นโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง เงินลงทุน
คาแถลงการณ์
นโยบายการบัญชี ภาครัฐเรื่อง เงินลงทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐๕ เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใช้แทนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ดังนี้
๑. ย่อหน้าที่ ๖.๒๕ ถึง ๖.๓๐ หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ เรื่อง เงินลงทุน
๒. ย่อหน้าที่ ๗.๒๑ หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน เรื่อง กาไร/ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นของเงินลงทุน
๓. ย่อหน้าที่ ๘.๑๒ หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายได้ เรื่อง กาไร/ขาดทุนจากการจาหน่าย
เงินลงทุน
๔. ย่อหน้าที่ ๔.๑ คาอธิบายศัพท์ คาว่า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์หรื อ
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด และอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญ

๒

สารบัญ
ย่อหน้าที่
คานา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
รูปแบบของเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
การจัดประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าเริ่มแรก
การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในตราสารทุน
การจัดประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม
อานาจในการควบคุมหน่วยงานที่ถูกควบคุม
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในหน่วยงานร่วม
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าเริ่มแรก
การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุ/หน่
ม วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป
การด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

๑
๒
๓-๕
๖-๘
๙-๒๙
๙-๑๗
๑๐-๑๓
๑๔-๑๕
๑๖-๑๗
๑๘-๒๙
๑๘
๑๙-๒๙
๑๙-๒๓
๒๑-๒๓
๒๔-๒๕
๒๖-๒๙
๓๐-๕๑
๓๐-๔๓
๓๑-๓๓
๓๒-๓๓
๓๔-๓๗
๓๕-๓๗
๓๘
๓๙-๔๐
๔๑-๔๓
๔๔-๕๑
๔๔
๔๕-๕๑
๔๕
๔๖
๔๗-๔๘
๔๙-๕๑

๓
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
การวัดมูลค่าภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
การแสดงรายการเงินลงทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
การจาหน่ายเงินลงทุน
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
การเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
ภาคผนวก

ย่อหน้าที่
๕๒-๕๘
๕๒-๕๓
๕๔-๕๕
๕๖
๕๗-๕๘
๕๙-๖๔
๕๙-๖๒
๖๓-๖๔
๖๕-๖๖
๖๗-๖๘
๖๙-๗๒
๗๓
๗๔

๔

ร่างนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง เงินลงทุน
วัตถุประสงค์
นโยบายการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับเงิ นลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ
ตราสารทุน ไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็น เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความต้องการของ
ตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ขอบเขต
๑. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีแ ละการเปิดเผยข้อมูลสาหรับ
เงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน

คานิยาม
๒. คาศัพท์ที่ใช้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับหน่วยงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ส่วนแบ่ งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปของ
ประโยชน์อย่างอื่นที่หน่วยงานได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า ) รายการ
ต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเงินลงทุน
ก) สินค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาดทาให้ หน่วยงาน
ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือห ลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภท
เป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่หน่วยงาน
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน
ตราสารทุ น หมายถึง ตราสาร ที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียในสินทรัพย์
ที่เหลืออยู่ของกิจการหรือหน่วยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว
ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้อ ง
จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจานวนและเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้โดยชัดเจนหรือโดย
ปริยาย

๕
ราคาตลาด หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานสามารถได้รับจากการขายสินทรัพย์ในตลาดซื้อขายคล่อง
ตลาดซื้อขายคล่อง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้
ก) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน
ข) ต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทาการ
ค) ต้องเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง วิธีคานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุของ
ตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
ตลอดอายุของตราสารหนี้เท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้
หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่นที่มีการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายคล่องจึงทาให้สามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที
มูลค่ายุติธรรมจะถือว่าสามารถกาหนดได้ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการ
เผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ทาการเผยแพร่ราคา
ต่อสาธารณชน
หน่วยงานผู้ควบคุม
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

หมายถึง หน่วยงาน ภาครัฐที่ มีอานาจในการควบคุม หน่วยงาน อื่น หรือกิจการ

อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ หมายถึง อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดังกล่าว
การควบคุม หมายถึง การมีอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการหรือ
หน่วยงานที่ถูกควบคุม เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการหรือหน่วยงานนั้น
รูปแบบของเงินลงทุน
๓. หน่วยงานถือเงิน ลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน เช่น เพื่อสะสมเงินทุนส่วนเกิน เพื่อให้ได้รับกาไรจาก
การขึ้นลงของมูลค่าเงินลงทุนในระยะสั้น เพื่อผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการถือครอง เงินลงทุน จนครบ
กาหนดอายุ เพื่อผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งกาไร จากการถือครองเงินลง ทุนในตราสารทุน หรือเพื่อดารง
สัดส่วนความเป็นเจ้าของใน กิจการหรือหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้านใด
ด้านหนึ่ง เป็นต้น

๖
๔. เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอื่น ในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม่มีเอกสาร
สิทธิ เงินลงทุนอาจอยู่ ในรูปของ ส่วนได้เสียในผลการดาเนินงานของกิจการอื่น เช่น หุ้นทุน ในนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึงเงินลงทุน
ในสินทรัพย์ชนิดอื่น เช่น ทอง เพชร หรือสินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด
๕. เงินฝากธ นาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจา ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงิ นอื่นซึ่งกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน จัดเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง
หน่วยงานต้อง วัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากมีกาหนด จ่ายคืนภายใน ๑ ปีนับจากวันสิ้นสุ ดรอบระยะเวลา
รายงาน หน่วยงานต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและต้องแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบแสดง
ฐานะการเงิน หรือหากมีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๑ ปี ต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวและต้องแสดง
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงิน สาหรับเงินฝากธนา คารที่มีข้อจากัดในการเบิกถอน
หน่วยงานต้องจัดประเภท และแสดงรายการเป็น เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน อื่นหรือสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดเวลาของข้อจากัดในการเบิกถอน หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก
ประจาและบัตรเงินฝากที่มีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน ดังต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
๕.๑ อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจา ) และบัตร
เงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นซึ่งกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน
๕.๒ ยอดเงินฝากแยกตาม กาหนด เวลาในการจ่ายคืน เช่น ภา ยใน ๑ ปี เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
และเกินกว่า ๕ ปี
๕.๓ ข้อจากัดในการเบิกถอน เช่น เงินฝากประจาที่ใช้ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
ต้นทุนของเงินลงทุน
๖. ราคาของเงินลงทุนสะท้อนถึงต้นทุนของเงินลงทุนซึง่ รวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่ หน่วยงานจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึง่ เงินลงทุนนัน้ เช่น ราคาจ่ายซือ้ เงินลงทุน ค่านายหน้า
และค่าธรรมเนียม ต้นทุนของการจัดทา
รายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการบริหารและ
ต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา
๗. หากหน่วยงาน ได้เ งินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่น รายจ่ายใน
การได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องกาหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาไปแลก เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจน
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมกว่า
๘. ตามปกติ ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ที่เกิดจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้ เนื่องจากกระแสเข้า
ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์กระแสเข้านั้นเป็นรายจ่ายที่
หน่วยงานได้รับคืนจากการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ตัวอย่างเช่น
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนที่ หน่วยงานจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยมาซึ่งดอกเบี้ยนั้นรวมอยู่ในราคาซื้อของ
หุ้นกู้ดังกล่าว ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่ หน่วยงานมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมาต้องปันส่วนให้กับช่วงเวลาก่อนและ
หลังการซื้อหุ้นกู้ หน่วยงานต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซื้อเป็นรายได้

๗

เงินลงทุนในตราสารหนี้
 การจัดประเภทเงินลงทุน

๙. ณ วันที่ หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุน ในตราสารหนี้ หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารหนี้ แต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามลาดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้
๙.๑ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หรือ
๙.๒ หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ
๙.๓ หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุน ใน
ตราสารหนี้ทแี่ สดงไว้แต่เดิม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๑๐. หน่วยงานจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดก็ต่อเมื่อหน่วยงานมีความตั้งใจ
แน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกาหนด โดยที่หน่วยงานจะไม่ขายตราสาร
ดังกล่าวก่อนครบกาหนดหรือจะไม่โอนเปลี่ยนประเภทตราสารดังกล่าว เว้นแต่จะเกิดสถานการณ์ต ามที่
ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑๑ หน่วยงานต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยนประเภท หากหน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กาหนดรายการใดรายการหนึ่งทั้งที่สถานการณ์ในย่อหน้าที่ ๑๑ ไม่เกิดขึน้
๑๑. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจทาให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ไปจน
ครบกาหนดโดยที่ไม่จาเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบกาหนด
การจาหน่ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการ กระทาที่ไม่สม่าเสมอกับ
การจัดประเภทที่ทาไว้เดิม
๑๑.๑ มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสาคัญ
๑๑.๒ มีการรวมหรือ จาหน่ายกิจการ หรือหน่วยงาน ที่สาคัญ ซึ่งทาให้หน่วยงาน ผู้ลงทุน ต้องขายหรือโอน
ตราสารหนี้ที่ จะถือจนครบกาหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย
หรือความเสี่ยงด้านเครดิตของหน่วยงานไว้ดังเดิม
๑๑.๓ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่
หน่วยงานเคยถือไว้ได้ ทาให้หน่วยงานจาเป็นต้องจาหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าว
๑๑.๔ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินลงทุนของหน่วยงาน ทาให้
หน่วยงานต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว
นอกจากสถานการณ์ข้างต้น หน่วยงานอาจไม่จาเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือ
ตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบกาหน ดหากหน่วยงานต้องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
รายการหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ อาจคาดการณ์ได้ ซึ่ง เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติสาหรับ
หน่วยงานหรือเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๗๐

๘
๑๒. หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หากหน่วยงานเพียง
แต่ตั้งใจจะถือตราสารหนี้นั้นไปอย่างไม่มีกาหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
๑๒.๑ อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไปทาให้ความเสี่ยงในการชาระหนี้สูงขึ้น
๑๒.๒ เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า
๑๒.๓ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน
๑๒.๔ มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
๑๓. หากหน่วยงานขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าการขายนั้นกระทาเมื่อ
ครบกาหนด
๑๓.๑ หน่วยงานขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบกาหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิ
ไถ่ถอนก่อนครบกาหน ดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกตราสารจะใช้สิทธิไถ่ถอนนั้น
ซึ่งระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบกาหนดใกล้เคียงกันจนทาให้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ไม่เป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดราคาของตราสารอีกต่อไป
๑๓.๒ หน่วยงานขายตราสารหนี้หลังจากที่ได้ รับชาระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ได้
ตราสารมา
หลักทรัพย์เพื่อค้า
๑๔. ตราสารหนี้ที่ถือเป็น หลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารหนี้ ที่หน่วยงานถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ทาให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็ นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อหากาไรจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง
๑๕. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้ หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๒
หลักทรัพย์เผื่อขาย
๑๖. ตราสารหนี้ที่ถื อเป็น หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกประเภท
เป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว
๑๗. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๓



การวัดมูลค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่าเริ่มแรก

๑๘. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ

๙

- การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๑๙. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดที่หน่วยงานตั้งใจจะถือจนครบกาหนดด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
โดยร าคาทุนตัดจาหน่าย
หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาเมื่อเริ่มแรก หักเงินต้นที่จ่ายคืนและบวกหรือหักค่าตัดจาหน่าย
สะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้วิธีการตัดจาหน่ายส่วนต่างตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีสาระสาคัญ
๒๐. ผู้ลงทุนต้องตัดจาหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(ส่วนลดหรือส่วนเกินจากการได้มาซึ่งเงินลงทุน ) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสารหนี้จนถึง
วันครบกาหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงที่ จานวนที่ตัดจาหน่ายของส่วนลดหรือ
ส่วนเกินต้องนาไปลดหรือเพิ่มรายได้ประหนึ่งว่าเป็นดอกเบี้ย และบวกหรือหักจากราคาตามบัญชีของ
ตราสารนั้น ราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่ของเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในขณะนั้น
การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๒๑. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดจะด้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะไม่สามารถ
เรียกเก็บ เงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของ ตราสารหนี้ดังกล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้นซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
๒๒. หน่วยงานต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกาหนดใน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันทีที่เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า และต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในเวลา
ต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น
๒๓. หน่วยงานอาจคานวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของตราสารห นี้
ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ หน่วยงานอาจกาหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใช้ราคาตลาดของ
ตราสารหนี้นั้น (ราคาขายสุทธิ ) หรือ มูลค่า ยุติธรรมข องหลักประกัน (มูลค่าจากการใช้ ) หากหน่วยงาน
คาดว่าหลักประกันที่มีอยู่จะเป็นแหล่งชาระหนี้เพียงแหล่งเดียวขอ งตราสารห นี้ดังกล่าว ในเวลาต่อมา
หากหน่วยงานพบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง
หน่วยงานต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้เท่าที่ไม่เกินราคาทุนตัดจาหน่ายที่ควรเป็น
หากหน่วยงานไม่เคยบันทึกรายการขาดทุนจากก ารด้อยค่ามาเลยในงวดก่อน ๆ หน่วยงานต้องบันทึก
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ทันทีที่เกิด หลังจ ากที่หน่วยงาน
ปรับมูลค่าของ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดให้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันตามที่ระบุ ไว้ในย่อ หน้าที่ ๒๑
หน่วยงานต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้นโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๒๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งใจจะถือ
จนครบกาหนดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๒๕. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้ หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๔

๑๐
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
๒๖. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ทั้ง ที่อยู่ในความต้ องการของตลาด และไม่ได้อยู่ใน
ความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๒๗. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้ หน่วยงานพิจารณาต าม
ย่อหน้าที่ ๕๕
๒๘. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๕๗ และ ๕๘
๒๙. สาหรับเงินลงทุนในตราสาร หนี้ที่ไม่มีตลาดรองรับ หน่วยงานอาจต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา
ซื้อขายของเงินลงทุนที่ คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันได้ หน่วยงานต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้นโดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในตราสารทุน


การจัดประเภทเงินลงทุน

๓๐. ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยงานต้อง พิจารณาจัดประเภทตราสาร ทุนแต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามลาดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้
๓๐.๑ เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือ
๓๐.๒ เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม หรือ
๓๐.๓ เงินลงทุนทั่วไป หรือ
๓๐.๔ หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ
๓๐.๕ หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่แสดงไว้แต่เดิม
เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๓๑. หน่วยงานที่ถูกควบคุม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) อื่น
อานาจในการควบคุมหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๓๒. หน่วยงานผู้ควบคุม ถือว่ามีอานาจในการควบคุมเมื่อ หน่วยงานผู้ควบคุม มีอานาจในการออกเสียงไม่ ว่าจะ
เป็นทางตรง หรือทางอ้อมโดยผ่า นหน่วยงานที่ถูกควบคุม เกินร้อยละ ๕๐ ในกิจการอื่น ยกเว้นในกรณีที่
หน่วยงานผู้ควบคุม มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอานาจในการออกเสียงนั้นไม่ทาให้ หน่วยงาน
ผู้ควบคุม สามารถควบคุม กิจการอื่น ดังกล่าวได้ กรณีตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ถือว่า หน่วยงานผู้ควบคุม
มีอานาจควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น แม้ว่าจะมีอานาจในการออกเสียงไม่เกินร้อยละ ๕๐

๑๑
๓๒.๑ หน่วยงานผู้ควบคุม มีอานาจในการออกเสียง เกินร้อยละ ๕๐ เนื่อ งจากข้อตกลง ที่มีกับผู้ถือหุ้นราย
อื่น
๓๒.๒ หน่วยงานผู้ควบคุมมีอานาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกาหนดนโยบายทางการเงินและ
การดาเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๒.๓ หน่วยงานผู้ควบคุมมีอานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผู้บริหารอื่นที่มีอานาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกร
รมการบริษัทหรือ
คณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอานาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๒.๔ หน่วยงานผู้ควบคุม มีอานาจในการกาหนดทิศทางในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอานาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอานาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๓. หน่วยงานอาจเป็นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share call
options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ ซึ่งหากหน่วยงานเลือกใช้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารดังกล่าวแล้ว
หน่วยงานจะมีอานาจในการออกเสียงต่อนโยบายทางการเงินและ
การดาเนินงานของ กิจการอื่น มากขึ้น หรือในทานองเดียวกันเป็นการลดอานาจในการออกเสีย งดังกล่าว
ของบุคค ลอื่น ในการประเมิ นว่าหน่วยงานมีอิทธิพลอย่างมี สาระสาคัญต่อ กิจการอื่น หรือมีอานาจ
ในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของ กิจการอื่น หรือไม่ หน่วยงานต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่ อาจเกิดจากความ เป็นไปได้ที่หน่วยงานสามา รถใช้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารนั้นในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่ง กิจการหรือหน่วยงานอื่นๆ ถืออยู่
ด้วย ในบางกรณี หน่วยงานอาจมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้แต่ไม่สามารถใช้สิทธิในปัจจุบันได้
ตัวอย่างสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได้ในปัจจุบัน ได้แก่
ในกรณีที่ตราสารนั้นยังไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่กาหนดในอนาคตหรือ
จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในอนาคต
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
๓๔. หน่วยงานร่วม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) และไม่ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในหน่วยงานร่วม
๓๕. หากผู้ลงทุน มีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุม )
ในกิจการอื่น อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมี สาระสาคัญ ต่อกิจการ
อื่น นอกจากผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกันหาก
ผู้ลงทุนมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่าน หน่วยงานที่ถูกควบคุม )
ในกิจการอื่น น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมี สาระสาคัญนอกจาก
จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุ นมีอิทธิพลอย่างมี สาระสาคัญต่อ กิจการอื่น นั้น การที่
ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในกิจการเป็นจานวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในกิจการดังกล่าวได้

๑๒
๓๖. หลักฐานต่อไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
๓๖.๑ การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอานาจเทียบเท่าคณะกรรมการ
บริษัทของกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๖.๒ การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผลหรือ
การแบ่งปันส่วนทุนด้วยวิธีอื่น
๓๖.๓ มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการหรือหน่วยงานอื่นอย่างเป็นสาระสาคัญ
๓๖.๔ มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่สาคัญในการดาเนินงาน
๓๗. หน่วยงานสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในกิจการหรือหน่วยงานอื่น เมื่อหน่วยงานสูญเสียอานาจ
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของ กิจการหรือ
หน่วยงานอื่น การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมี สาระสาคัญ สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับของการถือครองหุ้นใน กิจการอื่น หรือไม่ ตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ กรณีที่ หน่วยงานร่วม
อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาเนินการตามแผนฟื้นฟู หรือหน่วยงานกากับดูแลรวมทั้งกรณี
ที่เกิดจากผลของข้อตกลงตามสัญญา
เงินลงทุนทั่วไป
๓๘. หากหน่วยงานลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแต่ไม่มีความสัมพันธ์ถึงขั้
นที่จ ะ
สามารถควบคุมกิจการหรือหน่วยงาน หรือ มีอิทธิพลอย่าง มี สาระสาคัญ ได้ หน่วยงานต้องจัดประเภท
ตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพย์เพื่อค้า
๓๙. ตราสารทุนที่ถือเป็น หลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่หน่วยงานถือไว้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ทาให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ
เพื่อหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตราการหมุนเวียน
สูง
๔๐. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๒
หลักทรัพย์เผื่อขาย
๔๑. ตราสารทุนที่ถือเป็น หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่ถือเป็น
หลักทรัพย์เพื่อค้า และ เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม และเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
๔๒. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๓
๔๓. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดให้หน่วยงานปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะถือว่าสามารถกาหนด
ได้ทันทีหากมู ลค่ายุติธรรมต่อหน่วยลงทุนสามารถกาหนดได้และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในกรณี นี้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะเทียบเท่ากับตราสารทุนในความต้องการของตลาด

๑๓



การวัดมูลค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่าเริ่มแรก

๔๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราค าทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ

- การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
- ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม เงินลงทุนทั่วไป
๔๕. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ัดเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือหน่วยงาน
ร่วม หรือเงินลงทุนทั่วไป ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม เงินลงทุนทั่วไป
๔๖. ในกรณีที่มีสถานการณ์ ว่าเงินลงทุนทั่วไป หรือเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม /หน่วยงานร่วม มีมูลค่า
ลดลงอย่างถาวร และมีความเป็นไปได้มากว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะไม่กลับคืนมาในระยะยาว เช่น ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ลดลง อย่างมีสาระสาคัญและติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมีหลัก ฐานที่แสดงให้
เห็นว่าความน่าเชื่ อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างมี
สาระสาคัญ กิจการหรือหน่วยงาน มี
ผลการดาเนินงานตกต่าอย่างมาก และติ ดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือ ต้องดาเนินงานภา ยใต้
ข้อจากัดทางการเงินโดยผลของก ฎหมายจากการประสบปัญหาทางการเงินเป็นเวล านาน หน่วยงานต้อง
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน หากหน่วยงาน
สามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป และราคาขายหักด้วย
ต้นทุนในการขายเงินลงทุนต่ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามี สถานการณ์ ข้างต้น
อีกต่อไป หน่วยงานสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๔๗. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๔๘. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการ วัด มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้ หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๔
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
๔๙. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ จัดประเภท เป็นหลักทรัพย์ เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๕๐. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้ หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๕
๕๑. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสาร ทุน ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๕๗ และ ๕๘

๑๔

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

การจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
๕๒. โดยปกติหน่วยงานจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์ เพื่อค้าเมื่อปรากฏ ชัดเจนว่าหน่วยงาน
เข้าทาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพซื้ อง่ายขายคล่องและสามารถเปลี่ยนมือได้โดยมีวัตถุประสงค์
ในการหากาไรจากการ ขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งหน่วยงาน
เจาะจง ถือไว้เพื่อค้า ทาให้หลักทรัพย์ในกลุ่ มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
หลักทรัพย์ที่ห น่วยงานได้มาเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้แก่ การที่หน่วยงานทาการซื้อขายกลุ่มหลักทรัพย์
อย่างสม่าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพื่อทากาไรช่วงสั้นอย่างแน่นอน
ในกรณีดังกล่าวหน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๕๓. หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้เพื่อการใดๆโดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้า
หลักทรัพย์นั้น แม้ว่าหน่วยงานจะเต็มใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอา นวย ดังนั้น หลักทรัพย์
ที่หน่วยงานได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย



การวัดมูลค่าภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย

๕๔. หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า ซึ่งคือส่วนต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนนั้น เป็นรายการกาไรหรือรายการขาด ทุนสุทธิในงบแสดง
ผลการดาเนินงานทางการเงิน ทันทีในงวดนั้น รายการกาไรและรายการขาดทุนของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ทุกรายการให้นามารวมเพื่อแสดงเป็นรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิ
๕๕. หน่วยงานต้องบันทึก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราค าตามบัญชี
กับมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน ส่วนต่าง
ดังกล่าวถือเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ซึ่งหน่วยงานตั้งพักไว้ จนกระทั่งได้จาหน่ายหลัก ทรัพย์จึงจะรั บรู้ส่วนต่างนั้นในงบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน หน่วยงานสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
๕๖. มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแ ลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สาหรับเงินลงทุน ในตราสารหนี้และตราสารทุน ในความต้องการของตลาด เช่น
เงินลงทุนในตราสารที่มีตลาดซื้อขา ยคล่องรองรับ ราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนของตลาดซื้อขายคล่อง
เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติหน่วยงานจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารที่ถืออยู่ด้วย
ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปัจจุบันไม่สามารถหาได้ หน่วยงานอาจใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด
เมือ่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับ
วันที่วัดมูลค่า ในกรณีที่หน่วยงานมีตราสารที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดมาก่อน หน่วยงานสามารถใช้ราคา
ที่ผู้ออกตราสารเสนอขายเป็นทอดแรก เช่น ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเสนอขายห ลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดเป็นครั้งแรก

๑๕

การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
๕๗. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า
โดยการบันทึกรายการขาดทุนจาก การด้อยค่าในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน หากหน่วยงานมี
บัญชีส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน
หน่วยงานต้อง โอนบัญชีส่วนต่ากว่าทุน ดังกล่าว เป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทันทีที่เกิด แต่ หาก
หน่วยงานมีบัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า อยู่ในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน หน่วยงานต้องกลับ
บัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะบันทึกรายการขาดทุนจาก การด้อยค่า
ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
๕๘. หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้
๕๘.๑ กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์กาลังประสบปัญหาทางการเงิน
๕๘.๒ กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชาระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา
๕๘.๓ มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ
๕๘.๔ หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน


การแสดงรายการเงินลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
๕๙. ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุน ระยะสั้น หรือเงินลงทุน
ระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนระยะสั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาวเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
๖๐. เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่
๖๐.๑ เงินลงทุนในตราสารหนี้
๖๐.๑.๑ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดซึ่งจะครบกาหนดภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่ วันสิ้นสุด รอบ
ระยะเวลาการรายงาน ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๐.๑.๒ ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ เกิดจาก
การขายเงินลงทุนนั้น
๖๐.๑.๓ ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า การวัดมูลค่ายุติธรรม
ไม่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น
๖๐.๒ เงินลงทุนในตราสารทุน
๖๐.๒.๑ ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป เฉพาะ
รายการที่หน่วยงานมีการตกลง หรือเจรจาถึงขั้นตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสาร
ดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการหรือหน่วยงานอื่น ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเ งินด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

๑๖
๖๐.๒.๒ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
๖๐.๒.๓ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑. เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่
๖๑.๑ เงินลงทุนในตราสารหนี้
๖๑.๑.๑ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด ต้องแสดงใ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑.๑.๒ ตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายต้อง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑.๒ เงินลงทุนในตราสารทุน
๖๑.๒.๑ ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและหน่วยงาน ร่วม
ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑.๒.๒ ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากรายการในย่อหน้าที่ ๖๑.๒.๑ ซึง่
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า
๖๑.๒.๓ ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๒. ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความสาคัญต่อหน่วยงาน ผู้ลงทุน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพื่อดูความเหมาะสมของราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
๖๓. รายการต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินสาหรับงวด
๖๓.๑ รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว
๖๓.๒ รายการกาไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุน ระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาวที่
คานวณตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๖๕ ถึง ๖๖
๖๓.๓ รายการกาไรหรือรายการ ขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนระยะสั้นที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๖๓.๔ รายการกาไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
๖๓.๕ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
๖๔. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มิได้กาหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ต้องรับรู้รายได้จากเงินลงทุนใน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน แต่ละงวดตามปกติโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแม้ว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินปันผล หรือดอกเบี้ยรับ
ซึ่งรวมค่าตัดจาหน่ายของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุน รายการกาไรหรือรายการขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจาหน่ายเงินลงทุนต้องรับรู้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที

๑๗



การจาหน่ายเงินลงทุน

๖๕. ในการจาหน่ายเงินลง ทุน หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด หน่วยงานต้องบันทึกกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนที่จาหน่ายเพื่อรับรู้ ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน เช่น ส่วนเกินทุนจ ากการตีราคา
เงินลงทุนในกรณีของหลักทรัพย์เผื่อขาย
๖๖. หากหน่วยงานจาหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการบันทึกรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายของเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องคานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน



การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

๖๗. หน่วยงานต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๖๗.๑ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้
๖๗.๑.๑ สาหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภ ทอื่น หน่วยงานต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที
๖๗.๑.๒ สาหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หน่วยงานต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยน
ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที
๖๗.๑.๓ สาหรับตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรั พย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กาหนด หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุง
ส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่าง
ระหว่างราคา ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วน เกินทุนหรือส่วนต่ากว่าทุน
ดังกล่าวยังคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ
/ส่วนทุน และต้อง
ตัดจาหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของ ตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการ ตัดจาหน่าย
ส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้โดยใช้วิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ใ ห้ผล
ไม่แตกต่างกัน
๖๗.๑.๔ สาหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์สุ ทธิ /
ส่วนทุน
๖๗.๑.๕ สาหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนใน หน่วยงานร่วม
หรือ หน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงานต้องใช้ ราคาทุน ในการบันทึกบัญชีพร้อม ทั้ง กลับ
บัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายเสมือนกับหน่วยงานได้บัน ทึกหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมหรือหน่วยงานที่ถูกควบคุมมาตั้งแต่แรก

๑๘
๖๗.๑.๖ สาหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากเงินลงทุนใน หน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือหน่วยงานร่วม
ไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบัน ทึกบัญชี
และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนเป็นรายการแยก
ต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
๖๗.๒ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
๖๗.๒.๑ สาหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่ จัดประเภทเป็นเงินลงทุน ระยะยาว ไปเป็นเงิน
ลงทุนใน หน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือ หน่วยงาน ร่วม หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชี ณ
วันที่โอนในการบันทึกบัญชี
๖๗.๒.๒ สาหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนใน หน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือ หน่วยงาน ร่วมไปเป็น
เงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะ ยาว หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นราคาโอนเปลี่ยน หากเงินลงทุนส่วนที่จาหน่ายไปมีราคาขาย
ต่ากว่าราคาตามบัญชี หน่วยงานต้องพิจารณาว่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือด้อยค่าหรือไม่เพื่อ
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
๖๘. ตามปกติ การโอนเปลี่ ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจาก
หน่วยงานต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอาจทาให้หน่วยงานต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การโอนเป ลี่ยนประเภท
เงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์เพื่อค้า
และหลักทรัพย์เผื่อขายต้องมีหลักฐานสนับสนุนในเวลาต่อมาว่าหน่วยงานได้ปฏิ
บัติตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้



การเปิดเผยข้อมูล

๖๙. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
๖๙.๑ นโยบายการบัญชีสาหรับ
๖๙.๑.๑ การกาหนดมูลค่าของเงินลงทุน
๖๙.๑.๒ ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนในการกาหนด
ต้นทุนของตราสารที่จาหน่าย
๖๙.๑.๓ การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
๖๙.๒ รายการที่มสี าระสาคัญที่รวมอยู่ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินดังต่อไปนี้
๖๙.๒.๑ รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว
๖๙.๒.๒ จานวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท
๖๙.๒.๓ จานวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนที่ เกิดจากการโอนเปลี่ย น
หลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๖๙.๒.๔ จานวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนจากการจาหน่าย
เงินลงทุนแต่ละประเภท
๖๙.๒.๕ จานวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของ
หลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป

๑๙
๖๙.๓ การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
และลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
๖๙.๔ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดโดย
แสดงแยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดเป็นแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้
๖๙.๔.๑ มูลค่ายุติธรรม
๖๙.๔.๒ จานวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
๖๙.๔.๓ จานวนรวมของราคาทุนตัดจาหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๖๙.๔.๔ ตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดตามสัญญาโดยจัดกลุ่มตามระยะเ วลาที่จะถึงกาหนด เช่น
ภายใน ๑ ปี ภายใน ๒-๕ ปี หรือภายใน ๖-๑๐ ปี
๗๐. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลสาหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
๗๐.๑ จานวนต้นทุนตัดจาหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปลี่ยน
๗๐.๒ จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น
๗๐.๓ จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
๗๐.๔ สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ ๑๑ ที่ทาให้หน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น
๗๑. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของหน่วยงานร่วม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลราย กิจการหรือหน่วยงาน หรือข้อมูลของ
ทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้ และกาไรหรือขาดทุน
๗๒. รายละเอียดของเงินลงทุนใน หน่วยงานที่ถูกควบคุม และเงินลงทุนใน หน่วยงานร่วมที่สาคัญ รายชื่อของ
กิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง กิจการหรือสถานที่ประกอบการ สัดส่วน
ของความเป็นเจ้าของและสัดส่วนของอานาจในการออก เสียงในกรณีที่ต่างจากสัดส่วนของความเป็น
เจ้าของ รวมทั้งวิธีการบัญชีที่ใช้บันทึกเงินลงทุน

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
๗๓. ในการนา นโยบายการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้มาถือปฏิบั ติ หน่วยงาน ต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันที โดยต้องไม่ปรั บ
ย้อนหลังงบการเงินของงวดก่อน

วันถือปฏิบัติ
๗๔. นโยบาย การบัญชี ภาครัฐ ฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวล าบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒๐
ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ ประกอบด้วย แผนภาพตราสารทุนและตราสารหนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบความเข้าใจของ
ผู้ใช้นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
แผนภาพตราสารทุนและตราสารหนี้ ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การจัดประเภทเงินลงทุน
๒. การวัดมูลค่าเงินลงทุน
๒.๑ การวัดมูลค่าเริ่มแรก
๒.๒ การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
๓. การแสดงรายการ
๔. การเปิดเผยข้อมูล

