
บทที่ 3 

เงินลงทุนชั่วคราว 



   ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เร่ือง  การบัญชีส าหรับเงนิลงทุน
ในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน  เงนิลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ทีก่จิการมี
ไว้เพือ่เพิม่ความมัง่คั่งให้กบักจิการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งทีจ่ะ
ได้รับ (เช่น ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาทีเ่พิม่ขึน้ 
หรือในรูปของประโยชน์อย่างอืน่ทีก่จิการได้รับ (เช่นประโยชน์ได้รับ
จากความสัมพนัธ์ทางการค้า)  ซ่ึงไม่รวมสินค้าคงเหลอื  ที่ดิน  อาคาร
และอุปกรณ์ทีไ่ม่เป็นเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

 
 

 ความหมายของเงินสด
  



ประเภทของเงนิลงทุน 

 

เงนิลงทุนช่ัวคราว  
เงนิลงทุนระยะยาว  
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ความหมายของเงินลงทุนช่ัวคราว 

 

        เงินลงทุนท่ีกิจการตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี           เงินลงทุน
ชัว่คราวรวมถึง หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเงินลงทุน
ทัว่ไป และตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 
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ประเภทของเงินลงทุนช่ัวคราว 
 

1.  ตราสารหนีทุ้กชนิดและตราสารทุนทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด  
แบ่งเป็น 

  -    หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
  -    หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
  -     ตราสารหน้ีท่ีจะถึงครบก าหนดภายใน 1 ปี 
 

2.  ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด   

 -   เงินลงทุนทัว่ไปท่ีถือไวไ้ม่เกิน  1 ปี 
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 

 

เงินลงทุน – หุน้ทุน* – บริษทั..  XX 

 เงินสด     XX 

(บนัทึกซ้ือเงินลงทุนหุน้ทุน) 

1.  การบันทกึบัญชี ณ วนัซ้ือ  
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 

 

เงินลงทุน – หุน้ทุน – บริษทั..  XX 
รายไดเ้งินปันผล    XX 
 เงินสด     XX 
(บนัทึกซ้ือเงินลงทุนหุน้ทุนพร้อมเงินปันผลคา้ง) 

การรับผลตอบแทน  
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 

 

เงินสด   XX 
  รายไดเ้งินปันผล   XX 
(บนัทึกรับเงินปันผล) 

เมือ่กจิการได้รับเงนิปันผลจากบริษัทผู้ออกหุ้น  การบันทกึบัญชีดงันี้ 
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 

 

เงินสด    XX 
  เงินลงทุน – หุน้ทุน บริษทั...   XX 
  รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  XX 
(บนัทึกขายเงินลงทุนหุน้ทุน) 

การขายเงินลงทุน (ได้ก าไร) 
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 

 

เงินสด    XX 
รายการขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  XX 
  เงินลงทุน – หุน้ทุน บริษทั...  XX 
(บนัทึกขายเงินลงทุนหุน้ทุน) 

การขายเงินลงทุน (ขาดทุน) 
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 
การขายเงินลงทุน (บางส่วน) 

 

วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
วิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
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การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัตราสารทุน  
 

 

เงินสด    XX 
 เงินลงทุน – หุน้ทุน บริษทั...   XX 
 รายไดเ้งินปันผล    XX 
 รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน(ผลต่าง) XX 
(บนัทึกขายเงินลงทุนหุน้ทุนพร้อมเงินปันผล) 

การขายเงินลงทุนหุ้นทุนหลงัจากประกาศจ่ายเงินปันผล 
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การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัตราสารหน้ี  
 

 

เงินลงทุน – หุน้กู*้ – บริษทั..  XX 
 เงินสด     XX 
(บนัทึกซ้ือเงินลงทุนหุน้ทุน) 

1.  การบันทกึบัญชี ณ วนัซ้ือ  
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การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัตราสารหน้ี  
 

 

เงินลงทุน – หุ้นกู้* – บริษัท..  XX 

ดอกเบีย้รับ    XX 

  เงินสด     XX 

(บันทกึซ้ือเงินลงทุนหุ้นกู้พร้อมดอกเบีย้) 

กรณซ้ืีอหุ้นกู้ระหว่างงวดดอกเบีย้  
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การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัตราสารหน้ี  
 

 

เงินสด   XX 
  ดอกเบ้ียรับ   XX 
(บนัทึกรับดอกเบ้ีย) 

กรณีรับดอกเบีย้ 
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กรณขีายหุ้นกู้ (ตรงงวดดอกเบี้ย) 

เม่ือกิจการขายหุน้กูต้รงงวดดอกเบ้ีย ใหบ้นัทึกรับเงินดว้ยจ านวนท่ี
คิดจากราคาขายของหุน้กูห้กัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการขาย และ
โอนหุน้กูอ้อกจากบญัชีดว้ยราคาทุน (เหมือนเงินลงทุนในตราสาร
ทุน) ผลต่างท่ีเกิดข้ึนใหบ้นัทึกบญัชีรายการก าไรหรือบญัชีรายการ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 



กรณขีายหุ้นกู้ใน (ระหว่างงวดดอกเบี้ย) 

 ถา้กิจการขายหุน้กูใ้นระหวา่งงวดดอกเบ้ีย กิจการจะตอ้งไดรั้บดอกเบ้ีย
คา้งท่ียงัไม่ไดรั้บจากบริษทัผูอ้อกหุน้กู ้โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัผูอ้อกหุน้กู้
จ่ายดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยจนถึงวนัท่ีขายหุน้กูน้ั้นตามส่วนของหุน้กูท่ี้ขาย โดย
ขายดอกเบ้ียติดไปดว้ยซ่ึงจะเครดิต บญัชีดอกเบ้ียรับ ส่วนจ านวนเงินสดท่ี
บนัทึกบญัชีค านวณจากราคาขายหุน้กูห้กัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายและบวก
ดอกเบ้ียรับท่ีขายติดไป บนัทึกโอนหุน้ออกจากบญัชีดว้ยราคาทุน ผลต่างท่ี
เกิดข้ึนใหบ้นัทึกบญัชีรายการก าไรหรือบญัชีรายการขาดทุนจาการจ าหน่าย
เงินลงทุน  



การตีราคาเงินลงทุนช่ัวคราว 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตรา
สารหน้ีและตราสารทุน ก าหนดใหกิ้จการแสดงเงินลงทุนชัว่คราวในงบแสดง
ฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
เงินลงทุนทัว่ไปใหแ้สดงดว้ยราคาทุน 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดภายใน 1 ปี ใหแ้สดงดว้ย ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 



หลักทรัพย์เพือ่ค้า 

 ผลต่างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
ระหวา่งราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ให้
บนัทึกเป็นรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือ รายการขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดนั้น  



หลักทรัพย์เผื่อขาย 

ผลต่างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ระหวา่งราคาตาม
บญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายนั้น ใหบ้นัทึกเป็นรายการก าไร
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือ รายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงถือเป็นส่วนเกินทุนหรือ
ส่วนต ่ากวา่ทุน ใหแ้สดงเป็นรายการภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน   เม่ือกิจการขายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายนั้นจึงจะน าส่วนต่างดงักล่าวมา
บนัทึกเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ถือเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  



ตราสารหน้ีที่จะถอืจนครบก าหนดภายใน 1 ปี 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตรา
สารหน้ีและตราสารทุน ก าหนดใหกิ้จการแสดงบญัชีตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบก าหนดภายใน 1 ปี ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินปี ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย (Amortized Cost Method) ซ่ึงอาจจะเป็นราคาตามมูลค่าของ
หลกัทรัพย ์หรือราคาตามบญัชีหกัหรือบวกดว้ยส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าใน
เงินลงทุนท่ีคิดดว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หรือวธีิอ่ืนท่ีใหผ้ลไม่แตกต่าง
จากวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยา่งมีนยัส าคญั 

 



การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนช่ัวคราว 

การโอนเปลีย่นหลกัทรัพย์เพือ่ค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอืน่ 

 การโอนเปล่ียนหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ไปเป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืน 
กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน บันทึกบัญชี และรับรู้
ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนันั้นในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 



การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

การแสดงรายการเงนิลงทุนช่ัวคราว ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทุน ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน โดยแสดงต่อจากรายการเงิน
สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หรือแสดงต่อจากรายการเงนิสดที่กันไว้ใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์หรือตามข้อผูกพนัสัญญา (ถ้ามี) โดยแสดงเป็นยอดรวม ส่วน
รายละเอียดของเงินลงทุนแต่ละประเภท ให้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  105 เร่ือง 
เงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน ก าหนดไว้ 
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