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คู่มือการปฏิบัติงาน การแสดงรายการบัญชีเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยได้ท าการรวบรวมหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการ การวัดมูลค่า และการรับรู้รายการในรายงานทางการเงินของ
สินทรัพย์ประเภท “เงินลงทุน” โดยแสดงถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การบันทึกรายการทางบัญชี
ในระบบบัญชี ผังบัญชีที่เก่ียวข้อง ประเภทเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทคนิคในการหา
ข้อมูลราคามูลค่ายุติธรรม (ราคา NAV) พร้อมทั้งได้จัดท าสรุปแผนภาพตราสารหนี้และตราสารทุน
ของเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้เข้าใจง่ายและใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนีจ้ะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ผู้อ่านท่านอ่ืน ทั้งนี้
รวมถึง ผู้ใช้รายงานทางการเงิน (ผู้รับบริการ) สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูล “เงินลงทุน”ที่
แสดงในรายงานทางการเงินโดยสามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลได้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็น
มาตรฐานในการก าหนดระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือส่ง ใ ห้
กระทรวงการคลังใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินของแผ่นดินในภาพรวมซึ่งในการเรื่อง เงินลงทุน 
หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะสั้น (สินทรัพย์หมุนเวียน) หรือเงินลงทุนระยะ
ยาว (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) โดยตราสารหนี้ที่จะถือครบก าหนดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือ
เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคามูลค่ายุติธรรม และตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคามูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยราคามูลค่ายุติธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐและ
ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีจึงต้องก าหนดระบบบัญชีและจัดท ารายงาน
ทางการเงินในเกณฑ์คงค้างได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมในกรอบมาตรฐานเดียวกันตามที่
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ ในการบริหารเงินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 
ปฏิบัติตามนโยบายหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประเภทเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 1. เงินฝากประจ าประกอบด้วยยอดเงินฝากครบก าหนดภายใน 1 ปี และเกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 2. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดอายุ (เงินลงทุนระยะยาว) ประกอบด้วย
พันธบัตรและหุ้นกู้  3. ตราสารหนี้ ในความต้องการของตลาดประเภทหลักทรัพย์ เ พื่อค้า (เงิน
ลงทุนระยะสั้น) และหลักทรัพย์เผื่อขาย (เงินลงทุนระยะยาว) ประกอบด้วยกองทุนเปิดตราสารหนี้
ระยะสั้นและระยะยาว 4. ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ประกอบด้วย กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน
ส่วนบุคคล ซึ่งในส่วนของการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการในรายงานทางการเงิน สินทรัพย์
ประเภท “เงินลงทุน” นั้น ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุน ทั้งนี้จากเดิม
มหาวิทยาลัยนั้นมีการบันทึกบัญชีและแสดงรายการเงินลงทุนทุกประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วตาม
ราคาทุน (ราคาซื้อ)และเมื่อเงินลงทุนครบก าหนดหรือเมื่อมีจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น
เป็นดอกเบี้ยรับหรือผลตอบแทนจากเงินปันผล ซึ่งตามนโยบายการบัญชีภาครัฐของรายการดังกล่าว
ข้างต้นในข้อที่ 3. และ ข้อ 4. ต้องแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและเมื่อมี
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การจ าหน่ายเงินลงทุนต้องรับรู้ก าไร(ขาดทุน) จากการจ าหน่วยเงินลงทุนในงบแสดงผลการด าเนินงาน 
ดังนั้น เพ่ือการบันทึกบัญชีเป็นไปตามนโยบายการบัญชีภาครัฐฯและการแสดงมูลค่าของเงินลงทุน
เป็นไปตามมูลค่าที่แท้จริง ผู้เขียนจึงมีความสนในเขียนเรื่อง การแสดงรายการบัญชีเงินลงทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในการรับรู้และแสดงรายการประเภทเงินลงทุนในงบการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว 
1.2.2 เพ่ือให้หน่วยงานประกอบความเข้าใจ เรื่อง เงินลงทุน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.3.1  เพ่ือให้การบันทึกบัญชีส าหรับเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.3.2 แสดงมูลค่าเงินทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้ วยมูลค่าที่แท้จริง เพ่ือใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงิน
ลงทุนประจ าปี 2555 และ ประจ าปี 2561 (จากการศึกษาของผู้เขียนซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญไม่แตกต่าง
กัน) 

1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
1.5.1 เงินลงทุน (Investment) หมายถึง ตราสารทางการเงิน (สินทรัพย์ ) ที่อยู่ ในความ

ครอบครองของกิจการโดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ ดอกเบี้ย เงินปันผล ก าไรหรือขาดทุนจาก
การขาย 

1.5.2 มูลค่ายุติธรรม (Fair value) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา
ได้อย่างอิสระ 

1.5.3 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) หมายถึง การตีราคาหลักทรัพย์หรือ
สินทรัพย์แต่ละชนิดที่กองทุนรวมลงทุนไปตามราคาตลาดในในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนรวมกับ
ผลประโยชน์ที่กองทุนได้รับ และหักด้วยค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ 
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1.5.4 ราคาทุน (Cost Price) หมายถึง ราคาซื้อรวมค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุน เช่น ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียม ไม่รวมส่วนเงินหรือส่วนลดที่
เกี่ยวข้อง 

1.5.5 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  (Amortized Cost) หมายถึง ราคาทุนเริ่มแรกของตราสารหนี้
ปรับปรุงด้วยการตัดบัญชีส่วนเงินหรือส่วนลดที่เก่ียวข้อง 

1.5.6 เงินฝากประจ า (Fixed Deposit) หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อถึงก าหนด
เกินกว่า 3 เดือนซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่งโดยวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากก าหนดจ่ายคืนภายใน 
1 ปีนับจากวันที่เริ่มลงทุนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้น หากมีก าหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี จัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว 

1.5.7 หุ้นกู้ (Corporate Bond) หมายถึง ตราสารทางการเงินที่ออกโดยเอกชน 
1.5.8 พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) หมายถึง ตราสารทางการเงินที่ออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐบาลซึ่งจะมีฐานะเป็นลูกหนี้ และผู้ซื้อพันธบัตรจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้  
1.5.9 ตราสารหนี้ (Fixed-Income Security) หมายถึง ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้

ระหว่างผู้ออก (ผู้กู้หรือลูกหนี้) และผู้ถือ (ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้) โดยผู้ออกมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่
จะต้องช าระผลตอบแทนเป็นงวดๆ และช าระคืนเงินต้นเมื่อครบก าหนดอายุ สามารถแบ่งตามผู้ออก 
ดังนี้ 

1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐเรียกว่า “พันธบัตร”  
2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชนเรียกว่า “หุ้นกู้ ” 

1.5.10 ตราสารที่จะถือจนครบก าหนดอายุ (Hold to Maturities Securities) หมายถึง ตราสาร
หนี้ที่กิจการมีความตั้งใจและมีความสามารถท่ีจะถือจนครบก าหนดอายุไถ่ถอน 

1.5.11 ตราสารทุน (Equity Instruments) หมายถึง ตราสารทางการเงินที่กิจการเป็นผู้ออก
ให้แก่ผู้ถือวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนไปใช้ในกิจการโดยเป็นส่วนทุนของกิจการที่ถูกแบ่งออกเป็นหุ้น 
ซึ่งแต่ละหุ้นจะให้อ านาจผู้ถือหุ้นในการเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครอง  โดยผู้ถือหุ้น
จะได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปแบบเงินปันผลและหรือก าไรจากการขายหุ้น 

1.5.12 กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง รูปแบบการลงทุนที่ผู้ลงทุนน าเงินของตนมาลงทุน
ร่วมกันโดยมีผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่น าเงินนั้นไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุนตามนโยบายการ
ลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมาแล้วจะสะสม
ไว้ในกองทุนโดยจะได้รับผลตอบแทนของส่วนเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย หรืออาจจะได้รับในรูปแบบ
เงินปันผลในกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนร่วมในกองทุน
นั้น สามารถแบ่งตามนโยบายและหรือประเภทสินทรัพย์ เช่น กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
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กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed In Come Fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) 
และกองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Fund) 

1.5.13 กองทุนเปิดตราสารหนี้ (Fixed In Come Fund) หมายถึง กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ของภาคเอกชน 
ตลอดจนเงินฝากประเภทต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่มีความสม่ าเสมอ หรือ ก าไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการขาย 

1.5.14 กองทุนอสั งหาริ มทรัพย์  (Property Fund) หมายถึ ง  การลงทุน ใน โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสม่ าเสมอในรูปค่าเช่า 
เพ่ือแบ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปของเงินปันผลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน (บลจ.) 
จะระดมเงินจากนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว 

1.5.15 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) หมายถึง รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัว
ส าหรับผู้ลงทุนที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจ ากัด
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน (บลจ.) จะระดมเงินจาก
นักลงทุนกลุม่ดังกล่าว
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บทที่ 2  
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการ
ด าเนินงานของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

2.1 ประวัติกองคลัง 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
2.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

2.1 ประวัติกองคลัง 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็น
แผนกต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กองกลาง 
2. กองคลัง 
3. กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองแผนงาน 
5. กองบริการการศึกษา 
6. กองบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  

และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้าที่ 25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การ
เปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  

เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง  การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน 
และหน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน 
ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง 
ดังนี้ 

1. งานงบประมาณ 
2. งานพัสดุ 
3. งานการเงิน 
4. งานบัญชี 

 โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การ
บริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงิน
และบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

2.2.1 วิสัยทัศน์ 
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
2.2.2 พันธกิจ 

1. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 

2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.2.3 ค่านิยม 

บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น าองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็น
เครือข่าย 

F Friendship       ความเป็นมิตร 
I Intelligent       องค์ความรู้ 
N Network       เครือข่าย 
A Attitude       ทัศนคต ิ
N New Innovation     นวัตกรรมใหม ่
C Customers       ผู้รับบริการ 
E Ethic                  จริยธรรม 

2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

2.2.5 เป้าประสงค์หลัก 
1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. การบริการที่เป็นเลิศ 
3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าง 
4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างานและมีความผูกพันต่อ

องค์กร 
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2.2.6 สมรรถนะหลักกองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, 
ระบบ e-Service และระบบ e-Ordering 

2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 

2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มี

ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 
 
 
 
 
 

อธิการบด ี

รอง

ผู้อ านวยการ

หน่วย

งานงาน งาน งาน

 1) ภารกิจ

การ

ตรวจสอบ 

2) ภารกิจ

1) ภารกิจ

จดัซือ้จดั

จา้ง 

2) ภารกิจ

1) ภารกิจ

รบัเงิน 

2) ภารกิจ

จ่ายเงิน 

1) ภารกิจ

การบญัชี 

2) ภารกิจ

การลงทนุ
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2.3.2 โครงสร้างอัตราก าลังกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงสร้างอัตราก าลังของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวน

ทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างอัตราก าลังกองคลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(64) 

หน่วยอ านวยการ หัวหน้า 

งานงบประมาณ 
(1) 

หัวหน้า 

งานพัสด ุ
(1) 

หัวหน้า 

งานการเงิน 
(1) 

หัวหน้า 

งานบัญชี 
(1) 

(22) 

-นักวิชาการเงินและ

บัญชี (20) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ทั่วไป (2) 

(6) 

-เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (1) 

-นักจัดการงานทั่วไป (2)  

-นักเทคโนโลย ีสารสนเทศ (1) 

-พนักงานธุรการ (1) 

-พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1) 

(19) 

-นักวิชาการพัสดุ (16) 

-พนักงานท่ัวไป (1) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ทั่วไป (1) 

-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 

-นักวิชาการเงินและ

บัญชี (10) 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ทั่วไป (3) 

-นักบัญชี (1) 

(10) 

-นักบัญชี (8) 

-นักวิชาการเงินและ

บัญชี (2) 
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2.3.3 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 76 อัตรา 

โดยจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1) จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

1.1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จ านวน 17 อัตรา 
1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จ านวน 29 อัตรา 
1.3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จ านวน 19 อัตรา 
1.4) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 อัตรา 
1.5) ลูกจ้างประจ า จ านวน   1 อัตรา 

2) จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
2.1) ผู้อ านวยการกอง จ านวน   1 อัตรา 
2.2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 34 อัตรา 
2.3) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 17 อัตรา 
2.4) นักบัญชี จ านวน 10 อัตรา 
2.5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน   7 อัตรา 
2.6) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน   2 อัตรา 
2.7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
2.8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   1 อัตรา 
2.9) พนักงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
2.10) พนักงานธุรการ จ านวน   1 อัตรา 
2.11) พนักงานพัสดุ จ านวน   1 อัตรา 

2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

2.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้ 

1) งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
1.1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช้

และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ค าปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุ  
ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้
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สอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ทะเบียน เจ้ าหนี้  การจัดท า ใบ เบิกจ่ าย  ( Barcode)  ควบคุมการใช้ จ่ ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

1.3) ภารกิจการจัดท าใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดท าใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามภาระผูกพัน และรายงานการ
การจัดท าใบสั่งจ่าย 

1.4) ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ื อส่งส านักงาน
ประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหนี้บุคคลที่สามตาม
ข้อตกลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า) และระบบ e-pension (บ าเหน็จบ านาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน
อุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง 

2) งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
2.1) ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ 

ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ก าหนด 

2.2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าสัญญา ตรวจสอบ
สัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอ
ราคา หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และก าหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ 
KKUFMIS 

2.3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การ
รับเข้า – จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 
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3) งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
3.1) ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและ

น าส่งเงิน ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

3.2) ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ) เงินทุนวิจัย เจ้าหนี้การค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น และการบริหารสภาพคล่อง และส ารองเงินเพ่ือช าระหนี้ให้ แก่เจ้าหนี้การค้า 
บุคลากร ส่วนงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งดูแลระบบการรับช าระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติ
การยืมเงินทดรองจ่าย การรับช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และ
รายปี การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ และจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย   

4) งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
4.1) ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้าน

รายรับ รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและ
การจ่ายเงิน รวมถึงการด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

4.2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการ ดังนี้ ด้าน
การลงทุน มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และด้านการรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน ราย
ไตรมาสและรายปี และปิดบัญชี เพ่ือน าส่งข้อมูลประจ าเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี น าเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

5) หน่วยอ านวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
5.1) ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ตั้งแต่การรับ-ส่ง

เอกสาร การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติท าลายหนังสือราชการ 
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5.2) ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
ด้านการประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดท าและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี การ
จัดท าข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

5.3) ภารกิจสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่าง
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน 
การพัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดท ารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังท า
หน้าที่ด้านฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

2.5.1 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ระบุบทบาท
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

ต าแหน่งประเภท วิชาการ สายงาน วิชาการบัญชี ต าแหน่งในสายงาน นักบัญชี ระดับ
ต าแหน่ง ปฏิบัติ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 ระบุบทบาทหน้าที่และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
1.1) ตรวจสอบการจัดท าบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการ

ลงบัญชีของธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีตามกฎหมาย เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและด าเนินงานของ
ธุรกิจเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย 

1.2) ตรวจสอบการท างานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งการสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห์ 
งบดุล บัญชีก าไรขาดทุน เพ่ือควบคุมให้การท างานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

1.3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของระบบบัญชีและระบบบัญชี
รูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนา
ระบบบัญชีการวางรูปแบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีต่อไป 
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2) ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3) ด้านการประสานงาน 

3.1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบริการ  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการบัญชี การเงิน การจัดท างบประมาณ แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.5.2 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ สายงาน วิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งในสายงาน 

นักบัญชีวิชาการเงินและบัญชี ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ฉบับเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ระบุ
บทบาทหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้    

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้วามรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
1.1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 

1.2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

1.3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบปะมาณ
ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

1.4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ 
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1.5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-การ
จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
ของราชการ 

1.6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการ
ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2) ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3) ด้านการประสานงาน 

3.1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2) ชี้แจงและให้รายะเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบริการ 
4.1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

2.5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวศิริลักษณ์ หาญสุริย์ ต าแหน่ง นักบัญชี ระดับ 
ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1) ตรวจสอบงบทดลองเงินรายไดม้หาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าเดือน 
2) จัดท ารายงานกระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่ายประจ าทุกเดือนเพ่ือน าเสนอในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) จั ดท า  PowerPoint ร ายงานทางการ เ งิ น เ พ่ือน า เสนอในการประชุ มสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4) จัดท ารายงานผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน

ส่วนบุคคล 
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5) บันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
6) น าเข้างบทดลอง ระบบ GFMIS แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7) ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ให้แก่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
8) บันทึกบัญชีรายจ่าย แหล่งเงินรับฝากเบิกแทน 
9) บันทึกการตัดโอนงบประมาณระหว่างส่วนงานเงินรายไดม้หาวิทยาลัยขอนแก่น 
11) จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จ านวน 22 บัญชี บันทึกปรับปรุงรายการที่

ธนาคารน าเข้าแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนงาน
ด าเนินการตรวจสอบ 

12) รับผิดชอบส่วนงาน : คณะแพทศาสตร์ รวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี
รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ บันทึกบัญชีในระบบKKUFMIS และจัดท าข้อมูล ดังนี้ 

12.1) บันทึกบัญชีตั้งหนี้ 
12.2) บันทึกกองทุนรวม 5% สาธารณูปโภค 5% ทุนส ารองสะสม 5% จากรายรับ

จริง ทุกเดือน 
12.3) ส่งข้อมูล statement 
12.4) จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บันทึกปรับปรุงรายการที่ธนาคารน าเข้า

แล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนงานด าเนินการตรวจสอบ 
12.5) การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนงบทดลองของส่วนงาน ประเภท

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
12.6) ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินของส่วนเงิน พร้อมทั้งบันทึกและ

ขออนุมัติปรับปรุงบัญชี 
12.7) ปิดบัญชีรายคณะ รายแหล่งเงิน และรวมเป็นภาพส่วนงาน 
12.8) บันทึกเงินกันเหลื่อมปี (ข้อมูลจากงานบริหารงบประมาณ) 
12.9) บันทึกค่าเสื่อมราคาประจ าปีงบประมาณ 
12.10) ปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย หักงบลงทุน เพ่ือหาทุนส ารองสะสม 

13) บันทึกตั้งรายได้ค้างรับ 
14) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน                

ซึ่งจากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาเรื่องการ
แสดงรายการทางบัญชีเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี แผนการปฏิบัติ หรือ กิจกรรมการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน
การบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ แสดงรายการผังบัญชีในระบบ KKUFMIS 
ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการรวบรวมและสรุปข้อมูลของราคามูลค่ายุติธรรมหรือราคา NAV การจัดท า
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รายละเอียดการบันทึกบัญชี ในระบบโปรแกรม KKUFMIS  พร้อมทั้ งการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดคู่มือในการปฏิบัติงานในบทที่ 4 
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
 

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง มาตรฐานฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยคูม่ือการปฏิบัติงานเรื่อง การบัญชี
เงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน มีหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

3.1 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
3.2 นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน 
3.4 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 
3.5 กรอบการบริหารเงินลงทุนตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3.6 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชีและจัดท ารายงาน
การเงินตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และผู้ใช้รายงานทางการ
เงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน สามารถน ารายงานทางการเงิน
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันไดโ้ดยสรุปเนื้อหาที่เก่ียวข้องของการจัดท า 

3.1.1 ค านิยามมูลค่าเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง 
1) มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช าระหนี้สิน

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

2) มูลค่าที่ตราไว้ หมายถึง ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือ
หลักทรัพย์อ่ืน โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินปันผลสะสมราคาที่ตราไว้นี้ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับราคาที่น า
ออกขายหรือราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา 

3) ราคาทุน หมายถึง การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่น าไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
และการบันทึกหนี้สินด้วยจ านวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจ านวนเงินสดหรือ
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รายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือชาระหนี้สินที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของ
หน่วยงาน 

4) สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ
ให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน 

3.1.2 หลักการทั่วไป หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและจะต้องจัดท ารายงาน
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพ่ือจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ 
หน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาล หน่วยงานที่ด าเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงิน
ส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.1.3 เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ คือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นและมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

3.2 นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนไม่ว่า
เงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความต้องการของตลาด หรือ
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด โดยสรุปเนื้อหาของนโยบายการบัญชี ดังนี้ 

3.2.1 ค าศัพท์ที่ใช้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
1) เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับหน่วยงานไม่ว่า

จะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) หรือในรูปของราคาที่
เพ่ิมข้ึน 

1.1) เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไม่เกิน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน 

1.2) เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือเกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน 

2) เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท า
ให้หน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป
สามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

3) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
หนี้ที่หน่วยงานมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้จนครบก าหนดไถ่ถอน 

4) ต้นทุนเงินลงทุน หมายถึง ราคาทุนรวมรายจ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน 
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5) ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้
เสียหายในสินทรัพย์ของหน่วยงานที่น าไปลงทุนหลังจากหักหนี้สิน 

6) ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ถือตราสารตามจ านวนและเงื่อนไขท่ีได้ก าหนด 

7) หลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง ตราสารที่อยู่ในความต้องการของตลาดหน่วยงานถือไว้โดย
มีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เพ่ือหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

8) หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารที่อยู่ในความต้องการของตลาดไม่ถือเป็น
หลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดอายุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการถือครองยังไม่
แน่นอน 

9) เงินทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง เงินลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
คล่องจึงท าให้สามารถก าหนดราคามูลค่ายุติธรรมได้ทันที 

10) ตลาดซื้อขายคล่อง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อ ดังนี้ รายการที่ซื้อขายมี
ลักษณะเหมือนกัน และต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาท าการและต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน 

11) ราคาตลาด หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานสามารถได้รับจากการขายสินทรัพย์ใน
ตลาดซื้อขายคล่อง 

12) วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง วิธีค านวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตรา
คงท่ีตลอดอายุของตราสารหนี้ 

13) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุของตราสารหนี้เท่ากับราคาตามบัญชีองตราสารหนี้ 

14) เงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพยห์รือเงินลงทุนอ่ืนที่มีการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายคล่องจึงท าให้สามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้นได้ในทันทีมูลค่า
ยุติธรรมจะถือว่าเป็นราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการเผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อ่ืนที่ท าการเผยแพร่ราคาต่อสาธารณชน 

15) การด้อยค่าเงินลงทุน หมายถึง ผลขาดทุนของราคาตามบัญชีต่ ากว่าราคามูลค่า
ยุติธรรมหรือมูลค่ากระแสเงินสดที่ความว่าจะได้รับหรือราคาทุนเดิม ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนการด้อย
ค่าของหลักทรัพย์นั้น เช่น หน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงิน หรือ ผิดนัด
ช าระหนี้ตามเงื่อนไข หรือจะล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการ หรือ หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายคล่องอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน
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 3.2.2 การจัดประเภทเงินลงทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องจัดประเภทตราสารแต่ละรายการ และ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินหน่วยงานต้องทบทวนความ

เหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนจ าแนกโดยสรุปตามตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 การจัดประเภทเงินลงทุน 
ล าดับ

ที่ 
ประเภท วัตถุประสงค ์

การวัดมูลค่า 
การด้อยค่า 

เร่ิมแรก ภายหลังการได้มา 
1) เงินลงทุนในตราสารหนี ้     

 1.1)  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนดอายุ 

ตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ที่จะถือจนครบก าหนด 

ราคาทุน ราคาทุนตัดจ าหน่ายหัก
ด้วยค่าเผื่อจากการด้อย
ค่า 

• เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียก
เก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 

 1.2)  หลักทรัพย์เพื่อค้า ขายในอนาคตอันใกล้ หาก าไร
จากการเปลี่ยนแปลงราคา 

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม • ราคาตามบัญชีต่ ากว่ามูลค่ากระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับ 

 1.3)  หลักทรัพย์เผื่อขาย ไม่ตั้งใจขาย และไม่แน่นอน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรมหักด้วยค่า
เผื่อจากการด้อยค่า 

•  มีหลั กฐานสนับสนุนการด้ อยค่ า  เช่น 
หน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบ
ปัญหาทางการเงิน หรือ จะล้มละลาย เป็นต้น 

     • ราคาตามบัญชีต่ ากว่ากับมูลค่ายุติธรรม 
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ตารางท่ี 1 การจัดประเภทเงินลงทุน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ประเภท วัตถุประสงค์ การวัดมลูค่า การด้อยค่า 

2) เงินลงทุนในตราสารทุน  เริ่มแรก ภายหลังการได้มา  
 2.1) เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูก

ควบคุม 
ผู้ลงทุน(หน่วยงานของรัฐ)มีอ านาจใน
การออกเสียงเกินร้อยละ50หรือมี
อ านาจตามกฎหมายหรือหลักฐาน
อื่นๆ 
 
 

ราคาทุน ราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อ
จากการด้อยค่า 

• มูลค่าลดลงอย่างถาวรและมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่จะไม่กลับมา 
• ราคาขายหักต้นทุนขายต่ ากว่าราคาตามบัญชี 
มูลค่าลดลงอย่างถาวรและมีความเป็นไปได้ 

 2.2)  เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม ผู้ลงทุน (หน่วยงานของรัฐ) มีอ านาจ
ในการออกเสียงไม่เกินร้อยละ 20 
หรือการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายหรือหลักฐานอ่ืนๆ 

ราคาทุน ราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อ
จากการด้อยค่า 

ค่อนข้างแน่จะไม่กลับมา 
• ราคาขายหักต้นทุนขายต่ ากว่าราคาตามบัญชี 
• มีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่า เช่น หน่วยงาน
ที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงิน  

 2.3) หลักทรัพย์เพื่อค้า ในความต้องการของตลาด ขายใน
อนาคตอันใกล้ และหาก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคา 

ราคาทุน ราคามูลค่ายุติธรรม หรือ จะล้มละลาย เป็นต้น 
• ราคาตามบัญชีต่ ากว่ากับมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่าลดลงอย่างถาวรและมีความเป็นไปได้ 

 2.4) หลักทรัพย์เผื่อขาย - ความต้องการของตลาดไม่ตั้งใจ
ขาย และไม่แน่นอน  
- ต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะ
สั้นหรือระยะยาว 

ราคาทุน ราคามูลค่ายุติธรรมหักค่า
เผื่อการด้วยค่า 

ค่อนข้างแน่จะไม่กลับมา 
• ราคาขายหักต้นทุนขายต่ ากว่าราคาตามบัญชี 

 2.5)  เงินลงทุนท่ัวไป ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ราคาทุน ราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อ
จากการด้อยค่า 
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3.2.3 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนในงบการเงิน 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นลงทุนระยะสั้นแสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาวแสดง

รายการสินทรัพย์ระยะยาว และงบแสดงผลการด าเนินงาน หน่วยงานต้องแสดงรายการ รายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่วยเงินลงทุน 
ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ขาดทุนจากการด้วยค่า โดยสรุปตามตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนในงบการเงิน 

ล าดับที ่ ประเภท การแสดงรายการ การเปิดเผยข้อมลู 

1) เงินลงทุนในตราสารหนี้  • มูลค่ายุติธรรม 
 1.1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด

อาย ุ
เงินลงทุนระยะสั้น ราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า • ราคาทุนตัดจ าหน่ายของตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ 

ก าหนดอาย ุ
  เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า  
 1.2) หลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนระยะสั้น มูลค่ายุติธรรม ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

 (1.3) หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนระยะสั้น มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า • ข้อมูลส าหรับการขาย หรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสาร 
  เงินลงทุนระยะยาว มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า หนี้ท่ีจะถือ 

2) เงินลงทุนในตราสารทุน  • มูลค่ายุติธรรม 

 2.1) เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า • ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
 2.2) เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า • ข้อมูลส าหรับการขาย หรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสาร 

 2.3) หลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนระยะสั้น มูลค่ายุติธรรม หนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดอายุ 
 2.4) หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนระยะสั้น มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า  

  เงินลงทุนระยะยาว มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า  
 2.5) เงินลงทุนท่ัวไป เงินลงทุนระยะสั้น ราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า  

  เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า  
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3.3 แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง เงินลงทุน 

แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี เรื่อง เงินลงทุน โดยกรมบัญชีกลาง นั้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบันทึกบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบบัญชีเฉพาะของหน่วยงานแยกตากหาก
จากระบบ GFMIS ซึ่งในแนวปฏิบัติฯฉบับนี้ไม่ถือเป็นการบังคับ และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน เนื้อหาเป็นตัวอย่างการบันทึกบัญชี การแสดงรายการ และการ
เปิดเผยข้อมูลเรื่องเงินลงทุนในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งไม่ครอบคลุมเงินลงทุน
และรายการท่ีเกี่ยวกับเงินลงทุนทุกรายการ แต่เน้นการแสดงตัวอย่างของรายการที่ซับซ้อนหรืออาจไม่
เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ดังนี้ 

3.3.1 การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า 
3.3.2 การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 
3.3.3 การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดอายุ 
3.3.4 การบันทึกรายการเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม 
3.3.5 การโอนเปลี่ยนประเภทจากตราสารหนี้เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
3.3.6 การโอนเปลี่ยนประเภทจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเป็นตราสารหนี้เผื่อขายไป 
3.3.7 การโอนเปลี่ยนประเภทจากเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
3.3.8 การจ าหน่วยเงินลงทุนเพียงบางส่วนโดยคิดราคาต้นทุนต่อหน่วยของเงินลงทุนด้วยวิธีถั่ว

เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
3.3.9 การจ าหน่วยเงินลงทุนเพียงบางส่วนโดยคิดราคาต้นทุนต่อหน่วยของเงินลงทุนด้วยวิธีเข้า

ก่อนออกก่อน 
3.3.10 การด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เผื่อขาย กรณีมีส่วนต่ ากว่าทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
3.3.11 การด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย กรณีมีส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน 
3.3.12 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

โดยสรุป การยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง เงิน
ลงทุน นั้น มีประโยชน์ช่วยให้สามารถท าความเข้าใจการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการเงินลงทุน
ในแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ตัวอย่างการบันทึกบัญชีในแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเงินลงทุนทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่นมี 
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3.4 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 

ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ส่วนที่เก่ียวการรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชี คือ หมวดที่ 4 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตราที่ 48 ถึง มาตราที่ 52 โดยสรุป ดังนี้ 

มาตรา 48 มหาวิทยาลัยต้องวางและรักษาไว้ระบบบัญชีแยกตามส่วนงาน โดยมีการบันทึกบัญชี
ในสมุดบัญชีตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง โดย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

มาตรา 49 มหาวิทยาลัยต้องจัดท างบการเงินและส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันสิ้นปีงบประมาณ) 

มาตรา 50 ผู้สอบบัญชีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้
ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี  

มาตรา 51 ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมีอ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

มาตรา 52 ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันสิ้นปีงบประมาณ) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ
รัฐมนตรี 

โดยสรุป ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ได้ก าหนดระยะเวลาในการแล้ว
เสร็จรายการทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการเงิน
ลงทุน นั้น สามารถประเภทเป็นสินทรัพย์ทั้งระยะสั้น หรือ สินทรัพย์ระยะยาวต้องแสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงิน จึงมีผลท าให้ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในสมุดรายวันทั่วไป 

3.5 กรอบการบริหารเงินลงทุนตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
การบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้แบ่งสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 ส่วน ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
3.5.1 เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่องวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท คือ เงินฝากธนาคารประเภท

กระแสรายวันและเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
3.5.2 เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากธนาคารประเภทประจ า หุ้นกู้ พันธบัตร และกองทุนเปิด
ตราสารหนี้ 
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3.5.3 เงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ไม่ เกินร้อยละ 40 คือ กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคล 

3.5.4 เงินฝากเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ เงินฝากธนาคารเพ่ือทุนการศึกษา หรือ บริจาค
ที่มีวัตถุประสงค์และหลักการในการเบิกจ่ายชัดเจน  

โดยสรุป ตามตารางท่ี 3 สถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนตามนโยบายสภาฯ 

ตารางท่ี 3 สถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนตามนโยบายสภาฯ 

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2562 เสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

3.6 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจุบันการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ต้องเป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ใน
การลงทุนเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดอีกทั้งกระจายความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น ในการรับรู้รายการเพ่ือบันทึกบัญชีเงินลงทุน
เป็นไปตามนโยบายการบัญชีภาครัฐผู้บันทึกบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 

สัดส่วน

รวมส่วน รายการ นโยบาย

XXXX XXXX ≤ 400

2.1 ออมทรัพย์พิเศษ XXXX

2.2 เงินฝากธนาคาร XXXX

2.3 พันธบัตรรัฐบาล XXXX

2.4 ต๋ัวแลกเงิน / หุ้นกู้ / ตราสารหนี้ XXXX

2.5 กองทุนเปิดตราสารหน้ี * XXXX

3.1 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี .. …..25XX * XXXX

XXXX

XXXX

ส่วนที่ 4 อ่ืนๆ

XXXX XXXX -     

XXXX

4.1 เงินฝากเพ่ือใชต้ามวัตถุประสงค์เฉพาะ

รวมสินทรัพย์และการลงทุนท้ังหมด

ส่วนที่ 3 เงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเส่ียงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 40

XXXX ≤ 40
3.2 กองทุนส่วนบุคคล ณ วันท่ี ณ วันท่ี .. …..25XX*

รวมส่วนที่ 1-3

การฝาก/การลงทุน
จ านวนเงิน (ล้านบาท)

ส่วนที่ 1 เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่องวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเส่ียงต่ า ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50

XXXX ≥ 50%
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และครบถ้วน นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจของรายการที่เกิดขึ้นและรายการที่เกี่ยวข้องของเงินลงทุน
แต่ละประเภทในเรื่องดังต่อไปนี้ 

3.6.1 วัตถุประสงค์ในการถือครองเงินลงทุน 
3.6.2 ประเภท และลักษณะของเงินลงทุนในแต่ละประเภท 
3.6.3 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3.6.4 ความเสี่ยงของเงินลงทุนในแต่ละประเภท 
3.6.5 รายได้ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ และก าไรจากการจ าหน่ายเงิน

ลงทุน 
3.6.6 การวัดมูลค่าเงินลงทุนในแต่ละประเภท โดยเฉพาะราคามูลค่ายุติธรรม (ราคา NAV) 
3.6.7 วันที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วันที่ซื้อ วันที่ครบก าหนด วันที่ขาย วันที่ไถ่ถอนก่อนครบ

ก าหนดตลอดจน วันที่รับเงินปันผล 
ทั้งนี้ ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว473 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 

เรื่องนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุน ย่อหน้าที่ 2 “เนื่องจากสภาพข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด และ
ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการใช้มาตรฐานการ
บัญชีระหว่างภาครัฐระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือเป็นเครื่องมือทาง
การเงินทั้งหมดรวมทั้งเงินลงทุน และมีข้อก าหนดในการจัดประเภท การวัดมูลค่า การแสดงรายการ 
และการเปิดเผยข้อมูลที่ซับซ้อนกว่ามาตรฐานการบัญชีของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน” 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 
4.1 แผนการปฏิบัติ หรือ กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

การจัดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุสงค์ของ
การบันทึกบัญชีและการแสดงรายการเงินลงทุนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในระยะที่ก าหนดจะถูก
ก าหนดตามรอบระยะเวลาของการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 รายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การจัดท ารายการทางการเงินเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาบัญชี คือ 

รอบระยะเวลางบประมาณ (1 ตุลาคม 25x1 ถึง 30 ก.ย. 25x2) โดยสรุปตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 ความถ่ีการเสนอรายงานสภามหาวิทยาลัย 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทรายงาน ความถี่ วันที่รายงาน 

1 กระแสเงินสด รับ-จา่ย ประจ าเดือน 
และการเบิกจ่ายงบลงทุน 

ทุกเดือน ตุลาคม 25X1 ถึง กันยายน 25X2 

2 สถานะเงนิฝากและเงินลงทนุ ทุกไตรมาส ณ วันที่ 31 ธ.ค.25x1 31 มี.ค.25x2 
30 มิ.ย.25x2 และ 30 ก.ย.25x2 

3 งบการเงินครึ่งปี (โดยยังไม่ตดัค่า
เสื่อมราคา) 

ปีละคร้ัง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.25x2 

4 งบการเงินประจ าปีงบประมาณ ปีละคร้ัง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.25x2 

หมายเหตุ  รอบปีงบประมาณ เริ่มตุลาคม ถึง กันยายน 

4.1.2 แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมประเภทหลักทรัพย์

เพ่ือค้า ประกอบด้วย กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น และหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วย กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคล  

ทั้งนี ้รอบระยะเวลาของการแสดงรายงานเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมเพ่ือให้เป็นไปตามรอบของ
การเสนองบการเงินในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามตารางที่ 4 ความถี่การเสนอรายงานสภาฯ 
คือ ณ 31 มี .ค.25x2 (งบการเงินรอบ 6 ) และ ณ 30 ก.ย.25X2 (งบการเงินประจ าปี ) โดยมี
รายละเอียด ตารางที่ 5
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ตารางท่ี 5 แผนการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามราคามูลค่ายุติธรรม หรือ ราคา NAV (Net Asset Value)  

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เม.ย.25X2 และ 20 ต.ค.25X2 ตามชว่งเวลาของการส่งเอกสารให้งานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเสนอต่อที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละรอบของการประชุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1)  รวบรวมข้อมูล

1.1) ราคา NAV ต่อหน่วย ดังนี้

(ก) กองทุนเปิดตราสารหนี้ จากเว็ปไซต์บริษัทจัดการกองทุน (บลจ.)

(ข) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จากเว็ปเพจบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) 

หรือ เว็ปไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) กองทุนส่วนบุคคล จากรายงานผลการด าเนินงานกองทุน

1.2) จ านวนหน่วยคงเหลือ

1.3) ราคาทุนคงเหลือ

2) สรุปและจัดท ารายงานรายละเอียดการแสดงรายการเงินลงทุนแต่ละ

ประเภทตามมูลค่ายุติธรรม

3) บันทึกขออนุมัติจากอธิการบดีเพ่ือบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม KKUFMIS 

4) บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม KKUFMIS

5) ตรวจสอบความถูกต้องของการออกรายงาน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ล าดับ

ท่ี

25X1 25X2

29 
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4.2  เทคนิคการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรื่อง เงินลงทุน นั้น อันดับแรกจะต้องมีความรู้ในเรื่องของประเภทเงินลงทุน ลักษณะของเงินลงทุน 
เพ่ือที่สามารถจัดประเภทเงินลงทุน บันทึกบัญชี พร้อมทั้งการแสดงรายการของเงินลงทุนในงบ
การเงนิได้ตามถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ประเภทเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กรอบการบริหารเงินลงทุนในแต่ละประเภทจะถูกก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัยซึ่งอยู่บน

พ้ืนฐานของการบริหารเงินลงทุนให้ได้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ทั้งนี้สามารถจัดประเภทเงินลงทุนได้ดังนี้ 

1) เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่องเป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือออม
ทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารสภาพคล่อง 

2) เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลางความเสี่ยงต่ า ซึ่งประกอบด้วย  
2.1) เงินฝากประจ า ประกอบด้วย ระยะสั้นครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี และระยะยาว  

ครบก าหนดมากกว่า 1 ปี ผลตอบแทน คือ ดอกเบี้ยรับ 
2.2) พันธบัตรรัฐบาล วัตถุประสงค์ที่จะถือจนครบก าหนด ผลตอบแทน คือ ดอกเบี้ย 
2.3) หุ้นกู้ วัตถุประสงค์ที่จะถือจนครบก าหนด ผลตอบแทน คือ ดอกเบี้ยรับ 
2.4) กองทุนเปิดตราสารหนี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ตั้งใจขายในระยะใกล้ ยังไม่มี

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และตั้งใจขายเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ (ประเภท Term Fund คือ กองทุน
รวมตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่มีอายุโครงการชัดเจน ผู้ลงทุนจะซื้อหรือผู้จะขายได้เฉพาะช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้เท่านั้น) ผลตอบแทน คือ เงินปันผล และก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

3)  เงินลงทุนผลตอบแทนสูงความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 
3.1) กองทุนอสังหาริมทรัพย์  (Property Fund) กองทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์  (Real Estate Investment Trust: REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure fund) ยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ และตั้งใจถือครองระยะยาว 
ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ เงินปันผล และก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน  

3.2) กองทุนส่วนบุคคล ยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ และตั้งใจถือ
ครองระยะยาว ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

4) เงินฝากธนาคารเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ใน
การเปิดรับเงินบริจาคเพ่ือการก่อสร้างสถานพยาบาล หรือ รับบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษา ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน   
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4.2.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีของเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ เ ภ ท เ งิ น ล ง ทุ น แ ล ะ ก า ร จั ด ป ร ะ เ ภ ท เ งิ น ล ง ทุ น ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งประกอบด้วย  พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนเปิดตราสาร
หนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้แสดงรายการข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 ประเภทพันธบัตรรัฐบาล มีจ านวน 4 รายการ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อพันธบัตร การจัดประเภท 

1) พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

2) พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สขุกันเถอะเรา" ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

3) พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

4) พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

 

ตารางท่ี 7 ประเภทหุ้นกู้ มีจ านวน 31 รายการ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหุ้นกู้ การจัดประเภท 

1) หุ้นกู้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่ 1 (หุ้นกู้
ชุดที่ 1) (BTSC) 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

2) หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560  ครบ ปี พ.ศ.
2563 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

3) หุ้นกู้บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด ครั้งท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2565  อายุ 3 ปี 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

4) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสริิ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2562 ไถ่ถอนปี2565 
อายุ 3 ปี 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ
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ตารางท่ี 7 ประเภทหุ้นกู้ มีจ านวน 31 รายการ (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหุ้นกู้ การจัดประเภท 

5) หุ้นกู้บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

6) หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 1 ครบปี 2563 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

7) หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2559 ชุดที่ 1 ครบ ปี พ.ศ.2563 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

8) หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 3 ครบ ปี พ.ศ.2564 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

9) หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ครบ 2564 (SCC214A) ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

10) หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2565 อายุ 4 ปี 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

11) หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ CPFTH211A (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่ 
1 อายุ 5 ปี ครบ 2564 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

12) หุ้นกู้บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  
อายุ 5 ปี 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

13) หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

14) หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL213C ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่1 อายุ 5 ปี 
ครบ 2564 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

15) หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 2 ครบปี 2565 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

16) หุ้นกู้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 อายุ 6 ปี 27 วัน ครบ 2564 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

17) หุ้นกู้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2558 อายุ 6 ปี 27 วัน ครบ 2564 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

18) หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล. จ ากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2557 อายุ 7 ปี ครบ 
2564 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ
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ตารางท่ี 7 ประเภทหุ้นกู้ มีจ านวน 31 รายการ (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหุ้นกู้ การจัดประเภท 

19) หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL213A ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่2 อายุ 7 ปี 
ครบ 2564 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

20) หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2568 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

21) หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 3 ครบปี 2567 ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

22) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธ.กรุงศรีอยุธยา 2/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน 2570 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

23) หุ้นกู้บริษัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2571 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

24) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธ.กรุงไทย 2/2560 ครบก าหนด
ไถ่ถอน 2570 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

25) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธ.กรุงศรีอยุธยา 1/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอน 2570 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

26) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 อายุ 10 ปี 6 เดือน ครบ 2570 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

27) ตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 10 ปี 6 เดือน 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

28) หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)  อายุ 15 ปี ครบ 2567 ครั้งท่ี 1/2552  ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

29) หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ไม่มีหลักประกัน อายุ 15 ปี ครบ 2567 ครั้งท่ี 
2/2552 ชุดที่ 3 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

30) หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ไม่มีหลักประกัน อายุ 15 ปี ครบ 2567 ครั้งท่ี 
2/2552 ชุดที่ 3 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ

31) หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ไม่มีหลักประกัน อายุ 15 ปี ครบ 2567 ครั้งท่ี 
2/2552 ชุดที ่3 

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนอาย ุ
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ตารางท่ี 8 ประเภทกองทุนส่วนบุคคล มีจ านวน 5 รายการ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกองทุน 
การจัดประเภท 

1) KBANK บลจ.กสิกรไทย หลักทรัพย์เผื่อขาย 
2) SCB บลจ.ไทยพาณชิย ์ หลักทรัพย์เผื่อขาย 

3) TISCO บลจ.ทิสโก้ หลักทรัพย์เผื่อขาย 

4) TRINITY บลจ.ทรีนีตี ้ หลักทรัพย์เผื่อขาย 
5) KRUNGSRI  บลจ.กรุงศรี หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 

ตารางท่ี 9 ประเภทกองทุนเปิดตราสารหนี้ มีจ านวน 10 รายการ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกองทุน การจัดประเภท 

1) MMM กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้น หลักทรัพย์เพื่อค้า 
2) MMPLUS กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร้ะยะสั้น พลสั หลักทรัพย์เพื่อค้า 

3) MM-GOV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน หลักทรัพย์เพื่อค้า 

4) SMART กองทุนเปิดสมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม หลักทรัพย์เผื่อขาย 
5) KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลักทรัพย์เผื่อขาย 

6) MSI3AI กองทุนเปิดตราสารหนี้กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
7) MT3Y1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทีสุข 1 หลักทรัพย์เผื่อขาย 

8) MSI1AI กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล้ อินคัม 1 หลักทรัพย์เผื่อขาย 
9) BFIXED กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี ้ หลักทรัพย์เผื่อขาย 

10) KFAFIX กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ หลักทรัพย์เผื่อขาย 
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ตารางท่ี 10 ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ มีจ านวน 6 รายการ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกองทุน 
การจัดประเภท 

1) HPF กองทุนเหมราช หลักทรัพย์เผื่อขาย 
2) MPAT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตองเฮอริเทจ หลักทรัพย์เผื่อขาย 

3) BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หลักทรัพย์เผื่อขาย 

4) WHART กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท หลักทรัพย์เผื่อขาย 
5) EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หลักทรัพย์เผื่อขาย 

6) WHABT กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 
 
 
 
 
 



36 
 

4.2.3 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบโปรแกรม KKUFMIS แสดงรายการข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 

ตารางท่ี 11 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบ KKUFMIS 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผังบัญชีเงินลงทุน ผังบัญชีค่าเผื่อจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญชี 

1) 
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 
2562 ครั้งท่ี 1 

122-02-01 พันธบัตรรัฐบาล - ระยะยาว 
- - 

2) พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" 122-02-01 พันธบัตรรัฐบาล - ระยะยาว - - 

3) 
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 
2561 ครั้งท่ี 2 

122-02-01 พันธบัตรรัฐบาล - ระยะยาว 
- - 

4) 
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง ปี 
2562 ครั้งท่ี 1 (เพิ่มเติม) 

122-02-01 พันธบัตรรัฐบาล - ระยะยาว 
- - 

5) 
หุ้นกู้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่ 1 (หุ้นกู้ชุดที่ 
1) (BTSC) 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

6) 
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560   

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

7) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด 
ครั้งท่ี 1/2562  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

8) 
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสริิ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2562  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

36 
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ตารางท่ี 11 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบ KKUFMIS (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผังบัญชีเงินลงทุน ผังบัญชีค่าเผื่อจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญชี 

9) 
หุ้นกู้บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2560  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

10) 
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดที่ 1 ครบปี 2563 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

11) 
หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ครั้งท่ี 2/2559 ชุดที่ 1  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

12) 
หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2560 ชุดที่ 3  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

13) 
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2560 (SCC214A) 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

14) 
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2561  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

15) 
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ CPFTH211A (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที่ 1  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

16) 
หุ้นกู้บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2561  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

17) 
หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2560  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 
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ตารางท่ี 11 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบ KKUFMIS (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผังบัญชีเงินลงทุน ผังบัญชีค่าเผื่อจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญชี 

18) 
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
CPALL213C ครั้งท่ี 1/2559  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

19) 
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดที่ 2  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

20) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2558  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

21) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2558  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

22) 
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล. จ ากัด
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2557 อายุ 7 ปี  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

23) 
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
CPALL213A ครั้งท่ี 1/2559 ชุดที2่ อายุ 7 ปี  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

24) 
หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2561 ชุดที่ 4  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

25) 
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดที่ 3  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

26) 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ประเภทที่ 2 ธ.กรุงศรีอยุธยา 2/2560  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 
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ตารางท่ี 11 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบ KKUFMIS (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผังบัญชีเงินลงทุน ผังบัญชีค่าเผื่อจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญชี 

27) 
หุ้นกู้บริษัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2561  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

28) 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ประเภทที่ 2 ธ.กรุงไทย 2/2560  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

29) 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ประเภทที่ 2 ธ.กรุงศรีอยุธยา 1/2560  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

30) 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภท
ที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1/2559  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

31) 
ตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 
ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1/2561  

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

32) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2552 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

33) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ไม่มี
หลักประกัน ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

34) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ไม่มี
หลักประกัน ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 
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ตารางท่ี 11 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบ KKUFMIS (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผังบัญชีเงินลงทุน ผังบัญชีค่าเผื่อจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญชี 

35) 
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ไม่มี
หลักประกัน ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 

122-02-05 ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี ้
- - 

36) 
MMM กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะ
สั้น 

114-03-15 กองทุนเปิดตราสารหนี้ - MMM 114-04-01 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน-MMM 

37) KBANK บลจ.กสิกรไทย 122-03-01 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 122-03-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล 
38) SCB บลจ.ไทยพาณิชย ์ 122-03-01 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 122-03-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล 
39) TISCO บลจ.ทสิโก ้ 122-03-01 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 122-03-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล 

40) TRINITY บลจ.ทรีนีตี ้ 122-03-01 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 122-03-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล 
41) KRUNGSRI บลจ.กรุงศร ี 122-03-01 เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล 122-03-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล 

42) 
MMPLUS กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้
ระยะสั้น พลสั 

114-03-11 กองทุนเปิดตราสารหนี้ - MMM 114-04-01 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน-MMM 

43) 
MM-GOV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตร
ตลาดเงิน 

114-03-01 กองทุนตราสารหนี้-MM-GOV 114-04-03 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน-MMGOV 

44) SMART กองทุนเปิดสมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 122-05-01 กองทุนเปิดตราสารหนี้-SMART 122-05-99 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้

45) 
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้
ระยะกลางปันผล 

122-05-03 กองทุนเปิดตราสารหนี้-KFMTFI-D 122-05-99 ปรับมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้

46) 
MSI3AI กองทุนเปิดตราสารหนี้กองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคมั 3 

122-05-13 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล้อินคมั -
MSI3AI 

122-05-99 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้
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ตารางท่ี 11 ผังบัญชีเงินลงทุนในระบบ KKUFMIS (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผังบัญชีเงินลงทุน ผังบัญชีค่าเผื่อจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 

รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี รหัสบญัช ี ช่ือบัญช ี
47) MT3Y1 กองทุนเปดิเอม็เอฟซี ออม 3 ปี ทีสุข 1 122-05-11 กองทุนปิดเอ็มเอฟซี -MT3Y1 122-05-99 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้

48) 
MSI1AI กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคมั 1 122-05-09 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล้ อินคัม 

1 (MSI1AI) 
122-05-99 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้

49) BFIXED กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี ้ 122-05-12 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารหนี ้ 122-05-99 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้

50) 
KFAFIX กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี ้ 122-05-10 กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสาร

หนี-้KFAFIX 
122-05-99 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหนี ้

51) 
HPF กองทุนเหมราช 122-04-01 บัญชีเงินลงทุนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์
122-04-02 บัญชีค่าเผื่อปรับมลูค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์

52) 
MPAT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี 
ป่าตองเฮอรเิทจ 

122-04-01 เงินลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ 122-04-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

53) 
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

122-04-01 เงินลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ 122-04-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

54) 
WHART กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

122-04-01 เงินลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ 122-04-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

55) 
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย 

122-04-01 เงินลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ 122-04-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

56) 
WHABT กองทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์

122-04-01 เงินลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ 122-04-02 ค่าเผื่อปรบัมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์
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4.2.4 วิธีการบันทึกบัญชีตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน   
1) การบันทึกบัญชีรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ : หลักทรัพย์เพ่ือค้า  

ประเภทการลงทุนของมหาวิทยาลัย คือ กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น วัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานถือไว้เพ่ือสภาพคล่อง ทั้งนี้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

ตารางท่ี 12  การบันทึกบัญชีรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ : หลักทรัพย์เพื่อค้า  

รายการ การบันทึกบัญชี 

ซื้อหลักทรัพย์เพ่ือค้า เดบิต เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า 

 เครดิต เงินฝากธนาคาร 
ณ วันสิ้นงวดบัญชี   
กรณี ราคามูลค่ายุติธรรม
มากกว่าราคาซื้อ 

เดบิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพ่ือค้า 
 ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
กรณี ราคามูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าราคาซื้อ 

        เครดิต ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

          (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 

          ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพ่ือค้า 
ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

        ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน  

        (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
        ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพ่ือค้า 

 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
           (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 

          ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพ่ือค้า 

          เงินลงทุนในตราสารหนี้เพ่ือค้า 
 

2) การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ : หลักทรัพย์เผื่อขาย 
ประเภทการลงทุนของมหาวิทยาลัย คือ กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะยาวและ 

ประเภทกองทุนตราสารหนี้ Term fund วัตถุประสงค์ในการถือครองยังไม่แน่นอน ทั้งนี้ แสดง
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 
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ตารางท่ี 13 การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ : หลักทรัพย์เผื่อขาย 

รายการ การบันทึกบัญชี 
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย เดบิต เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 

 เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
รับเงินปันผล ประเภทกองทุนเปิดตราสารหนี้ท่ีมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือ ประเภท Term fund 
วันประกาศจ่ายเงิน เดบิต เงินปันผลค้างรับ 
         เครดิต รายได้จากเงินปันผล 
วันรับเงินปันผล  เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต เงินปันผลค้างรับ 
ณ วันส้ินงวดบัญชี   
กรณี ราคามูลค่ายุ ติธรรม
มากกว่าราคาซื้อ 

เดบิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 
 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  
          (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 

กรณี ราคามูลค่ายุ ติธรรม
น้อยกว่าราคาซื้อ 

เครบิต ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
 (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 
 เครดิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีเ้ผื่อขาย 

ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
        ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
        (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 
        ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน  
        (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
        ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 
 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

          (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
         ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
         (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 

          ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 
          เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 
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3) การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ :ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
ประเภทการลงทุนของมหาวิทยาลัย คือ พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ถือจนครบก าหนดอายโุดยสามารถสรุปได้ 2 กรณีดังนี้  
3.1) กรณีซื้อตราสารหนี้ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ราคาทุน 

ตารางท่ี 14 การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดด้วยราคาทุน 

รายการ การบันทึกบัญชี 

ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบก าหนด 

เดบิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

 เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

รับดอกเบี้ย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ณ วันส้ินงวดบัญชี   
ต้ังดอกเบ้ียค้างรับ เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ 

 เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
รับดอกเบี้ย เครบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

 เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ 
          ดอกเบี้ยรับ 

ครบก าหนดไถ่ถอน เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
  เครดิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

 
3.2) กรณีซ้ือตราสารหนี้ในราคามากกว่ามูลค่าที่ตราไว้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย คือ ราคาซื้อบวกหรือหักการตัดจ าหน่ายสะสม (ผลต่างระหว่าง
ดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยรับที่แท้จริง ) โดยการใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  โดยสามารถแสดง
รายละเอียดตามตัวอย่างได้ดังนี ้

เมื่อ วันที่ 21 พ.ย.2559 ซื้อหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) BTS โดยจ่ายเป็นเงินสด จ านวนเงิน 200,167,536.-บาท โดยมีวัตถุที่จะถือครองหุ้นกู้นี้ไว้
จนครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พ.ย.2561 ราคาที่ตราไว้ 200,000,000.-บาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 
2.46% ปี ก าหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 2.6087%    
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ตารางท่ี 15 การแสดงการค านวณดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ :วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีซื้อตราสารหนี้
ในราคามากกว่ามูลค่าที่ตราไว้ 

ดอกเบ้ียที่แท้จริง ราคาตัดจ าหนา่ย
= ราคาตามบัญชี ต้นปี X อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ส่วนต่าง

(1) (2) (3) = (1) - (2)

25-พ.ย.-59 200,167,536.00    

11-พ.ค.-60 2,439,780.80        2,412,942.51                              26,838.29         200,140,697.71    

10-พ.ย.-60 2,480,219.20        2,452,607.19                              27,612.01         200,113,085.70    

10-พ.ค.-61 2,439,780.80        2,412,286.13                              27,494.67         200,085,591.03    

12-พ.ย.-61 2,480,219.20        2,451,931.89                              28,287.31         200,057,303.72    

13-พ.ค.-62 2,439,780.80        2,411,613.70                              28,167.10         200,029,136.62    

11-พ.ย.-62 2,493,698.60        2,464,561.98                              29,136.62         200,000,000.00    

วันที่
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย

ราคาทุนตัดจ าหนา่ย

 

ตารางที่ 16 การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กรณีซื้อตรา
สารหนี้ในราคามากกว่ามูลค่าที่ตราไว้ 

รายการ การบันทึกบัญชี 

ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบก าหนด 

เดบิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (ราคาซื้อ) 
 เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

รับดอกเบี้ย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต ดอกเบี้ยรับ 
        เครดิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

 
ณ วันส้ินงวดบัญชี   
ต้ังดอกเบ้ียค้างรับ เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ 

 เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต  ดอกเบี้ยรับ 

        เครดิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
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ตารางที่ 16 การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายกรณีซื้อตรา
สารหนี้ในราคามากกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (ต่อ) 

รายการ การบันทึกบัญชี 

รับดอกเบี้ย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
 เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ 
          ดอกเบี้ยรับ 

ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต ดอกเบี้ยรับ 

        เครดิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

 
ครบก าหนดไถ่ถอน  
รับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต ดอกเบี้ยรับ 
        เครดิต ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 
 

 เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
  เครดิต ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด (ราคา Par/ราคา

มูลค่าหน้าต๋ัว) 

 
3.3) กรณีซ้ือตราสารหนี้ในราคาน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย คือ ราคาซื้อบวกหรือหักการตัดจ าหน่ายสะสม (ผลต่างระหว่าง
ดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยรับที่แท้จริง ) โดยการใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้  การลงทุนของ
มหาวิทยาลัยยังไม่เคยเกิดกรณีนี้โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามตัวอย่างได้ดังนี้ 

เมื่อ วันที่ 21 พ.ย.2559 ซื้อหุ้นกู้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) BTS โดยจ่ายเป็นเงินสด จ านวนเงิน 196,000,000.-บาท โดยมีวัตถุที่จะถือครองหุ้นกู้นี้ไว้
จนครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พ.ย.2561 ราคาที่ตราไว้ 200,000,000.-บาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 
2.46% ปี ก าหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.394921% 
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ตารางที่ 17 แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ :วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีซื้อตราสารหนี้ใน
ราคาน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ 

ดอกเบ้ียที่แท้จริง ราคาตัดจ าหนา่ย
= ราคาตามบัญชี ต้นปี X อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ส่วนต่าง

(1) (2) (3) = (2) - (1)

25-พ.ย.-59 196,000,000.00    

11-พ.ค.-60 2,439,780.80        3,074,699.17                              634,918.37       196,634,918.37    

10-พ.ย.-60 2,480,219.20        3,135,786.29                              655,567.09       197,290,485.47    

10-พ.ค.-61 2,439,780.80        3,094,943.33                              655,162.53       197,945,647.99    

12-พ.ย.-61 2,480,219.20        3,156,688.83                              676,469.63       198,622,117.62    

13-พ.ค.-62 2,439,780.80        3,115,832.96                              676,052.16       199,298,169.78    

11-พ.ย.-62 2,493,700.69        3,195,530.90                              701,830.21       200,000,000.00    

วันที่
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย

ราคาทุนตัดจ าหนา่ย

 

ตารางที่ 18 การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กรณีซื้อตรา
สารหนี้ในราคาน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ 

รายการ การบันทึกบัญชี 

ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบก าหนด 

เดบิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด (ราคาซื้อ) 
 เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

รับดอกเบี้ย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
        เครดิต ดอกเบี้ยรับ 

 
ณ วันส้ินงวดบัญชี   
ต้ังดอกเบ้ียค้างรับ เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ 

 เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

        เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
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ตารางที่ 18 การบันทึกบัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กรณี
ซื้อตราสารหนี้ในราคาน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (ต่อ) 

รายการ การบันทึกบัญชี 

รับดอกเบี้ย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
 เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ 
          ดอกเบี้ยรับ 

ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

        เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
 

ครบก าหนดไถ่ถอน  
รับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับเท่ากับ
ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง 

เดบิต ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 
        เครดิต ดอกเบี้ยรับ 
 

 เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
  เครดิต ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด (ราคา Par/ราคามูลค่า

หน้าต๋ัว) 
 

3.4) กรณขีายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดก่อนครบก าหนด  
 

ตารางท่ี 19 การบันทึกบัญชีไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนก่อนครบก าหนด  

รายการ การบันทึกบัญชี 

ขายตราสารหนี้ที่จะถือจน
ค ร บ ก า ห น ด  ก่ อ น ค ร บ
ก าหนดไถ่ถอน 

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
              ก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่วย  
         เครดิต ก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่วย 
                  ดอกเบี้ยรับ 

                   ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
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3.5) การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารทุน : หลักทรัพย์เพ่ือค้า 
ประเภทการลงทุนของมหาวิทยาลัย คือ ยังไม่มีการลงทุนในประเภทนี้  ทั้งนี้ 

แสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตารางท่ี 20 การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารทุน : หลักทรัพย์เพื่อค้า 

รายการ การบันทึกบัญชี 

ซื้อหลักทรัพย์เพ่ือค้า เดบิต เงินลงทุนในตราสารทุนเพ่ือค้า 

 เครดิต เงินฝากธนาคาร 
ณ วันสิ้นงวดบัญชี   
กรณี ราคามูลค่ายุติธรรม
มากกว่าราคาซื้อ 

เดบิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า 
 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

          (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
กรณี ราคามูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าราคาซื้อ 

เดบิต ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 

 เครดิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า 
ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

        ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน  

        (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
        ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า 

 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

           (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
          ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า 

          เงินลงทุนในตราสารทุนเพ่ือค้า 
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3.6) การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารทุน : หลักทรัพย์เผื่อขาย 
ประเภทการลงทุนของมหาวิทยาลัย คือ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน

ส่วนบุคคล ทั้งนี้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตารางท่ี 21 การบันทึกรายการเงินลงทุนในตราสารทุน : หลักทรัพย์เผื่อขาย 

รายการ การบันทึกบัญชี 
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย เดบิต เงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขาย 

 เครดิต เงินฝากธนาคาร 
รับเงินปันผล ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
วันประกาศจ่ายเงิน เดบิต เงินปันผลค้างรับ 
         เครดิต รายได้จากเงินปันผล 
วันรับเงินปันผล  เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
         เครดิต เงินปันผลค้างรับ 
ณ วันส้ินงวดบัญชี   
กรณี ราคามูลค่ายุ ติธรรม
มากกว่าราคาซื้อ 

เดบิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 
 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

          (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 
กรณี ราคามูลค่ายุ ติธรรม
น้อยกว่าราคาซื้อ 

เครบิต ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 
 เครดิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 

ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
        ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
        (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 
        ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน  
        (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 
        ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผ่ือขาย 
 เครดิต ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
          (งบแสดงผลการด าเนินงาน) 

         ก าไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
         (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 

          ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 
          เงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 
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4) การด้อยค่าของเงินลงทุน 
ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุน “เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขาย

นั้นด้อยค่า เช่น กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ประสบปัญหาทางการเงิน หรือผิดนัดช าระหนี้ 
หรือ มีความเป็นไปได้สูงที่จะล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการ” ซึ่งในการลงทุนของมหาวิทยาลัยของแก่น
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย นั้น ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อบ่งชี้ใดๆเกี่ยวกับการประสบปัญหาดังกล่าวของ
กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงยังไม่มีการรับรู้
ผลกระทบจากการด้วยค่าของเงินลงทุนในงบการเงิน 

ตารางท่ี 22 การบันทึกรายการด้อยค่าของเงินลงทุน 

รายการ การบันทึกบัญชี 
กรณีมีส่วนต่ ากว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

เดบิต ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 เครดิต ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 

กรณีมีส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

เดบิต ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
 (งบแสดงฐานะการเงิน-สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน) 
 เครดิต ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขาย 
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4.2.5 การรวบรวมและสรุปข้อมูลของราคามูลค่ายุติธรรมหรือราคา NAV 
1)  รวบรวมข้อมูลราคามูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยได้จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.1)  กองทุนเปิดตราสารหนี้ แหล่งข้อมูลราคามูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยจากเว็ปไซต์
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจ ากัด (บลจ.) ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ราคามูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยจะมีการประกาศภายในวันท าการ ถัดไปนับจากวันซื้อ
ขายล่าสุด โดยสรุปตัวอย่างเว็ปไซต์เพ่ือหาข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

 บลจ.เอ็มเอ็ฟซี จ ากัด (มหาชน) (MFC) www.mfcfund.com 
 บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด www.scbam.com 

 บลจ.กสิกรไทย จ ากัด kasikornasset.com 
 บลจ.กรุงศรี จ ากัด www.krungsriasset.com  
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด www.bblam.co.th 

1.2) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แหล่งข้อมูลราคามูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยจากเว็ปไซต์
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจ ากัด (บลจ.) ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนนั้นๆ หรือ เว็ปไชต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ราคามูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยจะมี
การประกาศล่าช้าโดยเฉลี่ย 60 วันนับจากสิ้นเดือน โดยสรุปตัวอย่างเว็ปไซต์เพ่ือหาข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th/set/commonslookup.do 

 บลจ.เอ็มเอ็ฟซี จ ากัด (มหาชน) (MFC) www.mfcfund.com 

 BTSGIF : กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส
โกรท www.btsgif.com 

 WHABT : ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์www.whabt.com 

 WHART : ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท www.whareit.com 

 EGATIF : กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย www.egatif.com 

1.3) กองทุนส่วนบุคคล แหล่งข้อมูลราคามูลค่ายุติธรรมจากรายงานผลการ
ด าเนินงาน  แต่ละกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจ ากัด (บลจ.) โดยจะได้รับรายงาน
ดังกล่าวไม่เกิน 10 วันนับจากสิ้นเดือน หรือสามารถโทรสอบถามราคาได้ภายในวันท าการถัดไป 

http://www.mfcfund.com/
http://www.scbam.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.bblam.co.th/
http://www.set.or.th/set/commonslookup.do
http://www.mfcfund.com/
http://www.btsgif.com/
http://www.whabt.com/
http://www.whareit.com/
http://www.egatif.com/


53 
 

2) จัดท าสรุปรายงานมูลค่ายุติธรรมของแต่ละกองทุนข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1) การจัดท ารายงานรายละเอียดเงินลงทุนประเภท กองทุนเปิดตราสารหนี้แสดงรายการตามราคามูลค่ายุติธรรม   

ตารางท่ี 23 รายละเอียดเงินลงทุนประเภท กองทุนเปิดตราสารหนี้แสดงรายการตามราคามูลค่ายุติธรรม 
(หน่วย :บาท)  

หมายเหตุ : GOV8M1 (ประเภท Fixed Term Fund) ครบก าหนด 16 มิ.ย.2562 และ MSI22 (ประเภท Fixed Term Fund) ครบก าหนด 22 ส.ค.2562 

ราคาทุน (ยอดคงเหลือ

ใน KKUFMIS)
ราคา NAV

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยัง

ไมเ่กิดข้ึน

ราคาทุน (ยอดคงเหลือ

ใน KKUFMIS)
ราคา NAV

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยัง

ไมเ่กิดข้ึน

1 MMM กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะส้ัน 334,578,976.09       343,242,461.97       8,663,485.88 110,088,013.13      118,583,562.36          8,495,549.23

2 MMPLUS กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะส้ัน พลัส 620,727.12             628,418.28                   7,691.16 620,727.12             635,127.11                   14,399.99

3 MM-GOV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 703,028.33            704,221.41                 1,193.08 5,851,543.51          5,858,915.07                   7,371.56

4 SMART กองทุนเปิดสมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 20,000,000.00       20,058,810.63            58,810.63 20,000,000.00       20,279,101.29             279,101.29

5 KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 30,000,000.00       30,072,960.23            72,960.23 30,000,000.00       30,402,171.01             402,171.01

6 GOV8M1 กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล มุ่งรักษาเงินต้น 8 เดือน ซีร่ีย์ 1 1 50,000,000.00       50,334,500.00        334,500.00 -                       -                                       -   

7 MT3Y1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทีสุข 1 50,000,000.00       50,126,500.00          126,500.00 50,000,000.00       50,767,147.97              767,147.97

8 MSI1AI กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบ้ิล อินคัม 1 30,000,000.00       30,105,600.00         105,600.00 30,000,000.00       30,356,083.19             356,083.19

9 BFIXED กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ 50,000,000.00       50,159,735.18          159,735.18 50,000,000.00       51,003,401.08          1,003,401.08

10 KFAFIX กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ 50,000,000.00       50,194,602.52          194,602.52 50,000,000.00       51,550,634.72           1,550,634.72

11 MSI22 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม ฟันด์ 22 2 25,000,000.00       25,097,484.77            97,484.77 -                       -                                       -   

12 MSI3A1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบ้ิล อินคัม 3 20,000,000.00       20,233,000.00           233,000.00

640,902,731.54       650,725,294.99  9,822,563.45     366,560,283.76       379,669,143.80    13,108,860.04  รวม

ชื่อกองทุน

ยอดยกมา ณ 31 ม.ีค.2562 ณ 30 ก.ย.2562

กองทุนเปิดตราสารหนี้
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2.2) การจัดท ารายงานรายละเอียดเงินลงทุนประเภท กองทุนอสังหาริมทรัพย์แสดงรายการตามราคามูลค่ายุติธรรม  
ตารางท่ี 24 รายละเอียดเงินลงทุนประเภท กองทุนอสังหาริมทรัพย์แสดงรายการตามราคามูลค่ายุติธรรม 

(หน่วย :บาท) 

 
 

ราคาทุน (ยอดคงเหลือ

ใน KKUFMIS)
ราคา NAV

ก าไร(ขาดทุน)ท่ียัง

ไมเ่กิดข้ึน

ราคาทุน (ยอดคงเหลือ

ใน KKUFMIS)
ราคา NAV

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่

เกิดข้ึน

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

1 HPF กองทุนเหมราช 197,000,000.00      198,740,000.00     1,740,000.00    197,000,000.00     198,088,000.00      1,088,000.00        

2
MPAT

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตองเฮอริ

เทจ 100,000,000.00      
107,334,000.00     7,334,000.00    

100,000,000.00     
83,926,000.00       

(16,074,000.00)       

3
BTSGIF

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชน

ทางราง บีทีเอสโกรท
150,367,449.40       158,114,072.06      7,746,622.66     145,135,042.70      145,069,527.85       (65,514.85)             

4 WHART
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว

เอชเอ พรีเมีย่ม โกรท
122,319,503.57       127,940,871.70      5,621,368.13     

121,465,591.01       
130,108,897.02      8,643,306.01         

5 EGATIF
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11,661,600.00         12,376,320.00       714,720.00       

11,661,600.00        
12,327,840.00        666,240.00           

6 WHABT
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว

เอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
48,091,000.00        50,178,000.00       2,087,000.00    

47,943,500.00       
52,583,000.00       4,639,500.00        

629,439,552.97        654,683,263.76      25,243,710.79   623,205,733.71      622,103,264.87      (1,102,468.84)      รวม

ชื่อกองทุน

ณ 31 ม.ีค.2562 ณ 30 ก.ย.2562
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2.3) การจัดท ารายงานรายละเอียดเงินลงทุนประเภท กองทุนส่วนบุคคลแสดงรายการตามราคามูลค่ายุติธรรม  
ตารางท่ี 25 รายละเอียดเงินลงทุนประเภท กองทุนส่วนบุคคลแสดงรายการตามราคามูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย :บาท) 

 
หมายเหตุ 1. กองทุน Kbank ไม่รวมการร่วมลงทุนของวิทยาลัยนานาชาติ ณ 30 ก.ย.2562 ราคาทุน 27,000,000 บาท ราคา NAV 32,128,465.36 บาท 
             2. กองทุน Scb ไม่รวมการร่วมลงทุนของวิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 30 ก.ย.2562 ราคาทุน 179,500,000 บาท ราคา NAV 180,454,096.86 บาท

ราคาทุน (ยอดคงเหลือ

ใน KKUFMIS)
ราคา NAV

ก าไร(ขาดทุนท่ียังไม่

เกิดข้ึน)

ราคาทุน (ยอดคงเหลือ

ใน KKUFMIS)
ราคา NAV

ก าไร(ขาดทุนท่ียังไม่

เกิดข้ึน)

1 Kbank บลจ.กสิกรไทย 1 840,000,000.00      1,398,218,323.04   558,218,323.04      840,000,000.00     1,429,237,758.48    589,237,758.48      

2 Scb บลจ.ไทยพาณิชย์ 2 960,000,000.00      1,420,106,576.92    460,106,576.92      960,000,000.00     1,447,036,972.83    487,036,972.83      

3 Tisco บลจ.ทสิโก้ 400,000,000.00      517,543,713.50      117,543,713.50      400,000,000.00     526,850,937.57      126,850,937.57      

4 Trinity บล.ทรีนีต้ี 150,000,000.00      187,690,523.79      37,690,523.79        150,000,000.00     194,805,571.13      44,805,571.13        

5 Krugsri บลจ.กรุงศรี 150,000,000.00      168,440,901.27      18,440,901.27        150,000,000.00     169,975,533.13      19,975,533.13       

2,500,000,000.00   3,692,000,038.52   1,192,000,038.52   2,500,000,000.00  3,767,906,773.14    1,267,906,773.14 

ณ 30 ก.ย.2562

กองทุนส่วนบุคคล

รวม

ชื่อกองทุน

ณ 31 ม.ีค.2562
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3) การจัดท ารายละเอียดการบันทึกบัญชี ในระบบโปรแกรม KKUFMIS แต่ละ
ประเภทเงินลงทุนตามข้อ 2) โดยบันทึกล้างรายการยอดยกมาและบันทึกเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
ของงวดปัจจุบันซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 26 รายละเอียดการบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม KKUFMIS แต่ละประเภทเงินลงทุน 

ล าดับ
ที ่

รายการ เดบิต (บาท) เครดติ (บาท) 

1 บันทึกเงินลงทนุตามมลูค่ายุตธิรรม และบนัทึกลา้งรายการยอดยกมา   
 กองทุนเปิดตราสารหนี ้   

 ▪ บันทึกเงินลงทุนตามมูลคา่ยุตธิรรม   

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MMM 8,495,549.23  
  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  8,495,549.23 
 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MMPLUS 14,399.99  
  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  14,399.99 
 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MMGOV 7,371.56  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  7,371.56 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน SMART 279,101.29  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  279,101.29 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน KFMTFI-D 402,171.01  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  402,171.01 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MT3Y1 767,147.97  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  767,147.97 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MSI1AI 356,083.19  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  356,083.19 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน BFIXED 1,003,401.08  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  1,003,401.08 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน KFAFIX 1,550,634.72  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  1,550,634.72 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MSI3A1 233,000.00  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  233,000.00 
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ตารางท่ี 26 รายละเอียดการบันทึกบัญชี ในระบบโปรแกรม KKUFMIS แต่ละประเภทเงินลงทุน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ เดบิต (บาท) เครดติ (บาท) 

 ▪ บันทึกลา้งรายการยอดยกมา   

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 8,663,485.88  
  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MMM  8,663,485.88 
 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 7,691.16  
  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MMPLUS  7,691.16 
 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 1,193.08  
  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MMGOV  1,193.08 
 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 58,810.63  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน SMART  58,810.63 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 72,960.23  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน KFMTFI-D  72,960.23 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น  (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 334,500.00  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน GOV8M1  334,500.00 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น  (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 126,500.00  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MT3Y1  126,500.00 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น  (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 105,600.00  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MSI1AI  105,600.00 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น  (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 159,735.18  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน KFAFIX  159,735.18 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 97,484.77  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -กองทุน MSI22  97,484.77 
2 กองทุนอสังหาริมทรัพย ์   

 ▪ บันทึกเงินลงทุนตามมูลคา่ยุตธิรรม   

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -HPF 1,088,000.00  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  1,088,000.00 
 

 



58 
 

 

ตารางท่ี 26 รายละเอียดการบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม KKUFMIS แต่ละประเภทเงินลงทุน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ เดบิต (บาท) เครดติ (บาท) 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 16,074,000  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -MPAT  16,074,000 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 65,514.85  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -BTSGIF  65,514.85 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -WHART 8,643,306.01  
  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  8,643,306.01 
 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -EGATIF 666,234.00  
  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  666,234.00 
 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -WHABT 4,639,500.00  
  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  4,639,500.00 

 ▪ บันทึกลา้งรายการยอดยกมา   

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 1,740,000  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -HPF  1,740,000 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 7,334,000  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -MPAT  7,334,000 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 7,746,622.66  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -BTSGIF  7,746,622.66 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 5,621,368.13  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -WHART  5,621,368.13 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 714,720.00  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -WHABT  714,720.00 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 2,087,000.00  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -EGATIF  2,087,000.00 
3 กองทุนส่วนบุคคล   

 ▪ บันทึกเงินลงทุนตามมูลคา่ยุตธิรรม   

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.กสิกรไทย 589,237,758.48  
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ตารางท่ี 26 รายละเอียดการบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม KKUFMIS แต่ละประเภทเงินลงทุน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ เดบิต (บาท) เครดติ (บาท) 

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  589,237,758.48 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.ไทยพาณชิย ์ 487,036,972.83  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  487,036,972.83 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.ทิสโก ้ 126,850,937.57  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  126,850,937.57 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.ทรินิตี ้ 44,805,571.13  

  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  44,805,571.13 

 ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.กรุงศรี 19,975,533.13  
  ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ)  19,975,533.13 

 ▪ บันทึกลา้งรายการยอดยกมา   

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 558,218,323.04  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.กสิกรไทย  558,218,323.04 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 460,106,576.92  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.ไทยพาณชิย ์  460,106,576.92 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 117,543,713.50  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.ทิสโก ้  117,543,713.50 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 37,690,523.79  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.ทรินิตี ้  37,690,523.79 

 ก าไร(ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน-ส่วนทนุ) 18,440,901.27  

  ค่าเผื่อจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -บลจ.กรุงศรี  18,440,901.27 

รวมทั้งสิ้น 2,539,258,506.81 2,539,258,506.81 

4) จัดท าบันทึกขออนุมัติบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนตามราคามูลค่ายุติธรรม (ราคา 
NAV) ในระบบโปรแกรม KKUFMIS ณ วันที่สิ้นงวดบัญชี นั้นๆ คือ ณ 31 มี.ค.25x2 (งบการเงินรอบ
ผลการด าเนินงาน 6 เดือน หรือ ไตรมาสที่ 2) และ ณ 30 ก.ย.25x2 (งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 
25x2) ดังปรากฏตามภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 
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4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อได้ด าเนินการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเงินลงทุนมหาวิทยาลัยของแก่น ตามนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน ในระบบ KKUMIS เรียบร้อยแล้วจะมีการติดตามงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.3.1 ติดตามงาน 
 ในการติดตามการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมนั้น สามารถติดตามผลการ

ด าเนินงานแล้วเสร็จได้จากการแสดงรายการในรายงานทางการเงินเพ่ือให้รายงานทางการเงินนั้น
แสดงรายการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) รอบการเสนอรายทางการเงิน คือ งบการเงินรอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.25x2) 
ก าหนดส่งงานสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินวันที่ 20 เม.ย.25x2 และงบการเงินประจ าปี
งบประมาณ 25x2 (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.25x2) ก าหนดส่งงานสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่
เกินวันที่ 20 ธ.ค.25x2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประชุม 

2) รอบการน าส่งข้อมูลงบการเงินเข้าสู่ระบบ GFMIS (ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์) คือ งบการเงินรอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.25x2) จะต้องส่งข้อมูล
ไม่เกินวันที่ 15 เม.ย.25x2 และงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 25x2 (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.
25x2) จะต้องส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 15 พ.ย.25x2 

3) ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  (วันสิ้น
ปีงบประมาณ) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  

4.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเงินลงทุนสามารถที่จะท าการประเมินได้ 

ดังต่อไปนี้ 
1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนเป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มี

ความถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
2) สามารถน าเสนอผลการด าเนินงานหรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆ แก่ผู้บริหารเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 
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บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติ งาน เรื่อง การแสดงรายการทางบัญชี เงินลงทุน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานนั้นมีมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 และนโยบายบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ส่วนที่เกี่ยวการรายงานทาง
การเงินและการสอบบัญชีเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังต้อง
เป็นผู้รอบรู้ในเงินลงทุนแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมทั้ ง กรอบนโยบาย
เงินลงทุนตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีหน้าที่ในการรายงาน
ผลการด าเนินงานของเงินทุนต่อผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจอีกด้วย  

5.1 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
สามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 27 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางด าเนินการแก้ไข 

ล าดับ
ที ่

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1) ราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
จะน ามาแสดงในงบการการเงิน 

แสดงรายการด้วยราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือ ราคา 
NAV เนื่องจากราคาดังกล่าวใกล้เคียงท่ีสุดกับราคา
ตลาด คือ จ านวนเงินที่จะได้รับเมื่อตัดสินใจขายเงินลงทุน 

2) แหล่งข้อมูลราคามูลค่ายุติธรรมของ
ประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ 
กองทุนตราสารหนี้ และตราสารทุน 
คือ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ 

 กองทุนส่วนบุคคล จากรายงานผลการด าเนินงาน 
(งบการเงิน ) ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) หรือ โทรสอบถามแต่ละบลจ.เมื่อ
ต้องการทราบข้อมูลก่อนการได้รับรายงาน 
 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จากเว็ปไซต์ของแต่ละ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือตามได้ที่
รวบรวมไว้ในบทที่ 4 
 กองทุนตราสารหนี้ จากเว็ปไซต์ของแต่ละบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ. ) หรือตามได้ที่
รวบรวมไว้ในบทที่ 4 
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ตารางท่ี 27 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางด าเนินการแก้ไข (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

3) กา รแสด ง ร ายกา รร าค าทุ นตั ด
จ าหน่ายของเงินลงทุนประเภทตรา
สารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดอายุ 
คือ พันธบัตร และหุ้นกู้ ซึ่งมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยาก 

จัดท าตารางการค านวณดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ :วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง 

4) การหักล้างบัญชีค่าเผื่อจากการปรับ
มูลค่าเงินลงทุน 

 การหักล้างเมื่อมีการขายเงินลงทุนตามจ านวนที่มี
การขาย 
 การหักล้างตามจ านวนคงเหลือก่อนที่จะมีการตั้ง
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในงวดบัญชีใหม่ 

5) ความรู้ความเข้าใจในการจัดประเภท
เงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ศึกษากรอบการลงทุนตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากเว็ป
ไซต์ของแต่ละธนาคาร หรือ เว็ปไวต์ของแต่ละบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 

6) ไม่ทราบจ านวนคงเหลือของตราสาร
หนี้ และตราสารทุน 

จัดท าทะเบียนคุมตราสารหนี้ และตราสารทุน ข้อมูล
ประกอบด้วย วันที่ซื้อ ราคาซื้อ จ านวนหน่วยคงเหลือ 
ราคามูลค่ายุติธรรมต่อหน่วย วันที่ขาย จ านวนหน่วยที่
ขาย วันที่ได้รับเงินปันผล จ านวนเงินปันผล วันที่ลด
ทุน จ านวนเงินที่ลดทุน 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการของเงินลงทุน
ของมหาวิทยาลัย และสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้บริหารได้ 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้สรุปแผนภาพเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกตัวอย่างการน าเสนอการ
ผลการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์  และ กองทุนส่วนบุคคล ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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5.2.1 สรุปแผนภาพเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ประเภทตราสารหนี้ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย
1.กองทุนเ ิดตราสาร นีร้ ย ยาว

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด
1. พันธบัตรรัฐบาล
2. ุน้ก ้

การแสดงรายการ
  เงินลงทุนระยะสั้น
      - มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
  เงินลงทุนระยะยาว
      - มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

การวัดมูลค่าเริ่มแรก
  ราคาทุน/ราคาซื้อ
การวัดมูลค่าภายหลัง
  ราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่า

เผื่อการด้อยค่า

การวัดมูลค่าเริ่มแรก
  ราคาทุน/ราคาซื้อ
การวัดมูลค่าภายหลัง
มูลค่ายุติธรรม/ราคา NAV หักค่าเผื่อ
การด้อยค่าผลต่างเข้างบแสดงฐานะ
การเงิน

การแสดงรายการ
  เงินลงทุนระยะสั้น
     - ราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่า
เผื่อการด้วยค่า
  เงินลงทุนระยะยาว
      -ราคาทุนตัดจ าหน่ายหักค่า
เผื่อการด้อยค่า

ตราสารหนี้

การจัดประเภท

หลักทรัพย์เพื่อค้า
1. กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น

การวัดมูลค่าเริ่มแรก
  ราคาทุน/ราคาซื้อ
การวัดมูลค่าภายหลัง
  มูลค่ายุติธรรม/ราคา NAV 

ผลต่างเข้างบแสดงฐานะการเงิน

การเปิดเผยข้อมูล
  มูลค่ายุติธรรม/ราคา NAV
  ราคาทุนตัดจ าหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดอายุ
  ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

การแสดงรายการ
  เงินลงทุนระยะสั้น
     - มูลค่ายุติธรรม

 
 

ภาพที่ 3 ประเภทเงินลงทุนตราสารหนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 การจัดประเภทเงินลงทุนประเภทกองทุนเปิดตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้  
เนื่องจากลักษณะของกองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเน้นในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร และหุ้นกู ้ 
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2) ตราสารทุน 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย
1. กองทุนอสงั าริ ทร ัย 
2. กองทุนสว่นบุ  ล

หลักทรัพย์เพื่อค้า
- ัจจบุัน  าวิทยาลัยยงั  ่ ีการลงทุน น ร เภทนี -้

ตราสารทุน

การจัดประเภท

การวัดมูลค่าเร่ิมแรก
  ราคาทุน/ราคาซ้ือ
การวัดมูลค่าภายหลัง
  มูลค่ายุติธรรม/ราคา NAV ผลต่างเข้า

งบแสดงผลการด าเนินงาน

การวัดมูลค่าเร่ิมแรก
  ราคาทุน/ราคาซ้ือ
การวัดมูลค่าภายหลัง
  มูลค่ายุติธรรม/ราคา NAV หักค่าเผ่ือ

การด้อยค่า ผลต่างเข้าสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

การแสดงรายการ
  เงินลงทุนระยะส้ัน
     - มูลค่ายุติธรรม

การแสดงรายการ
  เงินลงทุนระยะส้ัน
      - มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผ่ือการด้อยค่า
  เงินลงทุนระยะยาว
      - มูลค่ายุติธรรมหักค่าเผ่ือการด้อยค่า

การเปิดเผยข้อมูล
  มูลค่ายุติธรรม/ราคา NAV
  ก าไร/ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

 

ภาพที่ 4  ประเภทเงินลงทุนตราสารทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 การจัดประเภทเงินลงทุนประเภทของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ กองทุน
ส่วนบุคคลเป็นตราสารทุน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่
เหลืออยู่ของกิจการหรือหน่วยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 
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5.2.2 ตัวอย่างการน าเสนอการผลการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2562 
1) แสดงผลการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์     

 
ภาพที่ 5 ผลการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ  ผลการด าเนินงานไม่รวมเงินปันผลสะสม จ านวนเงิน 167 ล้านบาท และลดทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ จ านวนเงิน 21 ล้านบาท 
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ผลกำรลงทนุในกองทนุอสงัหำรมิทรัพยต์ัง้แตว่ันเริม่กองทนุ

 Balance Investment

Total NAV

SET

150 
M-AAA เพิม่กอง 

HPF 200

เพิม่กอง 

M-PAT 100ปิดกอง M-AAA

เพิม่กอง
BTSGIF    78
WHART   131
WHABT    50

เพิม่ทนุ 
BTSGIF 59

NAV 638
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5 Balance Invesment = Total Invesment - Reduce capital 
6 ค าอธิบาย 

M-AAA   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา อันดามัน 
HPF : อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล 
M-PAT : อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ 
BTSGIF : โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
WHART : อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
EGATIF : โครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
WHABT : อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
Balance Invesment : ราคาทุนคงเหลือ 
Total NAV : รวมราคามูลค่ายุตธิรรม 
Set Index : ดัชนีราคาตลาด 

Total Invesment : รวมราคาทุน/รวมราคาซื้อ 

Reduce capital : ลดทุน 
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2) แสดงผลการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

 

ภาพที่ 6 ผลการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
หมายเหตุ   ผลการด าเนินงานไม่รวมถอนผลประโยชน์ จ านวนเงิน 134 ล้านบาท 
SCB      : กองทุนส่วนบุคคล โดยบลจ.ไทยพาณิชย ์ Tisco        : กองทุนส่วนบุคคล โดยบลจ.ทิสโก ้ Total Investment : รวมราคาทนุ/รวมราคาซื้อ 
Kbank   : กองทุนส่วนบุคคล โดยบลจ.กสิกรไทย Trinity       : กองทุนส่วนบุคคล โดยบลจ.ทินิตี ้ Total NAV           :  รวมราคามูลค่ายตุิธรรม 
Krungsri : กองทุนส่วนบุคคล โดยบลจ.กรุงศร ี Asset Plus : กองทุนส่วนบุคคล โดยบลจ.แอสเซทพลัส Set Index            : ดัชนีราคาตลาด 
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ผลการลงทนุในกองทนุสว่นบคุคลต ัง้แตว่นัเร ิม่กองทนุ

Total Investment

Total NAV

SET

Set Index

เพ่ิมกอง
Krungsri 150
Trinity 150
Asset Plus 200

ปิดกอง Asset Plus

Set Index

Invesment

1,200 ล้านบาท 

SCB + Kbank 

NAV 3,980 ล้านบาท 

เพ่ิมทุน 600

 

เพ่ิมกอง  
Tisco 400 
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ภาคผนวก ก 
บันทึกขออนุมัติบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามราคามูลค่ายุติธรรม (ราคา NAV) 

ณ 31 มีนาคม 2562 
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บันทึกขออนุมัติบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามราคามูลค่ายุติธรรม  (ราคา NAV)  

ณ 30 กันยายน 2562 
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