
เฉลยบทที ่4 

ส่วนของเจา้ของ 

(Equity) 

ขอ้ 4-1 บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป  

11 มกราคม  

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

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

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

  

1 มีนาคม 

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

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

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

 

1 เมษายน 

 ที่ดนิ ......................................................................... 80,000 

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

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

 

1 พฤษภาคม 

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

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

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

 ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งกจิการ* ........................................ 50,000 

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

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

  * ในอดตี กจิการจะบนัทกึค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี เป็น รายจ่ายรอการตดับญัชี  

1 กนัยายน 

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

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

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

1 พฤศจิกายน 

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

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

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

ขอ้ 4-2  

(ก)  

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

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

 สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื ............................................... 225,000 

(ข)  วธิแีรกบนัทกึที่ดนิด้วยราคาตลาดของหุ้น อกีวธิหีน่ึงคอืบนัทกึที่ดนิตามมลูค่าประเมนิ (Appraised value of 

land)  

ขอ้ 4-3 

(ก) (1) Incremental method  

 ต้นทนุในการออกจาํหน่ายหุ้น  

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

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

 หุ้นกู้ ........................................................................... 5,000,000 

 หุ้นสามญั ..................................................................... 500,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ............................................... 3,148,000 
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สมมตว่ิาออกจาํหน่ายหุ้นกู้ในราคาตามมลูค่า มลูค่าที่เหลอืจงึจัดสรรให้แก่หุ้นสามัญ 

ต้นทุนของธนาคารเท่ากับ 400@ 880 บาท = 352,000 บาท จัดสรร = 5/8.8 ให้กบัหุ้นกู้ และ 3.8/8.8 ให้กบั

หุ้นสามญั สว่นของหุ้นกู้คอืต้นทนุในการออกจาํหน่ายหุ้น สว่นของหุ้นสามญัจะนาํไปลดสว่นเกนิทนุ 

(2) Proportional method 

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

 ต้นทนุในการออกจาํหน่ายหุ้น ..................................... 195,556 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ................................................... 111,111 

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

 หุ้นสามญั ..................................................................... 500,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ............................................... 3,254,667 

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

 จัดสรรให้หุ้นสามัญ 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 

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

(ข) หากทราบราคาตลาดของหุ้นกู้และหุ้นสามญั วธิจีดัสรรตามราคาตลาดดกีว่า 

ขอ้ 4-4  

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

ประกอบงบการเงนิในสว่นของผู้ถอืหุ้น  

(ข)  

ไม่ใช่หน้ีสนิ 

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

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

 สว่นเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ ..................................................... 120,000 

     (ค) 

ทนุที่ชาํระแล้ว 

 หุ้นบรุมิสทิธ ิ8% มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย 1,000,000   บาท 

  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ ิ(10,000 x 7 บาท)       70,000 
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ขอ้ 4-5 

2 พฤษภาคม 

 เงนิสด  ................................................................... 192,000 

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

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

10 พฤษภาคม 

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

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

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

15 พฤษภาคม 

 หุ้นทนุซื้อคนื .............................................................. 15,000 

 เงนิสด............................................................................. 15,000 

31 พฤษภาคม 

 เงนิสด......................................................................... 8,500 

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

 สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื (500 x 2 บาท) ............................... 1,000 

ขอ้ 4-6 

(1) วธิ ีIntrinsic value method 

31 ธนัวาคม 25x2 

 ค่าตอบแทนพนักงาน ................................................... 25,000 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ..................................................... 25,000 

  ค่าตอบแทนของนางเสาวนีย์ [(21-20)x75,000]÷3 ปี = 25,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x3 

 ค่าตอบแทนพนักงาน ................................................... 58,333 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ..................................................... 58,333 

  ค่าตอบแทนของนางเสาวนีย์ [(21-20)x75,000]÷3 ปี = 25,000 บาท 

ค่าตอบแทนของนางอญัชล ี[(27-25)x50,000]÷3 ปี = 33,333 บาท 
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31 ธนัวาคม 25x4 

 ค่าตอบแทนพนักงาน ................................................... 78,333 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ..................................................... 78,333 

  ค่าตอบแทนของนางเสาวนีย์ [(21-20)x75,000]÷3 ปี = 25,000 บาท 

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

ค่าตอบแทนของนายเกรียงไกร [(38-35)x20,000]÷3 ปี = 20,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x5 

 ค่าตอบแทนพนักงาน ................................................... 53,334 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ..................................................... 53,334 

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

ค่าตอบแทนของนายเกรียงไกร [(38-35)x20,000]÷3 ปี = 20,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x5 

นางเสาวนียน์าํตราสารฯมาใช ้

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

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ............................................... 75,000 

 หุ้นสามัญ (มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 75,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .................................................. 1,500,000 

31 ธนัวาคม 25x6 

นางอญัชลีนาํตราสารฯมาใช ้

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

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .............................................. 100,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 50,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .................................................. 1,300,000 

31 ธนัวาคม 25x7 

นายเกรียงไกรนาํตราสารฯมาใช ้

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

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ............................................... 60,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 20,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ..................................................... 740,000 
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(2) วธิ ีFair value 

31 ธนัวาคม 25x2 

 ค่าตอบแทนพนักงาน .................................................. 175,000 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ..................................................... 25,000 

  ค่าตอบแทนของนางเสาวนีย์ [7x75,000]÷3 ปี = 175,000บาท 

31 ธนัวาคม 25x3 

 ค่าตอบแทนพนักงาน .................................................. 308,333 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .................................................... 308,333 

  ค่าตอบแทนของนางเสาวนีย์ [7x75,000]÷3 ปี = 175,000 บาท 

ค่าตอบแทนของนางอญัชล ี[8x50,000]÷3 ปี = 133,333 บาท 

31 ธนัวาคม 25x4 

 ค่าตอบแทนพนักงาน .................................................. 368,333 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .................................................... 368,333 

  ค่าตอบแทนของนางเสาวนีย์ [7x75,000]÷3 ปี = 175,000 บาท 

ค่าตอบแทนของนางอญัชล ี[8x50,000]÷3 ปี = 133,333 บาท 

ค่าตอบแทนของนายเกรียงไกร [9x20,000]÷3 ปี = 60,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x5 

 ค่าตอบแทนพนักงาน .................................................. 193,334 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .................................................... 193,334 

  ค่าตอบแทนของนางอญัชล ี[8x50,000]÷3 ปี = 133,334 บาท 

ค่าตอบแทนของนายเกรียงไกร [9x20,000]÷3 ปี = 60,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x5 

นางเสาวนียน์าํตราสารฯมาใช ้

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

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .............................................. 525,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 75,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .................................................. 1,950,000 
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31 ธนัวาคม 25x6 

นายเกรียงไกรนาํตราสารฯมาใช ้

 ค่าตอบแทนพนักงาน ................................................... 60,000 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ..................................................... 60,000 

  ค่าตอบแทนของนายเกรียงไกร [9x20,000]÷3 ปี = 60,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x6 

นางอญัชลีนาํตราสารฯมาใช ้

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

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .............................................. 400,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 50,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .................................................. 1,600,000 

31 ธนัวาคม 25x7 

นายเกรียงไกรนาํตราสารฯมาใช ้

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

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น .............................................. 180,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 20,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ..................................................... 860,000 

 

(3) เปิดเผยข้อมลู-แผนการให้สทิธซิื้อหุ้น ปี 25x4 

 จาํนวนหุ้น ราคาใช้สทิธ ิถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 125,000    22.00*  

อนุมตัใิห้สทิธริะหว่างปี 25x4 20,000   35.00  

นาํสทิธมิาใช้ระหว่างปี 25x4 0   -  

ริบระหว่างปี  25x4 0   -  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 145,000     23.79**  

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

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

ตราสารแสดงสทิธทิี่สามารถใช้ได้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4    75,000  ฉบบั 

มลูค่าตลาดของตราสารฯ ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักที่อนุมตัริะหว่างปี 25x4          9    บาท 

บริษัทอารยา ใช้วธิี Instrinsic value ถ้าบริษทัใช้วธิ ีFair value กาํไรสทุธจิะตํ่าลง 290,000 บาท (368,333-78,333) ในปี 

25x4 
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เปิดเผยข้อมลู-แผนการให้สทิธซิื้อหุ้น ปี 25x6 

 จาํนวนหุ้น ราคาใช้สทิธ ิถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x5 70,000    27.86*  

อนุมตัใิห้สทิธริะหว่างปี 25x6 0   -  

นาํสทิธมิาใช้ระหว่างปี 25x6 50,000   25.00  

ริบระหว่างปี  25x6 0   -  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6 20,000   35.00  

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

 

ตราสารแสดงสทิธทิี่สามารถใช้ได้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6    20,000  ฉบบั 

มลูค่าตลาดของตราสารฯ ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักที่อนุมตัริะหว่างปี 25x6         ไม่มี 

บริษทัอารยา ใช้วธิ ี Instrinsic value ถ้าบริษทัใช้วธิ ีFair value กาํไรสทุธจิะตํ่าลง 40,000 บาท (60,000-20,000) ในปี 25x6 

ขอ้ 4-7 

(ก)  

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

 เงนิสด............................................................................. 14,820 

(ข)  

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

 เงนิสด............................................................................. 12,900 

(ค)  

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

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

 สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื (350 x 3 บาท) ................................ 1,050 

(ง)  

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

 สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื ...................................................480 

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

   (30 หุ้น ซื้อคนืในราคา 39 บาท   = 1,170   บาท 

    90 หุ้น ซื้อคนืในราคา 43 บาท   = 3,870

   ต้นทนุของการขายหุ้นซื้อคนืตามวธิ ีFIFO  (5,040)  บาท 

   บาท 
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ขอ้ 4-8 

(1) 

1 ตุลาคม 25x5 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั........................................... 12,600,000* 

 หุ้นสามญัที่จอง .................................................................900,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ................................................. 11,700,000 

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

1 ตุลาคม 25x5 

 เงนิสด (300,000 หุ้น x 22 บาท) ................................. 6,600,000 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั.................................................... 6,600,000 

1 ตุลาคม 25x5 

 ที่ดนิ ........................................................................ 210,000 

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

 อปุกรณ์ ..................................................................... 50,000 

 สนิค้า ....................................................................... 110,000 

 เจ้าหน้ีจาํนอง..................................................................... 41,000 

 เจ้าหน้ี .............................................................................. 11,000 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ..................................................................... 550 

 หุ้นสามญั .......................................................................... 49,500 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ......................................................517,950 

 (ออกจาํหน่ายหุ้นสามญั 16,500 หุ้น ด้วยการรับโอนสนิทรัพยส์ทุธใินราคา 567,450 บาท) 

3 ตุลาคม 25x5 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นบุริมสทิธ ิ......................................... 5,400,000* 

 หุ้นบรุมิสทิธทิี่จอง ......................................................... 5,400,000 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ ิ..................................................600,000 

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

3 ตุลาคม 25x5 

 เงนิสด (120,000 หุ้น x 15 บาท) ................................. 1,800,000 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นบุริมสทิธ ิ................................................ 1,800,000 
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1 พฤศจิกายน 25x5 

 เงนิสด................................................................... 4,800,000 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั................................................... 3,000,000* 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นบุริมสทิธ ิ................................................ 1,800,000** 

 *เกบ็เงนิจากยอดหุ้นสามญัที่จอง:300,000 หุ้นx 10 บาท = 3,000,000 บาท 

 **เกบ็เงนิจากยอดหุ้นบรุมิสทิธทิี่จอง:120,000 หุ้น x 15 บาท = 1,800,000 บาท 

12 พฤศจิกายน 25x5 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั............................................ 21,120,000* 

 หุ้นสามญัที่จอง .............................................................. 1,440,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ................................................. 19,680,000 

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

12 พฤศจิกายน 25x5 

 เงนิสด (480,000 หุ้น x 22 บาท) ................................ 10,560,000 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั................................................... 10,560,000 

1 ธนัวาคม 25x5 

 เงนิสด.................................................................. 8,280,000* 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั.................................................... 8,280,000 

 *เกบ็เงนิจากยอดหุ้นสามญัที่จอง:300,000 หุ้นx 10 บาท = 3,000,000 บาท 

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

                    8,280,000 

 บาท 

1 ธนัวาคม 25x5 

 หุ้นสามญัที่จอง (300,000 หุ้น x 3 บาท) ........................... 900,000 

 หุ้นสามญั ........................................................................ 900,000 

1 ธนัวาคม 25x5 

 เงนิสด.................................................................. 1,800,000* 

 ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นบุริมสทิธ ิ................................................ 1,800,000 

 *เกบ็เงนิจากยอดหุ้นบรุมิสทิธทิี่จอง:120,000 หุ้นx 5 บาท = 1,800,000 บาท 
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1 ธนัวาคม 25x5 

 หุ้นบรุมิสทิธทิี่จอง (120,000 หุ้น x 40 บาท) .................. 4,800,000 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ................................................................. 4,800,000 

 

(2) ทนุที่ชาํระแล้วของบริษัทวนา จาํกดั 

หุ้นบรุมิสทิธ ิ(9% มูลค่าหุ้นละ 40 บาท จดทะเบยีน 200,000 หุ้น  

   ออกจาํหน่ายและอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 120,000 หุ้น) 

 

4,800,000 

 

บาท 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ ิ 600,000  

หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 3 บาท จดทะเบยีน 1,000,000 หุ้น  

   ออกจาํหน่ายและอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 316,500 หุ้น) 

 

949,500 

 

หุ้นสามญัที่จอง 480,000 หุ้น 1,440,000  

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั  31,897,950 

   รวม 39,687,450  

หัก ลกูหน้ีที่จอง-หุ้นสามญั  5,280,000 

   รวมทนุที่ชาํระแล้ว 34,407,450  

 

ขอ้ 4-9 

1.  

3 มกราคม 25x4 

บนัทึกความจํา 

 อนุมตัติราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้นให้แก่ผู้บริหาร สทิธจิะมอบให้แก่ผู้บริหารที่ทาํงานเป็นเวลา 3 ปีไป 

 แล้ว มลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณของตราสารแสดงสทิธทิี่คาดว่าจะมาใช้เทา่กบั 81,000 บาท 

6 มีนาคม 25x4 

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

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

 ลกูหน้ีที่จอง ..................................................................... 32,000 

 หุ้นบรุมิสทิธ ิ(มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) .................................... 40,000 
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24 เมษายน 25x4 

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

 หุ้นบรุมิสทิธ ิ(มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) ..................................... 15,000 

 สว่นเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ ิ.................................................... 1,500 

5 พฤษภาคม 25x4 

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

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

 หุ้นสามัญที่จอง ................................................................. 10,000 

 สว่นมูลค่าหุ้นสามัญ ............................................................ 7,000 

7 มิถุนายน 25x4 

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

 หุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ............................................ 6,000 

 สว่นเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ ....................................................... 4,200 

3 กรกฎาคม 25x4 

 เงนิสด (1,000x11) ......................................................... 8,500 

 หุ้นสามัญที่จอง ........................................................... 10,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) .......................................... 10,000 

 ลกูหน้ีที่จอง .................................................................... 11,000 

22 กนัยายน 25x4 

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

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

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ........................................... 8,000 

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

 หุ้นบรุมิสทิธ ิ(มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) ...................................... 22,500 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ ิ(7x450) .................................................. 3,150 
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13 ตุลาคม 25x4 

 หุ้นทนุซื้อคนื .............................................................. 17,550 

 เงนิสด (19,50 x 900) ......................................................... 17,550 

15 พฤศจิกายน 25x4 

 เงนิสด....................................................................... 32,000 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ............................................................600 

 หุ้นกู้ 12% ........................................................................ 20,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ........................................... 7,000 

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

15 ธนัวาคม 25x4 

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

 หุ้นทนุซื้อคนื .................................................................... 17,550 

 สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื ......................................................... 900 

29 ธนัวาคม 25x4 

 กาํไรสะสม*................................................................ 14,850 

 เงนิสด  ........................................................................... 14,850 

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

29 ธนัวาคม 25x4 

 กาํไรสะสม*................................................................ 22,650 

 เงนิสด  ........................................................................... 22,650 

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

30 ธนัวาคม 25x4 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) (10x15,100) ................. 151,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 4 บาท) (4x30,200) ................................ 120,800 

 สว่นเกนิทนุ-จากการแยกหุ้น ................................................ 30,200 

  

 

 บนัทึกความจํา หุ้นสามญัที่จดทะเบยีนเพ่ิมขึ้นจาก 30,000 หุ้นเป็น 60,000 หุ้น 



4-14    เฉลยการบัญชีข้ันกลาง II 

 

2. ทนุที่ชาํระแล้วของบริษทัทานตะวนั จาํกดั 

หุ้นบรุมิสทิธ ิ(6% มูลค่าหุ้นละ 50 บาท จดทะเบยีน 8,000 หุ้น  

   ออกจาํหน่ายและอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 4,950 หุ้น) 

 

247,500 

 

บาท 

หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 4 บาท จดทะเบยีน 60,000 หุ้น  

   ออกจาํหน่ายและอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 30,200 หุ้น) 

 

120,800 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ*ิ 17,450  

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั* 96,000  

สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื  900  

สว่นเกนิทนุ-จากการแยกหุ้น   30,200 

 512,850  

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

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

ขอ้ 4-10 

บริษทัพทิกัษ ์จํากดั 

ส่วนของผูถื้อหุน้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 

ทนุเรือนหุ้น   

    หุ้นบุริมสทิธ ิชนิดสะสม มูลค่าหุ้นละ 50 บาท จดทะเบยีน 50,000 หุ้น 

      ออกจาํหน่ายและอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 10,000 หุ้น 

 

500,000 

 

บาท 

    หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบยีน 500,000 หุ้น 

      ออกจาํหน่าย 150,000 หุ้น อยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 140,000 หุ้น 

 

150,000 

 

รวมทนุเรือนหุ้น 650,000  

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั 1,560,000  

สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื 250,000  

รวมทนุที่ชาํระแล้ว 2,460,000  

กาํไรสะสม 231,000  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สะสม   

   ขาดทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการลดลงของมลูค่าหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (25,000)  

รวมทนุที่ชาํระแล้ว กาํไรสะสมและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 2,666,000  

หัก หุ้นทนุซื้อคนื 10,000 หุ้น ในราคาทนุ (180,000)  

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 2,486,000  

*********** 


