
⌦⌫  
ขอ 6-1
1. 1 กุมภาพันธ

หลักทรัพยเผื่อขาย-บ.วีนัส ..................................................... 500,000
ดอกเบี้ยรับ (500,000×.12×4/12) .......................................... 20,000

เงินสด ..............................................................................................520,000
1 เมษายน

เงินสด ..................................................................................... 30,000
ดอกเบี้ยรับ (500,000×.12×6/12)..................................................... 30,000

1 กรกฎาคม
หลักทรัพยเผื่อขาย – บ.ชลประทาน ....................................... 200,000
ดอกเบี้ยรับ (200,000×.09×1/12) ............................................ 1,500

เงินสด ..............................................................................................201,500
1 กันยายน

เงินสด (100,000×.99)+(100,000×.12×5/12)...................... 104,000
ขาดทุนจากการจํ าหนายหลักทรัพย ............................................. 1,000

หลักทรัพยเผื่อขาย – บ.วีนัส .............................................................100,000
ดอกเบี้ยรับ (100,000×.12×5/12)....................................................... 5,000

1 ตุลาคม
เงินสด ..................................................................................... 24,000

ดอกเบีย้รับ (500,000-100,000)×.12×6/12 ...................................... 24,000
1 ธันวาคม

เงินสด ....................................................................................... 9,000
ดอกเบี้ยรับ (200,000×.09×6/12)....................................................... 9,000

31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยคางรับ ........................................................................ 13,500

ดอกเบี้ยรับ (400,000×.12×3/12)+ (200,000×.09×1/12) .............. 13,500

ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-สวนของผูถือหุน ........................... 34,000*
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-เผื่อขาย............................................... 34,000
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* กลุมหลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพย ราคาทุน ราคาตลาด กํ าไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้น

บ. วีนัส 400,000   380,000* (20,000)
บ. ชลประทาน 200,000          186,000** (14,000)

600,000          566,000 (34,000)
* 400,000×.95       ** 200,000×.93

2. ทุกรายการจะเหมือนขอ 1. ยกเวนจะใชบัญชีตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนดแทนบัญชีหลักทรัพยเผื่อ
ขาย นอกจากนี้ในวันท่ี 31 ธันวาคม ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนดจะแสดงตามราคาทุน ไมใชราคาตลาด
ดังน้ันรายการสุดทายจึงไมตองบันทึก

ขอ 6-2
1 มกราคม 25x8

1. ตราสารหนี้ท่ีจะถือไวจนครบกํ าหนด...................................322,744.44
เงินสด......................................................................................... 322,744.44

2.                           ตารางการคํ านวณดอกเบี้ยรับและตัดจํ าหนายสวนเกิน
วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง

หุนกู 12%  อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 10%
วันท่ี เงินสดรับ ดอกเบี้ยรับ ตัดจํ าหนายสวนเกิน ราคาตามบัญชี

 1 มค. 25x8 - - - 322,744.44
31 ธค. 25x8 36,000 32,274.44 3,725.56 319,018.88
31 ธค. 25x9 36,000 31,901.89 4,098.11 314,920.77
31 ธค. 25x10 36,000 31,492.08 4,507.92 310,412.85
31 ธค. 25x11 36,000 31,041.29 4,958.71 305,454.14
31 ธค. 25x12 36,000 30,545.41 5,454.14 300,000.00
* 305,454.14 – 300,000
3. 31 ธันวาคม 25x8

เงินสด .....................................................................................36,000
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนด .................................................... 3,725.56
ดอกเบี้ยรับ ................................................................................... 32,274.44
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4. 31 ธันวาคม 25x9
เงินสด ..................................................................................... 36,000

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนด .....................................................4,098.11
ดอกเบี้ยรับ ....................................................................................31,901.89

ขอ 6-3
1. 1 มกราคม 25x8

หลักทรัพยเผื่อขาย............................................................ 322,744.44
เงินสด .........................................................................................322,744.44

2. 31 ธันวาคม 25x8
เงินสด ..................................................................................... 36,000

หลักทรัพยเผื่อขาย ...........................................................................3,725.56
ดอกเบี้ยรับ ....................................................................................32,744.44

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เผื่อขาย .............................. 1,481.12
กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – สวนของผูถือหุน ..................................1,481.12

ปรับราคาทุนใหเทากับมูลคายุติธรรม (320,500.00 - 319,018.88)

3. ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – สวนของผูถือหุน ....................... 7,401.89
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – เผื่อขาย .........................................7,401.89

ราคาทุน มูลคายุติธรรม กํ าไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้น
หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนกู 314,920.77 309,000.00 (5,920.77)
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
  (กอนปรับปรุง) – เดบิต 1,481.12
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เครดิต (7,401.89)

ขอ 6-4
1.                                             31 ธันวาคม 25x8

ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – งบกํ าไรขาดทุน .............................. 2,800
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – เพื่อคา ............................................... 2,800
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2.                                                 ระหวางป 25x9

เงินสด .....................................................................................18,800
ขาดทุนจากการจํ าหนายหลักทรัพย .............................................1,200

หลักทรัพยเพื่อคา ............................................................................... 20,000

3.                              31 ธันวาคม 25x9

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เพื่อคา......................................2,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - งบกํ าไรขาดทุน ......................................... 2,000

การคํ านวณ:
หลักทรัพย ราคาทุน มูลคายุติธรรม กํ าไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้น

หุนสามัญ – บ.คํ านวณ 40,000 38,200 (1,800)
หุนสามัญ – บ.บํ ารุงรัฐ 40,000 41,000 1,000

80,000 79,200 (800)
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (กอนการปรับปรุง) 2,800
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เครดิตเพิ่ม 2,000

ขอ 6-5
1.                                         31 ธันวาคม 25x4

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – หุนสามัญ (200×1) ....................200
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - งบกํ าไรขาดทุน ...............................1,000

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – หุนบุริมสิทธิ (600×2)........................ 1,200

หลักทรัพย จํ านวนหุน ตนทุนรวม มลูคายุติธรรม กํ าไร (ขาดทุน)
ทีย่ังไมเกิดขึ้น

หุนบุริมสิทธิ 600 ×  90 =   54,000 ×  88 =   52,800 (1,200)
หุนสามัญ 200 ×  30 =    6,000 ×  31 =    6,200  200

60,000 59,000 (1,000)

หมายเหตุ: ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อคาจะปดเขางบกํ าไรขาดทุนป 25x4
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2. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปสํ าหรับป 25x5
2 กุมภาพันธ 25x5: รบัเงินปนผล 8% จากหุนบริษัทอัศวิน

เงินสด (600×10×8%) ................................................................ 480
เงินปนผลรับ ........................................................................................... 480

1 มีนาคม 25x5: ขายหุนบริษัทวีพีพี 150 หุน ๆ ละ 34 บาท
เงินสด (150×34) ...................................................................... 5,100

หลักทรัพยเพ่ือคา-บ.วีพีพี (150×30).................................................... 4,500
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ. วีพีพี (150×1) .................................... 150
ก ําไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย ............................................................. 450

1 พฤษภาคม 25x5: ขายหุนบริษัทอัศวิน 400 หุน ๆ ละ 89.50 บาท
เงินสด (400×89.50) ............................................................... 35,800
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน -บ.อัศวิน (400×2) ........................ 800

หลักทรัพยเพื่อคา-บ.อัศวิน (400×90)................................................ 36,000
ก ําไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย (400×1.50) .......................................... 600

1 มิถุนายน: ไดรับเงินปนผลจากบ.วีพีพี จํ ากัด (เหลือหุน 200 -150= 50 หุน)
เงินสด (50×3.50) ........................................................................ 175

เงินปนผลรับ .......................................................................................... 175
1 สิงหาคม: ซ้ือหุนสามัญ บ.โรส 4,000 หุนๆ ละ 45 บาท

หลักทรัพยเพ่ือคา –บ.โรส (4,000×45) .................................. 180,000
เงินปนผลรับ ....................................................................................180,000

1 กันยายน: โอนหุน บ.วีพีพี จากเพื่อคาไปเปนเผื่อขาย ราคาตลาด = 28 บาท
หลักทรัพยเผื่อขาย –บ.วีพีพี (50×28) ....................................... 1,400
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – งบกํ าไรขาดทุน ................................. 150

หลักทรัพยเพ่ือคา –บ.วีพีพี (50×30).................................................... 1,500
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - บ. วีพีพี (50×1) ..................................... 50

3. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x5
31 ธันวาคม:

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – บ.อัศวิน ................................. 2,000
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – บ. โรส............................................... 1,000
กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - เพื่อคา...................................................... 1,000
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หลกัทรัพยเพื่อคา จํ านวนหุน มลูคายุติธรรม
ณ วันตนป

มลูคายุติธรรม
ณ วันสิ้นป

กํ าไร (ขาดทุน)
ทีย่ังไมเกิดขึ้น

หุนบุริมสิทธิ – บ.อัศวิน 200 × 88 =   17,600 ×98     =    19,600 2,000
หุนสามัญ – บ. โรส 4,000 × 45 =  180,000 ×44.75 =   179,000 (1,000)

197,600 198,600 1,000

การพิสูจนยอดคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน;
หลกัทรัพยเผื่อขาย จํ านวนหุน ตนทุนแรกเริ่ม มลูคายุติธรรม ณ

วันสิ้นป
ยอดคงเหลือของ
บัญชีคาเผื่อฯ
เดบิต (เครดิต)

หุนบุริมสิทธิ – บ.อัศวิน 200×90  18,000  19,600 1,600
หุนสามัญ – บ. โรส 4,000×45 180,000 179,000 (1,000)

198,000 198,600 600

สํ าหรับหลักทรัพยเผื่อขาย ราคาทุนท่ีบันทึก 1,400 บาท เทากับมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นป คาเผื่อฯ = 0
หลกัทรัพยเผื่อขาย จํ านวนหุน มลูคายุติธรรม ณ

วนัโอนเปลี่ยนฯ
มลูคายุติธรรม

ณ วันสิ้นป
กํ าไร (ขาดทุน)
ทีย่ังไมเกิดขึ้น

หุนสามัญ – บ.วีพีพี 50 × 28 =   1,400 ×28     =    1,400 -0-
4. 

บริษัทวีวา จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับป 25x5                                       (บาท)

เงินปนผลรับ (480+175) .................................................................................... 655
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (1,000-150) .............................................................. 850
ก ําไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย (450+600) .................................................... 1,050

รวม 2,555
บริษัทวีวา จํ ากัด

งบดุล
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x5     (บาท)

หลักทรัพยเพื่อคา (ราคาทุน) ........................................................................ 198,000
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน................................................................... 600    

198,600
หลักทรัพยเผื่อขาย ........................................................................................................ 1,400
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ขอ 6-6
1. 31 ธันวาคม 25x7

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เผื่อขาย ................................... 2,200
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - สวนของผูถือหุน ....................................... 2,200

2. บริษัทสามัคคีสาร จํ ากัด
     งบดุล (บางสวน)

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x7              (บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน:

หลักทรัพยเผื่อขาย (มูลคายุติธรรม) 109,000
สวนของผูถือหุน:

หุนสามัญ ×××,×××

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ×××,×××

ก ําไรสะสม ×××,×××

×××,×××

บวก ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-สวนของผูถือหุน    3,000

3. 20 มกราคม 25x8
เงินสด ..................................................................................... 30,200
ขาดทุนจากการจํ าหนายหลักทรัพย ........................................... 4,800*

หลักทรัพยเผื่อขาย................................................................................. 35,000
* เงนิที่ไดรับจากการขายหลักทรัพย ก 30,200 บาท

     ราคาทุนของหลักทรัพย ก 35,000
   ขาดทุนจากการจํ าหนายหลักทรัพย  4,800

หรือ
เงินสด ..................................................................................... 30,200
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – เผื่อขาย ................................... 5,000
ขาดทุนจากการจํ าหนายหลักทรัพย ............................................. 4,800

หลักทรัพยเผื่อขาย................................................................................. 35,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – สวนของผูถือหุน.......................................... 5,000

ขอ 6-7
31 ธันวาคม 25x3

ก. ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - งบกํ าไรขาดทุน ............................. 15,800
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เพื่อคา.............................................. 15,800
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ข.        1 มีนาคม 25x4
เงินสด (1,500×90) – 2,400..................................................132,600
ขาดทุนจากการจํ าหนายหลักทรัพย ...........................................14,400

หลักทรัพยเพ่ือคา................................................................................. 147,000

ค.       1 เมษายน 25x4
หลักทรัพยเพื่อคา (700×150)+2,600.....................................107,600

เงินสด ................................................................................................. 107,600

ง.       31 ธันวาคม 25x4
          ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - งบกํ าไรขาดทุน .............................5,000*

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เพื่อคา ................................................... 5,000

หลักทรัพย ราคาทุน มูลคายุติธรรม กํ าไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้น
หุนสามัญ – บ.รัมภา 360,000 350,000               (10,000)
หุนสามัญ – บ.โรบินสัน 107,600 100,800                (6,800)
หุนบุริมสิทธิ – บ. โอฬาร 120,000 116,000                (4,000)

              (20,800)
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (กอนปรับปรุง) - เครดิต               (15,800)
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน  - เครดิตเพิ่ม                (5,000)*

ขอ 6-8
กรณีที่ 1 – บ.เครื่องสํ าอางสยาม

18 มีนาคม 25x6
หลักทรัพยเผื่อขาย (20,000×26) ...........................................520,000

เงินสด.............................................................................................. 520,000

30 มิถุนายน 25x6
เงินสด (150,000×10%) ..........................................................15,000

เงินปนผลรับ ...................................................................................... 15,000

31 ธันวาคม 25x6
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - เผื่อขาย................................ 80,000*

กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น - เผื่อขาย .................................................. 80,000
     * (30-26) × 20,000 หุน
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กรณีที่ 2 – บ.โมนิกา
1 มกราคม 25x6

เงินลงทุนในบริษัทรอยลั (9,000×18)..................................... 162,000
เงินสด ..............................................................................................162,000

15 มิถุนายน 25x6
เงินสด (72,000×.3) ................................................................ 21,600

เงินลงทุนในบริษัทรอยัล ..................................................................... 21,600

31 ธันวาคม 25x6
เงินลงทุนในบริษัทรอยลั (170,000×.3).................................... 51,000

รายไดจากการลงทุน........................................................................... 51,000
ขอ 6-9
ก. 31 ธันวาคม 25x8

หลักทรัพยเพ่ือคา................................................................... 226,000
หลักทรัพยเผื่อขาย ............................................................................220,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – งบกํ าไรขาดทุน ........................................ 6,000

     บันทึกหลักทรัพยเพื่อคาดวยมูลคายุติธรรมของพันธบัตร ณ วันท่ีโอนซึ่งจะเปนราคาทุนใหม

ข. 31 ธันวาคม 25x8
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนด........................................... 160,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – สวนของผูถือหุน .......................... 22,000

หลักทรัพยเผื่อขาย ............................................................................160,000
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - ถือจนครบกํ าหนด ............................ 22,000

ค.  หากมูลคาเม่ือครบกํ าหนดเทากับ 160,000 บาท ซึ่งเทากับราคาทุน ท้ังบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 
(ถือจนครบกํ าหนด) และกํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (สวนของผูถือหุน) จะตัดจํ าหนายดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแท
จริง (Yield basis) ตลอดอายุท่ีเหลืออยูของหุนกู เน่ืองจากยอดคงเหลือเทากัน ดังน้ันยอดที่ตัดจํ าหนายจึงชด
เชยในงวดกันเอง
หมายเหตุ: ถามูลคาครบกํ าหนดเทากับ 150,000 บาท ผลตางระหวางราคาทุน 160,000 บาท และมูลคาครบ
ก ําหนด 150,000 บาท จะตัดจํ าหนายภายในระยะเวลาที่เหลืออยูของหุนกู เชน สมมติวาอายุท่ีเหลือของหุนกู
เทากับ 5 ปและตัดจํ าหนายโดยวิธีเสนตรง การคํ านวณทํ าไดดังน้ี

ตัดจํ าหนายสวนเกินหุนกู (10,000÷5) (2,000) บาท
ตัดจํ าหนายคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (22,000÷5)  4,400
ตัดจํ าหนายขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (22,000÷5) (4,400)
ก ําไรสุทธิลดลง (2,000)
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ขอ 6-10
30 มิถุนายน ประกาศใหสิทธิซื้อหุน 1 สิทธิตอ 2 หุนท่ีถือ -ไมมีการบันทึกบัญชี-
15 กรกฎาคม ไดรับสิทธิซื้อหุน  120 สิทธิ ตนทุนของสิทธิคํ านวณไดจากการแบงตนทุนของหุนสามัญใหกับ
สิทธิดังน้ี

ราคาตลาดรวมของหุน 240 หุน × 240 บาทตอหุน = 57,600 บาท
ราคาตลาดรวมของสิทธิ 120 สิทธิ × 40 บาทตอหุน =  4,800 บาท

62,400
ตนทุนท่ีจัดสรรใหหุนสามัญ 57,600  × 54,600   = 50,400 บาท หรือหุนละ 210 บ.

62,400
ตนทุนท่ีจัดสรรใหสิทธิ  4,800  × 54,600   =  4,200 บาท หรือหุนละ 35 บ.

62,400

หลักทรัพยเผื่อขาย (สิทธิซื้อหุน) .................................................4,200
หลักทรัพยเผื่อขาย ............................................................................... 4,200

5 สิงหาคม ใชสิทธิซื้อหุน 70 หุน ไดในราคามูลคา
หลักทรัพยเผื่อขาย (70×235) ..................................................16,450

เงินสด (70×200)............................................................................... 14,000
หลักทรัพยเผื่อขาย (สิทธิซื้อหุน) (70×35) ............................................ 2,450

12 สิงหาคม ขายสิทธิท่ีเหลือไปในราคาสิทธิละ 46 บาท
เงินสด (50×46) ........................................................................2,300

หลักทรัพยเผื่อขาย (สิทธิซื้อหุน) (50×35) ............................................ 1,750
ก ําไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย .............................................................. 550

28 กันยายน ขายหุนสามัญในราคาหุนละ 248 บาท  การคํ านวณตนทุนใหใช “ราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก”

หุนสามัญ  240 หุน@ 210 ................................................................ 50,400
หุนสามัญ   70 หุน@ 235 .................................................................. 16,450
            310 หุน@ 215.645 .......................................................... 66,850

เงินสด (50×248) ....................................................................12,400
หลักทรัพยเผื่อขาย (สิทธิซื้อหุน) (50×215.645)............................. 10,782.25
ก ําไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย ...................................................... 1,617.75
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ขอ 6-11
1. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปป 25x9

ราคาเวรคนืกรมธรรมประกันชีวิต (75,800-70,000) .................... 5,800
คาเบี้ยประกันชีวิต (11,120 – 5,800) ......................................... 5,320

เงินสด ............................................................................................... 11,120

คาเบี้ยประกันชีวิต...................................................................... 6,000
เงินสด ................................................................................................. 6,000

2. ประธานเสียชีวิตลงในเดือนมกราคม ป 25x10

เงินสด ................................................................................... 500,000
ราคาเวรคืนกรมธรรมประกันชีวิต ....................................................... 75,800
กํ าไรจากคาสินไหมประกันชีวิต ..........................................................424,200

ขอ 6-12
1. เงินสดกองทุนไถถอนหุน ........................................................ 300,000

เงินสด ..............................................................................................300,000

2. เงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน - หุนกู .................................... 94,000
เงินสดกองทุนไถถอนหุน .................................................................... 94,000

3. เงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน - หุนสามัญ ............................. 54,000
เงินสดกองทุนไถถอนหุน .................................................................... 54,000

4. เงินสดกองทุนไถถอนหุน .......................................................... 10,000
เงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน – หุนกู...................................... 1,200

รายไดของกองทุนไถถอนหุน .............................................................. 11,200
(6,000×1/5)

5. คาใชจายของกองทุนไถถอนหุน ..................................................... 960
เงินสดกองทุนไถถอนหุน ......................................................................... 960

6. เงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน – หุนกู.................................. 120,000
รายไดของกองทุนไถถอนหุน ...................................................... 2,250

เงินสดสํ าหรับกองทุนไถถอนหุน .......................................................122,250
(ดอกเบี้ยคาง = 120,000×.09×2.5/12 = 2,250)
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7. เงินสดกองทุนไถถอนหุน ............................................................4,000
รายไดจากกองทุนไถถอนหุน................................................................. 4,000

8. เงินสดกองทุนไถถอนหุน (120,000×101% + 900) ................122,100
เงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน - หุนกู............................................. 120,000
รายไดของกองทุนไถถอนหุน (120,000×.09×1/12) ................................ 900
ก ําไรจากการจํ าหนายเงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน ............................ 1,200

9. เงินสดกองทุนไถถอนหุน .....................................................3,076,000
ขาดทุนจากการจํ าหนายเงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน ............90,000

เงินลงทุนจากกองทุนไถถอนหุน ..................................................... 3,166,000

10. หุนกู ...................................................................................3,200,000
เงินสดกองทุนไถถอนหุน ............................................................... 3,200,000

11. เงินสด .....................................................................................54,000
เงินสดกองทุนไถถอนหุน .................................................................... 54,000

ขอ 6-13

1. การคํ านวณรายไดจากการลงทุนและการคํ านวณกํ าไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นท่ีแสดงเปนสวนหนึ่งของ
สวนของผูถือหุนแสดงอยูในตารางขางลางดังน้ี ซึ่งมีขอสังเกตดังน้ี

- หลกัทรัพยแสดงอยูในตารางโดยจัดกลุมหลักทรัพย (Portfolio) เปนหลักทรัพยเพื่อคาหรือเผื่อ
ขาย แตการจดบันทึกยังคงแยกตามหลักทรัพยแตละชนิดเพื่อการคํ านวณยอดขายและการจัด
ประเภทใหมท่ีถูกตอง

- มูลคายุติธรรมรวมของกลุมหลักทรัพยแตละประเภท (หลักทรัพยเพื่อคา 221,000 บาทและ 
หลักทรัพยเผื่อขาย 92,000 บาท ) เทากับมูลคาคงเหลือปลายงวดสุทธิของราคาทุนแรกเริ่มบวก
หรอืหักดวยคาเผื่อการปรับมูลคาสํ าหรับหลักทรัพยแตละกลุม (218,000 บาทบวก 3,000 บาท
ส ําหรับกลุมหลักทรัพยเพื่อคา และ 93,000 บาทหัก 1,000 บาทสํ าหรับกลุมหลักทรัพยเผื่อขาย)
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หลักทรัพยเพ่ือคา หลักทรัพยเผื่อขาย กํ าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนเดบิต (เครดิต)
รายการ ราคาทุน

แรกเริ่ม
คาเผื่อการ
ปรับมูลคา

ราคาทุน
แรกเริ่ม

คาเผื่อการ
ปรับมูลคา

ในงบกํ าไร
ขาดทุน

ในงบดุล

เงินปนผล
หรือ

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตนงวด 140,000 (2,000) 80,000 4,000 -0- (4,000) -0-
ซ้ือและขาย(ครบกํ าหนด):
 ซื้อหุนกู บ.พรมไทย
 (เผื่อขาย)

60,000

 พันธบัตรครบกํ าหนด(ไถ
 คืน)เปนเงิน 108,000 บาท (100,000) (8,000)
  ซื้อหุนสามัญ บ.บางลํ าพู
  เปนเงิน 108,000 บาท 108,000
โอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน:
 หลักทรัพยเพื่อคา-บ.เอ็มซี
 เปนหลักทรัพยเผื่อขาย (40,000) 2,000 34,000 4,000
 หลักทรัพยเผื่อขาย-บ.เชอรี่
 เปนหลักทรัพยเพื่อคา 110,000 (80,000) (4,000) (30,000) 4,000
การบันทึกมูลคายุติธรรม
ณ วันสิ้นงวด:
  หลักทรัพยเพื่อคา
     บ. เชอรี่
     บ. บางลํ าพู

5,000
(2,000)

5,000
(2,000)

  หลักทรัพยเผื่อขาย
     บ. เอ็มซี
     บ. พรมไทย

(4,000)
3,000

4,000
(3,000)

รายไดจากการลงทุนอื่นๆ:
เงินปนผล บ. เอ็มซี
   (1.50×2,000) (3,000)
ดอกเบี้ยรับ บ.พรมไทย
  (60,000×.08×11/12) (4,400)
ยอดคงเหลือ ณ
วนัสิ้นงวด (218,000) 3,000 94,000 (1,000) (29,000) 1,000 (15,400)

2. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป
ก. โอนเปลี่ยนประเภทจากหลักทรัพยเพื่อคาเปนเผื่อขาย

หลักทรัพยเผื่อขาย-บ.เอ็มซี (2,000×17) ....................................... 34,000
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ.เอ็มซี............................................ 2,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-งบกํ าไรขาดทุน......................................4,000*

หลักทรัพยเพื่อคา-บ.เอ็มซี ..................................................................... 40,000
          * 4,000 บาทคือมูลคาตลาดที่ลดลงระหวางป 25x5: 38,000-34,000 และรับรูในงบกํ าไรขาดทุนป 25x6
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ข. โอนเปลี่ยนประเภทจากหลักทรัพยเผื่อขายเปนเพื่อคา
หลักทรัพยเพื่อคา-บ.เชอรี่ (5,000×22)..............................................110,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-สวนของผูถือหุน...........................................4,000

หลักทรัพยเผื่อขาย-บ.เชอรี่........................................................................80,000
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ.เชอรี่ ........................................................4,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-กํ าไรขาดทุน...................................................30,000*

* 30,000 บาทคือกํ าไรรวมจากวันที่ซื้อจนถึงวันที่โอนเปลี่ยนประเภท 110,000-80,000
ค. ปรับปรุงใหแสดงตามมูลคายุติธรรม

สํ าหรับหลักทรัพยเพ่ือคา:
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ.เชอรี่ (เพื่อคา) (115,000-110,000) ......5,000

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ.บางลํ าพู (เพื่อคา) (18,000-106,000) ..............2,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-กํ าไรขาดทุน ............................................................3,000

สํ าหรับหลักทรัพยเผื่อขาย:
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ.พรมไทย (เผื่อขาย) (63,000-60,000) ..3,000
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-กํ าไรขาดทุน .................................................1,000

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-บ.พรมไทย (34,000-30,000) .............................4,000
3. การแสดงรายการในงบการเงิน:

    บริษัทเจริญพัฒนา จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5    (บาท)
รายไดจากเงินลงทุน:

ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ .........................................................................15,400
กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น.........................................................................29,000

บริษัทเจริญพัฒนา จํ ากัด
งบดุล

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5    (บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน:

หลักทรัพยเพื่อคา (มูลคายุติธรรม) (115,000+106,000) ........................  221,000
สินทรัพยไมหมุนเวียน:

หลักทรัพยเผื่อขาย (มูลคายุติธรรม) (30,000+63,000) ..............................93,000
สวนของผูถือหุน:

ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-หลักทรัพยเผื่อขาย .............................................1,000
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4. การเปดเผยรายการเกี่ยวกับหลักทรัพยเผื่อขาย:
- กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x5 เทากับ 3,000 บาท
- กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x5 เทากับ 4,000 บาท
- ระหวางป มีกํ าไรที่ยังไมเกิดขึ้น 30,000 บาทซึ่งการรับรูกํ าไรเปนผลมาจากการเปลี่ยนโอนหลัก

ทรัพยเผื่อขายเปนหลักทรัพยเพื่อคา
- ระหวางป มีขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น 4,000 บาท ซึ่งการรับรูขาดทุนเปนผลมาจากการเปลี่ยนโอน

หลักทรัพยเพ่ือคาเปนหลักทรัพยเผื่อขาย

ขอ 6-14
1. บันทึกรายการซื้อหุนสามัญ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 25x4

หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนสามัญบริษัท N ................................... 28,500
หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนบุริมสิทธิบริษัท O................................ 45,600
หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนสามัญบริษัท P .................................... 39,900

เงินสด (113,400+600) .........................................................................114,000
การคํ านวณ

ตนทุนปนสวนบริษัท ชนิดหุน จํ านวนหุน ราคาตลาด
ตอหุน

ราคาตลาด
รวม

เปอรเซ็นต
รวม ตอหุน

N สามัญ 300 หุน 100 บาท  30,000 25 28,500 95.00
O บุริมสิทธิ 400 หุน 120 บาท  48,000 40 45,600 114.00
P สามัญ 500 หุน 84 บาท  42,000 35 39,900 79.80

120,000 100 114,000

2. บันทึกรายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญบริษัท N .................... 1,500
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนบุริมสิทธิบริษัท O ................ 2,400
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญบริษัท P..................... 2,100

ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-สวนของผูถือหุน ..............................................6,000

หลักทรัพย จํ านวนหุน ตนทุนรวม มลูคายุติธรรม กํ าไร (ขาดทุน)
ทีย่ังไมเกิดขึ้น

หุนสามัญ บ. N 300 (×95.00)  = 28,500 (×100) = 30,000 1,500
หุนบุริมสิทธิ บ. O 400 (×114.00) = 45,600 (×120) = 48,000 2,400
หุนสามัญ บ. P 500 (×79.80)  = 39,900 (×84)  = 42,000 2,100

114,000 120,000 6,000
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ขอ 6-15
1. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป
ป 25x4
1) หลักทรัพยเผื่อขาย –หุนสามัญ บ.MC.............................................14,580

เงินสด ....................................................................................................14,580
[200 หุน×70 บาท]+[(200 หุน×70) ×4%]+20 = 14,580÷200 = 72.90 บาทตอหุน]

2) หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนสามัญชนิด ก -บ.NP......................................9,600
หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม -บ. NP .....................28,800
หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนสามัญชนิด ข -บ. NP...................................57,600

เงินสด ................................................................................................... 96,000

ตนทุนปนสวนหลักทรัพย จํ านวน
หุน

ราคาตลาด
ตอหุน

ราคาตลาด
รวม

สัดสวน
รวม ตอหุน

หุนสามัญชนิด ก 200  50 10,000 10/100  9,600 48
หุนบุริมสิทธิไมสะสม 300 100 30,000 30/100 28,800 96
หุนสามัญชนิด ข 400 150 60,000 60/100 57,600 144

100,000 100/100 96,000

สิ้นป 25x4 ปรับปุรงหลักทรัพยใหแสดงมูลคายุติธรรมดังน้ี

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญชนิด ก –บ. NP......................600
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม –บ. NP ........600
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น – สวนของผูถือหุน ......................................980

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – หุนสามัญ บ. MC..................................... 580
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – หุนสามัญ ชนิด ข บริษัท NP................. 1,600

หลักทรัพย จํ านวนหุน ตนทุนรวม มลูคายุติธรรม กํ าไร (ขาดทุน)
ทีย่ังไมเกิดขึ้น

หุนสามัญ -บ. MC 200 (×72.90)  = 14,580 (×70)  =  14,000 (580)
หุนสามัญชนิด ก -บ.NP 200 (×48)     = 9,600 (×51)  =  10,200 600
หุนบุริมสิทธิไมสะสม-บ.NP 300 (×96)     = 28,800 (×98)  =  29,400 600
หุนสามัญชนิด ข -บ.NP 400 (×144)    = 57,600 (×140) =  56,000 (1,600)

110,580 109,600 (980)
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ป 25x5

3) หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนสามัญ บ. MC ............................................. 25,020
เงินสด................................................................................................ 25,020

     [(300 หุน×80 บาท) + (300 หุน×80 บาท)×4% + 60]

4) Memo: ไดรับหุนปนผลจากบริษัท MC 500 หุน (อัตรา 1 หุนปนผล: 1 หุนท่ีถือ) จํ านวนหุน
สามัญรวมหลังรับปนผลเทากับ 1,000 หุน ตนทุนตอหนวยมีดังน้ี
Lot 1: 14,580 ÷  400 = 36.45 บาทตอหุน
Lot 2: 25,020 ÷  600 = 41.70 บาทตอหุน
ราคาถัวเฉลี่ย          39,600 ÷ 1,000 = 39.60  บาทตอหุน

5) เงินสด (100 หุน×45)....................................................................... 4,500
หลักทรัพยเผื่อขาย-หุนสามัญ บ.MC (100 หุน×39.60) .................... 3,960
ก ําไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย........................................................... 540
(การคํ านวณตนทุนใชวิธีถัวเฉลี่ย)

สิ้นป 25x5 ปรับปุรงหลักทรัพยใหแสดงมูลคายุติธรรมดังน้ี
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญ บ. MC................................. 940
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – หุนสามัญ ชนิด ข บ. NP................ 1,600

ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-สวนของผูถือหุน .................................................840
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญชนิด ก บ. NP ...............................800
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม –บ. NP................900

หลักทรัพย จํ านวนหุน ตนทุน
รวม
(1)

คาเผื่อการปรับ
มูลคาเงินลงทุน
ยกมา (2)

มูลคายุติธรรม
(3)

คาเผื่อการ
ปรับมูลคา
งลท.

(3)-(1)-(2)
หุนสามัญ -บ.
MC

900 (×39.60) = 35,640 (580) (×40)  =  36,000 940

หุนสามัญชนิด
ก -บ.NP

200 (×48)    =  9,600 600 (×47)  =   9,400 (800)

หุนบุริมสิทธิไม
สะสม-บ.NP

300 (×96)    = 28,800 600 (×95)  =  28,500 (900)

หุนสามัญชนิด
ข -บ.NP

400 (×144)   = 57,600 (1,600) (×144) =  57,600 1,600

131,640 (980)            131,500 840
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ป 25x6
6) Memo: ไดรับหุนสามัญชนิด ก ในอัตรา 2:1 จากบริษัท NP ทํ าใหจํ านวนหุนสามัญรวมทั้งหมดเทากับ
400 หุน ราคาทุนใหมตอหุน = 3,600 ÷ 400 = 24 บาทตอหุน

7) เงินสด.............................................................................................17,900
เงินปนผลรับ ........................................................................................ 17,900*

* หุนสามัญ – บริษัท MC 10 บาท × 900 หุน = 9,000 บาท
  หุนสามัญชนิด ก – บริษัท NP 5 บาท × 400 หุน = 2,000
  หุนบุริมสิทธิ – บริษัท NP 6% × 50 บาท × 300 หุน =   900
  หุนสามัญชนิด ข – บริษัท NP 15 บาท × 400 หุน = 6,000

         17,900

สิ้นป 25x6 ปรับปุรงหลักทรัพยใหแสดงมูลคายุติธรรมดังน้ี
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญชนิด ก บ. NP........................200
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน – หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม –บ. NP.....300

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนสามัญ บ..MC .......................................... 45
ก ําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น-สวนของผูถือหุน ................................................ 455

หลักทรัพย จํ านวนหุน ตนทุน
รวม
(1)

คาเผื่อการ
ปรับมูลคาเงิน
ลงทุนยกมา

(2)

มูลคายุติธรรม
(3)

คาเผื่อการ
ปรับมูลคา
งลท.

(3)-(1)-(2)
หุนสามัญ -บ.
MC

900 (×39.60) = 35,640 360 (×39.95) =  35,955 (45)

หุนสามัญชนิด
ก -บ.NP

400 (×48)    =  9,600 (200) (×24)  =   9,600 200

หุนบุริมสิทธิไม
สะสม-บ.NP

300 (×96)    = 28,800 (300) (×96)  =  28,800 300

หุนสามัญชนิด
ข -บ.NP

400 (×144)   = 57,600 -0- (×144) =  57,600 -0-

131,640 (140)            131,955 455
2. การเปดเผยขอมูล

25x4 25x5 25x6
งบกํ าไรขาดทุน
  เงินปนผลรับ -0- -0- 17,900
  กํ าไรจากการจํ าหนายหลักทรัพย -0- 540 -0-
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25x4 25x5 25x6
งบดุล
  สินทรัพย:
    หลักทรัพยเผื่อขาย (ราคาทุน) 110,580 131,640 131,640
    คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (980) (140) 315
    หลักทรัพยเผื่อขาย (มูลคายุติธรรม) 109,600 131,500 131,955
  สวนของผูถือหุน:
     กํ าไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (980) (140) 315

ขอ 6-16  วิธีสวนไดเสีย (Equity method)
1. บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไปป 25x4 และ ป 25x5

1 มค. 25x4 – ซ้ือหุนสามัญเปนเงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................. 306,000

เงินสด (30,000×.3×34).............................................................................306,000

ระหวางป 25x4 – ประกาศจายเงินปนผล
เงินสด (16,000×.3) ......................................................................... 4,800

 เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ.............................................................................. 4,800

31 ธค. 25x4 – บันทึกสวนไดเสียในกํ าไร
เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................... 13,200
ขาดทุนจากรายการพิเศษ (4,000×.3)................................................ 1,200

รายไดจากบริษัทอาภรณ (48,000×.3)........................................................... 14,400

31 ธค. 25x4 – ตัดจํ าหนายคาความนิยม
รายไดจากบริษัทอาภรณ.................................................................. 1,600*

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................................... 1,600

* ราคาทุน 306,000
  หัก ราคาตามบัญชี (800,000×.3) 240,000
  ราคาทุนมากกวาราคาตามบัญชี  66,000

    กระจายผลตางให
สินทรัพยท่ีไมคิดคาเสื่อมราคา (สินคา) (20,000×.3) 6,000
สินทรัพยท่ีคิดคาเสื่อมราคา (40,000×.3)          12,000  18,000

คาความนิยม  48,000
ตัดคาความนิยมปละ  48,000÷30 ป= 1,600 บาท
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31 ธค. 25x4 – บันทึกคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น
รายไดจากบริษัทอาภรณ ....................................................................1,200

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................................... 1,200
[(440,000-400,000)×.3] ÷ 10 ป

31 ธค. 25x4 – ตัดจํ าหนายผลตางที่กระจายใหสินคา
รายไดจากบริษัทอาภรณ (20,000×.3) ...............................................6,000

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................................... 6,000
[(520,000-500,000)×.3]

ระหวางป 25x5 – ประกาศจายเงินปนผล
เงินสด (10,000×.3)..........................................................................3,000

 เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ .............................................................................. 3,000

31 ธค. 25x5 – บันทึกสวนไดเสียในผลขาดทุน
รายไดจากบริษัทอาภรณ (20,000×.3) ...............................................6,000

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ.............................................................................. 6,000

31 ธค. 25x5 – ตัดจํ าหนายคาความนิยม
รายไดจากบริษัทอาภรณ ....................................................................1,600

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................................... 1,600

31 ธค. 25x5 – บันทึกคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น
รายไดจากบริษัทอาภรณ ....................................................................1,200

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ............................................................................... 1,200
[(440,000-400,000)×.3] ÷ 10 ป

2. บันทึกรายการในสมุดรายวัน ณ วันท่ี 2 มกราคม 25x6
เงินสด (500×36)............................................................................18,000

เงินลงทุนในบริษัทอาภรณ ........................................................................... 16,322*
ก ําไรจากการจํ าหนายเงินลงทุน ........................................................................ 1,678

* เงินลงทุน = 306,000 - 4,800 + 13,200 - 1,600 - 1,200 - 6,000 - 3,000 - 6,000 - 1,600 - 1,200
=  293,800 ×  500    =   16,322   บาท
                 9,000
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3. แสดงงบกํ าไรขาดทุนและงบดุล

25x4 25x5 25x6
งบกํ าไรขาดทุน
  รายไดจาก บ.อาภรณ 5,600 (8,800) ไมมีขอมูล
  ขาดทุนจากรายการพิเศษ (1,200) -0-
  กํ าไรจากการจํ าหนายเงินลงทุน -0- -0- 1,678
งบดุล
  เงินลงทุนใน บ.อาภรณ 305,600 293,800


