จํานวน 

20,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 60 บาท  บริษัท F จํากัด มีหุ้น
สามัญทั้งหมด 50,000 หุ้น  ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 50 บาท  

31 ธันวาคม 25x5  
 -บริษัท F จํากัด มีกําไรสุทธิประจําปี 5,000,000 บาท 
 -ราคาตลาดหุ้นสามัญบริษัท F จํากัด มีราคาหุ้นละ 65 บาท 
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การบันทึกบัญชีวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) 
 โจทย์ตัวอย่าง (ต่อ) 
10 มีนาคม 25x6  
 -บริษัทร่วม  F จ ากัด ประกาศจ่ายเงินปันผล 30%ของก าไรสุทธิ

และจะจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 25x6 
20 เมษายน 25x6   ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม F จ ากัด 
31 ธันวาคม 25x6  
 -บริษัท F จ ากัด มีผลขาดทุนสุทธิประจ าปี 2,000,000 บาท 
 -ราคาตลาดหุ้นสามัญบริษัท F จ ากัด มีราคาหุ้นละ 55 บาท 
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การบันทึกบัญช ี
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

25x5 

มี.ค. 1 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (F)  

          เงินสด 

ซื้อหุ้นของบริษัท F 20,000 หุ้นๆละ 60บาท 

(สัดส่วน 20,000*100/50,000=40%) 

 

1,200,000 

 

 

1,200,000 

ธ.ค. 31 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (F) 

           ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม (F) 

บริษัท F มีก าไรสุทธิประจ าปี 5,000,000.- 

(5,000,000 x 40%=2,000,000) 

2,000,000  

2,000,000 
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การบันทึกบัญช ี
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

25x6 

มี.ค. 10 

 

เงินปันผลค้างรับ 

           เงินลงทุนในบริษัทร่วม (F) 

บริษัท F ประกาศจ่ายเงินปันผล 30% ของก าไร 

(5,000,000x30%=1,500,000x40%=600,000) 

 

600,000 

 

 

600,000 
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การบันทึกบัญชี 
Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

25x6 

เม.ย. 20 

  

 

เงินสด 

           เงินปันผลค้างรับ 

รับเงินปันผลจากบริษัท F ตามประกาศ 

 

600,000 

 

 

600,000 

ธ.ค. 31 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม (F) 

            เงินลงทุนในบริษัทร่วม (F) 

บริษัท Fมีผลขาดทุนปีนี้ 2,000,000 บาท 

(2,000,000 x 40%=800,000) 

800,000  

800,000 



113 Intermediate Accounting I 

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท (GL) 

      บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม F         No.  15 
25x5 
ม.ีค.1  ซื้อ           1,200,000 

25x5 

ธ.ค.31 กําไร         2,000,000 

25x6 25x6 
                        3,200,000                         3,200,000 

ธ.ค.31  ยกไป       3,200,000 

 ม.ค.1  ยกมา       3,200,000  มี.ค.10 ปันผล        600,000 
 ธ.ค.31 ขาดทุน       800,000 
          ยกไป      1,800,000 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน.- 

      เงินลงทุนในบริษัทร่วม F จํากัด 

 ปี 25x6  ปี 25x5 

 

1,800,000 

 

3,200,000 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบกําไรขาดทุนฯ  

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 

รายได/้ค่าใช้จ่าย  

  ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม 

ปี 25x6 ปี 25x5 

 

(800,000) 

 

2,000,000 
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การซื้อหลักทรัพย์ในราคารวม 
การซื้อหลักทรัพย์ในราคารวม 
 ใช้ราคายุติธรรม(ราคาตลาด)เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุน ดังนี้ 
   กรณี 1 -ถ้าทราบราคาตลาดหุ้นเพียงชนิดเดียว 
             ให้น าราคาตลาดของหุ้นที่ทราบไปหักออกจากราคาทุนรวม 
   กรณี 2 -ถ้าทราบราคาตลาดหุ้นทั้งสองชนิดใช้วิธีการปันส่วนตาม 
              อัตราส่วนของราคาตลาด 
   กรณี 3 -ถ้าไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นทั้งสองชนิด ให้บันทึกบัญชี 
                รวมกันไปก่อนและค่อยบันทึกแยกเมื่อทราบราคาตลาด 
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การซื้อหลักทรัพย์ในราคารวม 
โจทย์ตัวอย่าง 
 -กิจการซื้อหุ้นสามัญ+หุ้นบุริมสิทธิในราคาหนว่ยละ  200 บาท 

 จํานวน 500 หน่วย   ของบริษัท เอ จํากัด  เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อ 
0.20%  หุ้น 500 หน่วย ประกอบด้วยหุ้นดังนี้ 

  หุ้นสามัญจํานวน 2,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ  50 บาท 

  หุ้นบุริมสิทธิ จํานวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 20 บาท 

 -ราคาตลาด หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิบริษัทเอ ซื้อขายดังนี้ 

  หุ้นสามัญหุ้นละ  60 บาท 

  หุ้นบุริมสิทธิหุ้นละ 18 บาท 
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การคํานวณ 
ชนิดหุ้น จํานวน 

(หุ้น) 

ราคา
ตลาด 

ราคาตลาด
รวม 

 

สัดส่วน  

ราคา
ทุนรวม 

ราคา
ต่อหุ้น 

หุ้นสามัญ 2,000 60 120,000 120/138 87,130 43.57 

หุ้นบุริมสิทธิ 1,000 18 18,000 18/138 13,070 13.07 

       รวม 138,000 138/138 100,200 

การบันทึกบัญชี 
วันซื้อ หลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นสามัญ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นบุริมสิทธ ิ

           เงินสด 

ซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมกัน 

87,130 

13,070 

 

 

100,200 

100,200x120/
138 

87,130/2,000 
120,000/
138,000 
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การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับสินทรัพย์อื่น    
กรณีแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อื่น 
 -ใช้ราคาตลาดของสินทรัพย์อื่นที่ช าระเป็นราคาทุนของหลักทรัพย์  ถ้าไม่ทราบ 

 -ใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นราคาทุน             ถ้าไม่ทราบ 

 -ใช้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นที่ช าระเป็นราคาทุนของหลักทรัพย ์

      และกิจการจะต้องบันทึกก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์

  การบันทึกบัญชี 

 Dr. เงินลงทุน(หลักทรัพย์)    xx 

      ก าไร/ ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์  xx  

    Cr.  สินทรัพย์อื่นที่น าไปแลก     xx 
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การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับสินทรัพย์อื่น (ต่อ) 
โจทย์ตัวอย่าง 
 -กิจการโอนที่ดิน ราคาทุน 1,200,000 บาท เพื่อชําระหลักทรัพย์- 

    หุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

 กรณีที่ 1  ทราบราคาตลาดของท่ีดิน  ราคา 1,400,000 บาท 

 กรณีที่ 2  ทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญ หุ้นละ 130 บาท 

   กรณีที่ 3  ไม่ทราบราคาตลาดของที่ดิน และราคาหุ้นสามัญ 



การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับสินทรัพย์อื่น (ต่อ) 
โจทย์ตัวอย่าง 

-กิจการโอนที่ดิน ราคาทุน 1,200,000 บาท เพื่อชําระหลักทรัพย์-หุ้นสามัญ 

     จํานวน 10,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 กรณีที่ 1  ทราบราคาตลาดของที่ดิน  ราคา 1,400,000 บาท 
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การบันทึกบัญชี 

      Dr. เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย-หุ้นสามัญ   1,400,000 

            Cr. ที่ดิน                                                        1,200,000 

                 กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน                                 200,000 
   



การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับสินทรัพย์อื่น (ต่อ) 
โจทย์ตัวอย่าง 

-กิจการโอนที่ดิน ราคาทุน 1,200,000 บาท เพื่อชําระหลักทรัพย์-หุ้นสามัญ 

     จํานวน 10,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 กรณีที่ 2  ทราบราคาตลาดของหุ้นสามัญ หุ้นละ 130 บาท 
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การบันทึกบัญชี 

      Dr. เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย-หุ้นสามัญ   1,300,000 

            Cr. ที่ดิน                                                        1,200,000 

                 กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน                                 100,000 
   



การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับสินทรัพย์อื่น (ต่อ) 
โจทย์ตัวอย่าง 

-กิจการโอนที่ดิน ราคาทุน 1,200,000 บาท เพื่อชําระหลักทรัพย์-หุ้นสามัญ 

     จํานวน 10,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 กรณีที่ 3   ไม่ทราบราคาตลาดของที่ดิน และราคาหุ้นสามัญ 
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การบันทึกบัญชี 

      Dr. เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย-หุ้นสามัญ   1,200,000 

            Cr. ที่ดิน                                                        1,200,000 
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รายการที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นทุน 
1. รับเงินปันผล (Cash Dividends) 

2. รับหุ้นปันผล  (Stock Dividends) 

3. การแบ่งแยก-รวมหุ้น (Stock Split-up-down) 

4. การได้รับสิทธิซื้อหุ้น  (Stock Rights) 

5. การแปลงสภาพหุ้น (Stock Conversion) 

6. การไถ่ถอนหุ้น (Stock Redemption)  
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1. รับเงินปันผล (Cash Dividends) 
โจทย์ กิจการลงทุนในบริษัท ดี จํากัด ต่อมาวันที่ 20 มีนาคม 25x6 บริษัท ดี 

ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท และจะจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 25x6 
กิจได้มีหุ้นสามัญในบริษัทดี จํากัด จํานวน 2,000 หุ้น 

  การบันทึกบัญชี 
 วันที่ประกาศจ่าย (วันที่มีสิทธิ)์ 
  Dr. เงินปันผลค้างรับ  10,000   
   Cr.  เงินปันผลรับ              10,000 
 วันรับเงินปันผล (วันรับเงิน) 
  Dr. เงินสด    10,000 
   Cr.  เงินปันผลค้างรับ             .10,000  


