
ข้อ 4 - 1

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ม.ค. 1 เงินสด 22,400.00

หุ้นสามัญ 20,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,400.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

31 เงินสด 26,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 25,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 1,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงินสด

ก.พ. 1 เงินสด 50,000.00

หุ้นสามัญ 50,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

15 เงินสด 15,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 15,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงินสด

มี.ค. 1 เงินสด 39,200.00

ส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญ 800.00

หุ้นสามัญ 40,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

5 เงินสด 18,800.00

ส่วนลดมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 1,200.00

หุ้นบุริมสิทธิ 20,000.00

7 ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงินสด

เงินสด 73,500.00



หุ้นสามัญ 70,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,500.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต



ข้อ 4 - 2

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ม.ค. 15 เงินสด 240,000.00

หุ้นสามัญ 100,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 140,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

ก.พ. 5 ที่ิดิน 150,000.00

หุ้นสามัญ 50,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพ่ือแลกกับที่ดิน

มี.ค. 1 เงินสด 900,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 750,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 150,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงินสด

มี.ค. 16 เงินสด 570,000.00

หุ้นสามัญ 150,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 420,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

เม.ย. 7 อุปกรณ์สำนักงาน 285,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 250,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 35,000.00

ออกหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือแลกกับอุปกรณ์สำนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 37,000.00

หุ้นสามัญ 15,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22,000.00



ออกหุ้นสามัญเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัท

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต



ข้อ 4-3

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ม.ค. 10 เงินสด 260,000.00

หุ้นสามัญ 200,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 60,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

เงินสด 122,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 100,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 22,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงินสด

ก.พ. 7 อุปกรณ์สำนักงาน 15,580.00

หุ้นสามัญ 5,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,550.00

หุ้นบุริมสิทธิ 7,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 2,030.00

ออกหุ้นสามัญและบุริมสิทธิเพ่ือแลกกับอุปกรณ์
สำนักงาน

มี.ค. 1 ที่ดิน 500,000.00

หุ้นสามัญ 300,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000.00

ออกหุ้นสามัญเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัท



ข้อ 4 - 4

กรณี  ใช้วิธีจัดสรรตามส่วนเพิ่ม

กรณี  จัดสรรตามสัดส่วนราคาตลาด

การคำนวณ

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

เงินสด 5,000,000.00

หุ้นสามัญ (10000×10×10) 1,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (10000×10×5) 500,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ (10000×5×50) 2,500,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (ผลต่าง) 1,000,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นเป็นหน่วยรวม

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

เงินสด 5,000,000.00

หุ้นสามัญ (10000×10×10) 1,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (1500000−1000000) 500,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ (10000×5×50) 2,500,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (3500000−2500000) 1,000,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นเป็นหน่วยรวม

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ = 1,500,000.00

ราคาตลาดของหุ้นบุริมสิทธิ = 3,500,000.00

ราคาตลาดรวม = 5,000,000.00

มูลค่าจัดสรรให้หุ้นสามัญ (5000000×1500000÷5000000๗ = 1,500,000.00

มูลค่าจัดสรรให้หุ้นบุริมสิทธิ (5000000×3500000÷5000000) = 3,500,000.00



ข้อ 4 - 5



วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ก.ค. 25 เงินสด ((50×30%)+5)×10000 200,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ  
10000×((55−((50×30%)+5)))

350,000.00

หุ้นสามัญที่จอง 500,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญโดยการให้จอง

ส.ค. 15 เงินสด 20000×((100×30%)+10) 800,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ 
20000×(110−((100×30%)+10))

1,400,000.00

หุ้นบุริมสิทธิที่จอง 2,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 200,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิโดยให้จอง

ส.ค. 20 เงินสด  (10000×(50×70%)) 350,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ 350,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นสามัญที่เหลือ

หุ้นสามัญที่จอง (10000×50) 500,000.00

หุ้นสามัญ 500,000.00

ออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นที่จ่ายเงินค่าหุ้นครบ

30 เงินสด (20000×(100×40%)) 800,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ 800,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิงวดที่สอง

เงินสด (2000×(100×30%)) 60,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ

เก็บเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิงวดที่สอง



ก.ย. 15 หุ้นบุริมสิทธิที่จอง 2,000,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 2,000,000.00

ออกหุ้นบุริมสิทธิให้กับผู้จองที่จ่ายชำระค่าหุ้นครบ

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต



ข้อ  4  -6



วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ม.ค. 20 เงินสด 85,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ  (5000×57)−85000 200,000.00

หุ้นสามัญที่จอง 50,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 235,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญโดยการให้วางเงินดาวน์

27 เงินสด 55,000.00

หุ้นสามัญ 10,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 45,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด

ก.พ. 1 เงินสด (5000×((57−17)÷2)) 100,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ 100,000.00

ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองงวดแรกครบทั้ง
จำนวน

12 เงินสด 120,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ (4000×130)−120000 400,000.00

หุ้นบุริมสิทธิที่จอง 400,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 120,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิโดยให้จอง

มี.ค. 1 เงินสด   (5000×((57−17)÷2)) 100,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ 100,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นสามัญงวดที่สอง

หุ้นสามัญที่จอง (5000×10) 50,000.00

หุ้นสามัญ 50,000.00

ออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นที่จ่ายเงินค่าหุ้นครบ



มี.ค. 15 เงินสด (4000×(100×40%)) 160,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ 160,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิงวดแรกครบทั้งจำนวน

เม.ย. 1 เงินสด (3500×(130−30−(100×40%)) 210,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ 210,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิงวดที่สอง

หุ้นบุริมสิทธิที่จอง 350,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 350,000.00

ออกหุ้นบุริมสิทธิให้กับผู้จองที่จ่ายชำระค่าหุ้นครบ

พ.ค. 1 หุ้นบุริมสิทธิที่จอง (500×100) 50,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 15,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ 
(500×(130−30−(100×40%)))

30,000.00

เจ้าหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ 
(500×(30+(100×40%)))

35,000.00

บันทึกรายการริบหุ้นบุริมสิทธิที่จอง

17 เงินสด ((500×123)−1800) 59,700.00

เจ้าหนี้ที่จองหุ้นบุริมสิทธิ ((500×(30−23))+1800) 5,300.00

หุ้นบุริมสิทธิ 50,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (500×30) 15,000.00

นำหุ้นบุริมสิทธิที่ริบออกจำหน่าย

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต



ข้อ 4 -7



วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ม.ค. 8 เงินสด 1000×75 75,000.00

หุ้นบุริมสิทธิ 50,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 1000×(72−50) 22,000.00

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ผลต่าง) 3,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิพร้อมใบแสดงสิทธิ

22 เงินสด (5000×30_ 150,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ 150,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นสามัญที่เหลือ

ก.พ. 10 เงินสด 60,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ  100,000.00

หุ้นสามัญที่จอง 20,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 140,000.00

ออกจำหน่ายหุ้นสามัญโดยการให้จอง

14 เงินสด 43,800.00

หุ้นบุริมสิทธิ 30,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 600×(72−50) 13,200.00

ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ

มี.ค. 1 เงินสด  (100,000.00) 100,000.00

ลูกหนี้ที่จองหุ้นสามัญ 100,000.00

เก็บเงินค่าหุ้นสามัญที่เหลือ

หุ้นสามัญที่จอง (10000×50) 20,000.00

หุ้นสามัญ 20,000.00

ออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นที่จ่ายเงินค่าหุ้นครบ



*

12 เงินสด (700×55) 38,500.00

ใบแสดงสิทธิซื้อหุ้น (700×(3000÷1000)) 2,100.00

หุ้นสามัญ 7,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ผลต่าง) 33,600.00

บันทึกรายการผู้ถือตราสารแสดงสิทธิมาใช้สิทธิ

22 เงินสด 60,000.00

หุ้นสามัญ 5,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (27022.9−5000) 22,022.90

หุ้นบุริมสิทธิ 25,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
(32977.1−25000)

7,977.10

ออกจำหน่ายหุ้นเป็นหน่วยรวม*

31 เงินสด 21,600.00

หุ้นบุริมสิทธิ 15,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 6,600.00

ออกหุ้นบุริมสิทธิให้กับผู้จองที่จ่ายชำระค่าหุ้นครบ

วันท่ี 
25x5

รายการ เลขท่ี 
บัญชี

เดบิต เครดิต

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ = 29,500.00

ราคาตลาดของหุ้นบุริมสิทธิ = 36,000.00

ราคาตลาดรวม = 65,500.00

มูลค่าจัดสรรให้หุ้นสามัญ (60000×29500÷65500) = 27,022.90

มูลค่าจัดสรรให้หุ้นบุริมสิทธิ (60000×36000÷65500) = 32,977.10






