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เฉลยบทที� 6 
เงนิลงทนุ 

 
ขอ้ �-� 
1. � กมุภาพนัธ ์
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-บ.วนีสั ..................................................... ���,��� 

 ดอกเบี�ยรบั (���,���×.� ×!/� ) ..........................................  �,��� 
 เงนิสด .............................................................................................. � �,��� 

� เมษายน 
 เงนิสด ..................................................................................... &�,��� 

 ดอกเบี�ยรบั (���,���×.� ×'/� ) ......................................................&�,��� 
� กรกฎาคม 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย – บ.ชลประทาน .......................................  ��,��� 

 ดอกเบี�ยรบั ( ��,���×.�,×�/� ) ............................................ �,��� 
 เงนิสด ..............................................................................................  ��,��� 

� กนัยายน 

 เงนิสด (���,���×.,,)+(���,���×.� ×�/� )...................... ��!,��� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................. �,��� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย – บ.วนีสั ............................................................. ���,��� 

 ดอกเบี�ยรบั (���,���×.� ×�/� ) ....................................................... �,��� 
� ตลุาคม 

 เงนิสด .....................................................................................  !,��� 

 ดอกเบี�ยรบั (���,���-���,���)×.� ×'/�  ....................................... !,��� 
� ธนัวาคม 

 เงนิสด ....................................................................................... ,,��� 

 ดอกเบี�ยรบั ( ��,���×.�,×'/� ) ....................................................... ,,��� 
%� ธนัวาคม 

 ดอกเบี�ยคา้งรบั ........................................................................ �&,��� 

 ดอกเบี�ยรบั (!��,���×.� ×&/� )+ ( ��,���×.�,×�/� ) ...............�&,��� 
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 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ........................... &!,���* 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-เผื�อขาย ................................................&!,��� 

 
* กลุ่มหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 

หลกัทรพัย ์ ราคาทุน ราคาตลาด กาํไร(ขาดทนุ)ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 
บ. วนีสั !��,���   &;�,���* ( �,���) 
บ. ชลประทาน  ��,���          �;',���** (�!,���) 
 '��,���          �'',��� (&!,���) 

* 400,000×.95       ** 200,000×.93  

 . ทกุรายการจะเหมอืนขอ้ �. ยกเวน้จะใชบ้ญัชตีราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนดแทนบญัชหีลกัทรพัยเ์ผื�อ
ขาย นอกจากนี� ในวนัที� &� ธนัวาคม ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนดจะแสดงตามราคาทนุ ไม่ใช่ราคาตลาด 
ดงันั�นรายการสุดทา้ยจงึไมต่อ้งบนัทกึ 

ขอ้ �-*  
� มกราคม *+X- 

�. ตราสารหนี�ที�จะถอืไวจ้นครบกาํหนด .................................. &  ,F!!.!! 
 เงนิสด ......................................................................................... &  ,F!!.!! 

2.                           ตารางการคาํนวณดอกเบี�ยรบัและตดัจาํหน่ายส่วนเกนิ 
วธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 

หุน้กู ้� %  อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ��% 
วนัที� เงนิสดรบั ดอกเบี�ยรบั ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิ ราคาตามบญัชี 

 � มค.  �X; - - - &  ,F!!.!! 
&� ธค.  �X; &',��� & , F!.!! &,F �.�' &�,,��;.;; 
&� ธค.  �X, &',��� &�,,��.;, !,�,;.�� &�!,, �.FF 
&� ธค.  �X�� &',��� &�,!, .�; !,��F.,  &��,!� .;� 
&� ธค.  �X�� &',��� &�,�!�. , !,,�;.F� &��,!�!.�! 
&� ธค.  �X�  &',��� &�,�!�.!� �,!�!.�! &��,���.�� 
* 305,454.14 – &��,���  
&.     31 ธนัวาคม *+X- 
 เงนิสด ..................................................................................... &',��� 
 ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด ..................................................... &,F �.�' 
 ดอกเบี�ยรบั .................................................................................... & , F!.!! 
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!.     %� ธนัวาคม *+X/ 
 เงนิสด ..................................................................................... &',��� 
 ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด ..................................................... !,�,;.�� 
 ดอกเบี�ยรบั .................................................................................... &�,,��.;, 

ขอ้ �-% 

1. � มกราคม *+X- 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ............................................................ &  ,F!!.!! 
 เงนิสด ......................................................................................... &  ,F!!.!! 

2. %� ธนัวาคม *+X- 
 เงนิสด ..................................................................................... &',��� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ........................................................................... &,F �.�' 
 ดอกเบี�ยรบั .................................................................................... & ,F!!.!! 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เผื�อขาย............................... �,!;�.�  
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ .................................. �,!;�.�  
 ปรบัราคาทนุใหเ้ท่ากบัมลูค่ายุติธรรม (& �,���.�� - &�,,��;.;;) 

%.  กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ....................... F,!��.;, 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – เผื�อขาย ......................................... F,!��.;, 

 ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 
หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้กู ้ &�!,, �.FF &�,,���.�� (�,, �.FF) 
ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ  
  (ก่อนปรบัปรุง) – เดบติ 

   
�,!;�.�  

ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เครดติ   (F,!��.;,) 

ขอ้ �-1  
1.                                             %� ธนัวาคม *+X- 

 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ .................  ,;�� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – เพื�อคา้ ...............................................  ,;�� 

 



เฉลยการบญัชีขั �นกลาง  1 บทที� 6   

 

หน้า 4  

 

 
*.                                                 ระหว่างปี *+X/ 

 เงนิสด ..................................................................................... �;,;�� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................. �, �� 
 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ ................................................................................ �,��� 

%.                              %� ธนัวาคม *+X/ 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เพื�อคา้ .....................................  ,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ............................  ,��� 
การคาํนวณ: 

หลกัทรพัย ์ ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 
หุน้สามญั – บ.คาํนวณ !�,��� &;, �� (�,;��) 
หุน้สามญั – บ.บาํรุงรฐั  !�,��� !�,��� �,��� 
 ;�,��� F,, �� (;��) 
ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (ก่อนการปรบัปรุง)  ,;�� 
ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เครดติเพิ�ม  ,��� 

ขอ้ �-+ 

1.                                         %� ธนัวาคม *+X1 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั ( ��×�) ....................  �� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ................. �,��� 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้บุรมิสทิธ ิ('��× ) ....................... �, �� 

หลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ตน้ทนุรวม มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทนุ)  
ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 

หุน้บรุมิสทิธิ '�� ×  ,� =   54,000 ×  88 =   52,800 (1,200) 

หุน้สามญั  �� ×  &� =    6,000 ×  &1 =    6,200  200 

  60,000 59,000 (1,000) 

หมายเหตุ: กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากหลกัทรพัยเ์พื�อคา้จะปิดเขา้งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ปี  �X! 
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2. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปสาํหรบัปี  �X�  

* กมุภาพนัธ ์*+X+: รบัเงนิปนัผล -% จากหุน้บรษิทัอศัวนิ 

 เงนิสด ('��×��×;%)................................................................. !;� 
 เงนิปนัผลรบั ........................................................................................... !;� 

� มีนาคม *+X+: ขายหุน้บรษิทัวพีพี ี�+8 หุน้ ๆ ละ %1 บาท 

 เงนิสด (���×&!) ...................................................................... �,��� 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้-บ.วพีพี ี(���×&�) .................................................... !,��� 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ. วพีพี ี(���×�) .................................... ��� 
 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ ............................................................. !�� 

� พฤษภาคม *+X+: ขายหุน้บริษทัอศัวนิ 188 หุน้ ๆ ละ -/.+8 บาท 

 เงนิสด (!��×;,.��) ............................................................... &�,;�� 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ -บ.อศัวนิ (!��× ) ........................ ;�� 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้-บ.อศัวนิ (!��×,�) .................................................&',��� 

 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(!��×�.��) .......................................... '�� 

� มิถนุายน: ไดร้บัเงนิปนัผลจากบ.วพีพี ีจาํกดั (เหลอืหุน้ *88 -�+8= 50 หุน้) 

 เงนิสด (��×&.��) ........................................................................ �F� 
 เงนิปนัผลรบั  .......................................................................................... �F� 

� สงิหาคม: ซืFอหุน้สามญั บ.โรส 1,888 หุน้ๆ ละ 1+ บาท 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ –บ.โรส (!,���×!�) .................................. �;�,��� 
 เงนิปนัผลรบั  .................................................................................... �;�,��� 

� กนัยายน: โอนหุน้ บ.วพีพี ีจากเพื�อคา้ไปเป็นเผื�อขาย ราคาตลาด = 28 บาท 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย –บ.วพีพี ี(��× ;)........................................ �,!�� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ .................... ��� 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ –บ.วพีพี ี(��×&�) .................................................... �,��� 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - บ. วพีพี ี(��×�) ..................................... �� 
&. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไป ณ วนัที� &� ธนัวาคม  �X� 
%� ธนัวาคม:  
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – บ.อศัวนิ  .................................  ,��� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – บ. โรส ............................................... �,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - เพื�อคา้ ...................................................... �,��� 
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หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ จาํนวนหุน้ มลูค่ายุตธิรรม  
ณ วนัตน้ปี 

มลูค่ายุตธิรรม 
ณ วนัสิ�นปี 

กาํไร (ขาดทนุ)  
ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 

หุน้บรุมิสทิธิ – บ.อศัวนิ  �� × ;; =   �F,'�� ×,8     =    �,,'��  ,��� 

หุน้สามญั – บ. โรส !,��� × !� =  �;�,000 ×!!.F� =   �F,,��� (�,���) 

  �,F,'�� �,;,'�� 1,000 

การพสูิจนย์อดค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ; 
หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย จาํนวนหุน้ ตน้ทนุแรกเริ�ม มลูค่ายุตธิรรม ณ 

วนัสิ�นปี 
ยอดคงเหลอืของ
บญัชค่ีาเผื�อฯ 
เดบติ (เครดติ) 

หุน้บรุมิสทิธิ – บ.อศัวนิ  ��×,�  �;,���  �,,'�� �,'�� 

หุน้สามญั – บ. โรส !,���×!� �;�,��� �F,,��� (�,���) 

  �,;,��� �,;,'�� '�� 

สาํหรบัหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ราคาทนุที�บนัทกึ �,!�� บาท เท่ากบัมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อฯ = 0 
หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย จาํนวนหุน้ มลูค่ายุตธิรรม ณ 

วนัโอนเปลี�ยนฯ  
มลูค่ายุตธิรรม 

ณ วนัสิ�นปี 
กาํไร (ขาดทนุ)  
ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 

หุน้สามญั – บ.วพีพี ี �� ×  ; =   �,!�� × ;     =    �,!�� -�- 

!.    
บรษิทัววีา จาํกดั 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
     สาํหรบัปี  �X�                                       (บาท) 
 เงนิปนัผลรบั (!;�+�F�) .................................................................................... '�� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (�,���-���) .............................................................. ;�� 
 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(!��+'��) .................................................... �,���    
 รวม  ,��� 
 

บรษิทัววีา จาํกดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

     ณ วนัที� &� ธนัวาคม  �X�       (บาท) 
 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ (ราคาทุน) ........................................................................ �,;,��� 
 บวก: ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ .................................................................. '��    
  �,;,'�� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ......................................................................................................... �,!�� 
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ขอ้ �-�  
�.     %� ธนัวาคม *+XN 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เผื�อขาย....................................  , �� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - ส่วนของผูถ้อืหุน้ .......................................  , �� 

2.  

          บรษิทัสามคัคีสาร จาํกดั 
        งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 

             ณ วนัที� &� ธนัวาคม  �XF               (บาท) 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีน: 
  หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (มลูค่ายุติธรรม)    ��,,��� 
 ส่วนของผูถ้อืหุน้: 
  หุน้สามญั      ×××,××× 
  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั     ×××,××× 

  กาํไรสะสม      ×××,××× 

         ×××,××× 
  บวก กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ�น-ส่วนของผูถ้อืหุน้     &,��� 

3. *8 มกราคม *+X- 
 เงนิสด ..................................................................................... &�, �� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์........................................... !,;��* 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ..................................................................................&�,��� 

  * เงนิที�ไดร้บัจากการขายหลกัทรพัย ์ก   &�, ��  บาท 
       ราคาทนุของหลกัทรพัย ์ก    &�,��� 
     ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์    !,;�� 

หรอื 
 เงนิสด ..................................................................................... &�, �� 
 ค่าเผื �อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – เผื �อขาย ................................... �,��� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์............................................. !,;�� 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ..................................................................................&�,��� 
 กาํไรขาดทนุที �ยงัไมเ่กดิขึ#น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ .......................................... �,��� 
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ขอ้ �-N 
%� ธนัวาคม *+X% 

ก. กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ............... ��,;�� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เพื�อคา้ ...............................................��,;�� 

ข.            � มีนาคม *+X1 

 เงนิสด (�,���×90) –  ,!�� ................................................. �& ,'�� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์........................................... �!,!�� 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ ................................................................................. �!F,��� 

ค.           � เมษายน *+X1 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ (F��×���)+ ,'�� .................................... ��F,'�� 
 เงนิสด .................................................................................................. ��F,'�� 

ง.          %� ธนัวาคม *+X1 
           กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ............... �,���* 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เพื�อคา้ ................................................... �,��� 

หลกัทรพัย ์ ราคาทุน มลูค่ายุตธิรรม กาํไร(ขาดทนุ)ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 
หุน้สามญั – บ.รมัภา &'�,��� &��,���               (��,���) 
หุน้สามญั – บ.โรบนิสนั ��F,'�� ���,;��                (',;��) 
หุน้บุรมิสทิธ ิ– บ. โอฬาร � �,��� ��',���                (!,���) 
                 ( �,;��) 
ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (ก่อนปรบัปรุง) - เครดิต               (��,;��) 
ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ  - เครดติเพิ�ม                (�,���)* 

ขอ้ �--  
กรณีที� � – บ.เครื�องสาํอางสยาม 

�- มีนาคม *+X� 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ( �,���× ') ........................................... � �,��� 
 เงนิสด .............................................................................................. � �,��� 

%8 มิถนุายน *+X� 

 เงนิสด (���,���×��%) .......................................................... ��,��� 
 เงนิปนัผลรบั .......................................................................................��,��� 
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%� ธนัวาคม *+X� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - เผื�อขาย................................ ;�,���* 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - เผื�อขาย ...................................................;�,��� 

      * (30-26) × 20,000 หุน้ 

กรณีที� * – บ.โมนิกา้ 
� มกราคม *+X� 

 เงนิลงทนุในบริษทัรอยลั (,,���×�;) ..................................... �' ,��� 
 เงนิสด .............................................................................................. �' ,��� 

�+ มิถนุายน *+X� 

 เงนิสด (F ,���×.&) ................................................................  �,'�� 
 เงนิลงทนุในบริษทัรอยลั ...................................................................... �,'�� 

%� ธนัวาคม *+X� 

 เงนิลงทนุในบริษทัรอยลั (�F�,���×.&) .................................... ��,��� 
 รายไดจ้ากการลงทนุ ............................................................................��,��� 

ขอ้ �-/  
ก. %� ธนัวาคม *+X- 
 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ ...................................................................   ',��� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ............................................................................   �,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ........................... ',��� 
      บนัทกึหลกัทรพัยเ์พื�อคา้ดว้ยมลูค่ายุติธรรมของพนัธบตัร ณ วนัที�โอนซึ�งจะเป็นราคาทนุใหม ่

ข. %� ธนัวาคม *+X- 
 ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด ........................................... �'�,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ..........................   ,��� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ............................................................................ �'�,��� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ - ถอืจนครบกาํหนด .............................  ,��� 

ค.  หากมลูค่าเมื�อครบกาํหนดเท่ากบั �'�,��� บาท ซึ�งเท่ากบัราคาทนุ ท ั�งบญัชีค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทุน 
(ถือจนครบกาํหนด) และกาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (ส่วนของผูถ้อืหุน้) จะตดัจาํหน่ายดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง (Yield basis) ตลอดอายุที�เหลอือยู่ของหุน้กู ้เนื�องจากยอดคงเหลอืเท่ากนั ดงันั�นยอดที�ตดัจาํหน่าย
จงึชดเชยในงวดกนัเอง 
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หมายเหตุ: ถา้มลูค่าครบกาํหนดเท่ากบั ���,��� บาท ผลต่างระหว่างราคาทุน �'�,��� บาท และมลูค่าครบ
กาํหนด ���,��� บาท จะตดัจาํหน่ายภายในระยะเวลาที�เหลอือยู่ของหุน้กู ้เช่น สมมติว่าอายุที�เหลอืของหุน้กู ้
เท่ากบั � ปีและตดัจาํหน่ายโดยวธิเีสน้ตรง การคาํนวณทาํไดด้งันี�  

ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิหุน้กู ้(��,���÷�)    ( ,���)  บาท 
ตดัจาํหน่ายค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (  ,���÷�)    !,!�� 
ตดัจาํหน่ายขาดทนุที�ยงัไม่เกดิขึ�น (  ,���÷�)    (!,!��) 
กาํไรสุทธลิดลง       ( ,���) 

 
ขอ้ �-�8  
%8 มิถนุายน ประกาศใหส้ทิธซิื�อหุน้  � สทิธิต่อ   หุน้ที�ถอื -ไมม่กีารบนัทกึบญัชี- 
�+ กรกฎาคม ไดร้บัสทิธซิื�อหุน้  � � สทิธ ิตน้ทนุของสทิธคิาํนวณไดจ้ากการแบง่ตน้ทุนของหุน้สามญัใหก้บั
สทิธิดงันี�  

 ราคาตลาดรวมของหุน้  !� หุน้ ×  !� บาทต่อหุน้ = �F,'�� บาท 

 ราคาตลาดรวมของสทิธ ิ� � สทิธ ิ× !� บาทต่อหุน้ =  !,;�� บาท 
        ' ,!�� 
 ตน้ทุนที�จดัสรรใหหุ้น้สามญั 57,'��  × �!,'��    = 50,400 บาท หรอืหุน้ละ  �� บ. 
    ' ,!�� 
 ตน้ทุนที�จดัสรรใหส้ทิธิ  !,;��  × �!,'��    =  !, �� บาท หรอืหุน้ละ &� บ. 
    ' ,!�� 
 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (สทิธซิื�อหุน้) ................................................. !, �� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ............................................................................... !, �� 

+ สงิหาคม ใชส้ทิธิซื�อหุน้ F� หุน้ ไดใ้นราคามลูค่า 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (F�× &�) .................................................. �',!�� 

 เงนิสด (F�× ��) ...............................................................................�!,��� 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (สทิธซิื�อหุน้) (F�×&�) ............................................  ,!�� 

�* สงิหาคม ขายสทิธิที�เหลอืไปในราคาสทิธลิะ !' บาท 

 เงนิสด (��×!') ........................................................................  ,&�� 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (สทิธซิื�อหุน้) (��×&�) ............................................ �,F�� 
 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์.............................................................. ��� 

*- กนัยายน ขายหุน้สามญัในราคาหุน้ละ  !; บาท  การคาํนวณตน้ทนุใหใ้ช ้“ราคาถวัเฉลี�ยถว่งนํF าหนัก” 

 หุน้สามญั   !� หุน้@ 210  .................................................................50,400 
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 หุน้สามญั   F� หุน้@  &� ...................................................................�',!�� 
             &�� หุน้@  ��.'!�  ..........................................................66,;�� 

 เงนิสด (��× !;) .................................................................... � ,!�� 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (สทิธซิื�อหุน้) (��× ��.'!�) ............................. ��,F; . � 
 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์....................................................... �,'�F.F� 

ขอ้ �-�� 
1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปปี  �X, 
 ราคาเวรคืนกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (F�,;��-F�,���) .................... �,;�� 
 ค่าเบี�ยประกนัชวีติ (��,� � – �,;��) ......................................... �,& � 
 เงนิสด ................................................................................................��,� � 

 ค่าเบี�ยประกนัชวีติ ...................................................................... ',��� 
 เงนิสด ................................................................................................. ',��� 
 . ประธานเสยีชวีติลงในเดอืนมกราคม ปี  �X��  

 เงนิสด ................................................................................... ���,��� 
 ราคาเวรคืนกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ........................................................F�,;�� 
 กาํไรจากค่าสนิไหมประกนัชวีติ .......................................................... ! !, ��                             

ขอ้ �-�* 
�. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ........................................................ &��,��� 
 เงนิสด .............................................................................................. &��,��� 

 . เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ - หุน้กู ้.................................... ,!,��� 
 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ .....................................................................,!,��� 

&. เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ - หุน้สามญั ............................. �!,��� 
 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ .....................................................................�!,��� 

!.  เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ .......................................................... ��,��� 
 เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ – หุน้กู.้..................................... �, �� 
 รายไดข้องกองทนุไถ่ถอนหุน้ ...............................................................��, �� 

 (',���×�/�) 
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�.  ค่าใชจ่้ายของกองทนุไถ่ถอนหุน้ ..................................................... ,'� 
 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ......................................................................... ,'� 

'. เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ – หุน้กู.้................................. � �,��� 
 รายไดข้องกองทนุไถ่ถอนหุน้ ......................................................  , �� 
 เงนิสดสาํหรบักองทนุไถ่ถอนหุน้  ....................................................... �  , �� 

 (ดอกเบี�ยคา้ง = 120,000×.09×2.5/12 = 2,250) 
7. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............................................................ !,��� 
 รายไดจ้ากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ................................................................ !,��� 

;. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ (� �,���×���% + ,��) ................ �  ,��� 
 เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ - หุน้กู ้............................................. � �,��� 

 รายไดข้องกองทนุไถ่ถอนหุน้ (� �,���×.�,×�/� ) ................................ ,�� 
 กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............................ �, �� 

,. เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ..................................................... &,�F',��� 
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ............ ,�,��� 
 เงนิลงทนุจากกองทนุไถ่ถอนหุน้ ...................................................... &,�'',��� 

��. หุน้กู ้................................................................................... &, ��,��� 
 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ ................................................................ &, ��,��� 

��. เงนิสด ..................................................................................... �!,��� 
 เงนิสดกองทนุไถ่ถอนหุน้ .....................................................................�!,��� 

ขอ้ �-�%  

1. การคาํนวณรายไดจ้ากการลงทุนและการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นที�แสดงเป็นส่วนหนึ�งของ
ส่วนของผูถ้อืหุน้แสดงอยู่ในตารางขา้งลา่งดงันี�  ซึ�งมขีอ้สงัเกตดงันี�  

- หลกัทรพัยแ์สดงอยู่ในตารางโดยจดักลุ่มหลกัทรพัย ์(Portfolio) เป็นหลกัทรพัยเ์พื�อคา้หรือเผื�อ
ขาย แต่การจดบนัทกึยงัคงแยกตามหลกัทรพัยแ์ต่ละชนิดเพื�อการคาํนวณยอดขายและการจดั
ประเภทใหมท่ี�ถกูตอ้ง  

- มูลค่ายุติธรรมรวมของกลุ่มหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท (หลกัทรพัยเ์พื�อคา้   �,��� บาทและ 
หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย , ,��� บาท ) เท่ากบัมลูค่าคงเหลอืปลายงวดสุทธิของราคาทุนแรกเริ�มบวก
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หรือหกัดว้ยค่าเผื�อการปรบัมลูค่าสาํหรบัหลกัทรพัยแ์ต่ละกลุ่ม ( �;,��� บาทบวก &,��� บาท
สาํหรบักลุม่หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ และ ,&,��� บาทหกั �,��� บาทสาํหรบักลุม่หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย) 

เดบิต (เครดิต) 
รายการ 

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย กาํไร(ขาดทนุ)ที�ยงัไม่เกดิขึFน เงนิปนัผล
หรือ 

ดอกเบีFยรบั 
ราคาทนุ 
แรกเริ�ม 

ค่าเผื�อการ
ปรบัมูลคา่ 

ราคาทนุ 
แรกเริ�ม 

ค่าเผื�อการ
ปรบัมูลคา่ 

ในงบกาํไร 
ขาดทนุ 

ในงบ
แสดง
ฐานะ

การเงนิ 
ยอดคงเหลอืตน้งวด �18,888 (*,888) -8,888 1,888 -8- (1,888) -8- 

ซืF อและขาย(ครบกาํหนด):        

 ซื�อหุน้กู ้บ.พรมไทย  
 (เผื�อขาย) 

  '�,���     

 พนัธบตัรครบกาํหนด(ไถ่ 
 คืน)เป็นเงนิ ��;,��� บาท 

 
(���,���) 

      
(;,���) 

  ซื�อหุน้สามญั บ.บางลาํพู 
  เป็นเงนิ ��;,��� บาท 

 
��;,��� 

      

โอนเปลี�ยนประเภท 
เงนิลงทนุ: 

       

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้-บ.เอม็ซ ี
 เป็นหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 

 
(!�,���) 

 
 ,��� 

 
&!,��� 

  
!,��� 

  

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-บ.เชอรี� 
 เป็นหลกัทรพัยเ์พื�อคา้ 

 
���,��� 

  
(;�,���) 

 
(!,���) 

 
(&�,���) 

 
!,��� 

 

การบนัทกึมูลคา่ยตุธิรรม 
ณ วนัสิFนงวด: 

       

  หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ 
     บ. เชอรี� 
     บ. บางลาํพ ู

  
�,��� 
( ,���) 

   
�,��� 
( ,���) 

  

  หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 
     บ. เอม็ซ ี
     บ. พรมไทย 

    
(!,���) 
&,��� 

  
!,��� 
(&,���) 

 

รายไดจ้ากการลงทนุอื�นๆ:          

เงนิปนัผล บ. เอม็ซี 
   (�.��× ,���) 

       
(&,���) 

ดอกเบี�ยรบั บ.พรมไทย 
  ('�,���×.�;×��/� )  

       
(!,!��) 

ยอดคงเหลอื ณ  
วนัสิFนงวด 

 
(*�-,888) 

 
%,888 

 
/1,888 

 
(�,888) 

 
(*/,888) 

 
�,888 

 
(��,!��) 
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2. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไป 
ก. โอนเปลี�ยนประเภทจากหลกัทรพัยเ์พื�อคา้เป็นเผื�อขาย 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-บ.เอม็ซ ี( ,���×�F) ........................................&!,��� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.เอม็ซ ี............................................  ,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ........................ !,���* 
 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้-บ.เอม็ซ ี..................................................................... !�,��� 

          * !,��� บาทคอืมลูค่าตลาดที�ลดลงระหว่างปี  �X�: 38,000-&!,��� และรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จปี  �X' 

ข. โอนเปลี�ยนประเภทจากหลกัทรพัยเ์ผื�อขายเป็นเพื�อคา้ 

 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้-บ.เชอรี� (�,���×  ) ............................................. ���,��� 
 กาํไรขาดทนุที �ยงัไมเ่กดิขึ#น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ .......................................... *,��� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-บ.เชอรี� ....................................................................... ;�,��� 
 ค่าเผื �อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.เชอรี� ........................................................ *,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-กาํไรขาดทนุ ................................................... &�,���* 
 * 30,000 บาทคอืกาํไรรวมจากวนัที�ซื�อจนถงึวนัที�โอนเปลี�ยนประเภท ���,���-;�,��� 

 
ค. ปรบัปรุงใหแ้สดงตามมลูค่ายุติธรรม 

สาํหรบัหลกัทรพัยเ์พื �อคา้: 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.เชอรี� (เพื�อคา้) (���,���-���,���) ...... �,��� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.บางลาํพ ู(เพื�อคา้) (�;,���-��',���) ..............  ,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-กาํไรขาดทนุ ............................................................ &,��� 
สาํหรบัหลกัทรพัยเ์ผื �อขาย: 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.พรมไทย (เผื�อขาย) ('&,���-'�,���) .. &,��� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-กาํไรขาดทนุ ................................................. �,��� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-บ.พรมไทย (&!,���-&�,���) ............................. !,��� 
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3. การแสดงรายการในงบการเงนิ: 
        บรษิทัเจริญพฒันา จาํกดั 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
    สาํหรบัปีสิFนสุด %� ธนัวาคม *+X+      (บาท) 
 รายไดจ้ากเงนิลงทุน: 
 ดอกเบี�ยและเงนิปนัผลรบั ......................................................................... ��,!�� 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น ........................................................................  ,,��� 

บรษิทัเจรญิพฒันา จาํกดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

       ณ วนัที� %� ธนัวาคม *+X+      (บาท) 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีน: 
 หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ (มลูค่ายุตธิรรม) (���,���+��',���) .........................    �,��� 
 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน: 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (มลูค่ายุติธรรม) (&�,���+'&,���) .............................. ,&,��� 
 ส่วนของผูถ้อืหุน้: 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย ............................................. �,��� 

4. การเปิดเผยรายการเกี�ยวกบัหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย: 
- กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น ณ วนัที� &� ธนัวาคม  �X� เท่ากบั &,��� บาท 
- กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น ณ วนัที� &� ธนัวาคม  �X� เท่ากบั !,��� บาท 
- ระหว่างปี มกีาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�น &�,��� บาทซึ�งการรบัรูก้าํไรเป็นผลมาจากการเปลี�ยนโอน

หลกัทรพัยเ์ผื�อขายเป็นหลกัทรพัยเ์พื�อคา้ 
- ระหว่างปี มขีาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ�น !,��� บาท ซึ�งการรบัรูข้าดทุนเป็นผลมาจากการเปลี�ยนโอน

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้เป็นหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 

ขอ้ �-�1 
1. บนัทกึรายการซื�อหุน้สามญั ณ วนัที� � ธนัวาคม  �X! 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้สามญับริษทั N ...................................  ;,��� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้บรุิมสทิธิบริษทั O................................ !�,'�� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้สามญับริษทั P .................................... 39,900 
 เงนิสด (��&,!��+'��) ......................................................................... ��!,��� 
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การคาํนวณ 
บรษิทั ชนิดหุน้ จาํนวนหุน้ ราคาตลาด

ต่อหุน้ 
ราคาตลาด

รวม 
เปอรเ์ซน็ต ์ ตน้ทนุปนัสว่น 

รวม ต่อหุน้ 
N สามญั &�� หุน้ ��� บาท  &�,���  �  ;,��� ,�.�� 
O บรุมิสทิธิ !�� หุน้ � � บาท  !;,��� !� !�,'�� ��!.�� 
P สามญั ��� หุน้ ;! บาท  ! ,��� &� &,,,�� F,.;� 
    � �,��� ��� ��!,���  

2. บนัทกึรายการ ณ วนัที� &� ธนัวาคม  �X! 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญับรษิทั N .................... �,��� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้บุรมิสทิธิบริษทั O ................  ,!�� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญับรษิทั P .....................  ,�00 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ .............................................. ',��� 

หลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ตน้ทนุรวม มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทนุ)  
ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 

หุน้สามญั บ. N &�� (×,�.��)  =  ;,��� (×���) = 30,000 1,500 
หุน้บุรมิสทิธ ิบ. O !�� (×��!.��) = !�,'�� (×�2�) = 48,000 2,400 
หุน้สามญั บ. P ��� (×F,.;�)  = &,,,�� (×84)  = 42,000 2,100 
  114,000 120,000 6,000 

 
ขอ้ �-�+ 
 
1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไป 
ปี  �X! 
�)  หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย –หุน้สามญั บ.MC ............................................. �!,�;� 
 เงนิสด .................................................................................................... �!,�;� 

 [200 หุน้×F� บาท]+[(200 หุน้×F�) ×!%]+ � = 14,580÷200 = 72.90 บาทต่อหุน้] 

 ) หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้สามญัชนิด ก -บ.NP ...................................... 9,600 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้บรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสม -บ. NP .....................  ;,;�� 
 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้สามญัชนิด ข -บ. NP .................................. 57,600 
 เงนิสด .................................................................................................... ,',��� 
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หลกัทรพัย ์ จาํนวน
หุน้ 

ราคาตลาด
ต่อหุน้ 

ราคาตลาด
รวม 

สดัส่วน ตน้ทุนปนัส่วน 
รวม ต่อหุน้ 

หุน้สามญัชนิด ก  ��  �� ��,��� ��/���  ,,'�� !; 
หุน้บุรมิสทิธิไมส่ะสม &�� ��� &�,��� &�/���  ;,;�� ,' 

หุน้สามญัชนิด ข !�� ��� '�,��� '�/��� �F,'�� �!! 
   ���,��� ���/��� ,',���  

สิ�นปี  �X! ปรบัปุรงหลกัทรพัยใ์หแ้สดงมลูค่ายุติธรรมดงันี�  

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญัชนิด ก –บ. NP ..................... 600 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้บุรมิสทิธิชนิดไม่สะสม –บ. NP ........ 600 
 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น – ส่วนของผูถ้อืหุน้ ...................................... ,;� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั บ. MC ..................................... �;� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั ชนิด ข บรษิทั NP ................. 1,600 

หลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ตน้ทนุรวม มลูค่ายุตธิรรม กาํไร (ขาดทนุ)  
ที�ยงัไมเ่กดิขึ�น 

หุน้สามญั -บ. MC  �� (×F .,�)  = �!,�;� (×F�)  =  �!,000 (�;�) 
หุน้สามญัชนิด ก -บ.NP  �� (×!;)     = ,,'�� (×��)  =  ��, 00 '�� 
หุน้บุรมิสทิธิไมส่ะสม-บ.NP &�� (×,')     =  ;,;�� (×,8)  =   ,,!00 '�� 
หุน้สามญัชนิด ข -บ.NP !�� (×�!!)    = �F,'�� (×�!�) =  �',000 (�,'��) 
  ���,�;� ��,,'�� (,;�) 

ปี  �X� 

&) หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้สามญั บ. MC .............................................  �,� � 
 เงนิสด ................................................................................................  �,� � 

      [(300 หุน้×;� บาท) + (300 หุน้×;� บาท)×!% + '�] 

4) Memo: ไดร้บัหุน้ปนัผลจากบริษทั MC 500 หุน้ (อตัรา � หุน้ปนัผล: 1 หุน้ที�ถอื) จาํนวนหุน้
สามญัรวมหลงัรบัปนัผลเท่ากบั �,��� หุน้ ตน้ทนุต่อหน่วยมดีงันี�  

Lot 1:   �!,�;� ÷  400 = &'.!� บาทต่อหุน้ 

Lot  :    �,� � ÷  '00 = !�.F� บาทต่อหุน้ 

ราคาถวัเฉลี�ย          &,,'�� ÷ �,��� = &,.'�   บาทต่อหุน้ 
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�)  เงนิสด (��� หุน้×!�) ....................................................................... !,��� 

 หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย-หุน้สามญั บ.MC (10� หุน้×&,.'�) .................... 3,960 
 กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์........................................................... �!� 
 (การคาํนวณตน้ทนุใชว้ธิถีวัเฉลี�ย) 

สิ�นปี  �X� ปรบัปุรงหลกัทรพัยใ์หแ้สดงมลูค่ายุติธรรมดงันี�  

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญั บ. MC ................................. ,!� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้สามญั ชนิด ข บ. NP ................ �,'�� 

 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ................................................. ;!� 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญัชนิด ก บ. NP ............................... 800 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้บุรมิสทิธิชนิดไม่สะสม –บ. NP ................ ,00 

หลกัทรพัย ์
 

จาํนวนหุน้ ตน้ทุน
รวม 
(�) 

ค่าเผื�อการปรบั
มลูค่าเงนิลงทุน

ยกมา ( ) 

มลูค่ายุตธิรรม 
(&) 

ค่าเผื�อการ
ปรบัมลูค่า 

งลท. 
(&)-(�)-( ) 

หุน้สามญั -บ. 
MC 

,�� (×&,.'�) = &�,'!� (�;�) (×!�)  =  &',��� ,!� 

หุน้สามญัชนิด 
ก -บ.NP 

 �� (×!;)    =  ,,'�� '�� (×!F)  =   ,,!�� (;��) 

หุน้บุรมิสทิธิไม่
สะสม-บ.NP 

&�� (×,')    =  ;,;�� '�� (×,�)  =   ;,��� (,��) 

หุน้สามญัชนิด 
ข -บ.NP 

!�� (×�!!)   = �F,'�� (�,'��) (×�!!) =  �F,'�� �,'�� 

  �&�,'!� (,;�)            �&�,��� ;!� 

ปี  �X'  
') Memo: ไดร้บัหุน้สามญัชนิด ก ในอตัรา  :1 จากบรษิทั NP ทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญัรวมท ั�งหมดเท่ากบั 

!�� หุน้ ราคาทนุใหม่ต่อหุน้ = 3,600 ÷ 400 = 24 บาทต่อหุน้ 
F) เงนิสด ............................................................................................ �F,,�� 
 เงนิปนัผลรบั ......................................................................................... �F,,��* 

 * หุน้สามญั – บรษิทั MC 10 บาท × ,�� หุน้  = 9,000 บาท 

   หุน้สามญัชนิด ก – บรษิทั NP � บาท × !�� หุน้  = 2,000 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ– บรษิทั NP '% × �� บาท × &�� หุน้  =   900 

   หุน้สามญัชนิด ข – บรษิทั NP �� บาท × !�� หุน้  = 6,000 
                 17,900 
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สิ�นปี  �X6 ปรบัปุรงหลกัทรพัยใ์หแ้สดงมลูค่ายุติธรรมดงันี�  

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญัชนิด ก บ. NP .......................  �� 
 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ – หุน้บุรมิสทิธิชนิดไม่สะสม –บ. NP ..... &�� 

 ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ-หุน้สามญั บ..MC ........................................... !� 

 กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น-ส่วนของผูถ้อืหุน้ ................................................. !�� 

หลกัทรพัย ์
 

จาํนวนหุน้ ตน้ทุน
รวม 
(�) 

ค่าเผื�อการ
ปรบัมลูค่าเงนิ
ลงทนุยกมา 

( ) 

มลูค่ายุตธิรรม 
(&) 

ค่าเผื�อการ
ปรบัมลูค่า 

งลท. 
(&)-(�)-( ) 

หุน้สามญั -บ. 
MC 

,�� (×&,.'�) = &�,'!� &'� (×&,.,�) =  &�,,�� (!�) 

หุน้สามญัชนิด 
ก -บ.NP 

!�� (×!;)    =  ,,'�� ( ��) (× !)  =   ,,'��  �� 

หุน้บุรมิสทิธิไม่
สะสม-บ.NP 

&�� (×,')    =  ;,;�� (&��) (×,')  =   ;,;�� &�� 

หุน้สามญัชนิด 
ข -บ.NP 

!�� (×�!!)   = �F,'�� -�- (×�!!) =  �F,'�� -�- 

  �&�,'!� (�!�)            �&�,,�� !�� 

 
2. การเปิดเผยขอ้มลู 
  �X!  �X�  �X' 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็    
  เงนิปนัผลรบั -�- -�- �F,,�� 
  กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ -�- �!� -�- 
  �X!  �X�  �X' 
งบแสดงฐานะการเงนิ    
  สนิทรพัย:์    
    หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (ราคาทุน) 110,580 131,'!� �&�,'!� 
    ค่าเผื�อการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุ (980) (�!�) &�� 
    หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (มลูค่ายุตธิรรม) 109,600 �&�,��� �&�,,�� 
  ส่วนของผูถ้อืหุน้:    
     กาํไรขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (980) (�!�) &�� 
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ขอ้ �-��  วธิส่ีวนไดเ้สยี (Equity method) 
�. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปปี  �X! และ ปี  �X�  

1 มค. *+X4 – ซืFอหุน้สามญัเป็นเงนิลงทนุระยะยาว 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................. &�',��� 

 เงนิสด (&�,���×.&×&!) ............................................................................. 306,000 

ระหว่างปี *+X4 – ประกาศจา่ยเงนิปนัผล 

 เงนิสด (�',���×.&) ......................................................................... !,;�� 
  เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ .............................................................................. !,;�� 

%� ธค. *+X4 – บนัทกึส่วนไดเ้สยีในกาํไร 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................... �&, �� 

 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ ์(!4,���×.&)............................................................�&, �� 

%� ธค. *+X4 – ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 
 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ์ .................................................................. �,'��* 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................... �,'�� 

 * ราคาทนุ       306,000 
   หกั ราคาตามบญัช ี(;��,���×.&)      !�,��� 
   ราคาทนุมากกว่าราคาตามบญัช ี      '',��� 
     กระจ่ายผลต่างให ้
  สนิทรพัยท์ี�ไมคิ่ดค่าเสื�อมราคา (สนิคา้) ( �,���×.&) ',��� 
  สนิทรพัยท์ี�คิดค่าเสื�อมราคา (!�,���×.&)          � ,���  �;,��� 
 ค่าความนิยม        !;,��� 
 ตดัค่าความนิยมปีละ  !;,���÷&� ปี = 1,600 บาท 

%� ธค. *+X4 – บนัทกึค่าเสื�อมราคาที�เพิ�มขึFน 
 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ์ .................................................................... �, �� 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................... �, �� 

 [(440,000-400,000)×.3] ÷ 10 ปี 

%� ธค. *+X4 – ตดัจาํหน่ายผลต่างที�กระจายใหส้นิคา้ 

 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ ์( �,���×.&) ............................................... ',��� 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................... ',��� 

 [(� 0,000-�00,000)×.3]  
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ระหว่างปี *+X5 – ประกาศจา่ยเงนิปนัผล 

 เงนิสด (��,���×.&) ......................................................................... &,��� 
  เงนิลงทนุในบรษิทัอาภรณ์ .............................................................................. &,��� 

%� ธค. *+X5 – บนัทกึส่วนไดเ้สยีในผลขาดทนุ 

 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ ์( �,���×.&) ............................................... ',���  
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................. ',��� 

%� ธค. *+X5 – ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 
 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ์ .................................................................... �,'�� 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................... �,'�� 

%� ธค. *+X5 – บนัทกึค่าเสื�อมราคาที�เพิ�มขึFน 
 รายไดจ้ากบรษิทัอาภรณ์ .................................................................... �, �� 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................... �, �� 

 [(440,000-400,000)×.3] ÷ 10 ปี 

 . บนัทกึรายการในสมดุรายวนั ณ วนัที�   มกราคม  �X' 

 เงนิสด (���×&') ........................................................................... �;,��� 
 เงนิลงทนุในบริษทัอาภรณ์ ............................................................................ �',&  * 
 กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน ........................................................................ �,'F; 

* เงนิลงทนุ = 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 

 

&. แสดงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบแสดงฐานะการเงนิ  

  �X!  �X�  �X' 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็    
  รายไดจ้าก บ.อาภรณ์ 4,�� (;,;��) ไมม่ขีอ้มลู 
  กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน -�- -�- �,'F; 
    
งบแสดงฐานะการเงนิ    
  เงนิลงทนุใน บ.อาภรณ์ &��,'��  ,&,;��  
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ขอ้ �-�7   
 

 GL Dr. Cr. 
1.    
25X2    
มค. 2 สญัญาซื�อ Option 300  
  เงนิสด  300 
 จ่ายเงนิสดซื�อสทิธิ   
2.    
มคี. 31 สญัญาซื�อ Option 3,000  
  กาํไรหรอืขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น - 

              กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
  

3,000 
 (53-50 )x 1,000 หุน้   
    

3. งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบริษทัสยามพาณิชย ์แสดงผลกระทบดงันี�  
 

บริษทัสยามพาณิชย ์
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวด 2 มกราคม ถงึ 31 มนีาคม 25xx 
กาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบังวด                 X,XXX  บาท 
บวก กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 
 กาํไรหรอืขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�น -จากสญัญาซื�อ Option         3,000 
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ขอ้ �-18 
 
(a) January 1, 20x0 
 
 Fair value of equity investments ...........................................................................  ฿240,000 
 Accumulated other comprehensive income ..........................................................    (30,000) 
 Cost basis  .......................................................................................................  ฿210,000 
 
 December 31, 20x0 
 
 Fair value of equity investments ...........................................................................  ฿190,000 
 Cost basis  .......................................................................................................  (140,000) 
 Accumulated other comprehensive income ..........................................................  ฿  50,000 
 
 Cash (€70,000 + €30,000) ....................................................................... 100,000 
  Gain on Sale of Equity Investment ...........................................................  30,000 
  Equity Investments ....................................................................................  70,000* 
 
 *(฿210,000 – ฿140,000) 
 
(b)  

Kaset Company 
Statement of Comprehensive Income 

For the Year Ended December 31, 20x0 
  

 Net income ................................................................................................................   
 Other comprehensive income 
  Total holding gains arising during the year ..................................................  ฿50,000* 
  Less:  Reclassification adjustment for  
   gains included in income .............................................................    30,000 
 Comprehensive income .............................................................................................   
 
 *Accumulated other comprehensive 
     income 12/31/25x0  ............................................................................................... ฿50,000 
  Accumulated other comprehensive 
     income 1/1/25x0  ...............................................................................................  (30,000) 
  Increase in unrealized holding gain .........................................................................  20,000 
  Realized holding gain ..............................................................................................    30,000 
  Total holding gains arising during period ................................................................ ฿50,000 
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(c)  

Kaset Company 
Statement of Financial Position 

As of December 31, 20x0 
 

Assets  Equity  
Equity investments ฿190,000 Share capital ฿260,000 
Cash 155,000* Retained earnings 

Accumulated other 
 

35,000 
                  comprehensive income     50,000 
Total assets ฿345,000 Total equity ฿345,000 

 
 *Beginning balance ...................................................................................................................  ฿  50,000 
 Dividend revenue .....................................................................................................................      5,000 
 Cash proceeds on sale ..............................................................................................................    100,000 
   ฿155,000 
 

 
 
 
 
 

 


