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เฉลยบทที่ 6 

เงนิลงทุน 

       
ขอ้ 6-1 

1. 1 กมุภาพนัธ ์

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-บ.วนีสั ................................................... 500,000 

 ดอกเบี้ยรบั (500,000×.12×4/12) ......................................... 20,000 

 เงนิสด ........................................................................................... 520,000 

1 เมษายน 

 เงนิสด .................................................................................. 30,000 

 ดอกเบี้ยรบั (500,000×.12×6/12).................................................... 30,000 

1 กรกฎาคม 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย – บ.ชลประทาน ...................................... 200,000 

 ดอกเบี้ยรบั (200,000×.09×1/12) ........................................... 1,500 

 เงนิสด ........................................................................................... 201,500 

1 กนัยายน 

 เงนิสด (100,000×.99)+(100,000×.12×5/12) ..................... 104,000 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................ 1,000 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย – บ.วนีสั ........................................................... 100,000 

 ดอกเบี้ยรบั (100,000×.12×5/12)...................................................... 5,000 

1 ตลุาคม 

 เงนิสด .................................................................................. 24,000 

 ดอกเบี้ยรบั (500,000-100,000)×.12×6/12 ...................................... 24,000 

1 ธนัวาคม 

 เงนิสด .................................................................................... 9,000 

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

31 ธนัวาคม 

 ดอกเบี้ยคา้งรบั ...................................................................... 13,500 

 ดอกเบี้ยรบั (400,000×.12×3/12)+ (200,000×.09×1/12) ............... 13,500 
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 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ .......................... 34,000* 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-เผือ่ขาย .............................................. 34,000 

 

* กลุม่หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 

หลกัทรพัย ์ ราคาทนุ ราคาตลาด กาํไร(ขาดทนุ)ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

บ. วนีสั 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. ทกุรายการจะเหมอืนขอ้ 1. ยกเวน้จะใชบ้ญัชีตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนดแทนบญัชีหลกัทรพัยเ์ผื่อ

ขาย นอกจากน้ีในวนัที ่31 ธนัวาคม ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนดจะแสดงตามราคาทนุ

ขอ้ 6-2  

 ไม่ใช่ราคาตลาด 

ดงันัน้รายการสดุทา้ยจงึไม่ตอ้งบนัทกึ 

1 มกราคม 25X8 

1. ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืไวจ้นครบกาํหนด ................................. 322,744.44 

 เงนิสด ...................................................................................... 322,744.44 

2.                           ตารางการคาํนวณดอกเบี้ยรบัและตดัจาํหน่ายส่วนเกิน 

วธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 

หุน้กู ้12%  อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริง 10% 

วนัที ่ เงนิสดรบั ดอกเบี้ยรบั ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน ราคาตามบญัช ี

 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 ธนัวาคม 25X8 

 เงนิสด .................................................................................. 36,000 

 ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด ................................................... 3,725.56 

 ดอกเบี้ยรบั ................................................................................. 32,274.44 
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4.     31 ธนัวาคม 25X9 

 เงนิสด .................................................................................. 36,000 

 ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด ................................................... 4,098.11 

 ดอกเบี้ยรบั ................................................................................. 31,901.89 

ขอ้ 6-3 

1. 1 มกราคม 25X8 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย .......................................................... 322,744.44 

 เงนิสด ...................................................................................... 322,744.44 

2. 31 ธนัวาคม 25X8 

 เงนิสด .................................................................................. 36,000 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ........................................................................ 3,725.56 

 ดอกเบี้ยรบั ................................................................................. 32,744.44 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เผือ่ขาย ............................. 1,481.12 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ................................. 1,481.12 

 ปรบัราคาทนุใหเ้ท่ากบัมลูค่ายุตธิรรม (320,500.00 - 319,018.88) 

3.  กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ...................... 7,401.89 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – เผือ่ขาย ....................................... 7,401.89 

 ราคาทนุ มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้กู ้ 314,920.77 309,000.00 (5,920.77) 

ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ  

  (ก่อนปรบัปรุง) – เดบติ 

   

1,481.12 

ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เครดติ   (7,401.89) 

ขอ้ 6-4  

1.                                             31 ธนัวาคม 25X8 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ................ 2,800 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – เพือ่คา้ .............................................. 2,800 
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2.                                                 ระหว่างปี 25X9 

 เงนิสด .................................................................................. 18,800 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................ 1,200 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ ............................................................................. 20,000 

3.                              31 ธนัวาคม 25X9 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เพือ่คา้ .................................... 2,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ........................... 2,000 

การคาํนวณ: 

หลกัทรพัย ์ ราคาทนุ มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้สามญั – บ.คาํนวณ 40,000 38,200 (1,800) 

หุน้สามญั – บ.บาํรุงรฐั  40,000 41,000 1,000 

 80,000 79,200 (800) 

ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (ก่อนการปรบัปรุง) 2,800 

ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เครดติเพิม่ 2,000 

ขอ้ 6-5 

1.                                         31 ธนัวาคม 25X4 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั (200×1).................... 200 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ................. 1,000 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้บรุมิสทิธ ิ(600×2) ....................... 1,200 

หลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ตน้ทนุรวม มลูค่ายตุธิรรม กาํไร (ขาดทนุ)  

ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้บรุมิสทิธิ 600 ×  90 =   54,000 ×  88 =   52,800 (1,200) 

หุน้สามญั 200 ×  30 =    6,000 ×  31 =    6,200  200 

  60,000 59,000 (1,000) 

หมายเหตุ: กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากหลกัทรพัยเ์พือ่คา้จะปิดเขา้งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี 25X4 
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2. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปสาํหรบัปี 25X5  

2 กมุภาพนัธ ์25X5: รบัเงนิปนัผล 8% จากหุน้บรษิทัอศัวนิ 

 เงนิสด (600×10×8%) ............................................................... 480 

 เงนิปนัผลรบั ......................................................................................... 480 

1 มีนาคม 25X5: ขายหุน้บรษิทัวพีพี ี150 หุน้ ๆ ละ 34 บาท 

 เงนิสด (150×34) .................................................................... 5,100 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้-บ.วพีพี ี(150×30) ................................................... 4,500 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ. วพีพี ี(150×1) .................................... 150 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ ............................................................ 450 

1 พฤษภาคม 25X5: ขายหุน้บรษิทัอศัวนิ 400 หุน้ ๆ ละ 89.50 บาท 

 เงนิสด (400×89.50) ............................................................. 35,800 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ -บ.อศัวนิ (400×2) ....................... 800 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้-บ.อศัวนิ (400×90) ............................................... 36,000 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(400×1.50) .......................................... 600 

1 มิถนุายน: ไดร้บัเงนิปนัผลจากบ.วพีพี ีจาํกดั (เหลอืหุน้ 200 -150= 50 หุน้) 

 เงนิสด (50×3.50) ...................................................................... 175 

 เงนิปนัผลรบั  ........................................................................................ 175 

1 สงิหาคม: ซื้อหุน้สามญั บ.โรส 4,000 หุน้ๆ ละ 45 บาท 

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

 เงนิปนัผลรบั  ................................................................................. 180,000 

1 กนัยายน: โอนหุน้ บ.วพีพี ีจากเพือ่คา้ไปเป็นเผื่อขาย ราคาตลาด = 28 บาท 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย –บ.วพีพี ี(50×28) ...................................... 1,400 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ................... 150 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ –บ.วพีพี ี(50×30) ................................................... 1,500 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - บ. วพีพี ี(50×1) ..................................... 50 

3. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X5 

31 ธนัวาคม:  

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – บ.อศัวนิ  ................................ 2,000 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – บ. โรส .............................................. 1,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - เพือ่คา้ ..................................................... 1,000 
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หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ จาํนวนหุน้ มลูค่ายตุธิรรม  

ณ วนัตน้ปี 

มลูค่ายตุธิรรม 

ณ วนัสิ้นปี 

กาํไร (ขาดทนุ)  

ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้บรุมิสทิธิ – บ.อศัวนิ 200 × 88 =   17,600 ×98     =    19,600 2,000 

หุน้สามญั – บ. โรส 4,000 × 45 =  180,000 ×44.75 =   179,000 (1,000) 

  197,600 198,600 1,000 

การพสูิจนย์อดค่าเผือ่การปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ; 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จาํนวนหุน้ ตน้ทนุแรกเริม่ มลูค่ายตุธิรรม ณ 

วนัสิ้นปี 

ยอดคงเหลอืของ

บญัชค่ีาเผือ่ฯ 

เดบติ (เครดติ) 

หุน้บรุมิสทิธิ – บ.อศัวนิ 200×90  18,000  19,600 1,600 

หุน้สามญั – บ. โรส 4,000×45 180,000 179,000 (1,000) 

  198,000 198,600 600 

สาํหรบัหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ราคาทนุทีบ่นัทกึ 1,400 บาท เท่ากบัมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ้นปี ค่าเผื่อฯ = 0 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จาํนวนหุน้ มลูค่ายตุธิรรม ณ 

วนัโอนเปลีย่นฯ  

มลูค่ายตุธิรรม 

ณ วนัสิ้นปี 

กาํไร (ขาดทนุ)  

ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้สามญั – บ.วพีพี ี 50 × 28 =   1,400 ×28     =    1,400 -0- 

4.    

บรษิทัววีา จาํกดั 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

     สาํหรบัปี 25X5                                       (บาท) 

 เงนิปนัผลรบั (480+175) .................................................................................. 655 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น (1,000-150) ............................................................. 850 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(450+600) ................................................... 1,050

 รวม 2,555 

    

 

บรษิทัววีา จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

     ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X5       (บาท) 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (ราคาทนุ) ...................................................................... 198,000 

 บวก: ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ ............................................................... 600 

  198,600 

   

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ...................................................................................................... 1,400 
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ขอ้ 6-6  

1.     31 ธนัวาคม 25X7 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เผือ่ขาย .................................. 2,200 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - ส่วนของผูถ้อืหุน้ ...................................... 2,200 

2.  

          บริษทัสามคัคสีาร จาํกดั 

        งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 

             ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X7               (บาท) 

 สนิทรพัยห์มนุเวยีน: 

  หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (มลูค่ายุตธิรรม)    109,000 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้: 

  หุน้สามญั      ×××,××× 

  ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั     ×××,××× 

  กาํไรสะสม      
         ×××,××× 

×××,××× 

  บวก

3. 20 มกราคม 25X8 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-ส่วนของผูถ้อืหุน้     3,000 

 เงนิสด .................................................................................. 30,200 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์.......................................... 4,800* 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ............................................................................... 35,000 

  * เงนิทีไ่ดร้บัจากการขายหลกัทรพัย ์ก   30,200  บาท 
       ราคาทนุของหลกัทรพัย ์ก    
     ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์   4,800 

35,000 

หรอื 

 เงนิสด .................................................................................. 30,200 

 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – เผือ่ขาย .................................. 5,000 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................ 4,800 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ............................................................................... 35,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ......................................... 5,000 
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ขอ้ 6-7 

31 ธนัวาคม 25X3 

ก. กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ............... 15,800 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เพือ่คา้ ............................................. 15,800 

ข.            1 มีนาคม 25X4 

 เงนิสด (1,500×90) – 2,400 ................................................ 132,600 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์.......................................... 14,400 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้............................................................................... 147,000 

ค.           1 เมษายน 25X4 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (700×150)+2,600 ................................... 107,600 

 เงนิสด .............................................................................................. 107,600 

ง.          31 ธนัวาคม 25X4 

           กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ............... 5,000* 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เพือ่คา้ .................................................. 5,000 

หลกัทรพัย ์ ราคาทนุ มลูค่ายุตธิรรม กาํไร(ขาดทนุ)ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้สามญั – บ.รมัภา 360,000 350,000               (10,000) 

หุน้สามญั – บ.โรบนิสนั 107,600 100,800                (6,800) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ– บ. โอฬาร 120,000 116,000                (4,000) 

                 (20,800) 

ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (ก่อนปรบัปรุง) - เครดติ               (15,800) 

ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ  - เครดติเพิม่                (5,000)* 

ขอ้ 6-8  

กรณีที่ 1 – บ.เครื่องสาํอางสยาม 

18 มีนาคม 25X6 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (20,000×26) ......................................... 520,000 

 เงนิสด ........................................................................................... 520,000 

30 มถินุายน 25X6 

 เงนิสด (150,000×10%) ........................................................ 15,000 

 เงนิปนัผลรบั .................................................................................... 15,000 
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31 ธนัวาคม 25X6 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เผือ่ขาย .............................. 80,000* 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - เผือ่ขาย ................................................. 80,000 

      * (30-26) × 20,000 หุน้ 

กรณีที่ 2 – บ.โมนิกา้ 

1 มกราคม 25X6 

 เงนิลงทนุในบรษิทัรอยลั (9,000×18).................................... 162,000 

 เงนิสด ........................................................................................... 162,000 

15 มถินุายน 25X6 

 เงนิสด (72,000×.3) .............................................................. 21,600 

 เงนิลงทนุในบรษิทัรอยลั.................................................................... 21,600 

31 ธนัวาคม 25X6 

 เงนิลงทนุในบรษิทัรอยลั (170,000×.3) ................................... 51,000 

 รายไดจ้ากการลงทนุ ......................................................................... 51,000 

ขอ้ 6-9  

ก. 31 ธนัวาคม 25X8 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ ................................................................ 226,000 

 หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ......................................................................... 220,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ........................... 6,000 

      บนัทกึหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของพนัธบตัร ณ วนัทีโ่อนซึง่จะเป็นราคาทนุใหม่ 

ข. 31 ธนัวาคม 25X8 

 ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด ......................................... 160,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ......................... 22,000 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ......................................................................... 160,000 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - ถอืจนครบกาํหนด ............................ 22,000 

ค.  หากมลูค่าเมือ่ครบกาํหนดเท่ากบั 160,000 บาท ซึ่งเท่ากบัราคาทนุ ท ัง้บญัชีค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ 

(ถอืจนครบกาํหนด) และกาํไรขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้น (ส่วนของผูถ้ือหุน้) จะตดัจาํหน่ายดว้ยอตัราดอกเบี้ยที่

แทจ้รงิ  (Yield basis) ตลอดอายุทีเ่หลอือยู่ของหุน้กู ้เน่ืองจากยอดคงเหลอืเท่ากนั ดงันัน้ยอดที่ตดัจาํหน่าย

จงึชดเชยในงวดกนัเอง 
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หมายเหต:ุ ถา้มลูค่าครบกาํหนดเท่ากบั 150,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาทุน 160,000 บาท และมูลค่าครบ

กาํหนด 150,000 บาท จะตดัจาํหน่ายภายในระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของหุน้กู ้เช่น สมมติว่าอายุที่เหลอืของหุน้กู ้

เท่ากบั 5 ปีและตดัจาํหน่ายโดยวธิเีสน้ตรง การคาํนวณทาํไดด้งัน้ี 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิหุน้กู ้(10,000÷5)    (2,000)  บาท 
ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (22,000÷5)    4,400 
ตดัจาํหน่ายขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น (22,000÷5)    
กาํไรสุทธลิดลง       (2,000) 

(4,400) 

 

ขอ้ 6-10  

30 มถินุายน ประกาศใหส้ทิธซิื้อหุน้  1 สทิธต่ิอ 2 หุน้ทีถ่อื - ไม่มกีารบนัทกึบญัช-ี 

15 กรกฎาคม ไดร้บัสทิธซิื้อหุน้  120 สทิธ ิตน้ทนุของสทิธคิาํนวณไดจ้ากการแบง่ตน้ทนุของหุน้สามญัใหก้บั

สทิธดิงัน้ี 

 ราคาตลาดรวมของหุน้ 240 หุน้ × 240 บาทต่อหุน้ = 57,600 บาท 

 ราคาตลาดรวมของสทิธ ิ120 สทิธ ิ× 40 บาทต่อหุน้ =  4,800

        62,400 

 บาท 

 ตน้ทนุทีจ่ดัสรรใหหุ้น้สามญั 57,600
    62,400 

  × 54,600    = 50,400 บาท หรือหุน้ละ 210 บ. 

 ตน้ทนุทีจ่ดัสรรใหส้ทิธ ิ  4,800
    62,400 

  × 54,600    =  4,200 บาท หรือหุน้ละ 35 บ. 

 
 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (สทิธซิื้อหุน้) ............................................... 4,200 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ............................................................................. 4,200 

5 สงิหาคม ใชส้ทิธซิื้อหุน้ 70 หุน้ ไดใ้นราคามลูค่า 

 หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (70×235) ................................................ 16,450 

 เงนิสด (70×200)............................................................................. 14,000 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (สทิธซิื้อหุน้) (70×35)............................................ 2,450 

12 สงิหาคม ขายสทิธทิีเ่หลอืไปในราคาสทิธลิะ 46 บาท 

 เงนิสด (50×46) ...................................................................... 2,300 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (สทิธซิื้อหุน้) (50×35)............................................ 1,750 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................................. 550 

28 กนัยายน ขายหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 248 บาท  การคาํนวณตน้ทนุใหใ้ช ้“ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกั” 

 หุน้สามญั  240 หุน้@ 210  .............................................................. 50,400 
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 หุน้สามญั   70 หุน้@ 235 ................................................................ 

             310 หุน้@ 215.645  ........................................................ 66,850 

16,450 

 เงนิสด (50×248) .................................................................. 12,400 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (สทิธซิื้อหุน้) (50×215.645) ............................ 10,782.25 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์..................................................... 1,617.75 

ขอ้ 6-11 

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปปี 25X9 

 ราคาเวรคนืกรมธรรมป์ระกนัชีวติ (75,800-70,000) .................... 5,800 

 ค่าเบี้ยประกนัชีวติ (11,120 – 5,800) ........................................ 5,320 

 เงนิสด ............................................................................................. 11,120 

 ค่าเบี้ยประกนัชวีติ.................................................................... 6,000 

 เงนิสด ............................................................................................... 6,000 

2. ประธานเสยีชวีติลงในเดอืนมกราคม ปี 25X10  

 เงนิสด ................................................................................ 500,000 

 ราคาเวรคนืกรมธรรมป์ระกนัชีวติ ...................................................... 75,800 

 กาํไรจากค่าสนิไหมประกนัชวีติ ........................................................ 424,200                             

ขอ้ 6-12 

1. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ...................................................... 300,000 

 เงนิสด ........................................................................................... 300,000 

2. เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ - หุน้กู ้................................... 94,000 

 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ................................................................... 94,000 

3. เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ - หุน้สามญั ............................ 54,000 

 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ................................................................... 54,000 

4.  เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ........................................................ 10,000 

 เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ – หุน้กู ้.................................... 1,200 

 รายไดข้องกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............................................................. 11,200 

 (6,000×1/5) 

5.  ค่าใชจ่้ายของกองทนุไถ่ถอนหุน้ .................................................... 960 
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 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ........................................................................ 960 

6. เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ – หุน้กู ้................................ 120,000 

 รายไดข้องกองทนุไถ่ถอนหุน้ .................................................... 2,250 

 เงนิสดสาํหรบักองทนุไถ่ถอนหุน้  ..................................................... 122,250 

 (ดอกเบี้ยคา้ง = 120,000×.09×2.5/12 = 2,250) 

7. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ .......................................................... 4,000 

 รายไดจ้ากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............................................................... 4,000 

8. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ (120,000×101% + 900) ............... 122,100 

 เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ - หุน้กู ้............................................ 120,000 

 รายไดข้องกองทนุไถ่ถอนหุน้ (120,000×.09×1/12)................................ 900 

 กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............................ 1,200 

9. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ................................................... 3,076,000 

 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............ 90,000 

 เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ .................................................... 3,166,000 

10. หุน้กู ้................................................................................ 3,200,000 

 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ .............................................................. 3,200,000 

11. เงนิสด .................................................................................. 54,000 

 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ................................................................... 54,000 

ขอ้ 6-13  

1. การคาํนวณรายไดจ้ากการลงทนุและการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นที่แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ

สว่นของผูถ้อืหุน้แสดงอยู่ในตารางขา้งลา่งดงัน้ี ซึง่มขีอ้สงัเกตดงัน้ี 

- หลกัทรพัยแ์สดงอยู่ในตารางโดยจดักลุม่หลกัทรพัย ์(Portfolio) เป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้หรือเผื่อ

ขาย แต่การจดบนัทกึยงัคงแยกตามหลกัทรพัยแ์ต่ละชนิดเพื่อการคาํนวณยอดขายและการจดั

ประเภทใหม่ทีถู่กตอ้ง  

- มูลค่ายุติธรรมรวมของกลุม่หลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท (หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 221,000 บาทและ 

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 92,000 บาท ) เท่ากบัมลูค่าคงเหลอืปลายงวดสุทธขิองราคาทนุแรกเริ่มบวก
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หรอืหกัดว้ยค่าเผื่อการปรบัมลูค่าสาํหรบัหลกัทรพัยแ์ต่ละกลุ่ม (218,000 บาทบวก 3,000 บาท

สาํหรบักลุ่มหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ และ 93,000 บาทหกั 1,000 บาทสาํหรบักลุ่มหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย) 

เดบิต (เครดิต) 
รายการ 

หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกดิขึ้น เงนิปนัผล

หรอื 

ดอกเบี้ยรบั 
ราคาทนุ 

แรกเริม่ 

ค่าเผือ่การ

ปรบัมูลค่า 

ราคาทนุ 

แรกเริม่ 

ค่าเผือ่การ

ปรบัมูลค่า 

ในงบกาํไร 

ขาดทนุ 

ในงบ

แสดง

ฐานะ

การเงนิ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 140,000 (2,000) 80,000 4,000 -0- (4,000) -0- 

ซื้อและขาย(ครบกาํหนด):        

 ซื้อหุน้กู ้บ.พรมไทย  

 (เผือ่ขาย) 

  60,000     

 พนัธบตัรครบกาํหนด(ไถ่ 

 คนื)เป็นเงนิ 108,000 บาท 

 

(100,000) 

      
(8,000) 

  ซื้อหุน้สามญั บ.บางลาํพู 

  เป็นเงนิ 108,000 บาท 

 
108,000 

      

โอนเปลี่ยนประเภท 
เงนิลงทุน: 

       

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้-บ.เอม็ซ ี

 เป็นหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

 
(40,000) 

 
2,000 

 
34,000 

  
4,000 

  

 หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย-บ.เชอรี่ 

 เป็นหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

 
110,000 

  
(80,000) 

 
(4,000) 

 
(30,000) 

 
4,000 

 

การบนัทึกมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัสิ้นงวด: 

       

  หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

     บ. เชอรี่ 

     บ. บางลาํพู 

  
5,000 
(2,000) 

   
5,000 
(2,000) 

  

  หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

     บ. เอม็ซ ี

     บ. พรมไทย 

    
(4,000) 
3,000 

  
4,000 
(3,000) 

 

รายไดจ้ากการลงทุนอืน่ๆ:           

เงนิปนัผล บ. เอม็ซ ี

   (1.50×2,000) 

       
(3,000) 

ดอกเบี้ยรบั บ.พรมไทย 

  (60,000×.08×11/12)  

       
(4,400) 

ยอดคงเหลอื ณ  
วนัสิ้นงวด 

 
(218,000) 

 
3,000 

 
94,000 

 
(1,000) 

 
(29,000) 

 
1,000 

 
(15,400) 
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2. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไป 

ก. โอนเปลีย่นประเภทจากหลกัทรพัยเ์พือ่คา้เป็นเผื่อขาย 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-บ.เอม็ซ ี(2,000×17) ...................................... 34,000 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.เอม็ซ.ี.......................................... 2,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ........................4,000* 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้-บ.เอม็ซ ี.................................................................... 40,000 

          * 4,000 บาทคือมลูค่าตลาดทีล่ดลงระหวา่งปี 25X5: 38,000-34,000 และรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ปี 25X6 

ข. โอนเปลีย่นประเภทจากหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเป็นเพือ่คา้ 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้-บ.เชอรี่ (5,000×22) ............................................ 110,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ......................................... 4,000 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-บ.เชอรี่ ..................................................................... 80,000 

 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.เชอรี ่...................................................... 4,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-กาํไรขาดทนุ ................................................. 30,000* 

 * 30,000 บาทคือกาํไรรวมจากวนัทีซ่ื้อจนถงึวนัทีโ่อนเปลีย่นประเภท 110,000-80,000 

 

ค. ปรบัปรุงใหแ้สดงตามมลูค่ายุตธิรรม 

สาํหรบัหลกัทรพัยเ์พือ่คา้: 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.เชอรี ่(เพือ่คา้) (115,000-110,000) ...... 5,000 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.บางลาํพ ู(เพือ่คา้) (18,000-106,000) .............. 2,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-กาํไรขาดทนุ .......................................................... 3,000 

สาํหรบัหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย: 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.พรมไทย (เผือ่ขาย) (63,000-60,000) .. 3,000 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-กาํไรขาดทนุ ................................................ 1,000 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.พรมไทย (34,000-30,000) ............................ 4,000 
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3. การแสดงรายการในงบการเงนิ: 

        บรษิทัเจรญิพฒันา จาํกดั 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

    สาํหรบัปีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 25X5      (บาท) 

 รายไดจ้ากเงนิลงทนุ: 

 ดอกเบี้ยและเงนิปนัผลรบั ....................................................................... 15,400 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น ...................................................................... 29,000 

บริษทัเจริญพฒันา จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

       ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X5      (บาท) 

 สนิทรพัยห์มนุเวยีน: 

 หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (มลูค่ายุตธิรรม) (115,000+106,000) ........................  221,000 

 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน: 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (มลูค่ายุตธิรรม) (30,000+63,000) ............................. 93,000 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้: 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ........................................... 1,000 

4. การเปิดเผยรายการเกี่ยวกบัหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย: 

- กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X5 เท่ากบั 3,000 บาท 

- กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X5 เท่ากบั 4,000 บาท 

- ระหว่างปี มกีาํไรทีย่งัไม่เกดิขึ้น 30,000 บาทซึ่งการรบัรูก้าํไรเป็นผลมาจากการเปลีย่นโอน

หลกัทรพัยเ์ผื่อขายเป็นหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

- ระหว่างปี มขีาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น 4,000 บาท ซึ่งการรบัรูข้าดทนุเป็นผลมาจากการเปลีย่นโอน

หลกัทรพัยเ์พือ่คา้เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 

ขอ้ 6-14 

1. บนัทกึรายการซื้อหุน้สามญั ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 25X4 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้สามญับริษทั N................................... 28,500 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้บรุิมสทิธบิริษทั O ............................... 45,600 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้สามญับริษทั P ................................... 39,900 

 เงนิสด (113,400+600)....................................................................... 114,000 
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การคาํนวณ 

บรษิทั ชนดิหุน้ จาํนวนหุน้ ราคาตลาด

ต่อหุน้ 

ราคาตลาด

รวม 

เปอรเ์ซน็ต ์ ตน้ทนุปนัส่วน 

รวม ต่อหุน้ 

N สามญั 300 หุน้ 100 บาท  30,000 25 28,500 95.00 

O บรุมิสทิธ ิ 400 หุน้ 120 บาท  48,000 40 45,600 114.00 

P สามญั 500 หุน้ 84 บาท  42,000 35 39,900 79.80 

    120,000 100 114,000  

2. บนัทกึรายการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X4 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญับริษทั N .................... 1,500 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้บรุิมสทิธบิริษทั O ................ 2,400 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญับริษทั P .................... 2,100 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ............................................. 6,000 

หลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ตน้ทนุรวม มลูค่ายตุธิรรม กาํไร (ขาดทนุ)  

ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้สามญั บ. N 300 (×95.00)  = 28,500 (×100) = 30,000 1,500 

หุน้บรุมิสทิธ ิบ. O 400 (×114.00) = 45,600 (×120) = 48,000 2,400 

หุน้สามญั บ. P 500 (×79.80)  = 39,900 (×84)  = 42,000 2,100 

  114,000 120,000 6,000 

 

ขอ้ 6-15 

 

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไป 

1)  หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย –หุน้สามญั บ.MC ........................................... 14,580 

ปี 25X4 

 เงนิสด................................................................................................. 14,580 

 [200 หุน้×70 บาท]+[(200 หุน้×70) ×4%]+20 = 14,580÷200 = 72.90 บาทต่อหุน้] 

2) หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้สามญัชนิด ก -บ.NP ..................................... 9,600 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสม -บ. NP..................... 28,800 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้สามญัชนิด ข -บ. NP.................................. 57,600 

 เงนิสด................................................................................................. 96,000 
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หลกัทรพัย ์ จาํนวน

หุน้ 

ราคาตลาด

ต่อหุน้ 

ราคาตลาด

รวม 

สดัส่วน ตน้ทนุปนัสว่น 

รวม ต่อหุน้ 

หุน้สามญัชนิด ก 200  50 10,000 10/100  9,600 48 

หุน้บรุมิสทิธไิม่สะสม 300 100 30,000 30/100 28,800 96 

หุน้สามญัชนิด ข 400 150 60,000 60/100 57,600 144 

   100,000 100/100 96,000  

สิ้นปี 25X4

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญัชนิด ก –บ. NP ..................... 600 

 ปรบัปรุงหลกัทรพัยใ์หแ้สดงมลูค่ายุตธิรรมดงัน้ี 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสม –บ. NP ........ 600 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ..................................... 980 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั บ. MC .................................... 580 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั ชนิด ข บริษทั NP ................. 1,600 

หลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ตน้ทนุรวม มลูค่ายตุธิรรม กาํไร (ขาดทนุ)  

ทีย่งัไม่เกดิขึ้น 

หุน้สามญั -บ. MC 200 (×72.90)  = 14,580 (×70)  =  14,000 (580) 

หุน้สามญัชนิด ก -บ.NP 200 (×48)     = 9,600 (×51)  =  10,200 600 

หุน้บรุมิสทิธไิม่สะสม-บ.NP 300 (×96)     = 28,800 (×98)  =  29,400 600 

หุน้สามญัชนิด ข -บ.NP 400 (×144)    = 57,600 (×140) =  56,000 (1,600) 

  110,580 109,600 (980) 

3) หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้สามญั บ. MC ............................................ 25,020 

ปี 25X5 

 เงนิสด............................................................................................. 25,020 

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

4) Memo: ไดร้บัหุน้ปนัผลจากบริษทั MC 500 หุน้ (อตัรา 1 หุน้ปนัผล: 1 หุน้ทีถ่อื) จาํนวนหุน้

สามญัรวมหลงัรบัปนัผลเท่ากบั 1,000 หุน้ ตน้ทนุต่อหน่วยมดีงัน้ี 

Lot 1:   14,580 ÷  400 = 36.45 บาทต่อหุน้ 

Lot 2:   25,020 ÷  600

ราคาถวัเฉลีย่          39,600 ÷ 1,000 = 39.60   บาทต่อหุน้ 

 = 41.70 บาทต่อหุน้ 
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5)  เงนิสด (100 หุน้×45) ..................................................................... 4,500 

 หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย-หุน้สามญั บ.MC (100 หุน้×39.60) .................... 3,960 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์.......................................................... 540 

 (การคาํนวณตน้ทนุใชว้ธิถีวัเฉลีย่) 

สิ้นปี 25X5

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญั บ. MC ................................ 940 

 ปรบัปรุงหลกัทรพัยใ์หแ้สดงมลูค่ายุตธิรรมดงัน้ี 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั ชนิด ข บ. NP ............... 1,600 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ................................................ 840 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญัชนิด ก บ. NP .............................. 800 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสม –บ. NP ............... 900 

หลกัทรพัย ์
 

จาํนวนหุน้ ตน้ทนุ
รวม 
(1) 

ค่าเผื่อการปรบั
มลูค่าเงนิลงทนุ

ยกมา (2) 

มลูค่ายุตธิรรม 
(3) 

ค่าเผื่อการ
ปรบัมลูค่า 

งลท. 
(3)-(1)-(2) 

หุน้สามญั -บ. 
MC 

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

หุน้สามญัชนิด 
ก -บ.NP 

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

หุน้บรุมิสทิธไิม่
สะสม-บ.NP 

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

หุน้สามญัชนิด 
ข -บ.NP 

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

  131,640 (980)            131,500 840 

6) Memo: ไดร้บัหุน้สามญัชนิด ก ในอตัรา 2:1 จากบริษทั NP ทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญัรวมท ัง้หมดเทา่กบั 

400 หุน้ ราคาทนุใหม่ต่อหุน้ = 3,600 ÷ 400 = 24 บาทต่อหุน้ 

ปี 25X6  

7) เงนิสด ......................................................................................... 17,900 

 เงนิปนัผลรบั ..................................................................................... 17,900* 

 * หุน้สามญั – บริษทั MC 10 บาท × 900 หุน้  = 9,000 บาท 

   หุน้สามญัชนิด ก – บริษทั NP 5 บาท × 400 หุน้  = 2,000 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ– บริษทั NP 6% × 50 บาท × 300 หุน้  =   900 

   หุน้สามญัชนิด ข – บริษทั NP 15 บาท × 400 หุน้  = 

                 17,900 

6,000 
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สิ้นปี 25X6

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญัชนิด ก บ. NP ....................... 200 

 ปรบัปรุงหลกัทรพัยใ์หแ้สดงมลูค่ายุตธิรรมดงัน้ี 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสม –บ. NP ..... 300 

 ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญั บ..MC ..........................................45 

 กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ................................................ 455 

หลกัทรพัย ์
 

จาํนวนหุน้ ตน้ทนุ
รวม 
(1) 

ค่าเผื่อการ
ปรบัมลูค่าเงนิ
ลงทนุยกมา 

(2) 

มลูค่ายุตธิรรม 
(3) 

ค่าเผื่อการ
ปรบัมลูค่า 

งลท. 
(3)-(1)-(2) 

หุน้สามญั -บ. 
MC 

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

หุน้สามญัชนิด 
ก -บ.NP 

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

หุน้บรุมิสทิธไิม่
สะสม-บ.NP 

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

หุน้สามญัชนิด 
ข -บ.NP 

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

  131,640 (140)            131,955 455 

 

2. การเปิดเผยขอ้มลู 

 25X4 25X5 25X6 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็    

  เงนิปนัผลรบั -0- -0- 17,900 

  กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ -0- 540 -0- 

 25X4 25X5 25X6 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

  สนิทรพัย:์    

    หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (ราคาทนุ) 110,580 131,640 131,640 

    ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (980) (140) 315 

    หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (มลูค่ายุตธิรรม) 109,600 131,500 131,955 

  ส่วนของผูถ้อืหุน้:    

     กาํไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น (980) (140) 315 
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ขอ้ 6-16  วธิสี่วนไดเ้สยี (Equity method) 

1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปปี 25X4 และ ปี 25X5  

1 มค. 25X4 – ซื้ อหุน้สามญัเป็นเงนิลงทนุระยะยาว 

 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ........................................................... 306,000 

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

ระหว่างปี 25X4 – ประกาศจ่ายเงนิปนัผล 

 เงนิสด (16,000×.3) ....................................................................... 4,800 

  เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................ 4,800 

31 ธค. 25X4 – บนัทกึสว่นไดเ้สยีในกาํไร 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................. 13,200 

 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ ์(44,000×.3) ......................................................... 13,200 

31 ธค. 25X4 – ตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม 

 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ.์............................................................... 1,600* 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................. 1,600 

 * ราคาทนุ       306,000 
   หกั ราคาตามบญัชี (800,000×.3)     
   ราคาทนุมากกว่าราคาตามบญัช ี     66,000 

240,000 

     กระจ่ายผลต่างให ้
  สนิทรพัยท์ีไ่ม่คดิค่าเสือ่มราคา (สนิคา้) (20,000×.3) 6,000 
  สนิทรพัยท์ีค่ดิค่าเสือ่มราคา (40,000×.3)          12,000  
 ค่าความนิยม        48,000 

18,000 

 ตดัค่าความนิยมปีละ  48,000÷30 ปี = 1,600 บาท 
31 ธค. 25X4 – บนัทกึคา่เสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึ้น 

 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ.์................................................................. 1,200 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................. 1,200 

 [(440,000-400,000)×.3] ÷ 10 ปี 

31 ธค. 25X4 – ตดัจาํหน่ายผลต่างที่กระจายใหส้นิคา้ 

 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ ์(20,000×.3) ............................................. 6,000 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................. 6,000 

 [(520,000-500,000)×.3]  
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ระหว่างปี 25X5 – ประกาศจ่ายเงนิปนัผล 

 เงนิสด (10,000×.3) ....................................................................... 3,000 

  เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................ 3,000 

31 ธค. 25X5 – บนัทกึสว่นไดเ้สยีในผลขาดทนุ 

 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ ์(20,000×.3) ............................................. 6,000  

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ........................................................................... 6,000 

31 ธค. 25X5 – ตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม 

 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ.์................................................................. 1,600 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................. 1,600 

31 ธค. 25X5 – บนัทกึคา่เสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึ้น 
 รายไดจ้ากบริษทัอาภรณ.์................................................................. 1,200 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ............................................................................. 1,200 

 [(440,000-400,000)×.3] ÷ 10 ปี 

2. บนัทกึรายการในสมดุรายวนั ณ วนัที ่2 มกราคม 25X6 

 เงนิสด (500×36) ......................................................................... 18,000 

 เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ ......................................................................... 16,322* 

 กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุ....................................................................... 1,678 

* เงนิลงทนุ = 306,000 - 4,800 + 13,200 - 1,600 - 1,200 - 6,000 - 3,000 - 6,000 - 1,600 - 1,200 

 =  293,800 ×  500
                  9,000 

    =   16,322   บาท 

 

3. แสดงงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิ  

 25X4 25X5 25X6 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็    

  รายไดจ้าก บ.อาภรณ ์ 4,00 (8,800) ไม่มขีอ้มลู 

  กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุ -0- -0- 1,678 

    

งบแสดงฐานะการเงนิ    

  เงนิลงทนุใน บ.อาภรณ์ 305,600 293,800  
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ขอ้ 6-17   

 

 GL Dr. Cr. 

1.    

25X2    

มค. 2 สญัญาซื้อ Option 300  

  เงนิสด  300 

 จ่ายเงนิสดซื้อสทิธ ิ   

2.    

มคี. 31 สญัญาซื้อ Option 3,000  

  กาํไรหรอืขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น - 

              กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

  

3,000 

 (53-50 )x 1,000 หุน้   

    

3. งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษทัสยามพาณิชย ์แสดงผลกระทบดงัน้ี 

 

บริษทัสยามพาณิชย ์

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวด 2 มกราคม ถงึ 31 มนีาคม 25xx 

กาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบังวด                 X,XXX  บาท 

บวก

 กาํไรหรอืขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้น -จากสญัญาซื้อ Option         3,000 

 กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
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