
เฉลยบทที่ 4 

ทุนที่ชําระแลว 

(Contributed capital) 

ขอ 4-1 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  

10 มกราคม  

 เงินสด (80,000x5 บาท) ............................................400,000 

 หุนสามัญ (80,000 x 1 บาท) ........................................... 80,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (80,000x4 บาท) ........................ 320,000 

  

1 มีนาคม 

 เงินสด (5,000x108 บาท) ..........................................540,000 

 หุนบุริมสิทธิ (5,000 x 100 บาท).................................... 500,000 

 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (5,000 x 8 บาท) ...................... 40,000 

 

1 เมษายน 

 ที่ดิน .........................................................................80,000 

 หุนสามัญ (24,000 x 1 บาท) ........................................... 24,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (80,000-24,000) ....................... 56,000 

 

1 พฤษภาคม 

 เงินสด (80,000x 7บาท)..........................................560,000 

 หุนสามัญ (80,000 x 1 บาท) ........................................... 80,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (80,000 x 6 บาท) ...................... 480,000 
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1 สิงหาคม 

 คาใชจายในการกอต้ังกิจการ* .......................................50,000 

 หุนสามัญ (10,000 x 1 บาท) ........................................... 10,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (50,000-10,000) ....................... 40,000 

  * ในอดีต กิจการจะบันทึกคาใชจายเหลานี้ เปน รายจายรอการตัดบัญชี  

1 กันยายน 

 เงินสด (10,000 x 9 บาท)..........................................90,000 

 หุนสามัญ (10,000 x 1 บาท) ........................................... 10,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (10,000 x 8 บาท) ........................ 80,000 

1 พฤศจิกายน 

 เงินสด (1,000 x 112 บาท) ......................................112,000 

 หุนบุริมสิทธิ (1,000 x 100 บาท).................................... 100,000 

 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (1,000 x 12 บาท) .................... 12,000 

ขอ 4-2  

(ก)  

 ที่ดิน (25,000 x 62 บาท)........................................1,550,000 

 หุนทุนซื้อคืน (25,000 x 53 บาท) ................................1,325,000 

 สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน................................................ 225,000 

(ข)  วิธีแรกบันทึกที่ดินดวยราคาตลาดของหุน อีกวิธีหนึ่งคือบันทึกที่ดินตามมูลคาประเมิน (Appraised value of 

land)  

ขอ 4-3 

(ก) (1) Incremental method  

 ตนทุนในการออกจําหนายหุน  

 (352,000 x 500/800 บาท)......................................200,000 

 เงินสด (9,600 x 880 บาท) ................................. 8,448,000 

 หุนกู..........................................................................5,000,000 

 หุนสามัญ ...................................................................... 500,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................3,148,000 
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สมมติวาออกจําหนายหุนกูในราคาตามมูลคา มูลคาท่ีเหลือจึงจัดสรรใหแกหุนสามัญ 

ตนทุนของธนาคารเทากับ 400@ 880 บาท = 352,000 บาท จัดสรร = 5/8.8 ใหกับหุนกู และ 3.8/8.8 

ใหกับหุนสามัญ สวนของหุนกูคือตนทุนในการออกจําหนายหุน สวนของหุนสามัญจะนําไปลดสวนเกินทุน 

(2) Proportional method 

 เงินสด (9,600 x 880 บาท) ....................................8,448,000 

 ตนทุนในการออกจําหนายหุน.......................................195,556 

 สวนลดมูลคาหุนกู.....................................................111,111 

 หุนกู (5,000,000-4,888,889)..................................5,000,000 

 หุนสามัญ ...................................................................... 500,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................3,254,667 

 จัดสรรใหหุนกู 8,800,000 x (5/9) = 4,888,889 บาท 

 จัดสรรใหหุนสามัญ 8,800,000 x (4/9) = 3,911,111 บาท 

 352,000 x (5/9)   =   195,556   บาท 

352,000 x (4/9)   =   156,444   บาท 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ = 3,911,111-5,000,000-156,444 = 3,254,667 บาท 

(ข) หากทราบราคาตลาดของหุนกูและหุนสามัญ วิธีจัดสรรตามราคาตลาดดีกวา 

ขอ 4-4  

(ก) 1,000,000 x 8%  =  80,000; 80,000 บาท x 3 = 240,000 บาท บริษัทจะเปดเผยเงินปนผลสะสมใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในสวนของผูถือหุน  ไมใชหนี้สิน 

(ข)  

 หุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 บาท) .............................400,000 

 หุนสามัญ (4,000 x 7 x 10บาท) .................................... 280,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................... 120,000 

     (ค) 

ทุนที่ชําระแลว 

 หุนบุริมสิทธิ 8% มูลคาหุนละ 100 บาท จํานวนหุนที่ออกจําหนาย 1,000,000   บาท 

  สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (10,000 x 7 บาท)       70,000 
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ขอ 4-5 

2 พฤษภาคม 

 เงินสด ...................................................................192,000 

 หุนสามัญ (12,000 x 5 บาท)............................................ 60,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (12,000 x 11 บาท) .................... 132,000 

10 พฤษภาคม 

 เงินสด (10,000 x 9 บาท)........................................600,000 

 หุนบุริมสิทธิ (10,000 x 30 บาท).................................... 300,000 

 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (10,000 x 30 บาท) ................ 300,000 

15 พฤษภาคม 

 หุนทุนซื้อคืน ..............................................................15,000 

 เงินสด ............................................................................ 15,000 

31 พฤษภาคม 

 เงินสด ........................................................................8,500 

 หุนทุนซื้อคืน (500 x 15 บาท) ............................................ 7,500 

 สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน (500 x 2 บาท) ............................ 1,000 

ขอ 4-6 

(1) วิธี Intrinsic value method 

31 ธันวาคม 25x2 

 คาตอบแทนพนักงาน...................................................25,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................... 25,000 

  คาตอบแทนของนางเสาวนีย [(21-20)x75,000]÷3 ป = 25,000 บาท 

31 ธันวาคม 25x3 

 คาตอบแทนพนักงาน...................................................58,333 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................... 58,333 

  คาตอบแทนของนางเสาวนีย [(21-20)x75,000]÷3 ป = 25,000 บาท 

คาตอบแทนของนางอัญชลี [(27-25)x50,000]÷3 ป = 33,333 บาท 
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31 ธันวาคม 25x4 

 คาตอบแทนพนักงาน...................................................78,333 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................... 78,333 

  คาตอบแทนของนางเสาวนีย [(21-20)x75,000]÷3 ป = 25,000 บาท 

คาตอบแทนของนางอัญชลี [(27-25)x50,000]÷3 ป = 33,333 บาท 

คาตอบแทนของนายเกรียงไกร [(38-35)x20,000]÷3 ป = 20,000 บาท 

31 ธันวาคม 25x5 

 คาตอบแทนพนักงาน...................................................53,334 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................... 53,334 

  คาตอบแทนของนางอัญชลี [(27-25)x50,000]÷3 ป = 33,334 บาท 

คาตอบแทนของนายเกรียงไกร [(38-35)x20,000]÷3 ป = 20,000 บาท 

31 ธันวาคม 25x5 

นางเสาวนียนําตราสารฯมาใช 

 เงินสด (75,000x20) ............................................ 1,500,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน ..............................................75,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ..........................................75,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................1,500,000 

31 ธันวาคม 25x6 

นางอัญชลีนําตราสารฯมาใช 

 เงินสด (50,000x25) ............................................ 1,250,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน ............................................100,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ..........................................50,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................1,300,000 

31 ธันวาคม 25x7 

นายเกรียงไกรนําตราสารฯมาใช 

 เงินสด (20,000x35) ................................................700,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน ..............................................60,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ..........................................20,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................... 740,000 
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(2) วิธี Fair value 

31 ธันวาคม 25x2 

 คาตอบแทนพนักงาน.................................................175,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................... 25,000 

  คาตอบแทนของนางเสาวนีย [7x75,000]÷3 ป = 175,000บาท 

31 ธันวาคม 25x3 

 คาตอบแทนพนักงาน.................................................308,333 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................. 308,333 

  คาตอบแทนของนางเสาวนีย [7x75,000]÷3 ป = 175,000 บาท 

คาตอบแทนของนางอัญชลี [8x50,000]÷3 ป = 133,333 บาท 

31 ธันวาคม 25x4 

 คาตอบแทนพนักงาน.................................................368,333 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................. 368,333 

  คาตอบแทนของนางเสาวนีย [7x75,000]÷3 ป = 175,000 บาท 

คาตอบแทนของนางอัญชลี [8x50,000]÷3 ป = 133,333 บาท 

คาตอบแทนของนายเกรียงไกร [9x20,000]÷3 ป = 60,000 บาท 

31 ธันวาคม 25x5 

 คาตอบแทนพนักงาน.................................................193,334 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................. 193,334 

  คาตอบแทนของนางอัญชลี [8x50,000]÷3 ป = 133,334 บาท 

คาตอบแทนของนายเกรียงไกร [9x20,000]÷3 ป = 60,000 บาท 

31 ธันวาคม 25x5 

นางเสาวนียนําตราสารฯมาใช 

 เงินสด (75,000x20) ............................................ 1,500,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน ............................................525,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ..........................................75,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................1,950,000 
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31 ธันวาคม 25x6 

นายเกรียงไกรนําตราสารฯมาใช 

 คาตอบแทนพนักงาน...................................................60,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .................................................... 60,000 

  คาตอบแทนของนายเกรียงไกร [9x20,000]÷3 ป = 60,000 บาท 

31 ธันวาคม 25x6 

นางอัญชลีนําตราสารฯมาใช 

 เงินสด (50,000x25) ............................................ 1,250,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน ............................................400,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ..........................................50,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................1,600,000 

31 ธันวาคม 25x7 

นายเกรียงไกรนําตราสารฯมาใช 

 เงินสด (20,000x35) ................................................700,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน ............................................180,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ..........................................20,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ................................................... 860,000 

 

(3) เปดเผยขอมูล-แผนการใหสิทธิซื้อหุน ป 25x4 

 จํานวนหุน ราคาใชสิทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 125,000    22.00*  

อนุมัติใหสิทธิระหวางป 25x4 20,000   35.00  

นําสิทธิมาใชระหวางป 25x4 0   -  

ริบระหวางป  25x4 0   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 145,000     23.79**  

* [(75,000x20)+(50,000x25)÷125,000 = 22 บาท 

** [(75,000x20)+(50,000x25)+(20,000x35)÷145,000 = 23.79 บาท 

 

ตราสารแสดงสิทธิที่สามารถใชได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4    75,000  ฉบับ 

มูลคาตลาดของตราสารฯ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่อนุมัติระหวางป 25x4          9    บาท 

บริษัทอารยา ใชวิธี Instrinsic value ถาบริษัทใชวิธี Fair value กําไรสุทธิจะต่ําลง 290,000 บาท (368,333-78,333) 

ในป 25x4 
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เปดเผยขอมูล-แผนการใหสิทธิซื้อหุน ป 25x6 

 จํานวนหุน ราคาใชสิทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 70,000    27.86*  

อนุมัติใหสิทธิระหวางป 25x6 0   -  

นําสิทธิมาใชระหวางป 25x6 50,000   25.00  

ริบระหวางป  25x6 0   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 20,000   35.00  

* [(50,000x25)+(20,000x35)÷70,000 =  27.86 บาท 

 

ตราสารแสดงสิทธิที่สามารถใชได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6    20,000  ฉบับ 

มูลคาตลาดของตราสารฯ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่อนุมัติระหวางป 25x6         ไมมี 

บริษัทอารยา ใชวิธี Instrinsic value ถาบริษัทใชวิธี Fair value กําไรสุทธิจะต่ําลง 40,000 บาท (60,000-20,000) ใน

ป 25x6 

ขอ 4-7 

(ก)  

 หุนทุนซื้อคืน (380 x 39 บาท) .....................................14,820 

 เงินสด ............................................................................ 14,820 

(ข)  

 หุนทุนซื้อคืน (380 x 43 บาท) .....................................12,900 

 เงินสด ............................................................................ 12,900 

(ค)  

 เงินสด (350 x 42 บาท) .............................................14,700 

 หุนทุนซื้อคืน (350 x 39 บาท)........................................... 13,650 

 สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน (350 x 3 บาท)..............................1,050 

(ง)  

 เงินสด (120 x 38 บาท) ..............................................4,560 

 สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน .................................................480 

 หุนทุนซื้อคืน (350 x 3 บาท).............................................. 5,040 

   (30 หุน ซื้อคืนในราคา 39 บาท   = 1,170   บาท 

    90 หุน ซื้อคืนในราคา 43 บาท   = 3,870   บาท 

   ตนทุนของการขายหุนซื้อคืนตามวิธี FIFO  (5,040)  บาท 
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ขอ 4-8 

(1) 

1 ตุลาคม 25x5 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ .......................................12,600,000* 

 หุนสามัญที่จอง ...............................................................900,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ..............................................11,700,000 

 * ยอดที่จอง = 300,000 หุน x 42 บาท = 12,600,000 บาท 

1 ตุลาคม 25x5 

 เงินสด (300,000 หุน x 22 บาท)........................... 6,600,000 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ .................................................6,600,000 

1 ตุลาคม 25x5 

 ที่ดิน .......................................................................210,000 

 อาคาร.....................................................................250,000 

 อุปกรณ.....................................................................50,000 

 สินคา......................................................................110,000 

 เจาหนี้จํานอง ....................................................................41,000 

 เจาหนี้ .............................................................................11,000 

 ดอกเบ้ียคางจาย .....................................................................550 

 หุนสามัญ .........................................................................49,500 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ....................................................517,950 

 (ออกจําหนายหุนสามัญ 16,500 หุน ดวยการรับโอนสินทรัพยสุทธิในราคา 567,450 บาท) 

3 ตุลาคม 25x5 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนบุริมสิทธิ .....................................5,400,000* 

 หุนบุริมสิทธิที่จอง........................................................5,400,000 

 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ ................................................600,000 

 *ยอดที่จอง = 120,000 หุนบุริมสิทธิ x 45 บาท = 5,400,000 บาท 

3 ตุลาคม 25x5 

 เงินสด (120,000 หุน x 15 บาท)........................... 1,800,000 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนบุริมสิทธิ .............................................1,800,000 
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1 พฤศจิกายน 25x5 

 เงินสด ................................................................ 4,800,000 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ ............................................... 3,000,000* 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนบุริมสิทธิ .............................................1,800,000** 

 *เก็บเงินจากยอดหุนสามัญที่จอง:300,000 หุนx 10 บาท = 3,000,000 บาท 

 **เก็บเงินจากยอดหุนบุริมสิทธิที่จอง:120,000 หุน x 15 บาท = 1,800,000 บาท 

12 พฤศจิกายน 25x5 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ ........................................21,120,000* 

 หุนสามัญที่จอง ............................................................1,440,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ..............................................19,680,000 

 * ยอดที่จอง = 480,000 หุน x 44 บาท = 21,120,000 บาท 

12 พฤศจิกายน 25x5 

 เงินสด (480,000 หุน x 22 บาท)......................... 10,560,000 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ ...............................................10,560,000 

1 ธันวาคม 25x5 

 เงินสด ...............................................................8,280,000* 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ .................................................8,280,000 

 *เก็บเงินจากยอดหุนสามัญที่จอง:300,000 หุนx 10 บาท = 3,000,000 บาท 

                                          120,000 หุนx 11 บาท = 5,280,000 บาท 

                    8,280,000 

1 ธันวาคม 25x5 

 หุนสามัญที่จอง (300,000 หุน x 3 บาท).....................900,000 

 หุนสามัญ ...................................................................... 900,000 

1 ธันวาคม 25x5 

 เงินสด ...............................................................1,800,000* 

 ลูกหนี้ที่จอง-หุนบุริมสิทธิ .............................................1,800,000 

 *เก็บเงินจากยอดหุนบุริมสิทธิที่จอง:120,000 หุนx 5 บาท = 1,800,000 บาท 

1 ธันวาคม 25x5 

 หุนบุริมสิทธิที่จอง (120,000 หุน x 40 บาท) ........... 4,800,000 

 หุนบุริมสิทธิ ...............................................................4,800,000 
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(2) ทุนที่ชําระแลวของบริษัทวนา จํากัด 

หุนบุริมสิทธิ (9% มูลคาหุนละ 40 บาท จดทะเบียน 200,000 หุน  

   ออกจําหนายและอยูในมือของผูถือหุน 120,000 หุน) 

 

4,800,000 

 

บาท 

สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 600,000  

หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 3 บาท จดทะเบียน 1,000,000 หุน  

   ออกจําหนายและอยูในมือของผูถือหุน 316,500 หุน) 

 

949,500 

 

หุนสามัญที่จอง 480,000 หุน 1,440,000  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 31,897,950  

   รวม 39,687,450  

หัก ลูกหนี้ที่จอง-หุนสามัญ 5,280,000  

   รวมทุนที่ชําระแลว 34,407,450  

 

ขอ 4-9 

1.  

3 มกราคม 25x4 

บันทึกความจํา 

 อนุมัติตราสารแสดงสิทธิซื้อหุนใหแกผูบริหาร สิทธิจะมอบใหแกผูบริหารที่ทํางานเปนเวลา 3 ปไป 

 แลว มูลคายุติธรรมโดยประมาณของตราสารแสดงสิทธิที่คาดวาจะมาใชเทากับ 81,000 บาท 

6 มีนาคม 25x4 

 เงินสด (800x40) ......................................................32,000 

 หุนบุริมสิทธิที่จอง (800x50) ......................................40,000 

 ลูกหนี้ที่จอง ..................................................................... 32,000 

 หุนบุริมสิทธิ (มูลคาหุนละ 50 บาท).................................... 40,000 

24 เมษายน 25x4 

 เงินสด (300x55) .......................................................16,500 

 หุนบุริมสิทธิ (มูลคาหุนละ 50 บาท) ................................... 15,000 

 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ ................................................... 1,500 
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5 พฤษภาคม 25x4 

 เงินสด (1,000x6).......................................................6,000 

 ลูกหนี้ที่จอง (1,000x11) ...........................................11,000 

 หุนสามัญที่จอง ................................................................ 10,000 

 สวนมูลคาหุนสามัญ ............................................................ 7,000 

7 มิถุนายน 25x4 

 เงินสด (600x17) ......................................................10,200 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 10 บาท) ......................................... 6,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ....................................................... 4,200 

3 กรกฎาคม 25x4 

 เงินสด (1,000x11)....................................................11,000 

 หุนสามัญที่จอง...........................................................10,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 10 บาท) ....................................... 10,000 

 ลูกหนี้ที่จอง ..................................................................... 11,000 

22 กันยายน 25x4 

 อาคาร.......................................................................49,850 

 เงินสด ...............................................................................9,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 10 บาท) ......................................... 8,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (9x800) ........................................ 7,200 

 หุนบุริมสิทธิ (มูลคาหุนละ 50 บาท) ................................... 22,500 

 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (7x450)..................................... 3,150 

13 ตุลาคม 25x4 

 หุนทุนซื้อคืน ..............................................................17,550 

 เงินสด (19,50 x 900) ..................................................... 17,550 
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15 พฤศจิกายน 25x4 

 เงินสด ......................................................................32,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู............................................................600 

 หุนกู 12% ...................................................................... 20,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 10 บาท) ......................................... 7,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (8x700) ........................................ 5,600 

15 ธันวาคม 25x4 

 เงินสด (20.50x900).................................................18,450 

 หุนทุนซื้อคืน.................................................................... 17,550 

 สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน....................................................... 900 

29 ธันวาคม 25x4 

 กําไรสะสม* ...............................................................14,850 

 เงินสด ........................................................................... 14,850 

 * หุนบุริมสิทธิปนผล (3,400+800+300+450)x(0.06x50) = 14,850 บาท 

29 ธันวาคม 25x4 

 กําไรสะสม* ...............................................................22,650 

 เงินสด ........................................................................... 22,650 

 * หุนสามัญปนผล (12,000+600+1,000+800+700)x1.50 = 22,650 บาท 

30 ธันวาคม 25x4 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 10 บาท) (10x15,100) ..........151,000 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 4 บาท) (4x30,200).................... 120,800 

 สวนเกินทุน-จากการแยกหุน .............................................. 30,200 

  

 บันทึกความจํา หุนสามัญที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 30,000 หุนเปน 60,000 หุน 
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2. ทุนที่ชําระแลวของบริษัททานตะวัน จํากัด 

หุนบุริมสิทธิ (6% มูลคาหุนละ 50 บาท จดทะเบียน 8,000 หุน  

   ออกจําหนายและอยูในมือของผูถือหุน 4,950 หุน) 

 

247,500 

 

บาท 

หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 4 บาท จดทะเบียน 60,000 หุน  

   ออกจําหนายและอยูในมือของผูถือหุน 30,200 หุน) 

 

120,800 

 

สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ* 17,450  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ* 96,000  

สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน  900  

สวนเกินทุน-จากการแยกหุน  30,200  

 512,850  

* หุนบุริมสิทธิ 12,800+1,500+3,150 = 17,450 บาท 

  หุนสามัญ 72,000+7,000+4,200+7,200+5,600 = 96,000 บาท 

ขอ 4-10 

บริษัทพิทักษ จํากัด 

สวนของผูถือหุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8 

ทุนเรือนหุน   

    หุนบุริมสิทธิ ชนิดสะสม มูลคาหุนละ 50 บาท จดทะเบียน 50,000 หุน 

      ออกจําหนายและอยูในมือของผูถือหุน 10,000 หุน 

 

500,000 

 

บาท 

    หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท จดทะเบียน 500,000 หุน 

      ออกจําหนาย 150,000 หุน อยูในมือของผูถือหุน 140,000 หุน 

 

150,000 

 

รวมทุนเรือนหุน 650,000  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,560,000  

สวนเกินทุน-หุนทุนซื้อคืน 250,000  

รวมทุนที่ชําระแลว 2,460,000  

กําไรสะสม 231,000  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม   

   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลดลงของมูลคาหลักทรัพยเผื่อขาย (25,000)  

รวมทุนที่ชําระแลว กําไรสะสมและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,666,000  

หัก หุนทุนซื้อคืน 10,000 หุน ในราคาทุน (180,000)  

รวมสวนของผูถือหุน 2,486,000  

 

_______________ 


