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ค ำน ำ 
 

ต ำรำ  “กำรบัญชีชัน้กลำง 2”  เล่มนี ้ข้ำพเจ้ำเขียนขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำท่ีมีเนือ้หำเก่ียวกับกำรบัญชีชัน้กลำง ส ำหรับนักศึกษำใน
สำขำวิชำกำรบญัชี ตำมหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต พ.ศ.2554 

 เนือ้หำประกอบด้วย กำรบญัชีเก่ียวกับหนีส้ินหมนุเวียน ประมำณกำรหนีส้ินและหนีส้ินท่ี
อำจจะเกิดขึน้  หนีส้ินไม่หมนุเวียน  ลกัษณะของห้ำงหุ้นส่วนและกำรบญัชีของห้ำงหุ้นส่วน  กำร
เปล่ียนแปลงสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  กำรเลิกกิจกำรห้ำงหุ้นสว่น  ลกัษณะของบริษัทและกำรบนัทึก
บญัชีของบริษัท  กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น   ก ำไรสะสมและก ำไรต่อหุ้น  กำรปรับปรุง
ภำยในและกำรเลิกบริษัท 

 ท้ำยท่ีสดุนี ้ ข้ำพเจ้ำขอเทิดทนูพระคณุของบิดำ มำรดำ  ครูอำจำรย์  และขอยกย่องผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ยุพำลัย  ทองธิรำช  ผู้ ซึ่งเป็นแบบอย่ำงในด้ำนกำรศึกษำ  กำรท ำงำนและกำร
เสียสละตนเอง  ขอบคุณผู้ ทรงคุณวุฒิผู้ ตรวจผลงำนทำงวิชำกำรท่ีกรุณำให้ค ำแนะน ำท่ีเป็น
ประโยชน์และมีคณุค่ำยิ่ง  ค ำแนะน ำของผู้ทรงคณุวุฒิ  นอกจำกจะช่วยให้ข้ำพเจ้ำมองเห็นแนว
ทำงกำรปรับปรุงต ำรำเลม่นีแ้ล้วยงัเป็นก ำลงัใจให้มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะเขียนผลงำนทำงวิชำกำรตอ่ไป 
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บทที่ 1 

หนีส้ินหมุนเวียน ประมาณการหนีส้นิและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 

 

การด าเนินธุรกิจของแตล่ะกิจการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์  ส่วนหนึ่งอาจได้มาจากการซือ้
หรือได้มาจากการลงทนุจากเจ้าของ และอีกสว่นหนึง่อาจได้มาจากการกู้ ยืมจากภายนอกหรือจาก
บคุคลอ่ืนก่อให้เกิดหนีส้ินขึน้ภายในกิจการ หนีส้ินเป็นภาระผกูพนัของกิจการซึ่งจะส่งผลให้กิจการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือสูญเสียสินทรัพย์ไปในอนาคต ซึ่งหนีส้ินบาง
ประเภทสามารถก าหนดมูลค่าท่ีต้องช าระได้แน่นอน บางประเภทก็เกิดจากการประมาณการ
จ านวนท่ีต้องช าระอย่างน่าเช่ือถือ  ดงันัน้หนีส้ินจึงเป็นภาระผูกพนัท่ีส่งผลท าให้กิจการต้องจ่าย
ช าระหนีใ้ห้แก่บคุคลอ่ืนในอนาคต  การช าระหนีส้ินจะท าให้กิจการ ซึ่งการช าระหนีส้ินอาจช าระ
ด้วยเงินสด สินทรัพย์อ่ืนท่ีไมใ่ชเ่งินสดหรือบริการก็ได้  

 

ความหมายของหนีส้ิน 

Williams and others.  (2015 : 436)  ได้ให้ความหมายของหนีส้ินไว้ว่า หนีส้ิน หมายถึง 
ภาระผกูพนัในปัจจบุนัของกิจการท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ในอดีตท่ีผา่นมาซึง่คาดว่าจะส่งผลให้เกิด
การไหลออกจากของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้ความหมายของหนีส้ินไว้ในกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ว่า หนีส้ิน หมายถึง ภาระผูกพันใน
ปัจจบุนัของกิจการ ซึง่เป็นผลของเหตกุารณ์ในอดีตโดยการช าระภาระผกูพนันัน้คาดว่าจะส่งผลให้
กิจการสญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

จากความหมายข้างต้น หนีส้ินจึงเป็นผลของรายการและเหตกุารณ์บญัชีท่ีได้เกิดขึน้แล้ว
ในอดีต ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งกิจการจะต้องจ่ายช าระหนีส้ินนัน้ให้หมดไปอย่าง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้  ซึง่ภาระผกูพนัคือหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกิจการจะต้องปฏิบตัิตามท่ีตกลงไว้  
การช าระหนีส้ินจะท าให้กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป  การช าระหนีส้ิน
หรือภาระผกูพนัในปัจจบุนัอาจท าได้หลายลกัษณะ เช่น การจ่ายเงินสด การโอนสินทรัพย์อ่ืน การ
ให้บริการของกิจการในอนาคต การเปล่ียนภาระผกูพนัเดิมเป็นภาระผกูพนัใหม่โดยการก่อหนีส้ิน
ใหมเ่พ่ือช าระหนีส้ินเดมิ เป็นต้น  

 



หน้า  2 บทที่ 1  หนีส้ินหมุนเวียน  ประมาณการหนีส้ิน  และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 

 

การรับรู้หนีส้ินและการวัดมูลค่าหนีส้ิน 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ก าหนดการรับรู้หนีส้ิน และการวัดมูลค่า
หนีส้ิน ไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) โดยมีหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  การรับรู้หนีส้ิน  (Recognition of liabilities) 

     กิจการต้องรับรู้หนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ี
กิจการต้องสญูเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากร  เพ่ือช าระภาระผกูพนัในปัจจบุนั และเม่ือ
มลูคา่ของภาระผกูพนัท่ีต้องช าระนัน้สามารถวดัได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการไม่ต้องรับรู้ภาระผกูพนั
ภายใต้สญัญาเป็นหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินหากคูส่ญัญายงัมิได้ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัใน
สญัญา เชน่ กิจการไมต้่องรับรู้รายการท่ีเก่ียวกบัการสัง่ซือ้สินค้าท่ียงัมิได้รับเป็นหนีส้ินในงบแสดง
ฐานะการเงิน แตใ่นบางกรณีภาระผูกพนัดงักล่าวอาจเป็นหนีส้ินตามค านิยามและเข้าเกณฑ์การ
รับรู้รายการซึ่งกิจการต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการรับรู้หนีส้ินนัน้ท าให้เกิดการรับรู้
สินทรัพย์หรือคา่ใช้จา่ยในเวลาเดียวกนั   

ดงันัน้สรุปได้ว่า หนีส้ินหรือภาระผกูพนัจะถกูบนัทึกบญัชีรับรู้เป็นหนีส้ินในงบการเงินเม่ือ
เข้าเง่ือนไข  2 ประการ คือ  

    1.1  มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีกิจการจะต้องสญูเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของทรัพยากร ท่ีมีในอนาคต  

    1.2  มูลค่าของภาระผูกพนัท่ีต้องช าระนัน้สามารถวดัมูลคา่หรือก าหนดจ านวนเงินได้
อยา่งนา่เช่ือถือ 

 

2.  การวัดมูลค่าหนีสิ้น (Measurement of liabilities) 

     การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงินในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงิน ได้อธิบายถึงการวดัมลูคา่ของหนีส้ิน โดยใช้หลกัเกณฑ์ดงันี ้

     2.1  ราคาทนุเดมิ  (Historical cost) หมายถึง การบนัทึกหนีส้ินด้วยจ านวนเงินท่ีได้รับ
จากการก่อภาระผกูพนัหรือในบางสถานการณ์ ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
คาดวา่จะต้องจา่ยเพ่ือช าระหนีส้ินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ 

    2.2  ราคาทนุปัจจบุนั (Current cost)  หมายถึง การแสดงหนีส้ินด้วยจ านวนเงินหรือ
รายการเทียบเทา่เงินสดท่ีต้องช าระภาระผกูพนัในอนาคตนัน้โดยไมต้่องคดิลด 
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     2.3  มลูคา่ท่ีจะจา่ย (Settlement value) หมายถึง การแสดงหนีส้ินด้วยมลูคา่ท่ีจะต้อง
จา่ยเพ่ือช าระหนีส้ินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกตโิดยไมต้่องคดิลด 

     2.4  มลูคา่ปัจจบุนั  (Present value) หมายถึง การแสดงหนีส้ินด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดจา่ยสทุธิซึง่คาดวา่จะต้องจา่ยช าระหนีส้ินในการด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ 

ดงันัน้  การวดัมูลคา่หนีส้ินกิจการจะต้องวดัมลูค่าภาระผกูพนัดงักล่าวให้เป็นตวัเงินท่ีจะ
ช าระแน่นอน เช่น  กรณีซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือจากเจ้าหนีก้ารค้า  การวดัมลูค่าหนีส้ินจะวดัจาก
มูลค่าสินค้าท่ีได้รับมา เอกสารท่ีใช้เป็นหลกัฐาน คือใบก ากับสินค้า โดยเอกสารดงักล่าวจะระบุ
จ านวนเงินท่ีมีการซือ้ขาย  เง่ือนไขการช าระเงินและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ท่ีมี  ในบางกรณีหนีส้ินบาง
ประเภทอาจต้องมีการวดัมลูคา่โดยอาศยัการประมาณการเช่ือถือได้  

 

ประเภทของหนีส้ิน  

จากการรับรู้หนีส้ินข้างต้น  กิจการจะรับรูหนีส้ินในงบการเงินเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนท่ีกิจการจะต้องสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและมูลค่าสามารถสามารถวัด
มูลค่าหรือก าหนดจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ  ซึ่งการแสดงรายการหนีส้ินในงบแสดงฐานะ
การเงินนัน้ โดยทัว่ไปหนีส้ินจะแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ หนีส้ินหมุนเวียนและหนีส้ินไม่หมนุเวียน 
โดยจะค านงึถึงระยะเวลาในการช าระหนีห้รือหากกิจการโดยการจ าแนกประเภทของหนีส้ิน ดงันัน้
หากจะจ าแนกประเภทของหนีส้ิน สามารถพิจารณาจาก 2 ประการ ดงันี ้ 
 

1.  ความเป็นไปได้  กิจการจะต้องพิจารณาวา่ หนีส้ินนัน้มีความเป็นไปได้วา่จะเกิด 

ขึน้กับกิจการหรือไม่ กล่าวคือกิจการจะต้องสูญเสียสินทรัพย์เพ่ือช าระหนีส้ินนัน้หรือไม่  จาก
หลกัการดงักลา่ว กิจการสามารถจ าแนกหนีส้ินออกเป็น 3  ประเภทด้วยกนัคือ หนีส้ินท่ีเกิดขึน้แล้ว 
ประมาณการหนีส้ิน และหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึ่งถือเป็นรายการท่ีไม่แน่นอน  ถ้ามีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดขึน้และสามารถถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือจะถูกจดัเป็นประมาณการ
หนีส้ิน  ถ้ามีความเป็นไปได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะเกิดขึน้จะถกูจดัเป็นหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

2.  ระยะเวลา  ส าหรับหนีส้ินท่ีเกิดขึน้แล้ว กิจการต้องพิจารณาตอ่ไปวา่ กิจการจะ 

ช าระหนีด้งักล่าวในระยะเวลาสัน้หรือระยะเวลายาว   ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลา 1 ปีหรือ
หนึง่รอบระยะเวลาด าเนินงาน หนีส้ินนัน้จะถกูจดัเป็นหนีส้ินระยะสัน้หรือหนีส้ินหมนุเวียน  ในทาง
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ตรงกันข้ามหากกิจการต้องจ่ายช าระหนีใ้นระยะเวลาท่ีเกินกว่า 1 ปีหรือหนึ่งรอบระยะเวลา
ด าเนินงาน กิจการจะจดัประเภทหนีส้ินนัน้เป็นหนีส้ินระยะยาวหรือหนีส้ินไมห่มนุเวียน 

ดงันัน้จากข้างต้น หากจ าแนกประเภทหนีส้ินตามหลักการดังกล่าว  สามารถจ าแนก
ประเภทหนีส้ินได้ดงันี ้

1.  ใช้หลกัความเป็นไปได้  พิจารณาประเภทของหนีส้ินได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 1.1  หนีส้ินท่ีสามารถก าหนดมลูคา่ได้แนน่อน (Determinable liabilities) 

1.2  ประมาณการหนีส้ิน  (Estimated liabilities) 

1.3  หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้  (Contingent liabilities) 

2.  ใช้หลกัระยะเวลา  พิจารณาประเภทของหนีส้ินได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1  หนีส้ินหมนุเวียน (Current liabilities)  

2.2  หนีส้ินไมห่มนุเวียน (Non-current liabilities) รายละเอียดจะกลา่วตอ่ไปใน 

       บทท่ี 2 

 

ความหมายและลักษณะของหนีส้ินหมุนเวียน 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้
ก าหนดไว้วา่  หนีส้ินจะจดัประเภทหนีส้ินหมนุเวียน เม่ือหนีส้ินนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ตอ่ไปนี ้

1.  คาดวา่จะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ 
2.  ถือไว้โดยมีวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 

3.  ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน  
4.  กิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไข ให้เล่ือนการช าระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน หากคูส่ญัญามีทางเลือกให้จ่ายช าระหนี ้โดยการ
ออกตราสารทนุ ระยะเวลาการช าระหนี ้ไมมี่ผลกระทบตอ่การจดัประเภทรายการ   

หนีส้ินท่ีไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นให้จดัประเภทเป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน 

ดงันัน้  หนีส้ินหมนุเวียน จงึเป็นภาระผกูพนัท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน หรือเป็น
หนีส้ินท่ีกิจการคาดวา่จะจา่ยช าระหนีส้ินนัน้ภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ  
การช าระหนีส้ินหรือภาระผกูพนัอาจท าได้หลายลกัษณะ เช่น การจ่ายเงินสด การจ่ายช าระด้วย
สินทรัพย์หมนุเวียน การโอนสินทรัพย์อ่ืน  การให้บริการของกิจการในอนาคต การเปล่ียนภาระ
ผกูพนัเดมิเป็นภาระผกูพนัใหมโ่ดยการก่อหนีส้ินอ่ืนขึน้ใหมเ่พ่ือช าระหนีส้ินเดมิ เป็นต้น  
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ประเภทของหนีส้ินหมุนเวียน 

 จากประเภทของหนีส้ินข้างต้น  สามารถแบ่งประเภทของหนีส้ินหมุนเวียนได้เป็น 2 
ประเภท ดงันี ้ 

1.  หนีส้ินหมุนเวียนท่ีก าหนดมูลค่าได้แน่นอน  (Determinable current liabilities) 

หนีส้ินหมุนเวียนประเภทนีส้ามารถก าหนดมูลค่าท่ีต้องช าระคืนเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือ
สามารถประมาณมลูคา่ได้อยา่งนา่เช่ือถือวา่จะต้องช าระเป็นจ านวนเทา่ใด ภายในระยะเวลา 1 ปี 

เชน่ เจ้าหนีก้ารค้า  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย เป็นต้น 

 

2.  ประมาณการหนีส้ินหมุนเวียน  (Estimated current liabilities)  หนีส้ินหมนุเวียน 

ประเภทนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของการประมาณการหนีส้ิน หากการประมาณการหนีส้ินนัน้เป็นหนีส้ิน
ท่ีกิจการจะต้องช าระภายใน 1 ปี เช่น หนีส้ินจากการขายบตัรของขวญั  หนีส้ินจากการรับประกัน
คณุภาพสินค้า เป็นต้น 

 

หนีส้ินหมุนเวียนที่ก าหนดมูลค่าได้แน่นอน (Determinable liabilities) 

 หนีส้ินหมุนเวียนท่ีก าหนดมูลค่าได้แน่นอน  หมายถึง หนีส้ินท่ีเกิดขึน้แล้วและสามารถ
ก าหนดมูลค่าหนีไ้ด้ทัง้จ านวนเงินและระยะเวลาท่ีต้องจ่ายช าระได้อย่างถูกต้องแน่นอน เช่น     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย
ระยะสัน้  เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  เงินกู้ ยืมระยะสัน้อ่ืน  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  เชน่ คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับ
ลว่งหน้า เป็นต้น โดยหนีส้ินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูคา่ได้แนน่อนแตล่ะประเภทมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.  เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft) 

     เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  หมายถึง  จ านวนเงินซึ่งกิจการผู้ฝากเงินเป็นหนีธ้นาคาร 

เกิดจากกิจการสัง่จ่ายเงินเป็นจ านวนท่ีเกินกว่าจ านวนเงินท่ีฝากธนาคารไว้  ดงันัน้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารของกิจการท่ีได้บนัทึกบญัชีในสมดุของกิจการจึงมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตเป็นหนีส้ิน
ของกิจการ ส่วนใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารท่ีได้รับจากธนาคารจะแสดงยอดคงเหลือด้านเดบิต  

ซึ่งหมายถึงกิจการได้สั่งจ่ายเงินเกินกว่าจ านวนท่ีมีในบญัชีเงินฝากธนาคาร  เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารจะน ามาแสดงเป็นหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมต้่องบนัทกึบญัชี   
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     ส าหรับกิจการท่ีต้องการแยกบญัชีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกับบญัชีเงินฝากธนาคาร 
ณ วนัท่ีมีการเบกิเงินเกินบญัชี  กิจการจะบนัทกึบญัชีโดย 

 เดบติ  เงินสด    xx 

  เครดติ  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร   xx 

วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  1.1 
ดงันี ้  

 

ตัวอย่าง 1.1  บริษัท รัดเกล้า จ ากัด เปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย วนัท่ี 1 
มกราคม 25x1  เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมทัง้ขอเปิดวงเงินเบิกเกินบญัชีไว้กับธนาคารในบญัชี
เดียวกนั เป็นเงิน 100,000 บาท ในระหว่างเดือนมกราคมกิจการจ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากกระแส
รายวนัซือ้อปุกรณ์ส านกังาน จ านวน 60,000 บาท 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

ม.ค. 1  เดบติ เงินฝากกระแสรายวนั   50,000 

เครดติ เงินสด      50,000 

   บนัทกึน าเงินฝากธนาคาร 
 

      10  เดบติ อปุกรณ์ส านกังาน   60,000 

เครดติ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  60,000 

   บนัทกึการซือ้อปุกรณ์ส านกังาน 

 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 25x1 บริษัท รัดเกล้า จ ากดั จะมียอดคงเหลือบญัชีเงินฝากกระแส
รายวันทางด้านเครดิตเท่ากับ 10,000 บาท ซึ่งจะแสดงเป็นหนีส้ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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2.  เงนิกู้ยืมระยะสัน้  (Short-term loans)    
     เงินกู้ ยืมระยะสัน้  หมายถึง  หนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย์

หรือสถาบนัการเงินอ่ืน ถือเป็นหนีส้ินหมนุเวียน โดยปกติสถาบนัการเงินจะให้วงเงินสินเช่ือโดยคิด
ดอกเบีย้จากกิจการด้วย การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

     วันก่อหนี ้

เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx 

เครดติ เงินกู้ ยืมระยะสัน้     xx 

 

     วันช าระหนี ้

เดบติ เงินกู้ ยืมระยะสัน้    xx 

         ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    xx 

 

วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกับเงินกู้ ยืมระยะสัน้สามารถแสดงได้ตามตัวอย่าง  1.2  และ
ตวัอยา่ง  1.3   ดงันี ้  

   
ตัวอย่าง 1.2  บริษัท ขวญัใจ จ ากดั  กู้ เงินจากธนาคารในวนัท่ี 10  มกราคม  25x1  จ านวน 
30,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี  

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

ม.ค. 10  เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร   30,000 

เครดติ เงินกู้ ยืมระยะสัน้     30,000 

   บนัทกึเงินกู้ ยืมธนาคาร 
 

ก.ค. 10  เดบติ เงินกู้ ยืมระยะสัน้    30,000 

                  ดอกเบีย้จา่ย                1,500 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    31,500 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ 
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ตัวอย่าง 1.3  หากบริษัท ขวญัใจ จ ากดั  กู้ เงินจากธนาคารในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  25x1  จ านวน 
50,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ดอกเบีย้ 9% ตอ่ปี  

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

พ.ย.  1  เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร   50,000 

เครดติ เงินกู้ ยืมระยะสัน้     50,000 

   บนัทกึเงินกู้ ยืมธนาคาร 
 

 ธ.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย      750 

    เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย       750 

   บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยจ านวน 2 เดือน 

 25x2 

พ.ย.  1  เดบติ เงินกู้ ยืมระยะสัน้    50,000 

           ดอกเบีย้ค้างจา่ย                 750 

                  ดอกเบีย้จา่ย       3,750 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    54,500 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ 

 

3.  เจ้าหนีก้ารค้า  (Account  payable) 

     เจ้าหนีก้ารค้า หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการค้างช าระคา่สินค้าหรือคา่บริการท่ีซือ้มา
เพ่ือขายหรือเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นหนีส้ินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ และลกัษณะของการเกิดเจ้าหนีจ้ะมาพร้อมกบัการท่ีกิจการอาจได้รับส่วนลดเงินสดซึ่ง
เป็นเง่ือนไขการช าระเงิน เพ่ือจงูใจให้กิจการช าระหนีเ้ร็วขึน้ เชน่ 

     1.  เง่ือนไข  2/10 , n/30  หมายถึง กิจการจะต้องจ่ายช าระหนีภ้ายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีในใบก ากบัสินค้า แตถ้่ากิจการช าระหนีภ้ายใน 10 วนันบัแตว่นัท่ีในใบก ากบัสินค้า กิจการจะ
ได้รับสว่นลดเงินสด 2%  

     2.  เง่ือนไข  2/10E.O.M. , n/60  หมายถึง กิจการจะต้องจ่ายช าระหนีภ้ายใน 60 วนั
นบัแต่วนัท่ีในใบก ากบัสินค้า แต่ถ้ากิจการช าระหนีภ้ายในวนัท่ี 10 ของเดือนถัดไปนบัแตว่นัท่ีใน
ใบก ากบัสินค้า กิจการจะได้รับสว่นลดเงินสด 2% 
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     3.  เง่ือนไข  2/10 , E.O.M. หมายถึง กิจการจะต้องจา่ยช าระหนีภ้ายในสิน้เดือนนบัแต่
วนัท่ีในใบก ากบัสินค้า แตถ้่ากิจการช าระหนีภ้ายใน 10 วนันบัแตว่นัท่ีในใบก ากบัสินค้า กิจการจะ
ได้รับสว่นลดเงินสด 2% 

โดยปกติเจ้าหนีก้ารค้าจะบนัทึกบญัชีทนัทีเม่ือกิจการได้รับสินค้าและจะบนัทึกด้วยราคา
ตามใบก ากบัสินค้า  การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

วันก่อหนี ้

เดบติ ซือ้สินค้า/สินทรัพย์     xx 

เครดติ เจ้าหนีก้ารค้า       xx 

 

วันช าระหนีแ้ละได้รับส่วนลดเงนิสด 

เดบติ เจ้าหนีก้ารค้า    xx 

เครดติ   เงินสด/เงินฝากธนาคาร    xx 

สว่นลดรับ     xx 

 

วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  1.4  ดงันี ้

   
ตัวอย่าง 1.4  บริษัท  มลัลิกา จ ากดั ซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือ  50,000 บาท วนัท่ี  15 มกราคม 25x1  
เง่ือนไข 2/10 , n/30 และจา่ยช าระหนีค้า่ซือ้สินค้าในวนัท่ี  25 มกราคม 25x1 

การบันทกึบัญชี 

 25x1   

ม.ค. 15  เดบติ ซือ้สินค้า     50,000 

เครดติ เจ้าหนีก้ารค้า       50,000 

บนัทกึรายการซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือ 

 

ม.ค. 25  เดบติ เจ้าหนีก้ารค้า    50,000 

เครดติ   เงินสด     49,000 

             สว่นลดรับ      1,000 

บนัทกึรายการจา่ยช าระหนีแ้ละได้รับสว่นลด    
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กรณีท่ีซือ้สินค้ามี ส่วนลดเงินสด ท่ีผู้ขายให้แก่ผู้ ซือ้ กิจการสามารถบนัทึกบญัชีได้ 2 วิธี 
ดงันี ้ (นจุรี  พิเชฐกลุ.  2556 : 7)   

1.  วิธียอดขัน้ต้น (Gross method) กิจการจะบนัทกึยอดซือ้และเจ้าหนีก้ารค้าด้วยราคา 

ในใบก ากบัสินค้า  ถ้ากิจการช าระหนีภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดและได้สว่นลด กิจการถึงจะบนัทึก
บญัชีสว่นลดรับ ขึน้มา ซึง่วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบตัิ 

2. วิธียอดสทุธิ (Net method) กิจการจะบนัทกึยอดซือ้และเจ้าหนีก้ารค้าด้วยราคาหลงั 

หกัสว่นลด ถ้ากิจการช าระหนีโ้ดยไม่ได้รับส่วนลดจะบนัทึกส่วนลดนีไ้ว้ในบญัชีส่วนลดรับท่ีสญูไป  
ซึง่ถือเป็นคา่ใช้จา่ยอ่ืน ในงบก าไรขาดทนุ 

 วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้า กรณีซือ้สินค้าและมีส่วนสด สามารถแสดงการ
บนัทกึบญัชีเปรียบเทียบทัง้ 2 วิธี ได้ตามตวัอยา่ง  1.5  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.5  บริษัท  สทุธิดา จ ากดั ซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือ วนัท่ี  1 มีนาคม 25x1 จ านวน  75,000 

บาท  เง่ือนไข 1/20,n/45 ตอ่มาบริษัทได้จ่ายช าระหนีบ้างส่วนในวนัท่ี  20 มีนาคม  25x1 จ านวน 
50,000 บาท  สว่นท่ีเหลือกิจการจะจา่ยช าระวนัท่ี  15 เมษายน 25x1 

 วิธียอดขัน้ต้น วิธียอดสทุธิ 

25x1 

มี.ค. 1 เดบติ  ซือ้สินค้า         75,000 

                     เครดติ เจ้าหนีก้ารค้า      75,000 

            บนัทกึการซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือ   

25x1 

มี.ค. 1 เดบติ  ซือ้สินค้า             74,250 

                     เครดติ เจ้าหนีก้ารค้า         74,250 

            บนัทกึการซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือ   
 

มี.ค. 20 เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า   50,000 

                     เครดติ เงินสด                49,500                         
                               สว่นลดรับ                500 

             บนัทกึการช าระหนีแ้ละได้รับสว่นลด   

 

มี.ค. 20 เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า       49,500 

                     เครดติ  เงินสด                   49,500 

 

            บนัทกึการช าระหนีแ้ละได้รับสว่นลด   
  

เม.ย.15  เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า  25,000 

                     เครดติ  เงินสด               25,000 

 

            บนัทกึการช าระหนีท่ี้เหลือ   

เม.ย.15 เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า      24,750 

                      สว่นลดรับท่ีสญูไป    250 

                     เครดติ  เงินสด                  25,000 

            บนัทกึการช าระหนีท่ี้เหลือ   
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4.  ตั๋วเงนิจ่ายระยะสัน้ (Short-term notes payable) 

     ตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้ หมายถึง ตัว๋เงินจ่ายการค้าหรือตราสารทางการเงินท่ีกิจการออก
ให้แก่บคุคลอ่ืนเพ่ือช าระคา่สินค้าหรือบริการ เพ่ือซือ้สินทรัพย์ จ่ายช าระให้แก่เจ้าหนี ้และ ตัว๋เงิน
จ่ายการค้าท่ีเป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ตัว๋เงินจ่ายของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ตัว๋เงินจ่ายมี  2 

ชนิด คือ ตัว๋เงินจา่ยชนิดไมมี่ดอกเบีย้ และ ตัว๋เงินจา่ยชนิดมีดอกเบีย้   
     4.1  ตั๋วเงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบีย้ (Non-interest-bearing note) เป็นตัว๋เงินท่ีใน

วนัท่ีออกตัว๋เสมือนหนึ่งได้มีการรวมดอกเบีย้ไว้ในหน้าตัว๋แล้ว  ดงันัน้จะไม่มีอตัราดอกเบีย้ระบไุว้
บนหน้าตัว๋ ในวนัท่ีตัว๋เงินครบก าหนด ผู้ออกตัว๋จะจ่ายเงินเท่ากบัจ านวนเงินตามหน้าตัว๋โดยไม่มี
การจา่ยดอกเบีย้ในวนัครบก าหนด แตใ่นความเป็นจริงแล้วจ านวนเงินตามหน้าตัว๋ได้รวมดอกเบีย้
ไว้ล่วงหน้าแล้ว จ านวนดอกเบีย้ท่ีถกูหกัไว้ล่วงหน้านีเ้รียกว่า “ส่วนลดในตัว๋เงินจ่าย” ( Discount 

on notes payable) ซึง่จะแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นบญัชีปรับมลูคา่กบับญัชี 

ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้  การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

  4.1.1  กรณีออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือช าระคา่สินค้า บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ ซือ้สินค้า     xx 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้    xx 

 

  4.1.2  กรณีออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือซือ้สินทรัพย์ บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ สินทรัพย์     xx 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้    xx 

 

  4.1.3  กรณีออกตัว๋เงินจา่ยชนิดไมมี่ดอกเบีย้ ณ วนัท่ีกู้จะได้รับเงินน้อยกวา่ 

จ านวนท่ีกู้ ยืม เพราะจะต้องหกัสว่นลดธนาคารด้วย บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    xx 

                    สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย  xx 

 เครดติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้    xx 

 

วนัครบก าหนดหรือวนัช าระหนีต้ัว๋เงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบีย้ จะบนัทึกบญัชีตามมูลค่า
หน้าตัว๋โดยไมมี่ดอกเบีย้  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้   xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร      xx 
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 วนัสิน้งวดบญัชี ตัว๋เงินจ่ายท่ีออกเพ่ือขอกู้ เงินชนิดไม่มีมีดอกเบีย้ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

จะปรับปรุงตดัส่วนลดในตัว๋เงินจ่ายเป็นดอกเบีย้จ่ายประจ างวดตามระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ีออกตัว๋
เงินจนถึงวนัสิน้งวดบญัชี บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย     xx 

 

วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกับตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้ชนิดไม่มีดอกเบีย้  สามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง  1.6 และตวัอยา่ง 1.7  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.6  บริษัท เมรยา จ ากัด ออกตัว๋เงินจ่ายเพ่ือซือ้สินค้า 25,000 บาท ในวนัท่ี  16  

มีนาคม  25x1  เป็นตัว๋ชนิดไมมี่ดอกเบีย้ ระยะเวลา 60 วนั  
การบันทกึบัญชี 

25x1 

มี.ค. 16  เดบติ ซือ้สินค้า     25,000 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้   25,000 

บนัทกึออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือซือ้สินค้า 

  

 พ.ค. 15     เดบติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้  25,000 

    เครดติ เงินสด     25,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินตามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนด 

 

ตัวอย่าง 1.7  หากบริษัท เมรยา จ ากดั ออกตัว๋เงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 
ในวนัท่ี  1 เมษายน  25x1  จ านวน  100,000 บาท อายตุัว๋ 1 ปี ธนาคารคดิสว่นลด 5% ตอ่ปี 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

เม.ย.  1  เดบติ เงินสด     95,000 

           สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย    5,000 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้   100,000 

บนัทกึออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 
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25x1 

ธ.ค. 31     เดบติ ดอกเบีย้จา่ย     3,750 

            เครดติ สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย     3,750 

   บนัทกึการตดัสว่นลดในตัว๋เงินจา่ย 

25x2 

เม.ย.  1  เดบติ ดอกเบีย้จา่ย       1,250 

            เครดติ สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย       1,250 

   บนัทกึการตดัสว่นลดในตัว๋เงินจา่ย 

 

  เดบติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้   100,000 

    เครดติ เงินสด     100,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินตามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนด 

 

     4.2  ตั๋วเงินจ่ายชนิดมีดอกเบีย้ (Interest-bearing note) เป็นตัว๋เงินจ่ายท่ีในวนัท่ี
ออกตัว๋เงยจ่ายไม่มีการรวมดอกเบีย้ไว้ในหน้าตัว๋ ในวนัท่ีตัว๋เงินครบก าหนด ผู้ออกตัว๋จะจ่ายเงิน
เท่ากับจ านวนเงินตามหน้าตัว๋พร้อมจ่ายดอกเบีย้ตามอตัราท่ีระบุไว้ในตัว๋ ตัว๋เงินจ่ายจะบนัทึก
บญัชีด้วยมลูคา่หน้าตัว๋เสมอ การบนัทกึบญัชีมีดงันี ้

  4.2.1  กรณีออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือช าระคา่สินค้า บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ ซือ้สินค้า     xx 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ย     xx 

 

  4.2.2  กรณีออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือซือ้สินทรัพย์ บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ สินทรัพย์     xx 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ย     xx 

 

  4.2.3  กรณีออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือการกู้ ยืมเงิน  ณ วนัท่ีกู้จะได้รับเงินเตม็ 

จ านวนท่ีกู้ ยืม บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    xx 

 เครดติ ตัว๋เงินจา่ย     xx 
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วนัครบก าหนดหรือวนัช าระหนี  ้ ตัว๋เงินจ่ายชนิดมีดอกเบีย้ จะบนัทึกการจ่ายเงินตามตัว๋
พร้อมดอกเบีย้ตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในตัว๋ บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  ตัว๋เงินจา่ย (มลูคา่หน้าตัว๋)  xx 

                    ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

 

วนัสิน้งวดบญัชี ตัว๋เงินจา่ยชนิดมีดอกเบีย้ยงัไมค่รบก าหนดช าระ จะปรับปรุงดอกเบีย้ค้าง
จา่ยตามระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ีออกตัว๋เงินจนถึงวนัสิน้งวดบญัชี บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย     xx 

 

วิธีการบันทึกบัญชีเก่ียวกับตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้ชนิดมีดอกเบีย้  สามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง  1.8 และตวัอยา่ง 1.9  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.8  บริษัท กานดา จ ากดั ออกตัว๋เงินจา่ยเพ่ือซือ้อปุกรณ์ส านกังาน ในวนัท่ี  5  เมษายน  
25x1 จ านวน  48,000 บาท อายตุัว๋  75 วนั  อตัราดอกเบีย้ 12%  
การบันทกึบัญชี 

25x1 

เม.ย.  5  เดบติ อปุกรณ์ส านกังาน    48,000 

เครดติ ตัว๋เงินจา่ย     48,000 

กิจการออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือซือ้สินค้า 

 

 ม.ิย. 19     เดบติ ตัว๋เงินจา่ย    48,000 

            ดอกเบีย้จา่ย     1,184 

    เครดติ เงินสด     49,184 

   จา่ยช าระเงินตามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนด 
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ตัวอย่าง 1.9  หากบริษัท กานดา จ ากดั  ออกตัว๋เงินจ่ายชนิดมีดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 
ในวนัท่ี  1  พฤษภาคม  25x1  จ านวน  90,000 บาท อายตุัว๋ 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ 7%  
การบันทกึบัญชี 

25x1 

พ.ค.  1  เดบติ เงินสด     90,000 

           เครดติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้    90,000 

บนัทกึออกตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 
 

 ธ.ค. 31     เดบติ ดอกเบีย้จา่ย     4,200 

            เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย        4,200 

   บนัทกึการปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ย 

25x2 

พ.ค.  1  เดบติ ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้     90,000 

           ดอกเบีย้ค้างจา่ย       4,200 

           ดอกเบีย้จา่ย        2,100 

    เครดติ เงินสด     96,300 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินตามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ 

 

5.  เงนิกู้ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current maturities of long  

term debt) 

     เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี หมายถึง เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีจะถึง
ก าหนดช าระคืนในรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะยาวอาจไม่ได้ครบก าหนด
ช าระทัง้จ านวนพร้อมกนัทัง้หมด แตจ่ะทยอยครบก าหนดช าระไปทีละส่วน  ดงันัน้กิจการจึงต้อง
แยกสว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน มาแสดงเป็นหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องบนัทึกรายการบญัชี 

ทัง้นีเ้พ่ือให้งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะทางการเงินของกิจการตามความเป็นจริง ส่วนเงินกู้
ยืมระยะยาวสว่นท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระจะแสดงเป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน   
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     วิธีการบญัชีเก่ียวกบัเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สามารถอธิบาย
ได้ตามตวัอยา่ง 1.10 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.10   บริษัท อินทอุร จ ากดั กู้ ยืมเงินจากธนาคาร ในวนัท่ี 1 มีนาคม 25x0 จ านวน  
10,000,000 บาท โดยตกลงวา่จะจา่ยช าระหนีท้กุปี ๆ ละ 1,000,000 บาท โดยเร่ิมช าระตัง้แตว่นัท่ี 

1 มีนาคม 25x1 เป็นต้นไป ในวนัสิน้งวดบญัชีปี 25x0 เงินกู้ ยืมจ านวน 10,000,000 บาท จะแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแยกเป็นสองส่วน โดยเงินกู้จ านวน 1,000,000 บาทท่ีจะครบ
ก าหนดช าระในวนัท่ี  1 มีนาคม 25x1  เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีนบั
จากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน จะน ามาแสดงเป็นหนีส้ินหมุนเวียน ส่วนเงินกู้ จ านวน 

9,000,000 บาท ท่ีเหลือเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวแสดงเป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน  

 

6.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expense) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แล้วในงวดบญัชีนี  ้ ซึ่งกิจการได้รับ
ประโยชน์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการยงัไม่ได้จ่ายช าระทนัทีในงวดปัจจุบนั ถือเป็นหนีส้ินท่ี
สามารถก าหนดมลูคา่ได้แนน่อน  กิจการจะบนัทึกรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย  และจะบนัทึกรับรู้เป็นหนีส้ิน
ในงบการเงิน คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย  เงินประกนัสงัคมค้างจ่าย  เงินปัน
ผลค้างจา่ย  ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจา่ย  เป็นต้น คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยบนัทกึบญัชีดงันี ้

     วันก่อหนีห้รือ ณ วันสิน้งวดบัญชี 

เดบติ คา่ใช้จา่ย     xx 

เครดติ คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     xx 

 

     วันช าระหนี ้

เดบติ คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    xx 

 

วิธีการบญัชีเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย สามารถอธิบายได้ตามตวัอยา่ง 1.11 ดงันี ้
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ตัวอย่าง 1.11  บริษัท สารถี จ ากดั ได้รับบิลเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค วนัท่ี 30 ธันวาคม 
25x1 จ านวน 5,500 บาท บริษัทยงัไมไ่ด้จา่ยคา่สาธารณปูโภคนี ้ 
การบันทกึบัญชี 

25x1 

พ.ค.  1  เดบติ คา่สาธารณปูโภค     5,500 

           เครดติ คา่สาธารณปูโภคค้างจา่ย   5,500 

บนัทกึคา่สาธารณปูโภคค้างจา่ย 

 

7.  ภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding income tax)  

     ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย  หมายถึง จ านวนเงินท่ีนายจ้างหกัจากเงินได้ท่ีนายจ้างเป็นผู้
จา่ย โดยกฎหมายก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากเงินเดือนและคา่แรง
ท่ีจ่ายให้แก่ลกูจ้างไว้ และน าส่งกรมสรรพากร ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย  สามารถเขียนสมการค านวณเงินได้สทุธิของลกูจ้างคือ  

 

        เงินเดือนและคา่แรงสทุธิ   =   เงินเดือนและคา่แรง  –  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย 

 

     การบนัทกึบญัชี ณ วนัก่อหนีห้รือวนัท่ีกิจการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายจากเงินเดือนและ
คา่แรง  สามารถบนัทกึบญัชีได้ 3  กรณีดงันี ้

     กรณีที่ 1  พนกังานและลกูจ้างเป็นผู้จา่ยคา่ภาษีเงินได้เองทัง้หมด ในกรณีนีพ้นกังาน
และลูกจ้างจะได้รับเงินจ านวนเท่ากบัเงินเดือนและค่าแรงสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้หกั  ณ ท่ีจ่าย 

บนัทกึบญัชีโดย   

เดบติ เงินเดือนและคา่แรง    xx 

เครดติ  เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย   xx 

 

     กรณีที่ 2   นายจ้างหรือกิจการเป็นผู้จ่ายค่าภาษีเงินได้ให้ทัง้หมด โดยจะบนัทึก
จ านวนภาษีท่ีค านวณจากเงินได้ของพนกังานไว้ในบญัชีภาษีเงินได้  ในกรณีนีพ้นกังานและลกูจ้าง
จะได้รับเงินเตม็จ านวน บนัทกึบญัชีโดย   
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เดบติ เงินเดือนและคา่แรง    xx 

         คา่ภาษีเงินได้     xx 

เครดติ  เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

        ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย   xx 

 

     กรณีที่ 3  นายจ้างหรือกิจการออกคา่ภาษีเงินได้ให้บางส่วน ในกรณีนีพ้นกังานและ
ลกูจ้างจะได้รับเงินจ านวนเท่ากบั เงินเดือนและคา่แรงสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ี
พนกังานต้องรับภาระภาษี บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ เงินเดือนและคา่แรง     xx 

         คา่ภาษีเงินได้       xx 

เครดติ  เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย   xx 

 

วนัช าระหนีห้รือวนัท่ีน าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยสง่กรมสรรพากร ทัง้ 3 กรณี จะบนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย    xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

 

วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย  สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  1.12  
ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.12  เดือนธันวาคม 25x1  กิจการจ่ายเงินเดือนพนกังาน เดือนละ 25,000 บาท ต้อง
หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย เดือนละ 500 บาท การบนัทกึบญัชี กรณีตา่งๆ เป็นดงันี ้

1.  กรณีท่ีพนักงานและลูกจ้างเป็นผู้จ่ายค่าภาษีเงนิได้เองทัง้หมด บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  เงินเดือนและคา่แรง  25,000 

   เครดติ   เงินสด      24,500 

    ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย          500 

  บนัทกึการจา่ยเงินเดือนและคา่แรงโดยพนกังานเป็นผู้จา่ยคา่ภาษีเอง 
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2. กรณีที่นายจ้างหรือกิจการเป็นผู้จ่ายค่าภาษีเงนิได้ให้ทัง้หมด บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  เงินเดือนและคา่แรง  25,000   

             คา่ภาษีเงินได้                    500 

   เครดติ  เงินสด     25,000 

                ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย       500 

บนัทกึการจา่ยเงินเดือนและคา่แรงโดยนายจ้างเป็นผู้จา่ยคา่ภาษี 

 

3. กรณีที่นายจ้างหรือกิจการออกค่าภาษีเงินได้ให้บางส่วน  โดยออกค่าภาษีเงิน
ได้คนละคร่ึง  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  เงินเดือนและคา่แรง  25,000   

             คา่ภาษีเงินได้            250 

   เครดติ เงินสด     24,750 

              ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย       500 

บนัทกึการจา่ยเงินเดือนและคา่แรงโดยนายจ้างและพนกังานจา่ยภาษีคนละคร่ึง 

 

8.  เงนิประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued social security contribution)  

     เงินประกนัสงัคมค้างจ่าย  หมายถึง  จ านวนเงินท่ีกิจการหรือนายจ้างต้องหกัจากเงิน
ได้ท่ีกิจการเป็นผู้จา่ยตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ.2533 ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีต้อง
หกัเงินประกนัสงัคมจากเงินเดือนและคา่แรงของลกูจ้างส่วนหนึ่ง  และนายจ้างจ่ายสมทบอีกส่วน
หนึง่ และจะต้องน าสง่ให้แก่ส านกังาน ประกนัสงัคมภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการ
หกัเงินสมทบ โดยก าหนดให้ นายจ้างและลูกจ้างต้องสมทบจ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินได้ 

สามารถค านวณเงินได้สุทธิของลูกจ้าง  กรณีท่ีต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และเงิน
ประกนัสงัคม ได้ดงันี ้

 

เงินเดือนและคา่แรงสทุธิ   =  เงินเดือนและคา่แรง – ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย – เงินประกนัสงัคม 
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     การบันทกึบัญชีการจ่ายเงนิเดือนพนักงาน 

เดบติ  เงินเดือนและคา่แรง    xx 

           เงินประกนัสงัคมจา่ยสมทบ   xx 

เครดติ  เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

            เงินประกนัสงัคมค้างจา่ย    xx 

 

      การบันทกึบัญชีน าเงนิส่งส านักงานประกันสังคม  

เดบติ เงินประกนัสงัคมค้างจา่ย    xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร     xx 

 

วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัเงินประกนัสงัคมค้างจา่ย  สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  1.13 
ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.13   จากตวัอยา่ง  1.12  หากนายจ้างและลกูจ้างต้องสมทบจา่ยเงินประกนัสงัคมฝ่าย 

ละ 5%  ของคา่แรงของลกูจ้าง กรณีพนกังานและลกูจ้างเป็นผู้จา่ยคา่ภาษีเงินได้เองทัง้หมด   
การบันทกึบัญชี 

         เดบติ  เงินเดือนและคา่แรง  25,000 

          เงินประกนัสงัคมจา่ยสมทบ             1,250 

  เครดติ  เงินสด      23,250  

   ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย                500 

   เงินประกนัสงัคมค้างจา่ย       2,500 

 

9.  เงนิปันผลค้างจ่าย (Dividend payable หรือ Accrued dividend)  

     เงินปันผลค้างจ่าย  หมายถึง เงินปันผลท่ีกิจการประกาศจ่ายแล้ว แต่ยงัไม่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เงินปันผลเป็นการแบง่ผลก าไรของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามมติท่ีประชมุใหญ่ของผู้
ถือหุ้นประจ าปี ดงันัน้เงินปันผลจึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  จะมีวนัท่ีเก่ียวข้องกับการ
จ่ายเงินปันผลอยู่ 3 วนัคือ (1) วนัประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นวนัท่ีกิจการประกาศจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยอาจจ่ายเงินสดปันผลหรือจ่ายหุ้นปันผลซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น      
(2) วนัท่ีบนัทกึรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับเงินปันผล และ (3) วนัจา่ยปันผล กิจการจะบนัทกึ 

บญัชีรับรู้เป็นหนีส้ินในงบการเงินในวนัประกาศจา่ยเงินปันผล  
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     การบนัทึกบญัชี ณ วนัประกาศจ่ายเงินปันผล และวนัจ่ายเงินปันผล  สามารถบนัทึก
ได้   2 วิธี ดงันี ้

    วิธีที่ 1  ณ วนัท่ีบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจะบนัทึกลดยอดก าไรสะสมลง และ
บนัทกึเงินปันผลค้างจา่ยเป็นหนีส้ินไว้ ณ วนัท่ีจ่ายเงินปันผลจะบนัทึกจ่ายช าระเงินปันผลค้างจ่าย
ท่ีบนัทกึบญัชีไว้ การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

เดบติ ก าไรสะสม    xx    

  เครดติ เงินปันผลค้างจา่ย     xx  

บนัทกึประกาศจา่ยเงินปันผล 

  

เดบติ เงินปันผลค้างจา่ย    xx    

 เครดติ เงินสด      xx   

บนัทกึจา่ยเงินปันผล  

 

     วิธีที่ 2  ณ วนัท่ีบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจะบนัทึกเงินปันผลเป็นคา่ใช้จ่าย และ
บนัทึกเงินปันผลค้างจ่ายเป็นหนีส้ินไว้ และวันสิน้งวดต้องปิดบญัชีเงินปันผล เพ่ือลดยอดบญัชี
ก าไรสะสมลง  ณ วนัท่ีจ่ายเงินปันผลจะบนัทึกจ่ายช าระเงินปันผลค้างจ่ายท่ีบนัทึกบญัชีไว้ การ
บนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

เดบติ เงินปันผล    xx     

 เครดติ เงินปันผลค้างจา่ย     xx  

บนัทกึประกาศจา่ยเงินปันผล 

 

 เดบติ ก าไรสะสม    xx 

  เครดติ เงินปันผล     xx 

บนัทกึปิดบญัชีเงินปันผลเข้าบญัชีก าไรสะสม 

 

เดบติ เงินปันผลค้างจา่ย    xx    

 เครดติ เงินสด      xx   

บนัทกึจา่ยเงินปันผล  
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10.  ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย (Value Added Tax Payable)   

       ตามประมวลรัษฎากรก าหนดให้ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม มีหน้าท่ี
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ ซือ้สินค้าหรือบริการทุกครัง้ท่ีมีการขาย การบนัทึกบญัชีให้เครดิต 
บัญชีภาษีขาย และเ ม่ือผู้ ประกอบการซื อ้สินค้า  สินทรัพย์หรือบริการต่าง  ๆ ต้องจ่าย
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  การบนัทึกบญัชีให้ เดบิต บญัชีภาษีซือ้  เม่ือสิน้เดือนจะค านวณภาษีมลูค่าเพิ่ม
ดงันี ้

      ภาษีมลูคา่เพิ่ม   =   ภาษีขาย  –  ภาษีซือ้ 

        
 ถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซือ้ ผู้ ประกอบการจะต้องช าระภาษีส่วนต่า งนัน้ให้กับ

กรมสรรพากร  แตถ้่าภาษีซือ้มากกว่าภาษีขาย ส่วนตา่งให้ถือเป็นเครดิตภาษีในเดือนถดัไป   การ
บนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้                                                                                                                              

        กรณีที่ 1  ถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซือ้ 

   เดบติ  ภาษีขาย    xx 

    เครดติ   ภาษีซือ้     xx 

                 ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจา่ย   xx 

 

        บญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายให้แสดงเป็นหนีส้ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเ งิน  
และกิจการต้องช าระภาษีมลูคา่เพิ่มให้กรมสรรพากรภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป บนัทึกบญัชี 
ดงันี ้

   เดบติ ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจา่ย  xx 

    เครดติ เงินสด     xx 

 

         กรณีที่  2  ถ้าภาษีซือ้มากกว่าภาษีขาย 

   เดบติ  ภาษีขาย    xx   

                       ภาษีมลูคา่เพิ่มช าระเกิน  xx 

    เครดติ  ภาษีซือ้     xx 

 

        บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มช าระเกินให้แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน  และถือเป็นเครดติภาษีของเดือนถดัไป 
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11.  รายได้รับล่วงหน้า  (Unearned revenue)  

       รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการได้รับมาก่อนการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการ กิจการจึงมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายช าระหนีส้ินนัน้ในอนาคต  โดยการส่งมอบสินค้าหรือ
การให้บริการในอนาคต รายได้รับล่วงหน้า เช่น รายได้คา่สมาชิกรับล่วงหน้าเป็นต้น ในวนัรับเงิน
กิจการจะบนัทึกรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเป็นหนีส้ิน หากรายได้รับล่วงหน้ามีก าหนดเวลาไม่เกิน 12 

เดือน จะแสดงรายได้รับลว่งหน้านัน้เป็นหนีส้ินหมนุเวียนในงบการเงิน หากมีก าหนดเวลายาวนาน
เกินกว่า 12 เดือน จะแยกรายได้รับล่วงหน้าส่วนท่ีเกินกว่า 12 เดือนมาแสดงเป็นหนีส้ินไม่
หมนุเวียน บนัทกึบญัชีดงันี ้

       วันก่อหนี ้(วันรับเงนิ) 

เดบติ เงินสด     xx 

เครดติ รายได้รับลว่งหน้า    xx 

 

       วันสิน้งวดบัญชี บนัทกึปรับปรุงรายได้รับลว่งหน้าเป็นรายได้ของงวดบญัชีปัจจบุนั 

เดบติ รายได้รับลว่งหน้า    xx 

เครดติ รายได้      xx 

 

วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัรายได้รับล่วงหน้า  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  1.14  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.14  บริษัท ลดัดา จ ากดั ได้รับเงินคา่เช่าหอพกัล่วงหน้าวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  25x1  

เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 6,000 บาท  
การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 พ.ย. 1  เดบติ เงินสด   18,000 

    เครดติ รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า  18,000 

   บนัทกึรับคา่เชา่ลว่งหน้า 3 เดือน 

 

 ณ วนัสิน้งวดเม่ือลูกค้ามาใช้บริการเข้าอยู่ในหอพกัแล้ว 2 เดือน กิจการจะโอนรายได้ค่า
เชา่รับลว่งหน้าเป็นรายได้  บนัทกึบญัชีโดย 
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 ธ.ค. 31  เดบติ รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า 12,000 

    เครดติ รายได้คา่เชา่   12,000 

   บนัทกึโอนรายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าเป็นรายได้คา่เชา่ 

 

12.   การแสดงรายการหนีส้ินหมุนเวียนท่ีก าหนดมูลค่าได้แน่นอนในงบการเงนิ 

         หนีส้ินหมุนเวียนจะแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นอันดบัแรกในส่วน 
“หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น”  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 1.15  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.15              
บริษัท ดารา จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  25x1 

                (หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมนุเวียน : 
 เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร       xx 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้        xx 

 เจ้าหนีก้ารค้า        xx 

 ตัว๋เงินจา่ยระยะสัน้       xx 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี    xx 

 คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย       xx 

 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย      xx 

 เงินประกนัสงัคมค้างจา่ย       xx 

 เงินปันผลค้างจา่ย       xx 

 ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจา่ย       xx 

 รายได้รับลว่งหน้า       xx 
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ประมาณการหนีส้ิน (Estimated liabilities) 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)  เร่ืองประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินท่ี
อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ก าหนดความหมายและการรับรู้ประมาณการหนีส้ิน การ
วดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ิน และการบนัทกึบญัชีของประมาณการหนีส้ินไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 1.  ความหมายและการรับรู้ประมาณการหนีส้ิน 

     ประมาณการหนีส้ิน หมายถึง หนีส้ินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือ
จ านวนท่ีต้องจ่ายช าระ และจะรับรู้ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือเป็นไป
ตามเง่ือนไขทัง้ 3 ข้อ ตอ่ไปนี ้

1.1  กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจบุนัซึง่เกิดจากเหตกุารณ์ในอดีต   
1.2  มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่กิจการจะสญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง 

เศรษฐกิจของกิจการในการช าระภาระผกูพนัดงักลา่ว และ 

     1.3  สามารถจดัท าประมาณการของภาระผกูพนัได้อยา่งนา่เช่ือถือ 

     จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประมาณการหนีส้ินเป็นหนีส้ินท่ีกิจการไม่
สามารถก าหนดจ านวนเงินได้แน่นอน หรือไม่สามารถท่ีจะก าหนดเวลาในการช าระหนีไ้ด้อย่าง
แน่นอน และยงัไม่ทราบว่าจะต้องจ่ายช าระให้กับใคร เป็นภาระผกูพนัท่ีกิจการต้องรับผิดชอบใน
การช าระหนีแ้ละสามารถท่ีจะวัดมูลค่าจ านวนได้โดยการประมาณเป็นจ านวนเงินได้อย่า ง
นา่เช่ือถือ เช่น ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพสินค้า ประมาณการหนีส้ินจากการ
สง่เสริมการขาย ประมาณการหนีส้ินคา่สมนาคณุ ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั เป็น
ต้น กิจการต้องประมาณจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีต้องจ่ายช าระ บนัทึกบญัชีและแสดงหนีส้ินใน
งบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือให้งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินท่ีใกล้เคียงกับกับความเป็นจริง
มากท่ีสดุ ประมาณการหนีส้ิน อาจจดัประเภทเป็นได้ทัง้หนีส้ินหมนุเวียน และหนีส้ินระยะยาวตาม
ระยะเวลาในการช าระหนี ้

 

2.  การวัดมูลค่าประมาณการหนีส้ิน 

      การวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ินต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดทกุข้อตอ่ไปนี ้

1.1  พิจารณาถึงความเส่ียงและความไมแ่นน่อนของประมาณการหนีส้ิน อยา่งไรก็ 

ตามความไมแ่นน่อนไม่ใช่เหตผุลท่ีจะน ามาสนับสนนุการตัง้ประมาณการหนีส้ินท่ีสงูเกินควร หรือ
การรับรู้หนีส้ินท่ีสงูเกินจริง 
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     2.2  คิดลดประมาณการหนีส้ินหากมูลค่าของเงินตามเวลา  มีผลกระทบต่อจ านวน
ประมาณการหนีส้ินนัน้อยา่งมีสาระส าคญั โดยใช้อตัราคดิลดก่อนหกัภาษี 

     2.3  พิจารณาถึงเหตกุารณ์ในอดีต เช่น การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือวิทยาการ
สมยัใหม ่เม่ือมีหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมเพียงพอท่ีท าให้เช่ือได้วา่เหตกุารณ์ในอนาคตนัน้จะเกิดขึน้ 

     2.4  ไมน่ ารายการผลก าไรจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ท่ีคาดวา่จะเกิดมารวมพิจารณา 
ในการวัดมูลค่าประมาณการหนีส้ิน แม้ว่าการจ าหน่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้นัน้จะเช่ือมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกบัเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดประมาณการหนีส้ิน 

 

2. การบันทกึบัญชีเก่ียวกับประมาณการหนีส้ิน 

     การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัประมาณการหนีส้ินท่ีมกัเกิดขึน้กบักิจการโดยทัว่ไป ได้แก่การ
ขายบตัรก านลัหรือบตัรของขวญั  การรับประกันคณุภาพสินค้า  และการส่งเสริมการขาย (คปูอง
แลกของขวญั หรือของสมนาคณุ) โดยสามารถอธิบายถึงวิธีการบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการ
ในงบการเงินได้ดงันี ้

     3.1  ประมาณการหนีส้ินจากการขายบัตรก านัลหรือบัตรของขวัญ  

             กิจการบางแห่งอาจมีการส่งเสริมการขายโดย  การขายบัตรก านัลหรือเช็ค
ของขวญัในโอกาสตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ รับท่ีได้รับบตัรก านลัมีโอกาสได้เลือกซือ้สินค้าตามท่ีตนต้องการ
โดยน าบตัรก านลัมาแลกโดยไม่ต้องจ่าย  เงินสด เม่ือกิจการได้ขายบตัรก านลั หรือเช็คของขวญั
ให้แก่ลูกค้าแล้ว กิจการจะมีหนีส้ินเกิดขึน้ทนัที ณ วนัท่ีขาย ในวนัท่ีมีการน าบตัรก านลัมาใช้ 

กิจการจะบนัทึกโอนเปล่ียนบญัชีประมาณการหนีส้ินมาเป็นรายได้ของกิจการถึงแม้ว่าบตัรก านลั
หรือเช็คของขวญัท่ีขายอาจไม่ได้น ามาแลกทัง้หมดก็ตาม วนัสิน้งวดบญัชีกิจการจะต้องประมาณ
มลูคา่ของบตัรก านลัท่ียงัไมไ่ด้น ามาใช้บริการเป็นรายได้อ่ืน บนัทกึบญัชีตามล าดบัดงันี ้

วันท่ีมีการขายบัตรก านัล บนัทกึบญัชีประมาณการหนีส้ิน ในงวดท่ีมีการขายบตัรก านลั 

เดบติ เงินสด      xx 

เครดติ ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั   xx 

 

วันช าระหนี ้เป็นวนัท่ีลกูค้าได้น าบตัรก านลัมาแลกสินค้าหรือมาใช้บริการ 
เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั  xx 

เครดติ ขาย/รายได้คา่บริการ     xx 
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วันสิน้งวดบัญชี จะบนัทกึปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั ท่ียงัไม่มีผู้
น ามาใช้และหมดอายมุาเป็นรายได้อ่ืน 

เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั  xx 

เครดติ รายได้จากบตัรก านลัหมดอาย ุ   xx 

 

วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั  สามารถแสดงได้
ตามตวัอยา่ง  1.16  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 1.16  บริษัทแก้วฟ้า จ ากดั ก่อตัง้ครบ 60 ปี เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1   มียอดการขาย
บตัรก านลัเป็นเงินสด จ านวน 350,000 บาท ในระหว่างปีมีลกูค้าน าบตัรก านลัมาใช้ คิดเป็นมลูคา่ 

280,000 บาท สิน้ปีมีบตัรก านลัหมดอายจุ านวน 50,000 บาท รายการบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

25x1 

ม.ค.  1  เดบติ เงินสด     350,000 

    เครดติ  ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั      350,000 

   บนัทกึการขายบตัรก านลั 

 

 ม.ค.- ธ.ค. เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั 280,000 

    เครดติ  ขายสินค้า         280,000 

   บนัทกึการขายสินค้าตามบตัรก านลั 

 

ธ.ค.  31  เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั    50,000 
    เครดติ รายได้จากบตัรก านลัหมดอาย ุ    50,000 

   บนัทกึโอนสว่นของบตัรก านลัหมดอายเุป็นรายได้ 

 

การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท แก้วฟ้า จ ากัด 
(บางสว่น) เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท  แก้วฟ้า  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับงวด 1 ปี สิน้สุดวันที่ 31  ธันวาคม 25x1 

          (หนว่ย : บาท) 
รายได้ : 

............................................ 
รายได้จากบตัรก านลัหมดอาย ุ     50,000 

 

บริษัท  แก้วฟ้า  จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

         (หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน : 
 ………………………………… 

  ประมาณการหนีส้ินจากการขายบตัรก านลั   20,000  
 

     3.2  ประมาณการหนีส้ินจากการขายสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพ  

             การจ าหน่ายสินค้าบางประเภท กิจการอาจจะให้บริการหลังการขาย (After 

sales services) โดยมีการรับประกนัคณุภาพสินค้าหลงัการขาย โดยการให้บริการตรวจซ่อมหรือ
เปล่ียนสว่นท่ีช ารุดเสียหายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซมท่ีเกิดขึน้จะบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีมีการขาย แต่การซ่อมแซมเป็นรายการท่ีเกิดขึน้หลังการขายอาจเกิด
ภายหลงัจากวนัสิน้งวดบญัชีท่ีมีการขาย เน่ืองจากระยะเวลาการรับประกนัยงัไม่สิน้สดุ ดงันัน้ใน
วันสิน้งวดบัญชีกิจการจึงประมาณค่าใช้จ่ายในการรับประกันคุณภาพโดยใช้ข้อมูลและ
ประสบการณ์การรับประกนัคณุภาพท่ีเกิดขึน้ในอดีต บนัทกึบญัชี ดงันี ้

วันสิน้งวดบัญชี บนัทึกบญัชีประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพสินค้า  ใน
งวดท่ีมีการขายสินค้า 

เดบติ คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพสินค้า   xx 

เครดติ ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพสินค้า  xx 

 



บทที่ 1  หนีส้ินหมุนเวียน  ประมาณการหนีส้ิน  และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ หน้า  29 

 

วันช าระหนี ้เป็นวนัท่ีลกูค้าได้มาใช้บริการในระยะเวลาการรับประกนัในงวดบญัชีถดัไป 

เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพสินค้า xx 

เครดติ เงินสด        xx 

 

วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัประมารการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพสินค้า  สามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง  1.17 ดงันี ้

      

ตัวอย่าง 1.17  บริษัท อิเล็คทอร์ จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยมีนโยบายการ
รับประกนัคณุภาพสินค้า 1 ปีหลงัการขาย ในปี 25x1  แผนกเคร่ืองซกัผ้า มีการขายเคร่ืองซกัผ้าไป
จ านวน 50 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท บริษัทคาดว่าจะมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ประมาณ 20% 

ของยอดขาย  ในระหว่างปี 25x1 มีลูกค้ามาใช้บริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ท่ีช ารุดเป็นเงิน 

35,000 บาท  

 ม.ค. – มี.ค.  25x2  มีลกูค้ามาใช้บริการซอ่มและเปล่ียนอะไหลค่ดิเป็นเงิน  100,000 บาท 

 ม.ิย.        25x2   หมดเขตการรับประกนัคณุภาพสินค้า 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค.- ธ.ค. เดบติ เงินสด          900,000 
    เครดติ  ขายสินค้า         900,000 

   บนัทกึการขายสินค้า 

 

 ม.ค.- ธ.ค. เดบติ คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพ  35,000 

    เครดติ    เงินสด            35,000 

   บนัทกึคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพสินค้า 

 

 ธ.ค. 31  เดบติ คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพ  145,000 

    เครดติ ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพ 145,000 

บนัทกึปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพ 
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การค านวณ 

  ยอดขายสินค้า      =  900,000  บาท 

ประมาณคา่ใช้จา่ยในการรับประกนั (900,000 x 20%) =  180,000  บาท 

  ในระหวา่งปีลกูค้ามาใช้บริการรับประกนั      =    35,000  บาท 

ดงันัน้ สว่นท่ียงัไมม่าใช้บริการ     =  145,000  บาท 

 

25x2 

ม.ค.-มี.ค. เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพ 100,000 
    เครดติ  เงินสด        100,000 

   บนัทกึการคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพสินค้า 

  

 ม.ิย.  เดบติ ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพ  45,000 

    เครดติ   รายได้จากการหมดเขตการรับประกนั      45,000 

   บนัทกึการหมดเขตการรับประกนัคณุภาพสินค้า 

 

การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท อิเล็คทอร์  
จ ากดั บางสว่นเป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัท  อิเล็คทอร์  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับงวด 1 ปี สิน้สุดวันที่ 31  ธันวาคม 25x1 

          (หนว่ย : บาท) 
ค่าใช้จ่าย : 
 ………………………………….. 

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพ    180,000 
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บริษัท  อิเล็คทอร์  จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

         (หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน : 
 ………………………………….. 
 ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกนัคณุภาพ     145,000 
 

3.3  ประมาณการหนีส้ินจากการส่งเสริมการขาย  

       กิจการอาจมีนโยบายส่งเสริมการขายโดยการให้ของสมนาคณุ  เช่น แจกของแถม 

แจกคปูอง หรือแสตมป์ เม่ือลกูค้าเก็บสะสมได้ครบตามท่ีก าหนดก็น ามาแลกสินค้าได้ การส่งเสริม
การขายลกัษณะนีท้ าให้กิจการมีภาระผูกพนัหรือหนีส้ินท่ีจะจ่ายสินค้าตามจ านวนท่ีลกูค้ามีสิทธิ 

โดยจ านวนท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่แน่นอน แตส่ามารถประมาณมลูคา่ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการจะบนัทึก
บญัชีประมาณการหนีส้ินหรือหนีส้ินโดยประมาณ ในงวดท่ีมีการขายสินค้า ดงันี ้

       วันสิน้งวดบัญชี บนัทกึบญัชีประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย ในงวดท่ีมี
การขายสินค้า 

เดบติ  คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย   xx 

เครดติ ประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย   xx 

 

       วันช าระหนี ้เป็นวนัท่ีลกูค้าได้มาใช้บริการ 
เดบติ  ประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย  xx 

          เงินสด  (ถ้ามี)     xx 

เครดติ สินค้า-ท่ีใช้เป็นของสมนาคณุหรือสง่เสริมการขาย  xx 

 

วิธีการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัประมารการหนีส้ินจากการส่งเสริมการขาย  สามารถแสดงได้
ตามตวัอยา่ง  1.18 ดงันี ้
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ตัวอย่าง 1.18   บริษัท ขนมหวาน จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายขนมปังแผ่น มีนโยบายส่งเสริม
การขาย โดยสามารถน าถงุเปล่าท่ีใช้บรรจขุนมปัง จ านวน 6 ถงุ พร้อมเงินสด 5 บาท มาแลกซือ้
ขนมปังได้ 1 ถงุโดยมีระยะเวลาในการส่งเสริมการขาย 6 เดือน เร่ิมเดือนตลุาคม 25x1  สิน้สดุ
เดือนมีนาคม 25x2  ยอดขายขนมปังตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม  25x1  บริษัทขายขนม
ปังไปจ านวน 30,000 ถงุ  ราคาขายถงุละ 30 บาท ราคาทนุถงุละ 20 บาท ในปีนีป้รากฏว่ามีลกูค้า
น าถงุเปลา่ท่ีใช้บรรจขุนมปังมาแลกซือ้ขนมปังไปเป็นจ านวน 1,200 ถงุ จากประสบการณ์การขาย
ในอดีตบริษัทคาดวา่จะมีลกูค้ามาแลกสินค้าประมาณ 70% เทา่นัน้  

มกราคม  25x2  ลกูค้าน าถงุเปลา่ขนมปังมาแลกซือ้ขนมปังไปอีกจ านวน  2,000 ถงุ 
มีนาคม   25x2  หมดเขตการสง่เสริมการขาย 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

 ต.ค.- ธ.ค. เดบติ เงินสด     900,000 

    เครดติ ขายสินค้า    900,000 

บนัทกึการขายขนมปัง 

 

ต.ค.- ธ.ค. เดบติ  เงินสด      6,000 

          คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย 18,000 

    เครดติ  สินค้าคงเหลือ                    24,000 

   บนัทกึการแลกซือ้สินค้า 

 

ธ.ค. 31  เดบติ  คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย 34,500 

    เครดติ  ประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย   34,500 

บนัทกึการปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจากการแลกสินค้า 

 การค านวณ 

  ยอดขายขนมปัง 30,000 ถงุ แลกสินค้าได้ (30,000/6)   =     5,000  ถงุ 
ประมาณการท่ีลกูค้าจะน ามาแลก  (5000x 70%)     =    3,500  ถงุ 

  ในระหวา่งปีลกูค้าแลกไปแล้ว       =    1,200  ถงุ 
ดงันัน้ สว่นท่ียงัไมน่ ามาแลก (3,500 -1,200)     =    2,300  ถงุ 
คดิเป็นเงินรวม 2,300 x 15       = 34,500  บาท  
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25x2 

ม.ค.  เดบติ  เงินสด         10,000 

          ประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย   30,000 

    เครดติ  สินค้าคงเหลือ                    40,000 

   บนัทกึการแลกซือ้สินค้า 

 

มี.ค. 31  เดบติ  ประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย   4,500 

    เครดติ  รายได้จากการหมดเขตการสง่เสริมการขาย      4,500 

บนัทกึการหมดเขตการสง่เสริมการขาย 

 

การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ขนมหวาน  
จ ากดั บางสว่นเป็นดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท  ขนมหวาน  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับงวด 1 ปี สิน้สุดวันที่ 31  ธันวาคม 25x1 

          (หนว่ย : บาท) 
ค่าใช้จ่าย : 
 ………………………………….. 

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย     52,500 

 

บริษัท  ขนมหวาน  จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

         (หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน : 
 ………………………………….. 
 ประมาณการหนีส้ินจากการสง่เสริมการขาย     34,500 
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หนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ (Contingent liabilities) 

 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และ
สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ (ปรับปรุง 2557) ได้ให้ความหมายของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และการรับรู้
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ไว้ดงันี ้

 

1.  ความหมายของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

     หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

     1.1  ภาระผูกพนัท่ีอาจมีอยู่อนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึ่งความมีอยู่จริงของ
ภาระผูกพนันัน้จะได้รับการยืนยันต่อเม่ือเหตกุารณ์ในอนาคตซึ่งยงัมีความไม่แน่นอนเหตกุารณ์
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึน้หรือไม่เกิดขึน้ โดยเหตุการณ์ดงักล่าวต้องไม่อยู่ในการ
ควบคมุของกิจการ 

    1.2  ภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซึ่งเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ในอดีตแต่ไม่สามารถรับรู้เป็น
หนีส้ินได้ เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

  1.2.1  ไมมี่ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกิจการจะสญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจา่ยช าระภาระผกูพนั 

  1.2.2  จ านวนของภาระผกูพนัไมส่ามารถวดัมลูคา่ได้อยา่งนา่เช่ือถือเพียงพอ   
      จากข้างต้น หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ใน

อดีต ซึ่งจะรู้ว่ามีภาระผกูพนัอยู่จริงหรือไม่ ขึน้อยู่กับเหตกุารณ์ในอนาคตซึ่งยงัมีความไม่แน่นอน
และกิจการไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การถกูฟ้องคดีหรือเรียกร้องคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแตย่งัไม่
ทราบผล  การค า้ประกนัหนีส้ินของผู้ อ่ืน  ความเส่ียงจากการเวนคืนสินทรัพย์ เป็นต้น 

 

2.  การรับรู้หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

     กิจการจะไม่รับรู้หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   ตวัอย่างเช่น กิจการมีหนีส้ินท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากการประเมินภาษี 10 ล้านบาท กิจการก าลังย่ืนอุทธรณ์การประเมิน แต่ฝ่าย
บริหารและท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของกิจการเช่ือว่าผลคดีจะเป็นไปในทางท่ีดีต่อกิจการ ข้อยุติ
ของการประเมินดงักล่าวยงัไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้ หรือกิจการมีคดีความท่ีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล ซึ่งศาลยงัไม่ตดัสินว่าจะแพ้หรือชนะ ถ้ากิจการแพ้คดีต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
ทนายและคา่เสียหายตา่งๆ แตถ้่าชนะก็ไมต้่องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเหลา่นี ้
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สรุป 

หนีส้ิน เป็นภาระผูกพันท่ีส่งผลท าให้กิจการต้องจ่ายช าระหนีใ้ห้แก่บุคคลอ่ืนในอนาคต  

การช าระหนีส้ินอาจจา่ยช าระเงินสด สินทรัพย์หรือบริการก็ได้แล้วแตจ่ะตกลงกนัไว้  

การรับรู้เป็นหนีส้ินจะรับรู้ในงบการเงินเม่ือเข้าเง่ือนไข  2 ประการ คือ (1) มีความเป็นไป
ได้คอ่นข้างแนน่อนท่ีกิจการจะต้องสญูเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากร ท่ีมีในอนาคต (2) 
มลูคา่ของภาระผกูพนัท่ีต้องช าระนัน้สามารถวดัหรือก าหนดจ านวนเงินได้อยา่นา่เช่ือถือ  

การจดัประเภทหนีส้ิน สามารถแบง่ประเภทตามการวดัมลูคา่ได้เป็น  3 ประเภท คือ (1) 
หนีส้ินท่ีสามารถก าหนดมูลค่าได้แน่นอน หมายถึง หนีส้ินหมุนเวียนท่ีกิจการสามารถก าหนด
จ านวนเงินได้แน่นอน หรือประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือแม้ว่าในบางครัง้กิจการไม่อาจท่ีจะก าหนด 
เวลาในการช าระหนีไ้ด้อยา่งแน่นอน (2)  ประมาณการหนีส้ิน หมายถึง หนีส้ินท่ีมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีต้องจ่ายช าระ และ (3)หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ หมายถึง หนีส้ินท่ีมี
ความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีต้องจา่ยช าระ 

หากใช้เกณฑ์รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกตเิป็นเกณฑ์สามารถแบง่หนีส้ินเป็น  

2 ประเภท คือ  (1)  หนีส้ินไม่หมนุเวียน หมายถึง หนีส้ินท่ีจะต้องจ่ายช าระในระยะเวลา 1 ปีหรือ
หนึง่รอบระยะเวลาด าเนินงาน  และ (2) หนีส้ินไมห่มนุเวียน หมายถึง  หนีส้ินท่ีจะต้องจ่ายช าระใน
ระยะเวลาท่ีเกินกวา่ 1 ปีหรือหนึง่รอบระยะเวลาด าเนินงาน 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  บริษัท  สุมาลยั  จ ากัด  ซือ้สินค้าเม่ือวนัท่ี  16  กนัยายน  25x1  จ านวน 57,500  บาท 
เง่ือนไข 2/15 , n/45  ตอ่มาวนัท่ี  30  กนัยายน  25x1  จา่ยช าระหนีบ้างสว่นจ านวน 40,000 บาท 

สว่นท่ีเหลือจะช าระในวนัสิน้เดือนถดัไป 

 

ให้ท า  บนัทกึบญัชีเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้าวิธียอดขัน้ต้น และ วิธียอดสทุธิ 

  

ข้อ 2.  ตอ่ไปนีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวกบัตัว๋เงินจา่ยของบริษัท สรีุ จ ากดั 

25x1 

มกราคม     20 ออกตัว๋เงินจา่ยชนิดไมมี่ดอกเบีย้เพ่ือซือ้สินค้า 30,000 บาท  อาย ุ60 วนั  
มีนาคม       5 ออกตัว๋เงินจา่ยเพ่ือช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า จ านวน  42,000 บาท ระยะเวลา 3   

เดือน  อตัราดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี 

มีนาคม    21 จา่ยช าระหนีต้ามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนด 

พฤษภาคม 31 ออกตัว๋เงินจา่ยชนิดไมมี่ดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร จ านวน  150,000  

บาท  ระยะเวลา 1 ปี  ธนาคารคดิสว่นลด 8% 

มิถนุายน     5 จา่ยช าระหนีต้ามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ 

ตลุาคม     17 ออกตัว๋เงินจา่ยชนิดมีดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร จ านวน  90,000  

บาท  ระยะเวลา 120 วนั  อตัราดอกเบีย้ 12% ตอ่ปี 

ธนัวาคม    31 ปรับปรุงดอกเบีย้ตัว๋เงินจา่ย ณ วนัสิน้งวด 

25x2 

กมุภาพนัธ์ 14 จา่ยช าระหนีต้ามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ 

พฤษภาคม 31  จา่ยช าระหนีต้ามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนด 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป  
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ข้อ 3.  รายการตอ่ไปนีเ้ป็นรายการค้าของบริษัท น า้เย็น จ ากดั 

25x1 

มกราคม    15 ซือ้สินค้าเป็นเงินเช่ือจากร้านฟ้าใสจ านวน 27,000 บาท เง่ือนไข  
2/20,n/60  (วิธียอดขัน้ต้น) 

     28 จา่ยช าระหนีใ้ห้ร้านฟ้าใสทัง้หมด 

มีนาคม       1 ซือ้รถยนต์ในราคา  350,000 บาท  โดยช าระเป็นเงินสด 150,000 บาท  
จ านวนท่ีเหลือจา่ยเป็นตัว๋เงิน อาย ุ1 ปี อตัราดอกเบีย้ 7%  

พฤษภาคม  1 ออกตัว๋เงินจา่ยเพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 100,000 บาท เป็นตัว๋ชนิดไม่มีดอกเบีย้
อายตุัว๋ 120 วนั ธนาคารหกัสว่นลด 7% 

กรกฎาคม  20 ซือ้อปุกรณ์ส านกังานจ านวน 66,000  บาท ช าระด้วยเงินสดทนัที 30,000 บาท   
สว่นท่ีเหลือจะช าระเดือนถดัไป 

สิงหาคม   18 จา่ยช าระหนีเ้จ้าหนีค้า่อปุกรณ์ส านกังานทัง้หมด 

    29 จา่ยช าระหนีต้ามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนด 

กนัยายน   10 กู้ เงินจากธนาคารจ านวน 50,000 บาท  ระยะเวลา 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ 7% 

ธนัวาคม   30 ค้างจา่ยคา่เชา่อาคารจ านวน 2 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท 

25x2 

มีนาคม        1 จา่ยช าระหนีต้ามตัว๋เงินจา่ยท่ีครบก าหนดพร้อมดอกเบีย้ 

มีนาคม      10 จา่ยช าระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ 

      
ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.  บนัทกึรายการปรับปรุง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 4.  ธันวาคม 25x1  บริษัท กันตา จ ากดั จ่ายเงินเดือนพนกังาน 20 คน คนละ 12,500 บาท 
คดิเป็นเงินทัง้หมด  250,000  บาท  โดยหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย  1%  และหกัเงินประกนัสงัคมอีก 
5% (และบริษัทสมทบประกนัสงัคมอีก 5%) 

 

ให้ท า   บนัทกึรายการข้างต้นในแตล่ะกรณี ดงันี ้
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กรณีท่ี 1 พนกังานและลกูจ้างเป็นผู้จา่ยคา่ภาษีเงินได้เองทัง้หมด 

กรณีท่ี 2 นายจ้างหรือกิจการเป็นผู้จา่ยคา่ภาษีเงินได้ให้ทัง้หมด  

กรณีท่ี 3 นายจ้างหรือกิจการออกคา่ภาษีเงินได้ให้บางสว่น 

  

ข้อ 5.  กิจการเป็นผู้ผลิต ยาสีฟัน ได้จดักิจกรรมสมนาคณุให้กบัลกูค้า โดยก าหนดให้ลูกค้าน า
กลอ่งยาสีฟัน จ านวน 10 กล่อง พร้อมเงิน 6 บาท มาแลกกบั สบูไ่ด้ 1 ก้อน กิจการประมาณว่าจะ
มีลกูค้าจ านวนประมาณ 80% ของลูกค้าทัง้หมดมาใช้สิทธิแลกสบูก่บักิจการ  โดยโครงการนีจ้ะ
เร่ิมในเดือนพฤศจิกายน 25x1 ไปจนถึงเดือนเมษายน 25x2  

วันท่ี 15 ตุลาคม 25x1  กิจการซือ้สบู่ มาเพ่ือเป็นของสมนาคุณ จ านวน 30,000 ก้อน 
ก้อนละ 20 บาท 

วันท่ี 1- 30 พฤศจิกายน 25x1 กิจการขายยาสีฟัน จ านวน 400,000 กล่อง ราคาขาย
กลอ่งละ 15 บาท  

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 25x1  มีลูกค้าน ากล่องยาสีฟัน จ านวน 90,000 
กลอ่ง พร้อมเงินสดตามเง่ือนไขมาแลกกบัสบู ่

สิน้ปี 25x1  ปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจาการสง่เสริมการขาย 

มีนาคม  25x2  มีลูกค้าน ากล่องยาสีฟัน จ านวน  200,000 กล่อง พร้อมเงินสดตาม
เง่ือนไขมาแลกสบู ่ และเดือนเมษายน 25x2 หมดเขตการแลกซือ้สินค้า 

 

ให้ท า 
 1.   บนัทกึรายการเก่ียวกบัการแลกซือ้สินค้าระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 25x1 ถึง เดือน  

เมษายน 25x2 ทัง้หมดในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.   แสดงรายการประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 25x1 

3.  แสดงรายการคา่ใช้จา่ยในการแลกซือ้สินค้าในงบก าไรขาดทนุบางสว่นส าหรับปี   
     สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 
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ข้อ 6.  บริษัท ขนมไทย จ ากดั จดัโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยให้ลกูค้าน าถงุขนมอบกรอบเปล่า  
จ านวน 5 ถงุ  มาแลกซือ้ของเลน่ 1 ชิน้  ได้ในราคา 9 บาท  จากประสบการณ์ในอดีต ลกูค้าเคยน า
ถงุเปลา่มาแลกของสมนาคณุเพียง  40%  ของสินค้าท่ีขาย 

 ปี 25x1  บริษัท ขนมไทย จ ากดั ขายขนมอบกรอบ  100,000  ถงุ  ราคาถงุละ 20 บาท  
กิจการซือ้ของเลน่ไว้ 10,000  ชิน้  ในราคาชิน้ละ 10 บาท   

ระหวา่งปี 25x1  มีลกูค้าน าถงุขนมมาแลกของเลน่  30,000 ถงุ   
สิน้ปี 25x1  ปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจาการสง่เสริมการขาย 

ปี 25x2  มีลกูค้าน าถุงขนมมาแลกของเล่น  8,000 ถุง  และโปรแกรมส่งเสริมการขาย
ดงักลา่วได้หมดอายลุงในเดือนสิงหาคม 25x2 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเก่ียวกบัการสง่เสริมการขายระหวา่งปี  25x1 ถึง ปี 25x2 ทัง้หมดใน 

สมดุรายวนัทัว่ไป 

2.  แสดงรายการสินค้าสมนาคณุและประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน 

บางสว่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

3.  แสดงรายการคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายในงบก าไรขาดทนุบางสว่นส าหรับปี  
     สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 7.   บริษัท แก้วตาสรรพสินค้า จ ากดั ขายบตัรก านลัไป 200,000 บาท  จากประสบการณ์ใน
อดีต ผู้ ไม่น าบตัรมาแลกสินค้ามีน้อยมากจนไม่มีนยัส าคญั  ในระหว่างปี  25x1  มีผู้น าบตัรมา
แลกสินค้าจ านวน 170,000 บาท  และสิน้งวดมีบตัรก านลัหมดอายอีุก 10,000  บาท   

 

ให้ท า  

1.   บนัทกึรายการเก่ียวกบัการขายบตัรก านลัในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.   แสดงรายการประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น 

3.   แสดงรายได้จากบตัรก านลัหมดอายใุนงบก าไรขาดทนุบางสว่น 
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ข้อ 8.  บริษัท เพชรดารา จ ากดั  ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์  50  เคร่ือง ในราคาเคร่ืองละ 20,000 

บาท ในปี 25x1   บริษัทรับประกนัคณุภาพเป็นเวลา 1 ปี  จากประสบการณ์ในอดีตคา่ใช้จ่ายใน
การรับประกนัโดยเฉล่ียมีจ านวน 1,000 บาทตอ่เคร่ือง   

ในระหวา่งปีมีคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพเกิดขึน้แล้ว 40% 

31 ธนัวาคม 25x1  ปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจาการรับประกนัคณุภาพ 

 ตอ่มาในปี 25x2   มีคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัของปี 25x1 เกิดขึน้ 10,000 บาท ส่วนท่ี
เหลือหมดอายกุารรับประกนั 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเก่ียวกบัการรับประกนัคณุภาพสินค้าระหวา่งปี  25x1 ถึง ปี 25x2  

     ทัง้หมดในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.  แสดงรายการประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 25x1 

3.   แสดงรายการคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพสินค้าในงบก าไรขาดทนุบางสว่น 

      ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 9.  บริษัท ลีลา จ ากดั เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน า้หอม มีนโยบายส่งเสริมการขายโดยการขาย 
น า้หอม  1 ขวดแจกแสตมป์ 5 ดวง โดยลกูค้าสามารถน าแสตมป์ จ านวน 30 ดวง มาแลกน า้หอม
ฟรี 1 ขวด โดยมีระยะเวลาในการส่งเสริมการขาย 1 ปี เร่ิมเดือนมิถนุายน  25x1  สิน้สดุเดือน
พฤษภาคม 25x2  ยอดขายน า้หอมตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 25x1  ถึง 31 ธันวาคม  25x1  บริษัทขาย
น า้หอมไปจ านวน 6,000 ขวด  ราคาขายขวดละ 100 บาท ราคาทุนขวดละ 60 บาทจาก
ประสบการณ์การขายในอดีตบริษัทคาดวา่จะมีลกูค้ามาแลกสินค้าประมาณ 50% เทา่นัน้ 

ม.ิย. – ธ.ค.  25x1 ลกูค้าน าแสตมป์จ านวน  6,000 ดวง มาแลกน า้หอมไป  

ม.ค. – พ.ค. 25x2   ลกูค้าน าแสตมป์จ านวน  7,500 ดวง มาแลกน า้หอมไปอีก 

31  พ.ค.  25x2    หมดเขตการแลกสินค้า 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเก่ียวกบัการสง่เสริมการขายระหวา่งปี  25x1 ถึง ปี 25x2 ทัง้หมดใน 

สมดุรายวนัทัว่ไป 
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2.  แสดงรายการประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น ณ วนัท่ี 31    
     ธนัวาคม 25x1 

3.  แสดงรายการคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายในงบก าไรขาดทนุบางสว่นส าหรับปี  
     สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 10.  บริษัท แก้วดารา จ ากดั  เป็นบริษัทผู้จดัจ าหน่ายท่ีนอนยางพารา ในปี 25x1 บริษัทขายท่ี
นอนยางพาราจ านวน 800 ชิน้ ในราคาชิน้ละ 1,500 บาท บริษัทรับประกนัคณุภาพเป็นเวลา 1 ปี  
จากประสบการณ์ในอดีตค่าใช้จ่ายในการรับประกันจะเกิดขึน้ประมาณ 15% ของยอดขาย  ใน
ระหวา่งปีมีคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพเกิดขึน้แล้ว 50,000 บาท 

31 ธนัวาคม 25x1  ปรับปรุงประมาณการหนีส้ินจาการรับประกนัคณุภาพ 

 ปี 25x2   มีคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัของปี 25x1 เกิดขึน้ 90,000 บาท ส่วนท่ีเหลือหมด
เขตการการรับประกนัคณุภาพ 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเก่ียวกบัการรับประกนัคณุภาพสินค้าระหวา่งปี  25x1 ถึง ปี 25x2  

     ทัง้หมดในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.  แสดงรายการประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินบางสว่น ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 25x1 

3.   แสดงรายการคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัคณุภาพสินค้าในงบก าไรขาดทนุบางสว่น 

      ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 11.  บริษัท  จีรนนัท์ จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 25x1 ของ ปรากฏว่าพบข้อมลู
ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปลายปี 25x1 บริษัทถูกพนกังานฟ้องร้องค่าเสียหายเน่ืองจากบริษัทไม่มีระบบการ
ป้องกนัความปลอดภยัท าให้พนกังานเกิดอบุตัเิหตไุด้รับบาดเจ็บขาขาด  ศาลยงัไม่ตดัสินคดีนี ้ แต่
มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่บริษัทจะแพ้คดี และประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือว่าบริษัทจะต้องเสีย
คา่ชดเชยจ านวน  1 ล้านบาท 
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2.  โกดงัสินค้าของบริษัทตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้  บริษัทไม่ได้ท าประกนัส าหรับความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึน้จากการถูกน า้ท่วมไว้ จากเหตกุารณ์ในอดีตพบว่าโกดงัสินค้าของบริษัทไม่เคยได้รับ
ความเสียหายจากน า้ทว่มเลย แตอ่าจจะมีความเป็นไปได้วา่น า้จะทว่มโกดงัสินค้าของบริษัท 

3.  บริษัทถูก บริษัท ธารา จ ากัด ฟ้องร้องว่าบริษัทได้ท าการละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้าของ
บริษัท ธารา จ ากดั โดยถกูฟ้องร้องคา่ละเมิดลิขสิทธ์ิจ านวน  3 ล้านบาท  แตศ่าลยงัไมไ่ด้ตดัสินคดี 

4.  บริษัทสัง่ซือ้รถยนต์จากบริษัทแหง่หนึง่ ราคา 900,000 บาท  มีการช าระเงินมดัจ าและ
ออกใบก ากบัสินค้าเรียบร้อย  แตบ่ริษัทยงัไมไ่ด้รับรถเน่ืองจากเกิดความลา่ช้าในการขนสง่ 

5.  ระหว่างปี  25x1  บริษัทขายสินค้าโดยมีการรับประกันหลงัการขาย 1 ปี  จ านวน  
900,000 บาท ปรากฏวา่ในปี 25x1  ไมมี่ลกูค้ามาใช้บริการหลงัการขายเลย 

 

ให้ท า  ให้พิจารณาวา่ควรจะแสดงรายการข้างต้นในงบการเงินอยา่งไรพร้อมให้เหตผุล 
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การประกอบธุรกิจเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี  และมีการบริหารงานท่ีมีความ
ต่อเน่ือง  ตลอดจนถึงการขยายกิจการในอนาคต ท าให้กิจการต้องการเงินทุนเพ่ือมาใช้ในการ
ลงทุนระยะยาว  การจดัหาเงินทุนของกิจการสามารถท าได้โดยระดมทุนจากผู้ ถือหุ้ น หรือบาง
กิจการจ าเป็นต้องหาเงินทนุมาจากแหลง่เงินทนุภายนอกด้วยการก่อหนีส้ินระยะยาวหรือหนีส้ินไม่
หมนุเวียน  โดยผลตอบแทนท่ีกิจการต้องจ่ายให้นกัลงทนุจะมีความแตกตา่งกนั  ถ้าเป็นการจดัหา
เงินทนุจากการออกหุ้นทุนกิจการต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นทนุในรูปของเงิน ปันผล ซึ่งไม่
ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งก าไร  หากจดัหาเงินทุนจากบุคคลภายนอก
ด้วยการก้อหนีส้ินระยะยาวกิจการต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกในรูปของดอกเบีย้
จ่าย ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  การก่อหนีส้ินระยะยาวหรือหนีส้ินไม่หมุนเวียนมีลักษณะ
แตกตา่งจากหนีส้ินหมุนเวียนในเร่ืองของระยะเวลาในการช าระคืน คือ มีระยะเวลาการช าระคืน
เกินกวา่หนึ่งปี  เนือ้หาในบทนีจ้ะกล่าวถึงความหมายของหนีส้ินไม่หมนุเวียน  ประเภทของหนีส้ิน
ไมห่มนุเวียน  วิธีการบนัทกึบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

 

ความหมายและลักษณะของหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้
ก าหนดไว้วา่  หนีส้ินจะจดัประเภทเป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน เม่ือหนีส้ินนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขตรงกนั
ข้ามกบัหนีส้ินหมนุเวียน คือ 

1.  มีการช าระเกินกวา่รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ 
2.  วตัถปุระสงค์เบือ้งต้นไมไ่ด้มีไว้เพ่ือค้า 

3.  ก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน  
จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  หนีส้ินไม่หมนุเวียน หมายถึง หนีส้ินหรือภาระผกูพนัท่ีจะ

ถึงก าหนดเกินกว่า 1 ปี หรือเป็นหนีส้ินระยะยาวท่ีกิจการจะจ่ายช าระหนีส้ินนัน้เกินกว่ารอบ
ระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ   
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ความส าคัญของหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

 หนีส้ินไม่หมุนเวียนมีความส าคญัในการเป็นทางเลือกของกิจการในการจัดหาเงินทุน
หลายประการ ดงันี ้

1.  เป็นแหลง่เงินทนุเดียวท่ีกิจการสามารถหาได้ในขณะนัน้ เน่ืองจากการหาแหล่งเงินทนุ
ด้วยการเพิ่มสว่นของเจ้าของอาจกระท าได้ยาก  

2.  หากกิจการออกเป็นตราสารหนี ้เช่น หุ้นกู้  กิจการสามารถวางแผนการจ่ายดอกเบีย้ท่ี
อาจจะต ่ากวา่ผลตอบแทนท่ีจา่ยจากเงินปันผลได้ และมีระยะเวลาท่ีก าหนดไว้แนน่อน 

3.  การได้เปรียบทางภาษี เน่ืองจากดอกเบีย้ท่ีจ่ายให้ผู้ ถือตราสารหนีถื้อเป็นคา่ใช้จ่ายท่ี
สามารถน าไปหกัก าไรเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ในขณะท่ีเงินปันผลท่ีกิจการจ่ายไปไม่สามารถน าไปหกั
ก าไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

4.  ไม่ต้องมีผู้ มีสิทธิออกเสียงในกิจการเพิ่มขึน้ เพราะการออกตราสารหนีใ้ห้กับผู้ ถือหุ้น
เป็นบุคคลภายนอก มีผลท าให้สิทธิส่วนได้เสียของเจ้าของไม่ลดลงและรักษาสัดส่วนการ
บริหารงานตอ่ไปได้เหมือนเดมิ 

 

ประเภทของหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

พิมพ์พนา  ปีตธวชัชยั และณฐัชานนท์  โกมทุพฒุิพงศ์ (2556 : 91) ได้กลา่วไว้วา่ ประเภท
ของตราสารหนีร้ะยะยาวซึง่จดัประเภทเป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  ตราสาร
หนีท่ี้ไมมี่การซือ้ขายในตลาดทนุ ได้แก่ สญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาว  ตัว๋เงินจา่ย  และตราสารหนีท่ี้มี
การซือ้ขายในตลาดทนุ ได้แก่  พนัธบตัรรัฐบาล  หุ้นกู้  

 พรรณิภา  รอดวรรณะและคณะ (2552 : 63) ได้กลา่วไว้ว่า  โดยทัว่ไปการจ าแนกรายการ
หนีส้ินไมห่มนุเวียน ได้แก่  เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  เงินกู้ ยืมระยะ
ยาวอ่ืน  และหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 

จากข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ประเภทของหนีส้ินไมห่มนุเวียน ประกอบด้วย 

1.  หุ้นกู้หรือพนัธบตัร  
2.  เงินกู้ ยืมระยะยาว 

3.  ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว  
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หุ้นกู้หรือพันธบัตร (Bonds payable or debenture ) 

เม่ือกิจการต้องการจดัหาเงินลงทนุระยะยาวเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงาน การออกหุ้นกู้ซึ่ง
เป็นหนีส้ินระยะยาวจะส่งผลให้กิจการจดัหาเงินได้ง่ายกว่าการจดัหาเงินทนุจากนกัลงทนุ เม่ือมีผู้
มาซือ้หุ้นกู้ของกิจการผู้ ซือ้หุ้นกู้ รายนัน้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้องกิจการ และผลตอนแทนท่ีผู้ ซือ้หุ้น
กู้ จะได้รับคือดอกเบีย้ท่ีกิจการจะจ่ายให้ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในหุ้นกู้   และจะได้รับช าระเงินใน
ราคาตามมูลค่าของหุ้ นกู้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหุ้ นกู้   โดยการศึกษาหุ้ นกู้ จะเร่ิมตัง้แต่
ความหมายของหุ้นกู้   คณุสมบตัิของหุ้นกู้   ชนิดของหุ้นกู้   การบญัชีส าหรับหุ้นกู้   และการแสดง
รายการในงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.  ความหมายของหุ้นกู้  
      พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

หุ้นกู้  หมายถงึ  ตราสารแหง่หนีไ้มว่า่จะเรียกช่ือใดท่ีแบง่เป็นหน่วยแตล่ะหน่วยมีมลูคา่เท่ากนั และ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้า ในอตัราเท่ากนัทกุหน่วย  โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ ให้
กู้ ยืมหรือผู้ ซือ้ เพ่ือแสดงสิทธิจะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนของผู้ ถือตราสารดงักลา่ว 

      ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1229  ได้ก าหนดไว้ว่าบริษัทจ ากัด
ออกหุ้นกู้ ไม่ได้  แต่บริษัทมหาชนจ ากัด ตามมาตรา 145  ได้ก าหนดว่า ในการกู้ เงินของบริษัท
สามารถท าได้โดยการออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

       นจุรี  พิเชฐกุล  (2556 : 5)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หุ้นกู้  หมายถึง  ตราสารแสดง
พนัธะหนีส้ิน โดยอาจจะออกให้กบัผู้ ถือหรือระบชุ่อผู้ ถือลงในตราสารก็ได้  ตามปกติในตราสารจะ
แสดงราคาตามมลูคา่อนัเป็นจ านวนเงินต้นท่ีจะต้องจา่ยช าระ ณ วนัถึงก าหนด  อตัราดอกเบีย้และ
ก าหนดเวลาการจา่ยดอกเบีย้ 

              จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หุ้นกู้  คือ ตราสารทางการเงินท่ีกิจการออกให้เพ่ือเป็น
หลกัฐานในการกู้ ยืมเงินระยะยาว  โดยปกติหุ้นกู้ จะแสดงราคาตามมลูคา่ซึ่งจะต้องจ่ายช าระ ณ 
วนัครบก าหนด ก าหนดเวลาช าระคืนหรือวนัไถ่ถอน  อตัราดอกเบีย้และวนัท่ีจะต้องจา่ยดอกเบีย้ 

  

2.  ชนิดของหุ้นกู้ 

      การออกหุ้นกู้ มีหลายลักษณะ ขึน้อยู่กับนโยบายของกิจการท่ีน าหุ้นกู้ ออกขายและ
ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ ซึง่การออกหุ้นกู้จะต้องอยู่ภายใต้การก ากบัดแูล



หน้า  46 บทที่  2  หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

 

โดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535  ซึ่งชนิดของหุ้นกู้
สามารถแบง่ได้หลายลกัษณะ ดงันี ้

     2.1  หุ้นกู้ท่ีมีสินทรัพย์ค า้ประกัน (Secured bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีกิจการออกโดยน า 

สินทรัพย์มาค า้ประกนัหุ้นกู้นัน้ ถ้ากิจการเลิกหรือล้มละลาย ผู้ ถือหุ้นกู้ชนิดนีมี้สิทธิได้รับช าระหนี ้
จากจ านวนเงินท่ีขายสินทรัพย์ท่ีค า้ประกันหุ้นกู้นัน้ก่อนเป็นอนัดบัแรก หากเงินสดจากการขาย
สินทรัพย์ค า้ประกนัไมเ่พียงพอช าระหนีผู้้ ถือหุ้นกู้ ก็จะกลายเป็นเจ้าหนีท้ัว่ไปส าหรับยอดหนีท่ี้ยงัไม่
จา่ยช าระ  

     2.2  หุ้นกู้ท่ีไม่มีสินทรัพย์ค า้ประกัน (Unsecured bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีกิจการออก
โดยไมมี่สินทรัพย์มาค า้ประกนัหุ้นกู้นัน้ ถ้ากิจการเลิกหรือล้มละลาย ผู้ ถือหุ้นกู้ชนิดนีมี้สิทธิเหมือน
เจ้าหนีท้ัว่ไปของกิจการ  ซึง่มีสิทธิได้รับช าระหนีเ้ทา่กบัเจ้าหนีค้นอ่ืน ๆ 

     2.3  หุ้นกู้ท่ีระบุช่ือผู้ถือ (Registered bonds) หุ้นกู้ ชนิดนีจ้ะจ่ายเงินต้นและ
ดอกเบีย้ให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้น การซือ้ขายหุ้นกู้จะต้องมีการออกหุ้นใบใหม่ 

     2.4  หุ้นกู้ท่ีไม่ระบุช่ือผู้ถือ (Coupon bonds) หุ้นกู้ ชนิดนีจ้ะจ่ายเงินต้นและ
ดอกเบีย้ให้กบัผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ  การโอนกรรมสิทธ์ิสามารถกระท าได้โดยการสง่มอบใบหุ้น 

     2.5  หุ้นกู้ท่ีไม่จ่ายดอกเบีย้จนกระท่ังถงึวันครบก าหนดไถ่ถอน (Zero-coupon  

bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ระหว่างงวด แตจ่ะจ่ายพร้อมเงินต้นเม่ือหุ้นกู้ครบก าหนด
ไถ่ถอน 

     2.6  หุ้นกู้ชนิดไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (Callable bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีกิจการผู้ออก
มีสิทธิท่ีจะเรียกหุ้นกู้มาไถ่ถอนคืนก่อนวนัครบก าหนดได้ 

     2.7  หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีจะ
น าไปแลกหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นทนุตามเง่ือนไข เวลา และราคาท่ีระบไุว้ในใบหุ้นนัน้ 

     2.8  หุ้นกู้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเป็นงวด (Serial bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีออกพร้อมกนั
ทัง้จ านวนแตค่รบก าหนดไถ่ถอนเป็นงวด ๆ เช่น กิจการน าหุ้นกู้ออกขายปี 25x1 ราคาตามมลูคา่ 
100,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 25x5 ถึง 25x4  ปีละ 20,000 บาท 

     2.9  หุ้นกู้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนทัง้จ านวน (Term bonds) คือ หุ้นกู้ ท่ีออกพร้อม
กนัและครบก าหนดไถ่ถอนพร้อมกันทัง้จ านวน เช่น กิจการน าหุ้นกู้ ออกขายปี 25x1 ราคาตาม
มลูคา่ 500,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 25x4 ทัง้จ านวน คือ 500,000 บาท 
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3.  การบัญชีส าหรับหุ้นกู้ 

    การขายหุ้นกู้ ของกิจการนัน้  กิจการต้องค านวณราคาขายหุ้ นกู้  โดยพิจารณาอัตรา
ดอกเบีย้หุ้นกู้ ของกิจการเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  ซึ่งกิจการอาจขาย
หุ้นกู้ ได้ในราคาแตกตา่งกนัดงันี ้

     1.  ถ้าอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ใกล้เคียงหรือเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด
กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาตามมลูคา่ 

     2.  ถ้าหากอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  ค านวณ
ราคาขายหุ้นกู้ ได้จาก การน ามลูค่าปัจจบุนัของหุ้นกู้  บวกด้วย มลูค่าปัจจบุนัของดอกเบีย้หุ้นกู้
กิจการอาจขายหุ้นกู้ ได้ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ 

     3.  ถ้าอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้สงูกวา่อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาดกิจการจะขาย
หุ้นกู้ ได้ในราคาท่ีสงูกวา่มลูคา่    

 

     การท่ีราคาขายหุ้นกู้ ต ่ากว่าหรือสูงกว่ามูลค่าถือเป็นการชดเชยดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ท่ีมี
อตัราแตกตา่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาดนัน่เอง  ในการขายหุ้นกู้จะบนัทึกบญัชีหุ้นกู้
ด้วยราคาตามมูลค่าเสมอ  และบนัทึกส่วนต่างท่ีเกิดจากการขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากว่ามูลค่าใน 

บญัชีสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  (Premium on bonds) และบนัทกึสว่นตา่งท่ีเกิดจากการขายหุ้นกู้ ในราคา
สงูกว่ามูลค่าในบญัชีส่วนเกินมลูคา่หุ้นกู้  (Discount on bonds) บญัชีส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้ หรือ
สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ เป็นบญัชีปรับมลูคา่บญัชีของหุ้นกู้ ให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั    โดยน าบญัชีส่วนเกิน
มลูค่าหุ้นกู้ ไปบวกกบับญัชีหุ้นกู้  หรือน าบญัชีส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้ ไปหกัจากบญัชีหุ้นกู้  เพ่ือแสดง
มลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน การบนัทกึบญัชีส าหรับหุ้นกู้   จะมีวิธีการดงันี ้

    3.1  การขายหุ้นกู้ 

          การน าหุ้นกู้ ออกขายนัน้ กิจการอาจขายหุ้นกู้ ตรงตามงวดการจ่ายดอกเบีย้ คือ
ขายหุ้ นกู้ ในวันท่ีก าหนดจ่ายดอกเบีย้ หรือขายหุ้ นกู้ ระหว่างงวดการจ่ายดอกเบีย้คือขายหุ้ นกู้
หลงัจากวนัท่ีก าหนดจ่ายดอกเบีย้  เช่น  กิจการออกหุ้นกู้   100,000 บาท ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก
วนัท่ี  1 มีนาคมของทกุปี  หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายในวนัท่ี 1 มีนาคม ถือว่ากิจการขายหุ้นกู้ตรง
งวดดอกเบีย้  หากกิจการน าหุ้นกู้ ออกขายวันท่ี 1 กรกฎาคม ถือว่ากิจการขายหุ้นกู้ ระหว่างงวด
ดอกเบีย้ ซึง่การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้
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         3.1.1  กรณีออกขายหุ้นกู้ตรงงวดดอกเบีย้ 

         กรณีท่ี 1  ขายหุ้นกู้ ในราคาเทา่กบัราคาตามมลูคา่ 

เดบติ  เงินสด    xx 

เครดติ  หุ้นกู้      xx 

 

         กรณีท่ี 2  ขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากวา่ราคาตามมลูคา่ 

เดบติ  เงินสด    xx 

           สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้    xx 

เครดติ หุ้นกู้      xx 

 

         กรณีท่ี 3  ขายหุ้นกู้ ในราคาสงูกวา่ราคาตามมลูคา่ 

เดบติ  เงินสด    xx 

เครดติ หุ้นกู้      xx 

            สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    xx 

 

         3.1.2  กรณีออกขายหุ้นกู้ระหว่างงวดดอกเบีย้  

                     การขายหุ้นกู้ ระหว่างงวดดอกเบีย้เป็นการขายหุ้นกู้ โดยรวมดอกเบีย้ค้าง
จ่ายตัง้แต่วันท่ีจ่ายดอกเบีย้ครัง้สุดท้ายจนถึงวันท่ีขายหุ้นกู้  ในการจ่ายดอกเบีย้ในงวดต่อไป  
กิจการผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายคืนดอกเบีย้จ านวนนี ้ให้แก่ผู้ ซือ้หุ้นกู้  บนัทกึบญัชีดงันี ้

        กรณีท่ี 1  ขายหุ้นกู้ ในราคาเทา่กบัราคาตามมลูคา่ 

เดบติ  เงินสด    xx 

เครดติ  หุ้นกู้      xx 

 ดอกเบีย้ค้างจา่ย   xx 

 

       กรณีท่ี 2  ขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากวา่ราคาตามมลูคา่ 

เดบติ  เงินสด    xx 

           สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้    xx 

เครดติ   หุ้นกู้      xx 

 ดอกเบีย้ค้างจา่ย   xx 



บทที่  2  หนีส้ินไม่หมุนเวียน หน้า  49 

 

สว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
จ านวนงวดดอกเบีย้ 

      กรณีท่ี 3  ขายหุ้นกู้ ในราคาสงูกวา่ราคาตามมลูคา่ 

เดบติ  เงินสด    xx 

เครดติ  หุ้นกู้      xx 

          สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    xx 

            ดอกเบีย้ค้างจา่ย    xx 

        
     3.2  การตัดส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 

             ส่วนเกินหรือส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้  เกิดจากการท่ีกิจการขายหุ้นกู้ ได้ในราคาสงูกว่า
หรือต ่ากวา่ราคาตามมลูคา่ เน่ืองมาจากอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ไมเ่ทา่กบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงใน
ท้องตลาด บนัทึกการตดัส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ เข้าบญัชีดอกเบีย้จ่าย  เป็นการปรับ
ดอกเบีย้จา่ยของหุ้นกู้ตามบญัชีให้ใกล้เคียงกบัดอกเบีย้จา่ยท่ีแท้จริง บนัทกึบญัชีดงันี ้

              บันทกึการตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้       

เดบติ สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    xx    

  เครดติ ดอกเบีย้จา่ย     xx  

  

       บันทกึการตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 

เดบติ ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้           xx 

 

    วิธีการตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้หรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  มี 2 วิธี คือ 

           3.2.1  วิธีเส้นตรง (Straight-line method) เป็นการตดัส่วนเกินหรือส่วนลด
มลูคา่หุ้นกู้ ไปเป็นดอกเบีย้จ่ายด้วยจ านวนเท่ากนัทกุงวด ซึ่งเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ส่วนเกิน
หรือส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้ ก็จะถกูตดัออกไปหมดพอดี ค านวณโดยการน าส่วนเกินหรือส่วนลดมลูคา่
หุ้นกู้หารด้วยจ านวนงวดดอกเบีย้ เขียนเป็นสมการค านวณได้ดงันี ้

 

 

สว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นตดับญัชีตอ่งวด   =          
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         3.2.2  วิธีอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง (Effective interest method)  เป็นการตดั
สว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ ไปเป็นดอกเบีย้จ่าย โดยการค านวณหาอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด
หรืออตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ณ วนัท่ีน าหุ้นกู้ออกขาย ค านวณดอกเบีย้จ่ายในแตล่ะงวดได้โดยการ
น าราคาตามบญัชีของหุ้นกู้  ณ วนัต้นงวด คณูกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด ดอกเบีย้จ่าย
ท่ีได้ในแตล่ะงวดจะมีจ านวนไม่เท่ากนั แตอ่ตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในแต่ละงวดจะเท่ากนั  ผลตา่ง
ระหวา่งดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกบัดอกเบีย้ท่ีค านวณได้ในแตล่ะงวดเป็นจ านวนท่ีน าไปตดับญัชีส่วนเกิน
หรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  สามารถเขียนสมการค านวณดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของหุ้นกู้   ได้ดงันี ้

 

         ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง   =   ราคาปัจจบุนัหรือราคาตามบญัชีหุ้นกู้  × อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

3.3  การจ่ายดอกเบีย้ 

       เป็นการบนัทึกการจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้  ค านวณได้โดยการน าราคาตามมลูคา่หุ้นกู้  คณู
กบัอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  เขียนเป็นสมการค านวณได้ดงันี ้

 

   ดอกเบีย้จา่ย  =  ราคาตามมลูคา่หุ้นกู้  x อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  x ระยะเวลา  

 

       การบันทกึบัญชี เป็นดงันี ้

เดบติ ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ เงินสด      xx 

 

     หากกิจการบนัทึกการตดับญัชีส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้หรือส่วนเกินมลูคา่หุ้นกู้  ตรงกบังวด
การจ่ายดอกเบีย้ ดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกบญัชีด้วยจ านวนเท่ากบั เงินสดจ่ายตอ่งวดบวกส่วนลด
มลูคา่หุ้นกู้ตดับญัชี หรือสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้หกัเงินสดจา่ยตอ่งวด การบนัทกึบญัชีดงันี ้

     บันทกึการตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 

เดบติ ดอกเบีย้จา่ย    xx 

เครดติ เงินสด      xx               
          สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้          xx 
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      บันทกึการตัดส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้     

เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย    xx    

                                  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    xx    

เครดติ เงินสด                      xx 

 

     3.4  การไถ่ถอนหุ้นกู้ 

            การไถ่ถอนหุ้นกู้หรือก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้  กิจการอาจเลือกไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือ
ครบก าหนด หรือก่อนครบก าหนดตามความพร้อมของกิจการ 

3.4.1  การไถ่ถอนหุ้นกู้เม่ือครบก าหนด  มลูคา่ตามบญัชีของหุ้นกู้    ณ  วนัไถ่ 
ถอนจะเทา่กบัราคาตามมลูคา่หุ้นกู้  ไม่ว่ากิจการจะออกหุ้นกู้ ในราคาใด  ถ้ามีส่วนเกินหรือส่วนลด
มลูคา่หุ้นกู้ ก็จะถกูตดัขายไปแล้วทัง้หมด การบนัทกึบญัชีการไถ่ถอนหุ้นกู้ดงันี ้

เดบติ  หุ้นกู้     xx 

  เครดติ  เงินสด     xx 

 

3.4.2  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

สามารถกระท าได้ หากกิจการผู้ออกหุ้นกู้ มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้ กลบัคืนมา 
และเง่ือนไขการออกหุ้นกู้ ระบไุว้ว่าสามารถไถ่ถอนคืนก่อนวนัครบก าหนดได้  ซึ่งการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก าหนดจะมีราคาไถ่ถอนระบไุว้ซึง่มกัจะมีราคาสงูกวา่ราคาตามมลูคา่หุ้นกู้  เพ่ือชดเชย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีต้องสญูเสียดอกเบีย้ท่ีจะได้รับในอนาคต การบนัทกึบญัชีการไถ่ถอนหุ้นกู้   ดงันี ้

         3.4.2.1  กรณีมีส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ หากต้องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนั 

ครบก าหนด จะต้องบนัทึกดอกเบีย้จ่ายและตดัส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมด  การไถ่ถอนหุ้นกู้จะเกิด
ก าไรหรือขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  แสดงรายการในงบก าไรขาดทนุของกิจการ  การบนัทึกบญัชี
เป็นดงันี ้ 

กรณีเกิดผลขาดทุนจากการไถ่ถอน     

เดบติ  หุ้นกู้          xx                 
           ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้    xx   

 เครดติ  เงินสด      xx 

  สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้     xx        
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กรณีเกิดก าไรจากการไถ่ถอน 

เดบติ  หุ้นกู้      xx 

             เครดติ  เงินสด                      xx 

สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้             xx 

                        ก าไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้    xx 

 

                  3.4.2.2  กรณีมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้  หากต้องการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวัน
ครบก าหนด จะต้องบนัทึกดอกเบีย้จ่ายและตดัส่วนเกินมลูคา่หุ้นกู้ ทัง้หมด การไถ่ถอนหุ้นกู้จะเกิด
ก าไรหรือขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  แสดงรายการในงบก าไรขาดทนุของกิจการ  การบนัทึกบญัชี
เป็นดงันี ้

กรณีเกิดผลขาดทุนจากการไถ่ถอน     

เดบติ  หุ้นกู้      xx                  
                          สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้   xx   

                                     ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้   xx  

    เครดติ เงินสด      xx 

 

   กรณีเกิดก าไรจากการไถ่ถอน 

เดบติ  หุ้นกู้      xx 

                              สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    xx 

เครดติ   เงินสด                        xx 

                         ก าไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้    xx 

 

     3.5  การบันทกึรายการเก่ียวกับหุ้นกู้ 

             เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการบนัทึกรายการเก่ียวกับหุ้นกู้  ได้แก่ ราคาขายหุ้นกู้  
วนัท่ีขายหุ้นกู้   อายุของหุ้นกู้   และอัตราดอกเบีย้หุ้นกู้ กับอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตามท้องตลาด  
การค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้ ตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแท้จริง และการบนัทึกรายการบญัชีเก่ียวกับหุ้นกู้ จึง
สามารถแบง่ออกได้เป็น 6 กรณี ดงันี ้
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กรณีท่ี 1  การขายหุ้นกู้ ในราคาตามมลูคา่ตรงงวดดอกเบีย้ 

กรณีท่ี 2  การขายหุ้นกู้ ในราคาตามมลูคา่ระหวา่งงวดดอกเบีย้ 

กรณีท่ี 3  การขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ตรงงวดดอกเบีย้ 

กรณีท่ี 4  การขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ระหวา่งงวดดอกเบีย้ 

กรณีท่ี 5  การขายหุ้นกู้ ในราคาสงูกวา่มลูคา่ตรงงวดดอกเบีย้ 

กรณีท่ี 6  การขายหุ้นกู้ ในราคาสงูกวา่มลูคา่ระหวา่งงวดดอกเบีย้ 

 

3.5.1  การขายหุ้นกู้ในราคาตามมูลค่าตรงงวดดอกเบีย้ 

          หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายตรงงวดดอกเบีย้  และอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้
ใกล้เคียงหรือเทา่กบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาตามมลูคา่ 
ท่ีจดทะเบียนไว้  และจ่ายดอกเบีย้ตามงวดดอกเบีย้ทกุงวด  การค านวณราคาขายหุ้นกู้  การตดั
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้   การบนัทึกบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง  2.1  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.1 บริษัท กนก จ ากดั ออกหุ้นกู้  12% ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  ราคาตามมลูคา่ 5,000 

บาท อาย ุ3 ปี ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 31 กรกฎาคมของทกุปี อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงใน
ท้องตลาด 12%  น าออกขายวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1 

(1)  การค านวณราคาขายหุ้นกู้ 

       ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้และดอกเบีย้ 

  มลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้  5,000 บาท (5,000 x 0.71178)  3,558.90 

   (เปิดตาราง PVIF  n = 3 , i = 12%) 

  มลูคา่ปัจจบุนัของดอกเบีย้ 600 บาท (600 x 2.40183)  1,441.10 

(เปิดตาราง PVIFA  n = 3 , i = 12%) 

   ดงันัน้ราคาขายหุ้นกู้       5,000.00 

  ราคาตามมลูคา่       5,000.00 

  สว่นเกินหรือลดมลูคา่หุ้นกู้             0.00 
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(2)  การค านวณการตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
วนั เดือน ปี ดอกเบีย้จา่ย 

(5,000x12%) 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
ตดัจ าหนา่ย 

ราคาตามบญัชี 

หุ้นกู้  
  1 ส.ค. 25x1    5,000.00 

31 ก.ค. 25x2 600 600 0 5,000.00 

31 ก.ค. 25x3 600 600 0 5,000.00 

31 ก.ค. 25x4 600 600 0 5,000.00 

     

 

(3)  การบันทกึบัญชี 

  25x1 

        ส.ค.  1   เดบติ  เงินสด   5,000 

     เครดติ  หุ้นกู้     5,000 

บนัทกึการขายหุ้นกู้ ในราคาตามมลูคา่ 

 

  ธ.ค. 31     เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย       250 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้จา่ย 

25x2 

  ก.ค. 31    เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย       350 

     เครดติ  เงินสด        600 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้งวดท่ี 1 

 

ธ.ค. 31   เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย       250 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้จา่ย 
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25x3 

ก.ค. 31    เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย       350 

     เครดติ  เงินสด       600 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้งวดท่ี 2 

  

ธ.ค. 31    เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย       250 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้จา่ย 

25x4 

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                         ดอกเบีย้จา่ย       350 

     เครดติ เงินสด       600 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้งวดท่ี 3 

 

  ส.ค.  1  เดบติ  หุ้นกู้    5,000 

     เครดติ  เงินสด    5,000 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนดในราคาตามมลูคา่ 

 

 

(4)  การแสดงรายการในงบการเงนิ 

        บริษัท กนก จ ากัด จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินไม่หมุนเวียนในปี 25x1  

และปี 25x2  ส่วนในปี 25x3  จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากหุ้นกู้จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนในปีถัดไป (25x4) งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละปีจะ
แสดงดงันี ้
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บริษัท กนก จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
         25x1         25x2         25x3       

ค่าใช้จ่าย 

      ดอกเบีย้จา่ย          250           600            600 

 

บริษัท กนก จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

(หนว่ย : บาท) 
         25x1           25x2  25x3    

หนีส้ิน 

หนีส้ินหมุนเวียน 

      หุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี       5,000 

           ดอกเบีย้ค้างจา่ย       250    250    250 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

      หุ้นกู้      5,000  5,000 

 

3.5.2  การขายหุ้นกู้ในราคาตามมูลค่าระหว่างงวดดอกเบีย้ 

          หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายระหว่างงวดดอกเบีย้  และอตัราดอกเบีย้ของ
หุ้นกู้ ใกล้เคียงหรือเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาตาม
มูลค่า บวกด้วยดอกเบีย้หุ้นกู้ คงค้างตัง้แต่วันจ่ายดอกเบีย้งวดก่อนจนถึงวันท่ีขายหุ้นกู้   เม่ือถึง
ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ในงวดถัดไป กิจการจะจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เต็มจ านวน  การบนัทึกบญัชี และ
การแสดงรายการในงบการเงินสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  2.2  ดงันี ้
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ตัวอย่าง 2.2   จากตวัอย่าง 2.1  บริษัท กนก จ ากดั ออกหุ้นกู้  12% ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1    

ราคาตามมลูคา่ 5,000 บาท อาย ุ 3 ปี ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 31 กรกฎาคมของทกุปี 

อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด 12%  หากน าหุ้นกู้ ออกขายวนัท่ี 1 ตลุาคม 25x1 บริษัท
จะต้องเรียกดอกเบีย้คงค้างระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 1 ตลุาคม ไว้ในราคาขายด้วย  

(1) การบันทกึบัญชี 

   25x1 

  ต.ค.  1   เดบติ เงินสด   5,100 

     เครดติ  หุ้นกู้     5,000 

      ดอกเบีย้ค้างจา่ย       100 

    บนัทกึการขายหุ้นกู้ ในราคาตามมลูคา่ 

 

  ธ.ค. 31     เดบติ ดอกเบีย้จา่ย       150 

     เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ย 

25x2 

  ก.ค. 31    เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย       350 

     เครดติ  เงินสด       600 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้งวดท่ี 1 

 

ธ.ค. 31   เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย       250 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้จา่ย 

25x3 

ก.ค. 31    เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย       350 

     เครดติ  เงินสด       600 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้งวดท่ี 2 
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25x3 

ธ.ค. 31    เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย       250 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้จา่ย 

25x4 

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                         ดอกเบีย้จา่ย       350 

     เครดติ เงินสด       600 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้งวดท่ี 3 

 

  ส.ค.  1  เดบติ  หุ้นกู้    5,000 

     เครดติ  เงินสด    5,000 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนดในราคาตามมลูคา่ 

 

(2) การแสดงรายการในงบการเงนิ 

        บริษัท กนก จ ากัด จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินไม่หมุนเวียนในปี 25x1  

และปี 25x2  ส่วนในปี 25x3  จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากหุ้นกู้จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนในปีถัดไป (25x4) งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละปีจะ
แสดงดงันี ้

บริษัท กนก จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ(บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
         25x1         25x2         25x3       

ค่าใช้จ่าย 

      ดอกเบีย้จา่ย         150           600            600 
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บริษัท กนก จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
         25x1           25x2  25x3    

หนีส้ิน 

หนีส้ินหมุนเวียน 

      หุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี       5,000 

           ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250    250    250 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

      หุ้นกู้      5,000  5,000 

 

3.5.3  การขายหุ้นกู้ในราคาต ่ากว่ามูลค่าตรงงวดดอกเบีย้ 

                       หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายตรงงวดดอกเบีย้  และอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้
ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาต ่ากว่ามูลค่า  เม่ือถึง
ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ กิจการจะจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เต็มจ านวน และต้องตดัส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ เพ่ือ
เพิ่มดอกเบีย้หุ้นกู้ ให้เท่ากับดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  การค านวณราคาขายหุ้นกู้  การตัด
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้   การบนัทึกบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง  2.3  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.3   บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั ออกหุ้นกู้  12% ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  ราคาตามมลูคา่ 

5,000 บาท อาย ุ 3 ปี ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 31 กรกฎาคมของทกุปี อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริงในท้องตลาด 14%  บริษัทน าหุ้นกู้ออกขายวนัท่ี  1  สิงหาคม 25x1   และไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือ
ครบก าหนดในราคาตามมลูคา่ 

(1)  การค านวณราคาขายหุ้นกู้ 

        ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้และดอกเบีย้ 

  มลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้  5,000 บาท (5,000 x 0.67497)  3,374.85 

   (เปิดตาราง PVIF  n = 3 , i = 14%) 

  มลูคา่ปัจจบุนัของดอกเบีย้ 600 บาท (600 x 2.32163)  1,392.98 

(เปิดตาราง PVIFA  n = 3 , i = 14%) 
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   ดงันัน้ราคาขายหุ้นกู้       4,767.83 

  ราคาตามมลูคา่       5,000.00 

  สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้          232.17 

 

(2) การค านวณการตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
วนั เดือน ปี ดอกเบีย้จา่ย 

(5,000x12%) 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
ตดัจ าหนา่ย 

ราคาตามบญัชี 

หุ้นกู้  
  1 ส.ค. 25x1    4,767.83 

31 ก.ค. 25x2 600 667.50 67.50 4,835.33 

31 ก.ค. 25x3 600 676.95 76.95 4,912.28 

31 ก.ค. 25x4 600 687.72 87.72 5,000.00 

          232.17  

 

(3)  การบันทกึบัญชี 

25x1 

ส.ค.  1   เดบติ  เงินสด   4,767.83 

                                        สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้     232.17 

     เครดติ  หุ้นกู้              5,000 

บนัทกึการขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ 

 

  ธ.ค.  31  เดบติ   ดอกเบีย้จา่ย      278.13 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

                       สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้         28.13 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
  25x2    

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย     389.37 

     เครดติ  เงินสด       600 

                       สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้         39.37 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
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25x2    

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย         282.06 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

          สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้           32.06 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
  25x3    

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย     394.89 

     เครดติ  เงินสด         600 

                        สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้         44.89 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
 

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย      286.55 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

                        สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้         36.55 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
  25x4    

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย     401.17 

     เครดติ  เงินสด       600 

                          สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้         51.17 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ส.ค.  1   เดบติ หุ้นกู้    5,000 

     เครดติ  เงินสด    5,000 

    บนัทกึไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนด 
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หากต้องการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบก าหนด จะต้องบนัทึกดอกเบีย้จ่ายและตดัส่วนลด
มลูค่าหุ้นกู้ทัง้หมดด้วย จากตวัอย่าง  บริษัท แก้วฟ้า จ ากัด จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในราคา 4,800 
บาท วนัท่ี 1  มีนาคม  25x4  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

  มี.ค. 1  เดบติ หุ้นกู้    5,000 

                        ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                      ดอกเบีย้จา่ย      114.62* 
     เครดติ  สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้   (87.72x7/12)           51.17 

      เงินสด        5,150** 

      ก าไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้          163.45 

    บนัทกึการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนด 

*ดอกเบีย้จา่ย  = (600 x 2/12) + (87.72x2/12) =    114.62 

**เงินสด =  4,800 + 250 +100  =  5,150 

 

(4)  การแสดงรายการในงบการเงนิ 

 บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในสว่นของหนีส้ินไมห่มนุเวียนในปี 25x1   

และปี 25x2 ส่วนในปี 25x3  จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากหุ้นกู้จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนในปีถัดไป (25x4) งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละปี      
จะแสดงดงันี ้

บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ(บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
    25x1                  25x2         25x3 

ค่าใช้จ่าย 

     ดอกเบีย้จา่ย    278.13            671.43        681.44 
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บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
    25x1                  25x2         25x3 

หนีส้ิน 

หนีส้ินหมุนเวียน 

     หุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี      5,000.00 

     หกั สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้            51.17  4,948.83 

     ดอกเบีย้ค้างจา่ย             250.00                        250.00                    250.00 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     หุ้นกู้        5,000.00      5,000.00 

     หกั สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้       204.04   4,795.96        132.61  4,867.39 

 

3.5.4  การขายหุ้นกู้ในราคาต ่ากว่ามูลค่าระหว่างงวดดอกเบีย้ 

                       หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายระหว่างงวดดอกเบีย้  และอตัราดอกเบีย้ของ
หุ้นกู้ ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาต ่ากว่ามลูคา่บวก
ด้วยดอกเบีย้หุ้นกู้คงค้างและตดัส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ ตัง้แต่วนัจ่ายดอกเบีย้งวดก่อนจนถึงวนัท่ีขาย
หุ้นกู้   เม่ือถึงก าหนดจ่ายดอกเบีย้ กิจการจะจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เต็มจ านวน และต้องตดัส่วนลด
มลูค่าหุ้นกู้ เพ่ือเพิ่มดอกเบีย้หุ้นกู้ ให้เท่ากับดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  การค านวณราคาขาย
หุ้นกู้  การตดัส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้   การบนัทึกบญัชี และการแสดงรายการในงบการเงินสามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง  2.4  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.4  จากตวัอย่าง 2.3   บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั ออกหุ้นกู้  12%  ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 25x1  

ราคาตามมลูคา่ 5,000 บาท อาย ุ 3 ปี ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 31 กรกฎาคมของทกุปี 

อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด 14%  หากบริษัทน าหุ้นกู้ ออกขายวนัท่ี 1 ตลุาคม 25x1 บริษัท
จะต้องเรียกดอกเบีย้คงค้างระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 1 ตลุาคม ไว้ในราคาขาย และตดัส่วนลด
มลูคา่หุ้นกู้ ด้วย 
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(1)  การค านวณราคาขายหุ้นกู้  
        ราคาขายหุ้นกู้  ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม  25x1  เทา่กบั  4,767.83  บาท ราคาขายหุ้นกู้  ณ 
วนัท่ี  1  ตลุาคม 25x1  จะต้องท าการปรับปรุงโดยตดัจ าหน่ายส่วนลดมลูค่าหุ้นกู้ ระหว่างวนัท่ี 1 
สิงหาคม ถึง 1 ตลุาคม 25x1 ดงันี ้

       ดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตามท้องตลาด      =  4,767.83 x  14% x 
12

2
 =    111.25 

      ดอกเบีย้หุ้นกู้          =  5,000.00 x  12%  x 
12

2
 =    100.00       

      สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตดัจ าหนา่ย       =      11.25 

      มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 25x1  =  4,767.83 + 11.25   = 4,779.08 

 

(2) การค านวณตัดส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
      เน่ืองจากเง่ือนไขการออกหุ้ นกู้ เหมือนการขายหุ้ นกู้ ในราคาต ่ากว่ามูลค่าตรงงวด

ดอกเบีย้  การค านวณการตดัส่วนลดมูลคา่หุ้นกู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงจึงไม่แตกตา่งจาก
กนั ดงันี ้

วนั เดือน ปี ดอกเบีย้จา่ย 

(5,000x12%) 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
ตดัจ าหนา่ย 

ราคาตามบญัชี 

หุ้นกู้  
1 ส.ค.25x1    4,767.83 

31 ก.ค. 25x2 600 667.50 67.50 4,835.33 

31 ก.ค. 25x3 600 676.95 76.95 4,912.28 

31 ก.ค. 25x4 600 687.72 87.72 5,000.00 

          232.17  

 

(3) การบันทกึบัญชี 

25x1 

ต.ค.  1   เดบติ  เงินสด   4,879.08 

                                        สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้     220.92 

     เครดติ  หุ้นกู้     5,000 

      ดอกเบีย้ค้างจา่ย      100 

บนัทกึการขายหุ้นกู้ ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ 



บทที่  2  หนีส้ินไม่หมุนเวียน หน้า  65 

 

25x1 

  ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     166.88 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

                             สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้        16.88 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
25x2    

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย     389.37 

     เครดติ  เงินสด       600 

                       สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  (67.50x7/12)      39.37 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
 

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย      282.06 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

                          สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้              32.06 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
  25x3    

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย     394.89 

     เครดติ  เงินสด       600 

                        สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้         44.89 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
 

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย      286.55 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      250 

                        สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้                36.55 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
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  25x4    

  ก.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     250 

                                        ดอกเบีย้จา่ย     401.17 

     เครดติ  เงินสด       600 

                          สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้        51.17 

บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ส.ค.  1   เดบติ หุ้นกู้    5,000 

     เครดติ  เงินสด    5,000 

    บนัทกึไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนด 

 

(4) การแสดงรายการในงบการเงนิ 

      บริษัทแก้วฟ้า จ ากดั จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินไม่หมุนเวียนในปี 25x1  

และปี 25x2 ส่วนในปี 25x3  จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากหุ้นกู้จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนในปีถัดไป (25x4) งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละปี จะ
แสดงดงันี ้

บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ(บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
    25x1                  25x2         25x3 

ค่าใช้จ่าย 

     ดอกเบีย้จา่ย    166.88            671.43        681.44 
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บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
    25x1                  25x2         25x3 

หนีส้ิน 

หนีส้ินหมุนเวียน 

     หุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี      5,000.00 

     หกั สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้            51.17  4,948.83 

     ดอกเบีย้ค้างจา่ย             250.00                        250.00                    250.00 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     หุ้นกู้        5,000.00      5,000.00 

     หกั สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้        204.04   4,795.96        132.61  4,867.39 

 

3.5.5  การขายหุ้นกู้ในราคาสูงกว่ามูลค่าตรงงวดดอกเบีย้ 

                        หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายตรงงวดดอกเบีย้  และอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้
สูงกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาสูงกว่ามูลค่า เม่ือถึง
ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ กิจการจะจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เต็มจ านวน และต้องตดัส่วนเกินมูลคา่หุ้นกู้ เพ่ือ
ลดดอกเบีย้หุ้ นกู้ ให้เท่ากับดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  การค านวณราคาขายหุ้นกู้  การตัด
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้   การบนัทึกบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงินสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง  2.5  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.5 บริษัท สนกุ จ ากดั ออกหุ้นกู้  12%  ในวนัท่ี 1  เมษายน 25x1  ราคาตามมลูคา่ 

5,000 บาท อาย ุ 3 ปี ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ คือทกุวนัท่ี 30 กนัยายน และวนัท่ี 31 
มีนาคม ของทุกปี อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด 10% บริษัทน าหุ้นกู้ ออกขายวนัท่ี 1 
เมษายน 25x1  และไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนดในราคาตามมลูคา่ 
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(1) การค านวณราคาขายหุ้นกู้ 

      ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้และดอกเบีย้ 

  มลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้  5,000 บาท (5,000 x 0.74622)  3,731.10 

   (เปิดตาราง PVIF  n = 6 , i = 5%) 

  มลูคา่ปัจจบุนัของดอกเบีย้ 300 บาท (300 x 5.07569)  1,522.71 

(เปิดตาราง PVIFA  n = 6 , i = 5%) 

   ดงันัน้ราคาขายหุ้นกู้       5,253.81 

  ราคาตามมลูคา่       5,000.00 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้          253.81 

 

(2) การค านวณการตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
วนั เดือน ปี ดอกเบีย้จา่ย 

(5,000x6%) 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
ตดัจ าหนา่ย 

ราคาตามบญัชี 

หุ้นกู้  
1 เม.ย. 25x1    5,253.81 

30 ก.ย. 25x1 300 262.69 37.31 5,216.50 

31 มี.ค. 25x2 300 260.83 39.17 5,177.33 

30 ก.ย. 25x2 300 258.87 41.13 5,136.20 

31 มี.ค. 25x3 300 256.81 43.19 5,093.01 

30 ก.ย. 25x3 300 254.65 45.35 5,047.66 

31 มี.ค. 25x4 300 252.34 47.66* 5,000.00 

*ปัดเลขทศนิยม 

 

(3) การบันทกึบัญชี 

25x1 

เม.ย.  1  เดบติ เงินสด   5,253.81 

                              เครดติ  หุ้นกู้     5,000 

                  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้      253.81 

บนัทกึการขายหุ้นกู้ ในราคาสงูกวา่มลูคา่ 
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25x1 

  ก.ย. 30  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย       262.69 

                           สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        37.31 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     130.41 

                       สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้       19.59 

     เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
25x2    

  มี.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150  
                         ดอกเบีย้จา่ย     130.42 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        19.58 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ก.ย. 30  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     258.87 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        41.13 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     128.40 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้         21.60 

     เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
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  25x3 

มี.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150 

                         ดอกเบีย้จา่ย     128.41 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        21.59 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ก.ย. 30  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     254.65 

                        สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        45.35 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     126.17 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        23.83 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
25x4 

มี.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150 

                        ดอกเบีย้จา่ย     126.17 

                        สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        23.83 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

เม.ย.  1  เดบติ หุ้นกู้    5,000 

     เครดติ  เงินสด    5,000 

บนัทกึไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนด 
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หากต้องการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบก าหนด จะต้องบนัทึกดอกเบีย้จ่ายและตดัส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นกู้ทัง้หมดด้วย จากตวัอย่าง  บริษัท สนุก จ ากัด จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในราคา 5,300 
บาท วนัท่ี 1  มกราคม  25x4  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

25x4 

 ม.ค. 1  เดบติ  หุ้นกู้     5,000 

              ดอกเบีย้ค้างจา่ย         150 

            สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  (47.66*3/6)     23.83 

           ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้    276.17 

    เครดติ เงินสด  (5,300 + 150)   5,450  

   บนัทกึการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนด 

 

(4) การแสดงรายการในงบการเงนิ 

      บริษัท สนุก จ ากัด จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินไม่หมุนเวียนในปี 25x1  

และปี 25x2 ส่วนในปี 25x3  จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากหุ้นกู้จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนในปีถัดไป (25x4) งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละปี จะ
แสดงดงันี ้

บริษัท สนกุ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ(บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
    25x1                  25x2       25x3 

ค่าใช้จ่าย 

     ดอกเบีย้จา่ย     393.10            517.69         509.2 
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บริษัท สนกุ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
       25x1              25x2    25x3 

หนีส้ิน 

หนีส้ินหมุนเวียน 

     หุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี       5,000.00 

      บวก สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้            23.83  5,023.83 

      ดอกเบีย้ค้างจา่ย            150.00                         150.00                    150.00 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     หุ้นกู้        5,000.00      5,000.00 

     บวก สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    196.91   5,196.91        114.60   5,114.60 

 

3.5.6  การขายหุ้นกู้ในราคาสูงกว่ามูลค่าระหว่างงวดดอกเบีย้ 

                       หากกิจการน าหุ้นกู้ออกขายระหว่างงวดดอกเบีย้  และอตัราดอกเบีย้ของ
หุ้นกู้สูงกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  กิจการจะขายหุ้นกู้ ได้ในราคาสงูกว่ามลูค่าบวก
ด้วยดอกเบีย้หุ้นกู้ คงค้างและตดัส่วนเกินมลูค่าหุ้นกู้ตัง้แต่วนัจ่ายดอกเบีย้งวดก่อนจนถึงวนัท่ีขาย
หุ้นกู้  เม่ือถึงก าหนดจ่ายดอกเบีย้ กิจการจะจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ เต็มจ านวน และต้องตดัส่วนเกิน
มลูคา่หุ้นกู้ เพ่ือลดดอกเบีย้หุ้นกู้ ให้เท่ากบัดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  การค านวณราคาขายหุ้น
กู้  การตดัสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้   การบนัทกึบญัชี และการแสดงรายการในงบการเงินสามารถแสดงได้
ตามตวัอยา่ง  2.6  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.6   จากตวัอย่าง 2.5   วนัท่ี 1  เมษายน 25x1 บริษัท สนกุ จ ากดั ออกหุ้นกู้  12%  

ราคาตามมูลค่า 5,000 บาท อายุ 3 ปี ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ คือทุกวนัท่ี 30 
กนัยายน และวนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด 10% หากบริษัทน า
หุ้นกู้ออกขายวนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทจะต้องเรียกดอกเบีย้คงค้างระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 
ถึง 1 กรกฎาคม ไว้ในราคาขาย และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ ด้วย 
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(1) ค านวณราคาขายหุ้นกู้ 

      ราคาขายหุ้นกู้  ณ วนัท่ี 1 เมษายน  25x1  เท่ากบั  5,253.81  บาท ราคาขายหุ้นกู้  ณ 
วนัท่ี  1  กรกฎาคม 25x1  จะต้องท าการปรับปรุงโดยตดัจ าหน่ายส่วนเกินมลูคา่หุ้นกู้ ระหว่างวนัท่ี 
1 เมษายน ถึง 1 กรกฎาคม 25x1 ดงันี ้

      ดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตามท้องตลาด  =  5,253.81  x  5% x 
6

3
  =     131.34 

      ดอกเบีย้หุ้นกู้     =  5,000.00  x  6%  x 
6

3
 =     150.00    

      สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ตดัจ าหนา่ย      =       18.66 

      มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x1  =  5,253.81 – 18.66  =  5,235.15 

 

(2)  การค านวณการตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

เน่ืองจากเง่ือนไขการออกหุ้นกู้ เหมือนกรณีท่ี 5  การค านวณตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงจงึไมแ่ตกตา่งจากกรณีท่ี 5 ดงันี ้

 

วนั เดือน ปี 

ดอกเบีย้จา่ย 

(5,000x6%) 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
ตดัจ าหนา่ย 

ราคาตามบญัชี 

หุ้นกู้  
1 เม.ย. 25x1    5,253.81 

30 ก.ย. 25x1 300 262.69 37.31 5,216.50 

31 มี.ค. 25x2 300 260.83 39.17 5,177.33 

30 ก.ย. 25x2 300 258.87 41.13 5,136.20 

31 มี.ค. 25x3 300 256.81 43.19 5,093.01 

30 ก.ย. 25x3 300 254.65 45.35 5,047.66 

31 มี.ค. 25x4 300 252.34 47.66* 5,000.00 

           253.81  

*ปัดเลขทศนิยม 
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(3) การบันทกึบัญชี 

25x1 

ก.ค.  1   เดบติ เงินสด     5,385.15 

                              เครดติ  หุ้นกู้     5,000 

      สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้       235.15 

      ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึการขายหุ้นกู้ ในราคาสงูกวา่มลูคา่ 

 

  ก.ย. 30  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150 

                      ดอกเบีย้จา่ย      131.35 

                           สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        18.65 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
  

ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     130.41 

                       สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้       19.59 

     เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
25x2    

  มี.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150 

                         ดอกเบีย้จา่ย     130.42 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้         19.58 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ก.ย. 30  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     258.87 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        41.13 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
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25x2 

  ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     128.40 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        21.60 

     เครดติ ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
  25x3 

มี.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150 

                         ดอกเบีย้จา่ย     128.41 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        21.59 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ก.ย. 30  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     254.65 

                        สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        45.35 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

  ธ.ค.  31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     126.17 

                         สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        23.83 

     เครดติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย      150 

บนัทกึปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจา่ยและตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
25x4 

มี.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้ค้างจา่ย     150 

                        ดอกเบีย้จา่ย     126.17 

                        สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        23.83 

     เครดติ  เงินสด       300 

    บนัทกึจา่ยดอกเบีย้หุ้นกู้และตดัสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้  
 

 



หน้า  76 บทที่  2  หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

 

25x4 

เม.ย.  1  เดบติ หุ้นกู้    5,000 

     เครดติ  เงินสด            5,000 

บนัทกึไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนด 
 

(4) การแสดงรายการในงบการเงนิ 

       บริษัท สนกุ จ ากัด จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินไม่หมนุเวียนในปี 25x1  

และปี 25x2 ส่วนในปี 25x3  จะแสดงรายการหุ้นกู้ ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากหุ้นกู้จะ
ครบก าหนดไถ่ถอนในปีถัดไป (25x4) งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละปี จะ
แสดงดงันี ้

บริษัท สนกุ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ(บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
    25x1                  25x2       25x3 

ค่าใช้จ่าย 

     ดอกเบีย้จา่ย     261.76            517.69         509.23 

 

บริษัท สนกุ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 25x2 และ 25x3 

 (หนว่ย : บาท) 
       25x1              25x2    25x3 

หนีส้ิน 

หนีส้ินหมุนเวียน 

     หุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี       5,000.00 

      บวก สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้            23.83  5,023.83 

      ดอกเบีย้ค้างจา่ย            150.00                        150.00                    150.00 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     หุ้นกู้        5,000.00      5,000.00 

     บวก สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    196.91   5,196.91        114.60   5,114.60 
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3.6  ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 

         การออกหุ้นกู้ กิจการจะมีคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คา่จดทะเบียน คา่จดัพิมพ์
ใบหุ้น คา่ธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่านายหน้า เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ นีจ้ะแสดงเป็น
คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีถือเป็นสินทรัพย์อ่ืน และจะตดับญัชีไปเป็นคา่ใช้จ่ายตลอดอายขุองหุ้นกู้นัน้
เช่นเดียวกับการตดัส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้   วิธีการบนัทึกบัญชีสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 2.7 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.7  บริษัท นารายณ์ จ ากดั  ออกขายหุ้นกู้  จ านวน 1,000 หุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 
100 บาท  ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  ขายในราคาหุ้นละ 105 บาท และมีคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
รวม 10,000 บาท หุ้นกู้ มีอาย ุ5 ปี 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 ม.ค. 1  เดบติ  เงินสด         95,000 

             คา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้ รอตดับญัชี 10,000 

    เครดติ  หุ้นกู้      100,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้        5,000 

   บนัทกึการขายหุ้นกู้และคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้  
 

 ธ.ค.  31  เดบติ  คา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้     2,000 

    เครดติ  คา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้ รอตดับญัชี   2,000 

   บนัทกึตดับญัชีคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้ โดยวิธีเส้นตรง 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาว (Long-term loans) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว หมายถึง หนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากบุคคลหรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระคืนเกินกว่าหนึ่งปี  การบนัทึกบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวจะมี
ลกัษณะเดียวกบัการบนัทกึบญัชีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ คือ 

วันก่อหนี ้

เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx 

เครดติ เงินกู้ ยืมระยะยาว    xx 
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วันช าระหนี ้

เดบติ  เงินกู้ ยืมระยะยาว    xx 

           ดอกเบีย้จา่ย   xx 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    xx 

วิธีการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัเงินกู้ ยืมระยะยาวสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 2.8 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.8  ในวนัท่ี 1 มกราคม  25x1  บริษัท อารยา จ ากดักู้ เงินจากธนาคารจ านวน 300,000 

บาท ระยะเวลา  3 ปี  อตัราดอกเบีย้ 7% ตอ่ปี  ก าหนดจา่ยเงินต้นเทา่กนัทกุปี 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

ม.ค. 1  เดบติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร   300,000 

เครดติ เงินกู้ ยืมระยะยาว     300,000 

   บนัทกึเงินกู้ ยืมธนาคาร 
 

ธ.ค. 31  เดบติ เงินกู้ ยืมระยะยาว    300,000 

                 ดอกเบีย้จา่ย                21,000 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    321,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ 

25x2 

ธ.ค. 31  เดบติ เงินกู้ ยืมระยะยาว    300,000 

                  ดอกเบีย้จา่ย                14,000 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    314,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ 

25x3 

ธ.ค. 31  เดบติ เงินกู้ ยืมระยะยาว    300,000 

                 ดอกเบีย้จา่ย                  7,000 

เครดติ เงินสด/เงินฝากธนาคาร    307,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ 
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ตั๋วเงนิจ่ายระยะยาว (Long-term notes payable)  

ตัว๋เงินจา่ยระยะยาวแตกตา่งจากตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้ในเร่ืองของวนัครบก าหนดจ่ายช าระ
หนี ้ซึ่งจะมีระยะเวลาในการจ่ายช าระหนีเ้กินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน หรือ
มากกว่า 1 ปี  ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวมีลกัษณะเหมือนหุ้นกู้ ในเร่ืองของวนัครบก าหนดและวนัจ่าย
ดอกเบีย้ท่ีแน่นอน  การวัดมูลค่าของตัว๋เงินจ่ายใช้มูลค่าปัจจุบนัของเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีต้อง
ช าระในอนาคต ท าให้เกิดสว่นเกินหรือสว่นลดในตัว๋เงินจา่ยท่ีจะต้องตดัตามอายขุองตัว๋เงินจา่ย 

 

1. กรณีออกตั๋วเงนิจ่ายชนิดไม่มีดอกเบีย้ 

               หากกิจการออกตัว๋เงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบีย้ จะมีอตัราดอกเบีย้แฝงอยู่ คือ อัตรา
ดอกเบีย้ท่ีท าให้จ านวนเงินท่ีจะได้รับ ณ วนัออกตัว๋ซึง่จะเทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของเงินต้นท่ีต้องจ่าย
ในอนาคต  ดงันัน้กิจการต้องค านวณหามูลคา่ปัจจุบนัของตัว๋เงินจ่ายเพ่ือหาส่วนลดหรือส่วนเกิน
ในตั๋วเงินจ่ายท่ีต้องตัดบญัชีไปยังดอกเบีย้จ่ายตามอายุของตัว๋เงินจ่าย  การค านวณหามูลค่า
ปัจจบุนัของตัว๋เงินจ่ายระยะยาวชนิดไม่มีดอกเบีย้  การตดัส่วนลดในตัว๋เงินจ่าย  การบนัทึกบญัชี 
และการแสดงรายการในงบการเงิน สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 2.9 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.9  บริษัท นครา จ ากัดออกตั๋วเงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เ งินจาก
ธนาคารกรุงไทย ในวนัท่ี 1 มกราคม  25x1  จ านวน 300,000 บาท ระยะเวลา  3 ปี  อตัราดอกเบีย้
ท้องตลาด 7% 

(1) การค านวณหามูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงนิจ่าย 

      มลูคา่ตามตัว๋เงินจา่ย     = 300,000 

      มลูคา่ปัจจบุนัของตัว๋เงินจา่ย  300,000 บาท  x 0.81630 = 244,890

   (เปิดตาราง PVIF  n = 3 , i = 7%) 

        สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย     =   55,110 
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(2)  การค านวณการตัดส่วนลดในตั๋วเงนิจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

วนั เดือน ปี ดอกเบีย้จา่ย 

 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นลดตดับญัชี 

 

ราคาตามบญัชี 

ตัว๋เงินจา่ย 

1 ม.ค. 25x1    244,890.00 

31 ธ.ค. 25x1 - 17,142.30 17,142.30 262,032.30 

31 ธ.ค. 25x2 - 18,342.26 18,342.26 280,374.56 

31 ธ.ค. 25x3 - 19,625.44* 19,625.44 300,000.00 

         55,110.00  

*ปัดเลขทศนิยม 

 

(3)  การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1  เดบติ  เงินสด    244,890 

                      สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย           55,110 

เครดติ  ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว  300,000 

    บนัทกึออกตัว๋เงินจา่ยเพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 
 

ธ.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย  17,142.30 

เครดติ สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย  17,142.30 

    บนัทกึการตดัสว่นลดในตัว๋เงินจา่ย 

 

(4)  การแสดงรายการในงบการเงนิ 

บริษัท นครา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 

  (หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

       ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว        300,000.00   

      หกั  สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย        37,967.70 262,032.30 
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2. กรณีออกตั๋วเงนิจ่ายชนิดมีดอกเบีย้ 

                   หากกิจการออกตัว๋เงินจา่ยชนิดมีดอกเบีย้  และดอกเบีย้ตัว๋เงินจ่ายไม่เท่ากบัดอกเบีย้
ท่ีแท้จริงตามท้องตลาด  กิจการต้องค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของตัว๋เงินจ่ายเพ่ือหาส่วนลดหรือ
ส่วนเกินในตัว๋เงินจ่ายท่ีต้องตดับญัชีไปยงัดอกเบีย้จ่ายตามอายุของตัว๋เงินจ่าย  การค านวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของตัว๋เงินจ่ายระยะยาวชนิดมีดอกเบีย้  การตดัส่วนลดในตัว๋เงินจ่าย  การบนัทึก
บญัชี และการแสดงรายการในงบการเงิน สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 2.10 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 2.10 จากตวัอย่าง 2.9  วนัท่ี 1 มกราคม  25x1  บริษัท นครา จ ากดัออกตัว๋เงินจ่ายชนิด
ไมมี่ดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคารจ านวน 300,000 บาท ระยะเวลา  3 ปี  ถ้าอตัราดอกเบีย้ตัว๋
เงินจา่ย 5% และอตัราดอกเบีย้ท้องตลาด 7% 

(1) การค านวณหามูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงนิจ่าย 

      มลูคา่ตามตัว๋เงินจา่ย                  300,000.00 

       มลูคา่ปัจจบุนัของตัว๋เงินจา่ย (300,000 บาท  x 0.81630)244,890.00  

   (เปิดตาราง PVIF  n = 3 , i = 7%) 

       มลูคา่ปัจจบุนัของดอกเบีย้ตัว๋  (15,000 บาท  x 2.62432)   39,364.80 284,254.80
  (เปิดตาราง PVIF  n = 3 , i = 7%) 

       สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย         15,745.20 

 

(2) การค านวณการตัดส่วนลดในตั๋วเงนิจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

วนั เดือน ปี ดอกเบีย้จา่ย 

300,000 x 5% 

ดอกเบีย้จา่ยท่ี
แท้จริง 

สว่นลดตดับญัชี 

 

ราคาตามบญัชี 

ตัว๋เงินจา่ย 

1 ม.ค. 25x1    284,254.80 

31 ธ.ค. 25x1 15,000 19,897.84 4,897.84 289,152.64 

31 ธ.ค. 25x2 15,000 20,240.68 5,240.68 294,393.32 

31 ธ.ค. 25x3 15,000 20,606.68 5,606.68* 300,000.00 

       15,745.20  

*ปัดเลขทศนิยม 
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(3)  การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1  เดบติ  เงินสด    284,254.80 

                      สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย           15,745.20 

เครดติ  ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว  300,000 

    บนัทกึออกตัว๋เงินจา่ยเพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร 
 

ธ.ค. 31  เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย    19,897.84 

เครดติ  สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย     4,897.84 

                          เงินสด    15,000 

    บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้และตดัสว่นลดในตัว๋เงินจา่ย 

 

(4)  การแสดงรายการในงบการเงนิ 

บริษัท นครา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 

  (หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

           ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว        300,000.00   

           หกั  สว่นลดในตัว๋เงินจา่ย        10,844.36  289,155.64 
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สรุป 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน เป็นหนีส้ินหรือภาระผกูพนัท่ีจะถึงก าหนดเกินกว่า 1 ปี หรือเป็นหนีส้ิน
ระยะยาวท่ีกิจการจะจา่ยช าระหนีส้ินนัน้เกินกวา่รอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ   

ประเภทของหนีส้ินไมห่มนุเวียน จะประกอบด้วย หุ้นกู้หรือพนัธบตัร  เงินกู้ ยืมระยะยาว  
ตัว๋เงินจา่ยระยะยาว และหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 

กิจการอาจขายหุ้นกู้ตรงตามงวดการจ่ายดอกเบีย้ หรือระหว่างงวดการจ่ายดอกเบีย้ และ
อาจขายหุ้นกู้ ได้ในราคาตามมูลค่าหุ้นกู้   สูงกว่ามูลค่าหุ้นกู้  หรือต ่ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  โดยจะต้อง
พิจารณาอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด   การท่ีราคา
ขายหุ้นกู้สูงกว่าหรือต ่ากว่ามลูคา่ถือเป็นการชดเชยดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ท่ีมีอตัราแตกต่างจากอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาดนัน่เอง  

ตัว๋เงินจา่ยระยะยาวแตกตา่งจากตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้ในเร่ืองของวนัครบก าหนดจ่ายช าระ
หนี ้ซึ่งจะมีระยะเวลาในการจ่ายช าระหนีเ้กินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน หรือ
มากกว่า 1 ปี  ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวมีลกัษณะเหมือนหุ้นกู้ ในเร่ืองของวนัครบก าหนดและวนัจ่าย
ดอกเบีย้ท่ีแน่นอน  การวัดมูลค่าของตัว๋เงินจ่ายใช้มูลค่าปัจจุบนัของเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีต้อง
ช าระในอนาคต ท าให้เกิดสว่นเกินหรือสว่นลดในตัว๋เงินจา่ยท่ีจะต้องตดัตามอายขุองตัว๋เงินจา่ย 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  บริษัท ดาราราย จ ากัด  ได้กู้ เงินจากสถาบนัการเงิน ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 จ านวน 
500,000 บาท  ระยะเวลา 4  ปี  อตัราดอกเบีย้  10%  จ่ายช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ดอกเบีย้ทกุ
วนัสิน้ปี  
 

ให้ท า    
1.  บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไปตัง้แตว่นักู้จนถึงวนัครบก าหนด 

2.  แสดงรายการเงินกู้ ระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน(บางสว่น) ของปี  25x1 , 25x2   

     และ 25x3 

      
ข้อ 2.  บริษัท อนัดา จ ากดั ออกขายหุ้นกู้  ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x1  จ านวน 3,000  หุ้น มลูคา่
หุ้นละ 100 บาท ขายในราคาหุ้นละ 115  บาท หุ้นกู้ มีอายุ 5 ปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี  30  
มิถุนายนของทุกปี บริษัทใช้วิธีเส้นตรงในการตดัส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้   ครบก าหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม  25x6  บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนในราคาหุ้นละ 120 บาท 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเก่ียวกบัหุ้นกู้ ในสมดุรายวนัทัว่ไป ของปี  25x1 , 25x2  และ 25x6  

2.  แสดงรายการงบแสดงฐานะการเงินบางสว่นเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  ณ วนัท่ี 31      
     ธนัวาคม 25x2 

 

ข้อ 3.  บริษัท ฟ้าใส จ ากดั ออกหุ้นกู้ ในวนัท่ี 1 มิถนุายน  25x1 และน าออกขายในวนัเดียวกนั หุ้น
กู้ มีราคาตามมลูคา่  100,000 บาท อาย ุ3 ปี  อตัราดอกเบีย้  6%    ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุ
วนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี  อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  8% บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ใน
ราคาตามมลูคา่ 

 

ให้ท า   

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้ 
2.  ตารางค านวณการตดัสว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
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3.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x4 (ตัง้แตข่ายหุ้นกู้  จา่ยดอกเบีย้  
     และไถ่ถอนหุ้นกู้ ) 
4.  แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้   

          วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 , 25x2 , 25x3 

 

ข้อ 4.  จากโจทย์ข้อ 3.  ถ้าบริษัท ฟ้าใส จ ากดั ออกหุ้นกู้ ในวนัท่ี 1 มิถนุายน  25x1  น าออกขาย
วนัท่ี 1 กนัยายน  25x1  หุ้นกู้ มีราคาตามมลูคา่  100,000 บาท อาย ุ 3 ปี  อตัราดอกเบีย้  6%    

ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี  อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  
8%  บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัท่ี 1 กนัยายน  25x3  ในราคา  102,000  บาท 

 

ให้ท า   

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้ 
2.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x4 (ตัง้แตข่ายหุ้นกู้  จา่ยดอกเบีย้  
     และไถ่ถอนหุ้นกู้ ) 
3.  แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้   
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 , 25x2 , 25x3 

 

ข้อ 5.   บริษัท ฟ้ารวย  จ ากดั  ออกหุ้นกู้ ในวนัท่ี   1  เมษายน  25x1  หุ้นกู้ มีมลูคา่  150,000  

บาท อายุ 2 ปี  อตัราดอกเบีย้  12%  ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ คือทกุวนัท่ี   30 

กนัยายน  และ  31  มีนาคม  น าออกขายวนัท่ี  1  เมษายน  25x1   อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงใน
ท้องตลาด  10%  

 

ให้ท า   

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้ 
2.  ตารางค านวณการตดัสว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

3.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x3  (ตัง้แตข่ายหุ้นกู้  จา่ยดอกเบีย้  
     และไถ่ถอนหุ้นกู้ ) 
4.  แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้   
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 , 25x2  
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ข้อ 6.   จากโจทย์ ข้อ 5. บริษัท ฟ้ารวย  จ ากดั  ออกหุ้นกู้ ในวนัท่ี  1  เมษายน  25x1  และน าออก
ขายวนัท่ี 1 มิถนุายน 25x1 หุ้นกู้ มีมลูคา่ 150,000 บาท อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบีย้ 12%  ก าหนดการ
จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ คือทกุวนัท่ี   30 กนัยายน  และ  31  มีนาคม  อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงใน
ท้องตลาด 10% (บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 25x3 ในราคาตามมลูคา่) 
 

ให้ท า   

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้ 
2.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x3  (ตัง้แตข่ายหุ้นกู้  จา่ยดอกเบีย้  
     และไถ่ถอนหุ้นกู้) 
3.  แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้   
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 , 25x2  

 

ข้อ 7.  บริษัท ฟ้าคราม จ ากัด ออกหุ้นกู้ ลงวนัท่ี  1 พฤษภาคม  25x1  หุ้นกู้ มีราคาตามมลูค่า  

200,000 บาท อาย ุ5 ปี  อตัราดอกเบีย้ 10% ก าหนดการจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัท่ี 30 เมษายน ของ
ทกุปี  บริษัทน าหุ้นกู้ออกขายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 25x1  อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  8%  

บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 25x3  ในราคา 205,000 บาท 

 

ให้ท า  

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้  
2.  ตารางค านวณการตดัสว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

3.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x3   
 

ข้อ 8.  บริษัท วาริณี จ ากดั  น าหุ้นกู้ออกขาย ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  มลูคา่ 500,000 บาท ถึง
ก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี  31  ธันวาคม  25x5  อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  10% ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัสิน้
ปี  อตัราดอกเบีย้ท้องตลาด  12%  คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  10,000 บาท บริษัทใช้วิธีเส้นตรงใน
การตดัสว่นเกินหรือส่วนลดมลูคา่หุ้นกู้   ตอ่มาวนัท่ี  1  เมษายน  25x4  บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมด
ในราคา  490,000 บาท  
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ให้ท า  

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้  
2.  ตารางค านวณการตดัสว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นกู้ตามวิธีเส้นตรง 
3.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x4   

 

ข้อ 9. บริษัท วรัญญา จ ากดั  ออกตัว๋เงินจ่ายระยะยาวชนิดไม่มีดอกเบีย้เพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคาร
ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 จ านวน 600,000 บาท  ระยะเวลา 5  ปี  อตัราดอกเบีย้ท้องตลาด  10%   

 

ให้ท า    
1.  การค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของตัว๋เงินจา่ย 

2.  การตดัส่วนลดในตัว๋เงินจา่ยตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

3.  การบนัทกึบญัชีและแสดงรายการในงบการเงินปี 25x1 

 

ข้อ 10.   บริษัท สขุสนัต์  จ ากดั  ออกหุ้นกู้ ในวนัท่ี   1  ตลุาคม  25x1  และน าออกขายในวนัท่ี 1 
มกราคม  25x2  หุ้นกู้ มีมลูคา่  280,000  บาท อาย ุ 5 ปี  อตัราดอกเบีย้  10%  ก าหนดการจ่าย
ดอกเบีย้ทกุวนัท่ี   30 กนัยายนของทกุปี  อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในท้องตลาด  12%  (บริษัทไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 1 เมษายน  25x4 ในราคา  282,000  บาท) 
 

ให้ท า   

1.  ค านวณราคาขายหุ้นกู้ 
2.  การบนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปปี 25x1 ถึงปี 25x4  (ตัง้แตข่ายหุ้นกู้  จา่ยดอกเบีย้  
     และไถ่ถอนหุ้นกู้ ) 
3.  แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้   
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 , 25x2 , 25x3  
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ข้อ 11.  บริษัท แก้วฟ้า จ ากัด  ออกตั๋วเงินจ่ายระยะยาวเพ่ือขอกู้ เงินจากธนาคารจ านวน  
950,000 บาท  ระยะเวลา 7  ปี อตัราดอกเบีย้ 7%  ตัว๋เงินจ่ายลงวนัท่ี  1 มกราคม  25x1  อตัรา
ดอกเบีย้ในท้องตลาด  10%   

 

ให้ท า    
1.  การค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของตัว๋เงินจา่ย 

2.  การตดัส่วนลดในตัว๋เงินจา่ยตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

3.  การบนัทกึบญัชีและแสดงรายการในงบการเงินปี 25x1 

 



 

   

บทที่ 3 
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและการบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

การประกอบธุรกิจสามารถจดัตัง้ได้หลายรูปแบบ  ทัง้กิจการเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจ ากดั  ซึง่ในการจดัตัง้ธุรกิจแตล่ะรูปแบบจะมีความยากง่ายแตกตา่งกนัออกไป ห้างหุ้นส่วน
เป็นรูปแบบหนึง่ท่ีนิยมกนัมากเพราะมีการจดัตัง้ง่าย  ใช้เงินทนุไม่มาก และมีข้อได้เปรียบกว่าการ
จดัตัง้กิจการเจ้าของคนเดียวหรือบริษัทจ ากดั เพราะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดาหรือ
นิตบิคุคล  ซึง่ห้างหุ้นสว่นท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย  คือ  ต้องน าส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุตอ่ส านกังานพฒันาธุรกิจ
การค้า  กระทรวงพาณิชย์ ภายใน  5 เดือนนบัแตว่นัปิดบญัชี  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการ
ทางทะเบียนต้องไปขอจดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการด้วย  การบัญชีของห้างหุ้ นส่วนจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งในการแสดงผลการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วน  และเพ่ือให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนสามารถ
น ารายงานทางการเงินมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมได้ 

 

ความหมายของห้างหุ้นส่วน 

 ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1012 ได้ให้ความหมายไว้วา่  ห้างหุ้นส่วน 
คือ สญัญาซึง่บคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ตกลงเข้ากนัเพ่ือกระท ากิจการร่วมกนั ด้วยประสงค์จะแบง่
ผลก าไรอนัพึง่จะได้แก่กิจการท่ีท านัน้ 

 Christensen, Cottrell and Baker (2014 : 751) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ห้างหุ้นส่วน 
หมายถึง บคุคลตัง้แตส่องคนหรือมากกว่า ตกลงด าเนินงานในการเป็นเจ้าของร่วมกนั เพ่ือหวงัผล
ก าไรจากการด าเนินธุรกิจท่ีเกิดขึน้ 

จากความหมายดงักล่าวจะเห็นได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นสญัญาหรือข้อตกลงของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ซึ่งจะเป็น
บคุคลธรรมดาหรือเป็นนิตบิคุคลก็ได้ โดยกฎหมายไมไ่ด้บงัคบัให้จดทะเบียนจดัตัง้ 

2.  ห้างหุ้นสว่นจะต้องมีการลงทนุร่วมกนั  ซึ่งสิ่งท่ีน ามาลงทนุอาจเป็น  เงินสด  สินทรัพย์
อ่ืนท่ีมิใชเ่งินสด  หรือแรงงานก็ได้ 
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3.  ห้างหุ้นสว่นจะต้องมีกิจกรรมร่วมกนั คือมีการบริหารงานและการด าเนินงานร่วมกนั 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหาผลก าไรมาแบง่ปันกนั  
 

ประเภทของห้างหุ้นส่วน 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1013 ได้แบง่ห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความ
รับผิดชอบ  ซึ่งผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนจะต้องรับผิดชอบในหนีส้ินทัง้หมดของห้างหุ้นส่วนร่วมกนัโดย
ไมจ่ ากดัจ านวน  กฎหมายไม่ได้บงัคบัว่าห้างหุ้นส่วนสามญัจะต้องจดทะเบียนจดัตัง้  ห้างหุ้นส่วน
สามญัสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

     1.1  ห้างหุ้นสามัญไม่จดทะเบียน (Unregistered ordinary partnership) จะมี
ฐานะเป็นบคุคลธรรมดาเหมือนกิจการเจ้าของคนเดียว  ค าน าหน้าของห้างหุ้นส่วนจะต้องใช้ค าว่า 
“ห้างหุ้นส่วนสามัญ”  ถ้าไม่ได้ตกลงอ านาจหน้าท่ีไว้ในสัญญาของห้างหุ้ นส่วน ให้ถือว่าผู้ เป็น
หุ้นสว่นทกุคนมีสิทธิเข้าจดัการงานของห้างหุ้นสว่นร่วมกนั 

     1.2  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน (Registered ordinary partnership) จะมี
ฐานะเป็นนิตบิคุคลแยกตา่งหากจากผู้ เป็นหุ้นสว่น ค าน าหน้าของห้างหุ้นสว่นจะต้องใช้ค าว่า “ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”  ผู้ เป็นหุ้นส่วนจะต้องมีการตกลงอ านาจหน้าท่ีและช่ือผู้ เป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการไว้อย่างชดัเจน  ซึ่งจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ผู้ เป็นหุ้นส่วนผู้จดัการเท่านัน้ท่ีมีสิทธิ
เข้าจดัการงานของห้างหุ้นสว่นและท านิตกิรรมตา่ง ๆ ในนามห้างหุ้นสว่นได้ 

 

 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความ
รับผิดชอบ  กฎหมายบงัคบัให้จดทะเบียนจัดตัง้เป็นนิติบุคคลเสมอ ค าน าหน้าของห้างหุ้นส่วน
จะต้องใช้ค าวา่ “ห้างหุ้นสว่นจ ากดั”  ผู้ เป็นหุ้นสว่นจะมีอยู ่2 ประเภท คือ 

      2.1  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความผิดชอบ  กฎหมายระบุว่าห้างหุ้นส่วน
ต้องมีผู้ เป็นหุ้นสว่นประเภทนีอ้ย่างน้อย 1 คนในห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซึ่งจะเป็นผู้ รับผิดชอบในหนีส้ิน
ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จ ากัดจ านวน  และมีสิทธิเข้าจัดการงานของห้างหุ้นส่วนและท านิติกรรม
ตา่ง ๆ ในนามห้างหุ้นส่วน  ผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภทนีส้ามารถน าเงินสด  สินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด 
หรือแรงงาน มาลงทนุก็ได้ 
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     2.2  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิดชอบ  ผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภทนีจ้ะ
รับผิดชอบหนีส้ินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินจ านวนเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านัน้  ซึ่งผู้ เป็นหุ้นส่วน
ประเภทนีจ้ะไม่มีสิทธิเข้าจดัการงานของห้างหุ้นส่วนและท านิติกรรมตา่ง ๆ ในนามห้างหุ้นส่วน มี
สิทธิเพียงแคอ่อกความเห็น หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานในห้างหุ้นส่วนเท่านัน้ ผู้ เป็น
หุ้นสว่นประเภทนีส้ามารถน าเงินสด  สินทรัพย์อ่ืนมาลงทนุได้ แตจ่ะน าแรงงานมาลงทนุไมไ่ด้  

 

การจัดตัง้และการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วน 

การจัดตัง้ห้างหุ้ นส่วนจะต้องมีบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปตกลงท าสัญญาลงทุนและ
บริหารงานร่วมกันเพ่ือน าผลก าไรขาดทุนมาแบ่งปันกัน  การตกลงกันจะตกลงด้วยวาจาหรือท า
เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  แต่ในทางปฏิบัติควรท าสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็น
หลกัฐานเพ่ือป้องกนัการโต้แย้งตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  โดยในสญัญาของห้างหุ้นส่วนควร
มีสาระส าคญัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน  ดงันี ้

1.  ช่ือและท่ีตัง้ของห้างหุ้นสว่น 

2.  วตัถปุระสงค์ของห้างหุ้นสว่น 

3.  ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

4.  ช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ  
5.  ข้อจ ากดัและอ านาจหน้าท่ีของหุ้นสว่นแตล่ะคน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงานของห้างหุ้นสว่น 

7.  การบริหารงานของห้างหุ้นสว่น 

8.  การแบง่ก าไรขาดทนุของห้างหุ้นสว่น 

9.  การช าระบญัชีและการเลิกห้างหุ้นสว่น 

 

กรณีท่ีเป็นห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคลและห้างหุ้นสว่นจ ากดัจะต้องมีการจดทะเบียนเป็น
นิตบิคุคลจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย  ซึง่การจดัตัง้แบง่ออกได้เป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1  ท าความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเร่ืองส าคัญ ๆ เน่ืองจากห้าง
หุ้นส่วนเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าท่ีมีคนหลายคนเข้ามาเก่ียวข้อง  ดงันัน้เพ่ือป้องกัน
ปัญหาความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างประกอบการค้า  ผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนจึงควรท าความ
ตกลงกนัในเร่ืองส าคญั ๆ ไว้ก่อนให้ชดัเจนดงัตอ่ไปนี ้ 
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1.  จ านวนเงินลงทุนหรือสิ่งท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะน ามาลงทุน โดยผู้ เป็นหุ้นส่วน 

สามารถลงทนุด้วยเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิดจะลงทนุ
ด้วยแรงงานไม่ได้) แตก่ารลงทนุด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจ านวนเงินและก าหนด 

ระยะเวลาช าระเงินหรือสิ่งท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนจะน ามาลงทนุ ซึ่งควรช าระให้ครบก่อนการจดทะเบียน 

จดัตัง้ห้างหุ้นสว่น  

2.  ก าหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าท่ีห้างหุ้นส่วนจะประกอบกิจการ  หรือท่ี 

เรียกวา่ “วตัถท่ีุประสงค์” ในปัจจบุนัส่วนมากจะก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพ่ือความ
คล่องตวัในการเพิ่มหรือปรับเปล่ียนกิจการค้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการด าเนินการจดทะเบียน
เพิ่ม หรือเปล่ียนวตัถท่ีุประสงค์ แตก่ารจดทะเบียนวตัถท่ีุประสงค์ไว้เป็นหลาย ๆ กิจการ นัน้อาจไม่
เป็นผลดี เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารประกอบกิจการค้าท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีตน
ถนดั และให้อ านาจกว้างขวางมากเกินไป  

3.  แต่งตัง้หุ้นส่วนผู้จดัการ (หุ้นส่วนผู้จดัการคือ ผู้ ท่ีจะมีอ านาจกระท าการแทนห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั ซึง่ต้องแตง่ตัง้จากหุ้นสว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความรับผิดเท่านัน้) 

4.  การแบง่สว่นผลก าไรและขาดทนุ  

5.  เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น หลกัเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนแปลงข้อสญัญาจดัตัง้ห้างเดิม สถานท่ีท่ี
จะใช้ เป็นท่ีตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ ข้อจ ากัดในการใช้อ านาจของหุ้นส่วนผู้จดัการ และการตัง้ผู้
ช าระบญัชี เป็นต้น  

ขัน้ตอนที่ 2  ขอตรวจสอบและจองช่ือห้างหุ้นส่วน  ในปัจจบุนัมีการประกอบกิจการ
ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั และบริษัทมหาชน
จ ากดัเป็นจ านวนมาก ดงันัน้เพ่ือมิให้เกิดความสบัสนเก่ียวกบัช่ือท่ีคล้ายหรือซ า้กนั  ให้ผู้ ท่ีประสงค์
จะจดทะเบียนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนขึน้ใหม่ ตรวจสอบช่ือท่ีต้องการจองว่าช่ือดงักล่าวต้องไม่เหมือน
หรือมีเสียงเรียกขานตรงกนั หรือคล้ายคลงึกนักบัช่ือท่ีได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว  

ขัน้ตอนท่ี 3  จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ เม่ือได้จองช่ือแล้วให้ผู้ขอ
จดทะเบียนต้องจดัท าตราส าคญัของห้างหุ้นส่วน กรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพ์ด้วยเคร่ือง
พิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์) ในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนให้ครบถ้วน ถกูต้องตรงตามความเป็น
จริงในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน  

ขัน้ตอนท่ี 4  การย่ืนขอจดทะเบียน การย่ืนขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ  

1.  ย่ืนค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบตอ่นายทะเบียน กรณีนีหุ้้นส่วนผู้จดัการจะ
ไปย่ืนขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้  โดยให้ย่ืนขอจด
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ทะเบียนท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวดัซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนัน้  มีส านกังานแห่งใหญ่
ตัง้อยู ่ 

2. ย่ืนขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.dbd.go.th เพ่ือให้นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน และเม่ือผา่นการตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถกูต้องแล้ว
ให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์เอกสารค าขอจดทะเบียนดงักล่าวให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนลงลายมือช่ือและ
ประทับตราส าคญัของห้างหุ้นส่วน หลังจากนัน้ก็น าไปย่ืนขอจดทะเบียนท่ีส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ะมีความรวดเร็วกว่ากรณีการย่ืนขอจดทะเบียน
ตามข้อ 1. มาก เน่ืองจากนายทะเบียนจะตรวจเอกสารค าขอจดทะเบียนท่ีนามาย่ืนนัน้ว่ามี
ข้อความถกูต้องตรงกบัท่ีย่ืนไว้ทางอินเทอร์เน็ตหรือไมเ่ทา่นัน้  

 

ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วน 

 ห้างหุ้นส่วนมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากกิจการเจ้าของคนเดียวและบริษัทจ ากัด 
โดยสรุปดงันี ้ (นจุรี  พิเชฐกลุ,  2556 : 140) 
 

 1.  อายุที่จ ากัดของห้างหุ้นส่วน (Limited life)  
     โดยอายุการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนเป็นไปตามข้อก าหนดตามสญัญาการจดัตัง้

ห้างหุ้นส่วน  เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งเกิดขึน้ตามสัญญาห้างหุ้นส่วนก็ต้องท าการเลิก
กิจการ เช่น การรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่  การลาออกของผู้ เป็นหุ้นส่วน  การตายของผู้ เป็นหุ้นส่วน 

เป็นต้น 

 

 2.  การเป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน (Mutual agency)   
     ผู้ เป็นหุ้ นส่วนทุกคนจะถือเป็นตัวแทนของห้างหุ้ นส่วนและเป็นตัวแทนของผู้ เป็น

หุ้นส่วนอ่ืน ๆ หากผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งกระท าการในนามของห้างหุ้นส่วนไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนอ่ืนและห้างหุ้นสว่นจะต้องรับผิดชอบในผลการกระท านัน้ด้วย 

 

 3.  การรับผิดในหนีส้ินโดยไม่จ ากัดจ านวน (Unlimited Liability)  
      ผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนสามญัและห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  จะต้องรับผิดในหนีส้ินของห้างหุ้นส่วนไม่จ ากัดเฉพาะจ านวนเงินท่ีลงทุนในห้างหุ้นส่วน
เท่านัน้ หากห้างหุ้นส่วนล้มละลายไม่สามารถช าระหนีข้องห้างหุ้นส่วนได้  ผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภท
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ไมจ่ ากดัความรับผิดชอบจะต้องรับภาระในหนีส้ินของห้างหุ้นสว่นร่วมกนั เจ้าหนีข้องห้างหุ้นส่วนมี
สิทธิเรียกร้องให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมีฐานะการเงินดีน าสินทรัพย์สว่นตวัมาช าระหนีแ้ทนห้างหุ้นสว่นได้ 

 

 4.  การเป็นเจ้าของในสินทรัพย์และก าไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วนร่วมกัน (Co-

ownership of partnership assets and income) 

     เม่ือผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนน าสินทรัพย์ตา่ง ๆ มาลงทนุในห้างหุ้นส่วน สินทรัพย์เหล่านัน้
จะถือเป็นกรรมสิทธ์ิของห้างหุ้นส่วน ไม่มีการระบวุา่สินทรัพย์แตล่ะประเภทเป็นของผู้ เป็นหุ้นส่วน
คนใด  จะถือเป็นเจ้าของสินทรัพย์ร่วมกนั  ผู้ เป็นหุ้นส่วนแตล่ะคนจะมีสิทธิส่วนได้เสียตามสดัส่วน
สินทรัพย์ท่ีน ามาลงทนุ  และก าไรของห้างหุ้นส่วนก็จะเป็นของผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนตามอตัราตาม
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนท่ีก าหนดไว้ในสญัญาการจดัตัง้ห้างหุ้นส่วน หรือแบ่งตามอตัราส่วนทุนถ้า
ไมไ่ด้ตกลงกนัไว้ 

 

ข้อดีและข้อเสียของการจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน 

 การจัดตัง้ห้างหุ้ นส่วนควรพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการด าเนินงาน ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกบักิจการเจ้าของคนเดียว และบริษัทจ ากดัแล้ว ห้างหุ้นสว่นมีข้อดีและข้อเสียดงันี ้

 

 1.  ข้อดีของการจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน 

      1.1   ห้างหุ้นสว่นจดัตัง้ง่ายกวา่บริษัทและเสียคา่ใชจ่า่ยน้อยกวา่ 

      1.2   การด าเนินงานของห้างหุ้นสว่นจดัท าได้ง่ายกว่าบริษัทจ ากดั การตดัสินใจในการ
ด าเนินงานกระท าได้ง่ายกวา่  

     1.3  ห้างหุ้นสว่นมีเงินทนุมากกวา่ และมีความนา่เช่ือถือดีกวา่กิจการเจ้าของคนเดียว 

     1.4  ห้างหุ้นส่วนมีบุคคลเพ่ือวางแผนและด าเนินงาน  มีประโยชน์จากการปรึกษา
แนะน า และสามารถแบง่งานกนัท าได้ตามความสามารถ 

     1.5  ห้างหุ้นส่วนมีอิสระในการเลือกประกอบธุรกิจมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
และบริษัทจ ากดั เพราะจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายหรือไมก็่ได้ 

 

 2.  ข้อเสียของการจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน 

      2.1  อายุท่ีจ ากัดของห้างหุ้นส่วน  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งขึน้ตามสญัญา
ห้างหุ้นสว่นก็ต้องเลิกกิจการ  
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      2.2  ผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบในหนีส้ินของ
ห้างหุ้นสว่นโดยไมจ่ ากดัจ านวน 

      2.3  การด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคน 
อาจจะท าให้เกิดความลา่ช้าในการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
      2.4  การจะเพิ่มทนุจากหุ้นส่วนใหม่หรือจะถอนทนุออกจากห้างหุ้นส่วนนัน้กระท าได้
ยากกว่าบริษัทจ ากัด  เพราะการเพิ่มทุนหรือถอนทุนนัน้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เป็น
หุ้นสว่นเก่าทกุคน  
      2.5  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึง่กระท าการท่ีไม่ถกูต้อง ผิดกฎหมาย จะมีผลกระทบ
ตอ่ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคน 

 

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 การบันทึกบัญชีของห้างหุ้ นส่วนนัน้ จะมีบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับส่วนของผู้ เป็นหุ้ นส่วน  
ดงัตอ่ไปนี ้

 

 1.  บัญชีทุน (Capital accounts) 

     บญัชีทุนเป็นบัญชีท่ีแสดงรายการเก่ียวกับทุนของผู้ เป็นหุ้ นส่วนแต่ละคนแยกตาม
จ านวนผู้ เป็นหุ้นสว่น  ซึง่ตามกฎหมายไทยก าหนดว่าห้างหุ้นส่วนสามญันิติบคุคลและห้างหุ้นส่วน
จ ากดั  จะต้องระบทุนุให้ชดัเจนในการตัง้ห้างหุ้นส่วนและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัทนุของผู้
เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะต้องไปท าการขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเก่ียวกับทุนผู้ เป็นหุ้นส่วนด้วย  
ส่วนห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงเงินทนุจะท าเป็นหนงัสือสญัญาหรือตกลง
ด้วยวาจาก็ได้เพราะกฎหมายไมไ่ด้บงัคบัไว้   

     ดงันัน้บญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนควรบนัทึกรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุครัง้
แรก  การเพิ่มทุน  และการลดทุนเท่านัน้  ส่วนรายการอ่ืนท่ีมีผลกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ เป็น
หุ้นสว่นควรบนัทกึในบญัชีกระแสทนุ  การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบับญัชีทนุเป็นดงันี ้

     1.1  การลงทุนครัง้แรก บนัทกึบญัชีโดย 

 เดบติ  เงินสด/สินทรัพย์   xx    

  เครดติ  ทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น    xx 
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     1.2  การเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  เงินสด/สินทรัพย์    xx 

  เครดติ  ทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น    xx 

 

     1.3  การลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  ทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น   xx 

  เครดติ  เงินสด/สินทรัพย์      xx 

 

 2.  บัญชีกระแสทุน (Current  accounts) 

      บญัชีกระแสทนุเป็นบญัชีท่ีแสดงรายการเก่ียวกบัส่วนได้ส่วนเสียของผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่
ละคนในห้างหุ้นส่วน  เช่น  ผู้ เป็นหุ้นส่วนเบิกเงินสดไปใช้ส่วนตวั  ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุ  และ
ดอกเบีย้ท่ีคิดให้กับทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วน  เป็นต้น  การท่ีแสดงบญัชีกระแสทุนแยกต่างหากจาก
บญัชีทุนก็เพ่ือต้องการแยกเงินลงทุนและรายการเก่ียวกับส่วนได้เสียของผู้ เป็นหุ้นส่วนให้ชดัเจน  
ยอดคงเหลือของบญัชีกระแสทนุของแตล่ะคนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในวนัปิดบญัชี 

      บญัชีกระแสทุนของห้างหุ้นส่วนคล้ายกับบญัชีเบิกใช้ส่วนตวัของกิจการเจ้าของคน
เดียวแตมี่รายการมากกวา่บญัชีเบกิใช้ส่วนตวั  กล่าวคือ  บญัชีกระแสทนุจะแสดงรายการตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน  มีผลท าให้สิทธิสว่นได้เสียของผู้ เป็นหุ้นสว่นเพิ่มขึน้หรือลดลง 

     2.1  รายการท่ีมีผลท าให้ส่วนได้เสียของผู้เป็นหุ้นส่วนลดลง 
        2.1.1  เงินสดหรือสินทรัพย์ท่ีผู้ เป็นหุ้นสว่นเบกิไปใช้สว่นตวั  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น    xx 

  เครดติ  เงินสด/สินทรัพย์    xx 

 

    2.1.2  จ านวนเงินท่ีห้างหุ้นส่วนจ่ายช าระหนีส้่วนตวัของผู้ เป็นหุ้นส่วน บนัทึก
บญัชีโดย 

เดบติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

   เครดติ  เงินสด     xx 

 

                       2.1.3  จ านวนเงินท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนเก็บแทนห้างหุ้นส่วนและยงัไม่ได้น าส่งคืนห้าง
หุ้นสว่น บนัทกึบญัชีโดย 
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เดบติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

   เครดติ  ลกูหนี/้ขายสินค้า    xx 

 

       2.1.4  ดอกเบีย้เงินให้กู้จากห้างหุ้นสว่น  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

   เครดติ  ดอกเบีย้รับ    xx 

 

       2.1.5  สว่นแบง่ขาดทนุตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนั  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

   เครดติ  ก าไรขาดทนุ    xx 

 

     2.2  รายการที่มีผลท าให้ส่วนได้เสียของผู้เป็นหุ้นส่วนเพิ่มขึน้  
             2.2.1  เงินเดือน  หรือคา่ตอบแทนท่ีผู้ เป็นหุ้นสว่นได้รับจากห้างหุ้นสว่น  บนัทึก 

บญัชีโดย 

   เดบิต  ก าไรขาดทนุ   xx 

    เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

 

            2.2.2  จ านวนเงินท่ีผู้ เป็นหุ้นสว่นจา่ยช าระหนีส้ินของห้างหุ้นสว่น   บนัทกึบญัชี 

โดย 

   เดบติ  เจ้าหนี ้   xx 

    เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

 

            2.2.3  จ านวนเงินท่ีห้างหุ้นส่วนเก็บแทนผู้ เป็นหุ้นส่วนและยงัไม่ได้ส่งคืน  บนัทึก
บญัชีโดย 

   เดบติ  เงินสด   xx 

    เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

 

            2.2.4  ดอกเบีย้เงินกู้จากผู้ เป็นหุ้นสว่น  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย   xx 

    เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 
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            2.2.5  ดอกเบีย้ทนุท่ีคดิให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น  บนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  ก าไรขาดทนุ   xx 

    เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

 

            2.2.6  สว่นแบง่ก าไรตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนั  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  ก าไรขาดทนุ   xx 

    เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่น  xx 

 

3.  บัญชีก าไรสุทธิยังไม่ได้แบ่ง (Unappropriated retained earnings) 

      ก าไรสุทธิยังไม่ได้แบ่งเป็นก าไรซึ่งสะสมไว้ในกิจการ  ซึ่งยังไม่ได้แบ่งให้กับผู้ เป็น
หุ้นส่วน  รายการนีจ้ะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หวัข้อส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนต่อจาก
บญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน  ในกรณีขาดทนุสทุธิให้แสดงจ านวนเงินในเคร่ืองหมายวงเล็บ
เพ่ือแสดงเป็นยอดหกัจากทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่น   

 

การแสดงรายการส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 ส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน จะแสดงรายการโดยแสดงบญัชีทนุของผู้
เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน  ตอ่ด้วยบญัชีกระแสทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนแตล่ะคน  ถ้าบญัชีกระแสทนุของผู้
เป็นหุ้นสว่นมียอดคงเหลือด้านเครดติจะสง่ผลให้สว่นของผู้ เป็นหุ้นส่วนเพิ่ม  แตถ้่าบญัชีกระแสทนุ
ของผู้ เป็นหุ้นสว่นมียอดคงเหลือด้านเดบติ จะสง่ผลให้ส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนลดลงให้แสดงจ านวน
เงินในเคร่ืองหมายวงเล็บ  และบัญชีก าไรสุทธิยังไม่ได้แบ่ง การแสดงรายการส่วนของผู้ เป็น
หุ้นสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 3.1 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 3.1  ดนิ น า้ ลม  เป็นหุ้นส่วนกนั จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพ่ือนเกลอ  ในวนัสิน้งวดยอด
คงเหลือบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่นมีดงันี ้

     เดบิต    เครดติ 

 ทนุ – ดนิ      120,000 

 ทนุ – น า้      150,000 

ทนุ – ลม      200,000 

ทนุ – ไฟ      100,000   
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เดบิต    เครดติ 

กระแสทนุ – ดนิ   36,000 

กระแสทนุ – น า้   15,000 

กระแสทนุ – ลม        70,000 

กระแสทนุ – ไฟ        20,000   

 ก าไรสทุธิยงัไมไ่ด้แบง่       45,000 

 

การแสดงสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่นในงบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) เป็นดงันี ้

(หนว่ย : บาท) 
 ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

  ทนุ – ดนิ    120,000 

  ทนุ – น า้    150,000 

  ทนุ – ลม    200,000 

ทนุ – ไฟ    100,000  570,000

 กระแสทนุ – ดนิ    (36,000) 

กระแสทนุ – น า้    (15,000) 

กระแสทนุ – ลม      70,000 

กระแสทนุ – ไฟ      20,000    39,000 

  ก าไรสทุธิยงัไมไ่ด้แบง่        45,000 

 รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน      654,000 

 

การเปิดบัญชีเม่ือจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน 

 การจดัตัง้ห้างหุ้นสว่น  ผู้ เป็นหุ้นสว่นอาจจะน าเงินสด  สินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด แรงงาน 
และหนีส้ินมาลงทุน  หากน าสินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสดและหนีส้ินมาลงทุน  จะต้องบนัทึกราคา
สินทรัพย์และหนีส้ินด้วยด้วยราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม หรือราคาท่ีตกลงกัน ณ วันท่ีน ามา
ลงทุน  กรณีลงทุนด้วยแรงงานผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องมีการตกลงตีราคาแรงงานและบนัทึก
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนคือบญัชีค่าความนิยม  การบันทึกการเปิดบญัชีเม่ือจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน
สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  3.2 และ ตวัอยา่ง 3.3 ดงันี ้    
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ตัวอย่าง 3.2  น า้ใส และ น า้ตาล  ตกลงเป็นหุ้นส่วนกัน  น า้ใส  น าเงินสดมาลงทุน  500,000  
บาท  ส่วนน า้ตาล น าเงินสดมาลงทนุ  300,000  บาท และลงทุนด้วยแรงงานตีราคาได้ 100,000 
บาท  การลงรายการเปิดบญัชีของห้างหุ้นสว่นจะเป็นดงันี ้

  เดบติ  เงินสด    800,000  

            คา่ความนิยม   100,000  

   เครดติ  ทนุ – น า้ใส     500,000 

    ทนุ – น า้ตาล     400,000 

 

ตัวอย่าง 3.3  กนก  และ  กนัยา ตกลงเป็นหุ้นสว่นกนั  โดยน าเงินสดและสินทรัพย์ซึ่งตกลงตีราคา
ตามมลูคา่ยตุธิรรมแล้วมาลงทนุดงันี ้

 การลงทนุของ กนก 

  เงินสด    200,000 บาท 

  ลกูหนีก้ารค้า     75,000 บาท 

  สินค้าคงเหลือ     45,000 บาท 

  อปุกรณ์ส านกังาน  120,000 บาท 

  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    20,000 บาท 

  เงินกู้ ระยะสัน้     50,000 บาท 

 การลงทนุของ กนัยา 

  เงินสด      90,000 บาท 

  สินค้าคงเหลือ     50,000 บาท 

  อปุกรณ์ส านกังาน  100,000 บาท 

  ท่ีดนิ    200,000 บาท 

  อาคาร    150,000 บาท 

  เจ้าหนีก้ารค้า   120,000 บาท 
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การบันทกึการเปิดบัญชี 

  เดบติ  เงินสด    200,000  

             ลกูหนีก้ารค้า     75,000   

             สินค้าคงเหลือ     45,000   

             อปุกรณ์ส านกังาน  120,000  

   เครดติ  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู       20,000 

    เงินกู้ ระยะสัน้      50,000 

    ทนุ – กนก    370,000 

  บนัทกึการลงทนุของกนก 

 

  เดบติ  เงินสด      90,000   

             สินค้าคงเหลือ     50,000   

             อปุกรณ์ส านกังาน      100,000  

             ท่ีดนิ    200,000  

            อาคาร    150,000  

      เครดติ  เจ้าหนีก้ารค้า    120,000 

    ทนุ – กนัยา    470,000  

  บนัทกึการลงทนุของกนัยา   

 

การเปล่ียนจากกจิการเจ้าของคนเดียวเป็นห้างหุ้นส่วน 

กรณีท่ีเจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียวต้องการน ากิจการสองกิจการมาจัดตัง้เป็นห้าง
หุ้นส่วน สินทรัพย์และหนีส้ินของกิจการเจ้าของคนเดียวจะโอนมาเป็นของห้างหุ้นส่วนด้วยราคา
ตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนั  การบนัทกึบญัชีการเปล่ียนจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นห้างหุ้นส่วน
สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  3.4 ดงันี ้  
 

ตัวอย่าง 3.4  ร้านชนัญ  และ  ร้านรันดา  เป็นร้านค้าขายปลีก  ท าการค้าชนิดเดียวกัน  ตกลง
รวมกันตัง้เป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนัญดา ในวันท่ี 1 มกราคม  25x1 โดยก าหนดให้มีจ านวน
เงินทนุเทา่กนั  ซึง่ในวนัท่ีตกลงกนันัน้สินทรัพย์และหนีส้ินของแตล่ะร้านมีดงันี ้
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ร้านชนญั   ร้านรันดา 

 เงินสด    120,000     75,000 

 ลกูหนีก้ารค้า     75,000   100,000 

 สินค้าคงเหลือ     80,000         - 
 อปุกรณ์ส านกังาน  175,000         - 

 อาคาร         -    200,000 

 ท่ีดนิ         -    300,000 

 เจ้าหนีก้ารค้า     50,000   250,000 

  

สินทรัพย์และหนีส้ินของทัง้สองรา้นจะโอนไปเป็นของห้างหุ้นสว่นด้วยมลูคา่ตามบญัชีเดิม  
นอกจากบางรายการได้ตกลงตีราคาใหมด่งันี ้  

 1)  อปุกรณ์ส านกังานของร้านชนญั ตีราคาเป็น  150,000  บาท 

 2)  ลกูหนีข้องรา้นรันดา  คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้  20,000  บาท 

 3)  ให้ตีราคาท่ีดนิของร้านรันดา เป็น  500,000 บาท  และอาคารของร้านรันดาเป็น  
                 175,000  บาท 

 4)  สินค้าคงเหลือของร้านชนญั มีราคาตลาด  65,000  บาท 

 และผู้ เป็นหุ้ นส่วนยงัตกลงกันว่าผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีทุนน้อยกว่าจะต้องน าเงินสดมาลงทุน
เพิ่มให้เทา่กนัด้วย  การบนัทกึรายการเปิดบญัชีชองห้างหุ้นสว่นจ ากดั ชนญัดา จะเป็นดงันี ้

25x1 

ม.ค. 1 เดบติ   เงินสด     75,000  

    ลกูหนีก้ารค้า  100,000 

    ท่ีดนิ   500,000 

    อาคาร   175,000 

    เครดติ  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     20,000 

     เจ้าหนีก้ารค้า    250,000 

     ทนุ – รันดา    580,000 

   บนัทกึการลงทนุของรันดา 
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  เดบติ  เงินสด   120,000 

    ลกูหนีก้ารค้า    75,000 

    สินค้าคงเหลือ    65,000 

    อปุกรณ์ส านกังาน 150,000 

     เครดติ  เจ้าหนีก้ารค้า      50,000 

     ทนุ – ชนญั              360,000
   บนัทกึการลงทนุของชนญั 

 

   เดบติ  เงินสด   220,000 

    เครดติ ทนุ – ชนญั    220,000 

   ชนญัน าเงินสดมาลงทนุเพิ่ม 

 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่นจ ากดั ชนญัดา เป็นดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ชนญัดา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 

     (หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์              หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด          415,000      เจ้าหนีก้ารค้า       300,000 

     ลกูหนีก้ารค้า   175,000            สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   20,000    155,000      ทนุ – ชนญั        580,000 

     สินค้าคงเหลือ          65,000      ทนุ – รันดา        580,000 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

     ท่ีดนิ               500,000 

     อาคาร         175,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน        150,000                      . 

รวมสินทรัพย์      1,460,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  1,460,000 
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การแบ่งก าไรขาดทนุ 

 ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนแต่ละปีอาจจะแบ่งให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วน  
ทัง้หมดหรืออาจจะเก็บสะสมไว้ในกิจการ  ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัข้อตกลงของผู้ เป็นหุ้นส่วน  ดงันัน้ก าไร
ทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจะแบง่ออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

 

 1.  ก าไรท่ีแบ่งแล้ว 

      ก าไรท่ีแบ่งแล้ว คือ ก าไรท่ีแบ่งเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ผู้ เป็นหุ้ นส่วน เช่น  
เงินเดือน  โบนสั  ดอกเบีย้ทนุ  และส่วนแบง่ก าไรให้กบัผู้ เป็นหุ้นส่วนตามข้อตกลง  การแบ่งก าไร
ขาดทนุจะแสดงในงบก าไรขาดทนุโดยแสดงตอ่จากก าไรสทุธิ  การแบง่ก าไรขาดทนุจะบนัทึกบญัชี 
โดย 

เดบติ  ก าไรขาดทนุ    xx 

เครดติ  กระแสทนุ – ผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน   xx 

 

2.  ก าไรท่ียังไม่ได้แบ่ง 
                  ก าไรท่ียังไม่ได้แบ่ง  คือ  ก าไรท่ียังไม่ได้แบ่งให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วน  สาเหตุเน่ืองจาก
กิจการขาดทนุ  มีก าไรสะสมน้อย  หรือมีความประสงค์จะสะสมก าไรไว้เพ่ือขยายกิจการ  หรือตาม
นโยบายของห้างหุ้นสว่น  ก าไรท่ียงัไมไ่ด้แบง่นัน้  ตามมาตรฐานการบญัชีของไทยให้แสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หวัข้อส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วน  โดยแสดงตอ่จากบญัชีทนุและบญัชี
กระแสทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วน  และใช้ช่ือว่า  ก าไรสุทธิยงัไม่ได้แบ่ง  ในกรณีขาดทุนสุทธิให้แสดง
จ านวนเงินในเคร่ืองหมายวงเล็บ  ก าไรขาดทนุท่ียงัไมไ่ด้แบง่จะบนัทกึบญัชี โดย 

 

เดบติ  ก าไรขาดทนุ    xx 

เครดติ  ก าไรสทุธิยงัไมไ่ด้แบง่     xx 
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ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

ทนุรวมของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

วิธีการแบ่งก าไรขาดทนุ   
หากสญัญาหุ้นส่วนได้ระบุอัตราส่วนแบ่งก าไรขาดทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วน  การแบ่งก าไร

หรือขาดทนุจะแบง่ตามอตัราส่วนแบง่ก าไรขาดทนุท่ีระบใุนสญัญา  ในกรณีท่ีไม่ได้ตกลงกันไว้ใน
เร่ืองอัตราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้แบ่งตาม
อตัราส่วนทนุ  วิธีการแบง่ก าไรขาดทนุโดยทัว่ไปอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจรวมหลายวิธี  ได้แก่  
การแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราส่วนทนุ  การแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราส่วนท่ีตกลงกนั  และการ
แบง่ก าไรขาดทนุโดยคิดเงินเดือน โบนสั  หรือดอกเบีย้ให้หุ้นส่วนก่อน ท่ีเหลือแบง่ตามอตัราส่วนท่ี
ตกลงกนั 

 

1.  การแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุน 

     การด าเนินงานของห้างหุ้ นส่วนนัน้  ทุนถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดก าไร  ดงันัน้หากมีก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานจึงควรแบ่งตามอตัราส่วนทุนท่ี
ลงในห้างหุ้นสว่น  โดยการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราสว่นทนุสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

สว่นแบง่ก าไรของผู้ เป็นหุ้นสว่น    =   ก าไรสทุธิ   x        
 

 

ซึ่งการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราส่วนทนุนีค้วรก าหนดไว้ในข้อตกลงให้แน่นอน  ว่าจะใช้
ยอดทนุเม่ือใดเป็นเกณฑ์การแบง่  เชน่ อตัราสว่นทนุเร่ิมแรก  อตัราส่วนทนุสิน้งวด  หรืออตัราส่วน
ทนุถวัเฉล่ีย  
      1.1  อัตราส่วนทุนเร่ิมแรก   

       ทนุแรกเร่ิมของห้างหุ้นสว่นโดยปกติจะระบไุว้ชดัเจนในสญัญาของห้างหุ้นส่วนท่ี
เร่ิมตัง้กิจการว่าทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนแตล่ะคนมีคนละเท่าไร  หรือถ้าไม่ได้ระบไุว้ทนุเร่ิมแรกก็จะมี
จ านวนตามท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนน ามาลงทุนเม่ือเร่ิมเปิดกิจการ  การค านวณการแบ่งก าไร
ขาดทนุตามอตัราสว่นทนุเร่ิมแรกสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  3.5 ดงันี ้  
 

ตัวอย่าง 3.5   เสือ  สิงห์ และกระทิง  ตกลงเป็นหุ้นส่วนกนั ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 โดยทกุคน
น าเงินสดมาลงทุน  เสือลงทุน   100,000  บาท สิงห์ลงทุน  150,000  บาท  และกระทิงลงทุน  
200,000  บาท  สิน้งวดห้างหุ้นสว่นมีก าไรสทุธิ  90,000  บาท   
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          อตัราสว่นทนุเร่ิมแรกของ  เสือ : สิงห์ : กระทิง    =   100,000 : 150,000 : 200,000 

 

การค านวณการแบ่งก าไรขาดทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วน  
เสือ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร     = 90,000 x 

450,000

100,000
 =  20,000  บาท 

           

  สิงห์ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร    = 90,000 x 
450,000

150,000
 =  30,000  บาท 

           

กระทิง จะได้รับสว่นแบง่ก าไร  = 90,000 x 
450,000

200,000
 =  40,000  บาท 

              

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31   เดบติ  ก าไรขาดทนุ  90,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – เสือ    20,000 

     กระแสทนุ – สิงห์   30,000 

กระแสทนุ – กระทิง   40,000 

 

     1.2  แบ่งตามอัตราส่วนทุนสิน้งวด 

    หากในระหวา่งปีผู้ เป็นหุ้นสว่นมีการเพิ่มทนุ และถอนทนุออกไป ห้างหุ้นส่วนอาจ
แบง่ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนทนุสิน้งวดก็ได้  การค านวณทุนถวัเฉล่ียของผู้ เป็นหุ้นส่วน สามาร
ค านวณได้โดย 

 

     ทนุสิน้งวด  =  ทนุเร่ิมแรกหรือทนุต้นงวด + การเพิ่มทนุระหวา่งปี – การถอนทนุระหวา่งปี 

 

 การค านวณการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราส่วนทนุสิน้งวดสามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  
3.6 ดงันี ้  
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ตัวอย่าง 3.6   จากตัวอย่าง 3.5  ถ้าสิน้งวดห้างหุ้ นส่วนมีก าไรสุทธิ  150,000  บาท  ผู้ เป็น
หุ้นสว่น  มีการลงทนุ เพิ่มทนุ และถอนทนุ ระหวา่งปี ดงันี ้

วนั เดือน ปี รายการ   เสือ สิงห์ กระทิง 
1  มกราคม    25x1 ลงทนุ 100,000 150,000 200,000 

1  เมษายน    25x1 เพิ่มทนุ -   58,000 -   
30  มิถนุายน 25x1 ถอนทนุ -   (38,000) (36,000) 
1  กนัยายน   25x1 เพิ่มทนุ 24,000         -       .     42,000 

ทุนสิน้งวด 124,000 170,000 206,000 
 

        อตัราสว่นทนุสิน้งวดของ  เสือ : สิงห์ : กระทิง    =   124,000 : 170,000 : 206,000 

 

การค านวณการแบ่งก าไรขาดทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วน  
เสือ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร     = 150,000 x 

500,000

124,000
 =  37,200  บาท 

             

  สิงห์ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร    = 150,000 x 
500,000

170,000
 =  51,000  บาท 

             

กระทิง จะได้รับสว่นแบง่ก าไร  = 150,000 x 
500,000

206,000
 =  61,800  บาท 

                

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31 เดบติ  ก าไรขาดทนุ  150,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – เสือ    37,200 

     กระแสทนุ – สิงห์   51,000 

กระแสทนุ – กระทิง   61,800  
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     1.3  แบ่งตามอัตราส่วนทุนถัวเฉล่ีย 

 หากในระหวา่งปียอดคงเหลือในบญัชีทนุเปล่ียนแปลงไปมาก ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

อาจจะใช้อตัราสว่นทนุถวัเฉล่ียในการแบง่ก าไรหรือขาดทนุสทุธิประจ าปีแทนท่ีจะใช้อตัราส่วนทนุ
เร่ิมแรกหรือทนุสิน้งวด  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการแบง่ก าไรขาดทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน 
การค านวณทนุถวัเฉล่ียของผู้ เป็นหุ้นสว่น สามารค านวณได้โดย 

 

  ทนุถวัเฉล่ีย  =  จ านวนเงินลงทนุ   x    สดัสว่นระยะเวลาตัง้แตว่นัเกิดรายการจนถึงวนัสิน้งวด   

 

การค านวณการแบ่งก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนทุนสามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  3.7 
ดงันี ้  

 

ตัวอย่าง 3.7   จากตวัอย่าง 3.6  ถ้าสิน้งวดห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิ  150,000  บาท  ผู้ เป็น
หุ้นสว่น  มีการลงทนุ เพิ่มทนุ และถอนทนุ ระหวา่งปี ดงันี ้

วนั เดือน ปี รายการ เสือ สิงห์ กระทิง 
1  มกราคม    25x1 ลงทนุ 100,000 150,000 200,000 

1  เมษายน    25x1 เพิ่มทนุ - 58,000 - 

30  มิถนุายน 25x1 ถอนทนุ - (38,000) (36,000) 
1  กนัยายน   25x1 เพิ่มทนุ 24,000 - 42,000 

 

การค านวณทนุถวัเฉล่ียของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคนจะเป็นดงันี ้  

ทุนถัวเฉล่ียของเสือ   

วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน สดัสว่นระยะเวลา ทนุถวัเฉล่ีย 

1  มกราคม   25x1 ลงทนุ 100,000 12/12 100,000 

1  กนัยายน   25x1 เพิ่มทนุ 24,000 4/12 8,000 

 รวมทนุถวัเฉล่ีย  108,000 
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ทุนถัวเฉล่ียของสิงห์   

วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน สดัสว่นระยะเวลา ทนุถวัเฉล่ีย 

1  มกราคม   25x1 ลงทนุ 150,000 12/12 150,000 

1  เมษายน   25x1 เพิ่มทนุ 58,000 9/12 43,500 

30 มิถนุายน 25x1 ถอนทนุ (38,000) 6/12 (19,000) 
 รวมทนุถวัเฉล่ีย  174,500 

 

ทุนถัวเฉล่ียของกระทงิ   

วนั เดือน ปี รายการ จ านวนเงิน สดัสว่นระยะเวลา ทนุถวัเฉล่ีย 

1  มกราคม   25x1 ลงทนุ 200,000 12/12 200,000 

30 มิถนุายน   25x1 ถอนทนุ (36,000) 6/12 (18,000) 

1  กนัยายน   25x1 เพิ่มทนุ 42,000 4/12 14,000 

 รวมทนุถวัเฉล่ีย  196,000 

 

อตัราสว่นทนุถวัเฉล่ียของ  เสือ : สิงห์ : กระทิง =   108,000 : 174,500 : 196,000 

 

การค านวณการแบ่งก าไรขาดทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วน  
เสือ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร     = 150,000 x 

478,500

108,000
 =  33,856  บาท 

             

  สิงห์ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร    = 150,000 x 
478,500

174,500
 =  54,702  บาท 

             

กระทิง จะได้รับสว่นแบง่ก าไร  = 150,000 x 
478,500

196,000
 =  61,442  บาท  

 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  150,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – เสือ    33,856 

     กระแสทนุ – สิงห์   54,702 

กระแสทนุ – กระทิง   61,442 
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2.  การแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน 

     การแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนท่ีตกลงกันนีอ้าจจะใช้ในกรณีท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนมี
ความสามารถไมเ่ท่ากนั  อตัราส่วนแบง่ก าไรขาดทนุควรก าหนดแน่นอน  เช่น แบง่ในอตัราเท่ากนั  
แบง่ในอตัรา 1 : 2 : 3  แบง่ในอตัรา 20%  30%  50% เป็นต้น การค านวณการแบง่ก าไรขาดทนุ
ตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนัสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  3.8 ดงันี ้  
 

ตัวอย่าง 3.8  แก้ว กาญจน์ และก่ิง  เป็นหุ้นส่วนกัน  ตกลงแบ่งก าไรขาดทุนให้  แก้ว 20%   
กาญจน์  30%  และ  ก่ิง  50%  ถ้าห้างหุ้นสว่นมีก าไรสทุธิประจ าปี  450,000  บาท   
 

การค านวณการแบ่งก าไรขาดทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วน  
แก้ว จะได้รับสว่นแบง่ก าไร      450,000 x 20%  =   90,000 

  กาญจน์ จะได้รับสว่นแบง่ก าไร     450,000 x 30%  = 135,000 

  ก่ิง จะได้รับสว่นแบง่ก าไร      450,000 x 50%  = 225,000 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  450,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – แก้ว     90,000 

     กระแสทนุ – กาญจน์   135,000 

กระแสทนุ – ก่ิง    225,000 
 

3.  การแบ่งก าไรขาดทุนโดยคิดเงนิเดือน  โบนัส  หรือดอกเบีย้ให้หุ้นส่วนก่อน ที่ 
เหลือแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน 

     3.1  การคิดเงนิเดือนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

 เม่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นเข้ามาด าเนินกิจการในห้างหุ้นส่วน  ผู้ เป็นหุ้นส่วนแตล่ะคนอาจ
มีความสามารถ  และเวลาให้แก่การด าเนินงานไม่เท่ากัน  ห้างหุ้นส่วนจึงได้มีการคิดเงินเดือน
ให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน  ก าไรท่ีเหลือแบง่ในอตัราท่ีตกลงกนั การค านวณการแบง่ก าไรขาดทนุโดยคิด
เงินเดือนให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  3.9 ดงันี ้  
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ตัวอย่าง 3.9   น า้ปิง  และน า้วงั เป็นหุ้นส่วนกัน  โดยน า้ปิงมีทุน  300,000  บาท น า้วังมีทุน  
500,000  บาท  สิน้งวดห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิประจ าปี  75,000  ตกลงแบ่งก าไรโดยให้  น า้ปิง  
ได้รับเงินเดือนเดือนละ  1,000  บาท  น า้วงัได้รับเงินเดือนเดือนละ  1,500  บาท  ก าไรท่ีเหลือแบง่
ในอตัรา  3  :  2  ตามล าดบั   
 

การค านวณการแบ่งก าไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วน 

           น า้ปิง  น า้วัง     รวม  

เงินเดือน (ทัง้ปี)    12,000   18,000  30,000 

 แบง่ก าไรท่ีเหลือในอตัรา 3:2  27,000  18,000  45,000 

  รวม    39,000  36,000  75,000 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

  ธ.ค. 31  เดบิต  ก าไรขาดทนุ  75,000 

    เครดติ  กระแสทนุ – น า้ปิง  39,000 

     กระแสทนุ – น า้วงั   36,000 

   ปิดก าไรขาดทนุเข้าบญัชีกระแสทนุ 

 

     3.2  การคิดเงนิโบนัสหรือเงนิเพิ่มพเิศษให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

   หากในสญัญาของห้างหุ้นสว่นระบไุว้ว่าให้มีการคิดเงินโบนสัให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน 
เม่ือมีการแบง่ก าไรจะต้องคดิโบนสัให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นด้วย โดยปกตเิงินโบนสัจะคิดให้เป็นร้อยละของ
ก าไรสทุธิ  ซึ่งต้องระบใุห้ชดัเจนว่าเงินโบนสัท่ีคิดให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน  เป็นเงินโบนสัท่ีคิดจากก าไร
สทุธิก่อนหกัเงินโบนสั  หรือก าไรสทุธิหลงัหกัเงินโบนสัแล้ว สตูรการค านวณโบนสั จะเป็นดงันี ้

1.2.1 คดิโบนสัจากก าไรสทุธิก่อนหกัโบนสั 

 

           โบนสั    = ก าไรสทุธิ  x  อตัราโบนสั 

 

1.2.2 คดิโบนสัจากก าไรสทุธิหลงัหกัโบนสั 

          
         โบนสั     = (ก าไรสทุธิ – โบนสั)  x  อตัราโบนสั  
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การค านวณการแบ่งก าไรขาดทุนโดยคิดโบนัสหรือเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ เป็นหุ้ นส่วน
สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง  3.10 และตวัอยา่ง  3.11  ดงันี ้  

 

ตัวอย่าง 3.10  น า้ปิง  และ  น า้วงั  เป็นหุ้นสว่นกนั  ในสญัญาระบวุ่าให้คิดเงินโบนสัให้แก่  น า้ปิง  
ในฐานะหุ้นส่วนผู้จดัการ  20%  ของก ำไรสทุธิก่อนหกัเงินโบนสั และก าไรท่ีเหลือแบง่เท่ากนั  ณ 
วนัสิน้งวดมีก าไรสทุธิ  120,000  บาท   
 

     โบนสั   = 120,000 x 20%   

=   24,000 

 

การค านวณการแบ่งก าไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วน 

           น า้ปิง      น า้วัง     รวม 

  โบนสั    24,000     -      24,000 

  แบง่ก าไรท่ีเหลือในอตัราเทา่กนั 48,000  48,000    96,000 

  รวม    72,000  48,000  120,000 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  120,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – น า้ปิง     72,000 

      กระแสทนุ – น า้วงั     48,000 

 

ตัวอย่าง 3.11  จากตวัอย่าง 3.10  น า้ปิง  และ  น า้วัง  เป็นหุ้ นส่วนกัน  ในสัญญาระบุว่าให้
คิดเงินโบนสัให้แก่  น า้ปิง  ในฐานะหุ้นส่วนผู้จดัการ  20%  ของก ำไรสทุธิหลงัหกัเงินโบนสั และ
ก าไรท่ีเหลือแบง่เทา่กนั  ณ วนัสิน้งวดมีก าไรสทุธิ  120,000  บาท   
 

       โบนสั (B) = (120,000 – โบนสั) x 20%  

  B  = (120,000 – B) x 0.2 

  B  = 24,000 – 0.2B 

  B + 0.2B = 24,000 
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  1.2B  = 24,000 

  B  = 
1.2

24,000
     

B  = 20,000 

หรือโบนัส = 120,000 x 
120

20
    =  20,000 

 

การค านวณการแบ่งก าไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วน 

          น า้ปิง      น า้วัง       รวม 

  โบนสั    20,000     -       20,000 

  แบง่ก าไรท่ีเหลือในอตัราเทา่กนั 50,000  50,000   100,000 

  รวม    70,000  50,000   120,000 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  120,000 

    เครดติ    กระแสทนุ – น า้ปิง     70,000 

      กระแสทนุ – น า้วงั     50,000 

 

               3.3  การคิดดอกเบีย้ทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

  ดอกเบีย้ทนุถือเป็นคา่ตอบแทนเงินลงทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วน  การคิดดอกเบีย้ทนุนี ้
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งก าไร  ซึ่งผู้ เป็นหุ้นส่วนควรตกลงให้แน่ชดัเก่ียวกับ อตัราดอกเบีย้และ
ทุนท่ีใช้การคิดดอกเบีย้ทุนว่าเป็นทุน ณ วันใด  และก าไรท่ีเหลือจะแบ่งในอัตราเท่าใด  การ
ค านวณการแบง่ก าไรขาดทนุโดยคิดดอกเบีย้ทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนสามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  
3.12 ดงันี ้  
 

ตัวอย่าง 3.12  น า้ปิง  และ  น า้วงั เป็นหุ้นส่วนกนั  น า้ปิงลงทนุเร่ิมแรก  250,000  บาท  น า้วงัมี
ทุนเร่ิมแรก  300,000  บาท  ตกลงให้คิดดอกเบีย้ทุน 10% ของทุนเร่ิมแรก  และก าไรขาดทุนท่ี
เหลือแบง่ในอตัรา 2 : 3  ถ้ามีก าไรสทุธิประจ าปี  120,000  บาท   
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การค านวณการแบ่งก าไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วน 

           น า้ปิง      น า้วัง       รวม 

  ดอกเบีย้ทนุ   25,000  30,000      55,000 

  แบง่ก าไรท่ีเหลือในอตัรา 2:3 26,000  39,000     65,000 

  รวม    51,000  69,000   120,000 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  120,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – น า้ปิง     51,000 

     กระแสทนุ – น า้วงั     69,000 

  

กรณีท่ีห้างหุ้นส่วนมีการแบง่ก าไรขาดทุนโดยคิดเงินเดือน  โบนสั  และดอกเบีย้ทุนให้แก่
หุ้นสว่นก่อน ก าไรท่ีเหลือแบง่ตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนั  การค านวณสามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง  
3.13 ดงันี ้  
 

ตัวอย่าง 3.13  น า้ปิง  และ  น า้วงั เป็นหุ้นส่วนกนั  น า้ปิงลงทนุเร่ิมแรก  250,000  บาท  น า้วงัมี
ทนุเร่ิมแรก  300,000  บาท สิน้งวดห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิ  200,000  บาท  ผู้ เป็นหุ้นส่วนตกลง
แบ่งก าไรขาดทนุ  โดยคิดเงินเดือนให้ น า้ปิง เดือนละ 2,000 บาท น า้วงั เดือนละ 1,500 บาทคิด
โบนสัให้น า้ปิง ในฐานะหุ้นส่วนผู้จดัการ 15% ของก าไรสุทธิก่อนหกัโบนสั  และคิดดอกเบีย้ทุน 
10% ของทนุเร่ิมแรก  และก าไรขาดทนุท่ีเหลือแบง่ในอตัราเทา่กนั   

 

การค านวณการแบ่งก าไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วน 

           น า้ปิง      น า้วัง     รวม  

  เงินเดือน     24,000   18,000    42,000 

  โบนสั      30,000       -     30,000 

  ดอกเบีย้ทนุ     25,000   30,000     55,000 

  แบง่ก าไรท่ีเหลือในอตัราเทา่กนั   36,500   36,500    73,000 

  รวม    115,500   84,500  200,000 
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การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  200,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – น า้ปิง     115,500 

      กระแสทนุ – น า้วงั       84,500 

 

การแบ่งก าไรขาดทุน หากเงินเดือน  โบนัสและดอกเบีย้ทุน เกินกว่าก าไรสุทธิประจ าปี 
ห้างหุ้นสว่นต้องแบง่ก าไรขาดทนุตามข้อตกลงเดมิ สว่นท่ีเกินก าไรให้ถือเป็นขาดทนุน ามาแบง่ให้ผู้
เป็นหุ้นสว่นตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนั 

จากตวัอยา่ง 3.13  สมมตวิา่ก าไรสทุธิประจ าปีของห้างหุ้นสว่นเป็น  100,000  บาท   
 

การแบ่งก าไรขาดทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

           น า้ปิง       น า้วัง       รวม  

  เงินเดือน     24,000   18,000    42,000 

  โบนสั      15,000       -     15,000 

  ดอกเบีย้ทนุ     25,000   30,000     55,000 

  แบง่ขาดทนุในอตัราเทา่กนั   (6,000)  (6,000)   (12,000) 

  รวม      58,000   42,000  100,000 

 

การบันทกึรายการแบ่งก าไรขาดทุน 

       ธ.ค. 31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ  100,000 

    เครดติ   กระแสทนุ – น า้ปิง       58,000 

     กระแสทนุ – น า้วงั       42,000 
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การแสดงการแบ่งผลก าไรขาดทนุในงบก าไรขาดทนุ 

ห้างหุ้นสว่นจะแสดงวิธีการแบง่ก าไรขาดทนุตอ่ท้ายงบก าไรขาดทนุ สามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 3.14  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 3.14  นายงู และ น า้โสม ตกลงจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อดุรพฒันา ในปี 25x1โดยนายงู 
ลงทนุ  180,000  บาท  น า้โสม ลงทนุ 220,000 บาท   ในระหว่างปีมียอดขายสินค้า  3,500,000 
บาท  มีต้นทุนขาย  2,100,000 บาท และมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  900,000 บาท  ห้าง
หุ้นส่วนตกลงแบ่งก าไรขาดทุน โดยคิดเงินเดือนให้นายูงเดือนละ 10,000 บาท และให้น า้โสม 
เดือนละ 5,000 บาท  คิดโบนสัให้น า้โสม 20% ของก าไรสุทธิก่อนหกัโบนสั  และคิดดอกเบีย้ทุน 
15% ของเงินลงทุน  ก าไรขาดทุนท่ีเหลือแบ่งในอัตรา 2 : 3  งบก าไรขาดทุนโดยย่อของห้าง
หุ้นสว่นจะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  อดุรพฒันา 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปี  สิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท)               
ขายสินค้า 

ต้นทนุขาย 

ก าไรขัน้ต้น 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 
ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษีเงินได้ 

หกั ภาษีเงินได้ 20% 

ก าไรสทุธิ 

      
การแบ่งก าไรขาดทุน 

     เงินเดือน 

     โบนสั 

     ดอกเบีย้ทนุ 

     สว่นแบง่ก าไร (คนละคร่ึง) 
รวมก าไรของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

 

 

 

 

 

 

    
         นายูง 

 120,000 

        - 
 27,000 

32,000 

179,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า้โสม 

60,000 

80,000 

33,000 

48,000 

221,000 

3,500,000 

2,100,000 

1,400,000 

   900,000 

500,000 

100,000 

400,000 

 

   รวม 

180,000 

80,000 

60,000 

80,000 

400,000 
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สรุป 

ห้างหุ้นส่วน หมายถึง  สัญญาของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ตกลงลงทุนร่วมกัน ซึ่งสิ่งท่ี
น ามาลงทุนอาจเป็นเงินสด สินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสดหรือแรงงานก็ได้ และมีการด าเนินงาน
ร่วมกนัโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าก าไรมาแบง่กนั  
 ห้างหุ้นส่วน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วน
จ ากดั โดยห้างหุ้นส่วนสามญัจะมีหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผิดชอบเพียงชนิดเดียว จะจด
ทะเบียนจัดตัง้หรือไม่จดทะเบียนก็ได้  ส่วนห้างหุ้ นส่วนจ ากัดจะมีหุ้ นส่วนอยู่ 2 ประเภท คือ 
ประเภทจ ากัดความรับผิดชอบ และไม่จ ากัดความรับผิดชอบ ซึ่งห้างหุ้ นส่วนจ ากัดจะต้องจด
ทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

 การจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจะต้องระบทุุนของผู้ เป็นหุ้นส่วน การแบง่ก าไรขาดทนุ และอ านาจ
หน้าท่ีของผู้ เป็นหุ้นส่วนแตล่ะคนอยา่งชดัเจน   

การบนัทึกบญัชีของห้างหุ้นส่วนจะมีบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วน ได้แก่ (1) 
บญัชีทนุ จะบนัทกึเก่ียวกบัการลงทนุครัง้แรก  การเพิ่มทนุ  และการลดทนุ  (2) บญัชีกระแสทนุ จะ
บนัทกึเก่ียวรายการท่ีแสดงส่วนได้เสียระหว่างห้างหุ้นส่วนกบัผู้ เป็นหุ้นส่วน  (3) บญัชีก าไรสทุธิยงั
ไมไ่ด้แบง่ จะบนัทกึก าไรท่ีห้างหุ้นสว่นยงัไมน่ าไปแบง่ให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่น 

วิธีการแบ่งก าไรขาดทุนของห้างหุ้ นส่วนสามารถแบ่งตามอัตราส่วนทุน  แบ่งตาม
อตัราส่วนท่ีตกลงกนั  หรือแบง่โดยคิดเงินเดือน โบนสั ดอกเบีย้ทนุให้แก้ผู้ เป็นหุ้นส่วนก่อน ส่วนท่ี
เหลือแบง่ตามอตัราสว่นท่ีตกลงกนั 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  ก้อง  กล้า  และเก่ง  ตกลงเป็นหุ้นส่วนกัน  โดยก้องน าเงินสดมาลงทนุ  100,000  บาท  
กล้า น าสินค้าคงเหลือ  50,000 บาท  และอุปกรณ์ส านกังาน  70,000 บาท มาลงทุน  ส่วนเก่ง
ลงทนุด้วยแรงงานตีราคาได้  80,000  บาท  
 

ให้ท า  ให้บนัทกึการเปิดบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

 

ข้อ 2.  สิงหา และ กันยา ได้ตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25x1  โดยลงทนุคนละ
คร่ึง  หากทนุท่ี สิงหา และกนัยา น ามาลงไมพ่อให้ลงทนุด้วยเงินสดเพิ่ม  สิงหา น าเงินสดมาลงทุน  
60,000 บาท  และสินค้าซึ่งมีราคาทุน  25,000 บาท  มูลค่ายุติธรรมในวันนัน้เท่ากับ  20,000  
บาท  สว่น กนัยา  ได้น ารายการตา่ง ๆ  ณ  วนันัน้มาร่วมทนุดงันี ้

            ราคาตามบัญชี       ราคาที่ตกลงกัน 

 ลกูหนีก้ารค้า    10,000   10,000 

 หนีส้งสยัจะสญู    (1,200)   (2,000) 
 สินค้าคงเหลือ    35,000   22,500 

 อปุกรณ์ส านกังาน   24,000   15,000 

 คา่เส่ือมราคาสะสม   (7,000)        0 

 เจ้าหนีก้ารค้า    18,000   18,000 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเปิดบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

2.  งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่นจ ากดั กนัหา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม  25x1 
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ข้อ 3.   กุ้ งและกัง้ ตกลงเข้ากนัเป็นห้างหุ้นจ ากดั ก.กุ้ ง   เม่ือวนัท่ี 1  มกราคม  25x1  และตกลง
แบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราส่วนทนุ โดยรอบระยะเวลาบญัชีแรก สิน้สดุ 31  ธันวาคม  25x1  ห้าง
หุ้นสว่นมีก าไรสทุธิ  120,000  บาท  รายการลงทนุ เพิ่มทนุ และถอนทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนระหว่าง
งวดมีดงันี ้

           กุ้ง       กัง้ 
 1  ม.ค.  25x1  ลงทนุ    45,000   60,000 

 31 มี.ค. 25x1  เพิ่มทนุ    12,000   18,000 

 1  ก.ค.  25x1  ถอนทนุ         -              (15,000) 

 1  ก.ย.  25x1  ถอนทนุ    (9,000) 

            1  ธ.ค.  25x1  เพิ่มทนุ        -   24,000 

 

ให้ท า    
1.  แสดงการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราสว่นทนุเร่ิมแรก 

2.  แสดงการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราสว่นทนุสิน้งวด 

3.  แสดงการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราสว่นทนุถวัเฉล่ีย 

 

ข้อ 4.  เอกและโทได้ตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  25x1  ใช้ช่ือว่า “ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เอกโท” โดยทัง้สองคนได้น าทนุมารวมกนัคนละคร่ึง  หากทนุท่ีน ามาไม่พอให้ลงทนุเพิ่มด้วย
เงินสด  ยอดคงเหลือในบญัชีตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีมาร่วมทนุมีดงันี ้

ร้านเอก    ร้านโท 

 เงินสด      84,300     95,250 

 ลกูหนี ้     42,700     70,000 

 สินค้าคงเหลือ     65,000     40,750 

 อาคาร      90,000         - 
 อปุกรณ์ส านกังาน        -     57,000 

ท่ีดนิ          -   125,000 

 เจ้าหนี ้     56,000     48,000 

 

รายการตา่งๆ ในบญัชีข้างต้นผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงกนัวา่มีบางรายการควรตีราคาใหมด่งันี ้
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-  ลกูหนีบ้างรายของร้านโทคาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้  7,000  บาท 

-  สินค้าคงเหลือของร้านเอกควรมีราคา  62,000 บาท และของร้านโทควรมีราคา      
   45,750  บาท 

- ผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงให้ตีราคาอาคารของร้านเอก ตามสภาพเพียง  88,000  บาท 

- ท่ีดนิของร้านโทมีราคาประเมิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 เทา่กบั  140,000  บาท 

รายการตดิตอ่ทางการเงินระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นกบัห้างหุ้นสว่นในระหวา่งปีมีดงันี ้

25x1  

ม.ค.  10   เอกเบกิเงินสดไปใช้สว่นตวั  5,000  บาท 

มี.ค.    8   โทจา่ยเงินสดสว่นตวัช าระหนีข้องห้างหุ้นสว่น   10,000  บาท 

พ.ค.  15   เอกเก็บเงินจากลกูหนีข้องห้างหุ้นสว่นจ านวน  3,000  บาทแตย่งัไมไ่ด้น าสง่ 

    ห้างหุ้นสว่น 

ม.ิย.     1   ห้างหุ้นสว่นจา่ยเงินคืนให้แก่โท  ตามรายการในวนัท่ี  8  มี.ค. 
ส.ค.   31   เอกและโทน าเงินสดมาลงทนุเพิ่มอีกคนละ  30,000  บาท 

ธ.ค.   31   ห้างหุ้นสว่นมีก าไรสทุธิประจ าปี   150,000   บาท 

 

 ในสญัญาของห้างหุ้นส่วนตกลงแบ่งก าไรขาดทุนโดยคิดเงินเดือน  โบนสั  และดอกเบีย้
ทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนก่อน  ส่วนท่ีเหลือให้แบ่งกันในอตัราเท่าๆ กัน  โดยก าหนดให้เงินเดือนแก่
เอกเดือนละ  2,500  บาท  และให้เงินเดือนแก่โท เดือนละ 3,000 บาท  คิดโบนสัให้โท  15%  ของ
ก าไรสทุธิก่อนหกัเงินโบนสั  และให้คดิดอกเบีย้ทนุ  10%  ของเงินลงทนุเร่ิมแรก 

 

ให้ท า    
 1.   บนัทกึรายการเปิดบญัชีและรายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 

2.   แสดงการแบง่ก าไรให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

3.  บนัทกึการแบง่ก าไรขาดทนุ 
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ข้อ 5.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25x1  ฟ้าใสและฟ้าครามได้ตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนกันจดัตัง้เป็น  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสองเกลอ  โดยฟ้าครามจะลงทุนด้วยเงินสด  60,000  บาท  ส่วนฟ้าใสจะโอน
สินทรัพย์สทุธิของตนเองมาลงทนุ 

 สินทรัพย์และหนีส้ินของฟ้าใสท่ีน ามาลงทุนแสดงด้วยราคาตามบัญชี  ณ  วันท่ี  31  
ธนัวาคม  25x5  มีดงันี ้       

 เงินสด  38,000   เจ้าหนี ้   5,000  

 ลกูหนี ้ 10,000   เงินกู้   10,000 

 สินค้า  18,000 

อาคาร  90,000 

ผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงให้มีการปรับปรุงสินทรัพย์ดงันี ้

1.  อาคารมีมลูคา่ยตุธิรรมยตุธิรรม  ณ  วนันี ้ 95,000  บาท 

2.  สินค้ามีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั  13,000  บาท 

3.  คดิคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  10%  ของยอดลกูหนี ้

หลงัจากเปิดบญัชีห้างหุ้นสว่น ก าไรสทุธิส าหรับปี  25x1   มีจ านวน  150,000  บาทและมี
บญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคนระหว่างปี 25x1 ปรากฏดงันี ้

          ทุน - ฟ้าใส      ทุน - ฟ้าคราม 

31  พฤษภาคม   เพิ่มทนุ   20,000  30  มิถนุายน   เพิ่มทนุ  10,000 

1  พฤศจิกายน   เพิ่มทนุ   50,000    

1  ธนัวาคม ถอนทนุ  12,000 

ในสญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นก าหนดให้แบง่ก าไรขาดทนุดงันี ้

1).  คดิดอกเบีย้ให้เงินทนุถวัเฉล่ียในอตัรา  5%  ตอ่ปี 

2).  คดิเงินเดือนให้ฟ้าครามเดือนละ  2,000  บาท 

3).  คดิโบนสัให้ฟ้าใส  10%  ของก าไรสทุธิหลงัหกัโบนสั 

4).  ก าไรขาดทนุท่ีเหลือแบง่ให้ฟ้าใสและฟ้าครามในอตัรา  2 : 3 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเปิดบญัชีห้างหุ้นสว่นจ ากดั สองเกลอ  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25x1 
2.  ค านวณทนุถวัเฉล่ียของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

3.  แสดงการแบง่ก าไรขาดทนุและบนัทกึรายการแบง่ก าไรให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 
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ข้อ 6.  ใบตอง  และ  ต้นตาล  เป็นเจ้าของร้านค้าขายปลีก  ท าการค้าชนิดเดียวกนั  ตกลงรวมกนั
ตัง้เป็นห้างหุ้นสว่นโดยก าหนดให้มีจ านวนเงินทนุเทา่กนั  ซึง่ในวนัท่ีตกลงกนันัน้สินทรัพย์และ
หนีส้ินของแตล่ะกิจการมีดงันี ้

รา้นใบตอง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

         (หนว่ย :  บาท) 
           สินทรัพย์ 

เงินสด 

สินค้าคงเหลือ 

อปุกรณ์ส านกังาน 

 

75,000 

250,000 

175,000 

              หนีส้ินและทุน 

เจ้าหนีก้ารค้า 

ทนุ – ใบตอง 

 

100,000 

400,000 

            . 
 500,000  500,000 

 

ร้านต้นตาล 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

         (หนว่ย :  บาท) 
          สินทรัพย์ 

เงินสด 

ลกูหนีก้ารค้า 

ท่ีดนิ 

อาคาร 

 

60,000 

190,000 

250,000 

200,000 

             หนีส้ินและทุน 

เจ้าหนีก้ารค้า 

ทนุ – ต้นตาล 

 

 

200,000 

500,000 

 

           . 
 700,000  700,000 

 สินทรัพย์ของทัง้สองกิจการโอนไปเป็นของห้างหุ้นสว่นตามราคาในบญัชีของกิจการเดิม  
นอกจากบางรายการได้ตกลงตีราคาใหมด่งันี ้  

 1.  อปุกรณ์ส านกังานของร้านใบตอง  ได้ตีราคาเป็น  150,000  บาท 

 2.  ลกูหนีข้องร้านต้นตาล  คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้  20,000  บาท 

 3.  ให้ตีราคาท่ีดินของร้านต้นตาล เป็น  600,000 บาท  และอาคารของร้านต้นตาลเป็น 
125,000 บาท 



บทที่  3  ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและการบัญชีของห้างหุ้นส่วน หน้า  123 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการเปิดบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

2. งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่นจ ากดั วชัรา  ณ วนัท่ี 1 มกราคม  25x1 

 

ข้อ 7.   มาลี  มาลยั และมาลา   ตกลงเข้ากันเป็นห้างหุ้นจ ากดั มะลิลา เม่ือวนัท่ี 1  มกราคม  
25x1  โดยลงทุน  300,000  บาท  400,000  บาท และ 500,000 ตามล าดบั ตกลงแบ่งก าไร
ขาดทนุตามอตัราส่วนทนุถวัเฉล่ีย  โดยรอบระยะเวลาบญัชีแรก สิน้สดุ 31  ธันวาคม  25x1  ห้าง
หุ้นสว่นมีก าไรสทุธิ  350,000  บาท  ผู้ เป็นหุ้นสว่นมีรายการเพิ่มทนุ และถอนทนุระหวา่งปีดงันี ้

         มาลี   มาลัย  มาลา 
 1  มี.ค.   25x1  เพิ่มทนุ    30,000   20,000     - 

 1  พ.ค.  25x1  ถอนทนุ        -      -             (50,000) 

 30 ก.ย. 25x1  ถอนทนุ   (10,000)     -     - 

            1  พ.ย.  25x1  เพิ่มทนุ     45,000     -   25,000  

 1 ธ.ค.   25x1  ถอนทนุ     (30,000) 

 

ให้ท า    
1.  ค านวณทนุถวัเฉล่ียของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

2.  แสดงการแบง่ก าไรขาดทนุตามอตัราสว่นทนุถวัเฉล่ีย 

 

ข้อ 8.   หนึ่ง สอง และสาม เป็นหุ้นส่วนกนั จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สามเกลอ ตกลงแบง่ก าไร
ขาดทุนโดย  คิดดอกเบีย้ทุน 10% ต่อปี  คิดเงินเดือนให้ หนึ่ง สอง และสาม เดือนละ  12,000  

7,200  และ 4,800  ตามล าดบั  ก าไรท่ีเหลือแบง่ในอตัรา  3 : 1 : 1 มียอดคงเหลือของบญัชีตา่ง ๆ 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 ดงันี ้

 

ขายสินค้า  350,000 

ซือ้ 107,500  

คา่เบีย้ประกนัภยั 3,375  

เงินเดือน 10,000  

คา่เชา่ 6,000  
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คา่ขนสง่เข้า 1,500  

รับคืนและสว่นลด 2,500  

สง่คืนและสว่นลด  7,500 

ตัว๋เงินรับ 30,000  

หนีส้งสยัจะสญู  600 

คา่ขนสง่ในการขาย 2,350  

รายได้อ่ืนๆ  650 

อาคาร 40,000  

คา่เส่ือมราคาสะสม-อาคาร  6,000 

คา่น า้ประปา 250  

คา่ไฟฟ้า 1,250  

ตัว๋เงินจา่ย  15,000 

เจ้าหนีก้ารค้า  27,000 

อปุกรณ์ส านกังาน 37,500  

คา่เส่ือมราคาสะสม-อปุกรณ์ส านกังาน  7,500 

เงินสด 58,125  

ทนุ-หนึง่  39,700 

ทนุ-สอง  25,000 

ทนุ-สาม  25,000 

กระแสทนุ-หนึง่ 1,500  

กระแสทนุ-สอง 600  

ลกูหนีก้ารค้า 22,500  

สินค้าคงเหลือ 19,000  

ท่ีดนิ 160,000  

 503,950 503,950 
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รายการปรับปรุงเพิ่มเตมิ   

1.  สินค้าคงเหลือ 31  ธนัวาคม 25x1  มีราคาทนุ  33,750  บาท 

2.  หนึง่น าเงินท่ีลกูหนีน้ ามาช าระ 2,500 บาทไปใช้สว่นตวั พนกังานยงัไมล่งบญัชี 

3.  คา่เบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 375 บาท และคา่น า้ประปาค้างจ่าย  250  บาท  คา่ไฟฟ้า
ค้างจา่ย  1,250  บาท 

4.  ให้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  5%  ของยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 

5.  คดิคา่เส่ือมราคาอาคาร 5%  ตอ่ปี  อปุกรณ์ส านกังาน  20%  ตอ่ปี 

6.  หุ้นส่วนเบิกสินค้าไปใช้ส่วนตวั ดงันี ้ หนึ่ง 250 บาท  สอง  100  บาท  สาม  50  บาท  
ยงัไมบ่นัทกึบญัชี 

7.  คดิภาษีเงินได้ 30% ของก าไรสทุธิทางบญัชี 

 

ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการปรับปรุงในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.  แสดงบญัชีกระแสทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

3.  จดัท างบก าไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น 

 

ข้อ 9.  วชัระ และ อจัฉรา เป็นหุ้นส่วนกนั จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วชัรา ในวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 
โดยลงทนุคนละ 500,000  บาท ในระหวา่งปีผู้ เป็นหุ้นสว่นมีการเพิ่มทนุและถอนทนุดงันี ้

           วัชระ   อัจฉรา 
 30 มี.ค. 25x1  เพิ่มทนุ    120,000  150,000 

 1  พ.ค.  25x1  ถอนทนุ         -              (90,000) 

 1  ก.ค.  25x1  ถอนทนุ    (50,000) 

            1  ต.ค.  25x1  เพิ่มทนุ     75,000   60,000 

 

สิน้ปี 25x1 บริษัทปิดบญัชีหาผลการด าเนินงาน ปรากฏว่ามีก าไรสุทธิ  375,000 บาท  
ตามสญัญาของห้างหุ้นสว่นตกลงแบง่ก าไรขาดทนุดงันี ้

1.  คดิเงินเดือนให้วชัระเดือนละ  3,000  บาท  และอจัฉราเดือนละ 5,000 บาท 

2.  คดิดอกเบีย้ทนุ  8%  ของเงินทนุถวัเฉล่ีย 
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3.  คิดโบนัสให้วัชระ  20%  ของก าไรสุทธิก่อนหักเงินโบนัส คิดโบนัสให้อัจฉรา  10%  
ของก าไรสทุธิก่อนหกัเงินโบนสั 

4.  ก าไรท่ีเหลือแบง่ตามอตัราสว่นทนุสิน้งวด 

   

ให้ท า     
 1.  ค านวณทนุถวัเฉล่ียของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

2.  แสดงการแบง่ก าไรให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน 

3.  บนัทกึการแบง่ก าไรขาดทนุ 

 

 



 

   

บทที่  4 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

 การด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนเม่ือได้มีการประกอบกิจการมาระยะหนึ่งแล้ว  อาจจะมี
การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนเกิดขึน้ หากการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนได้รับ
ความยินยอมจากผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนแล้ว ห้างหุ้นสว่นจะยงัคงสามารถด าเนินงานตอ่ไปได้  แตถ้่า
เป็นห้างหุ้ นส่วนจดทะเบียนจะต้องย่ืนจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ี
ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วน 
ประกอบด้วย  การรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่   การลาออกของผู้ เป็นหุ้นส่วน  และการตายของผู้ เป็น
หุ้นสว่น 

 

การบัญชีเกี่ยวกับการรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 

 การรับหุ้นสว่นใหม่อาจเกิดจากห้างหุ้นส่วนต้องการเงินลงทนุเพิ่มเพ่ือขยายกิจการ หรือผู้
เป็นหุ้นส่วนเก่าบางคนต้องการท่ีจะขายส่วนทุนของตนเอง  โดยการรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามาจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นหุ้ นส่วนเก่าทุกคนด้วย  และห้างหุ้นส่วนควรท าการปรับปรุงราคา
สินทรัพย์และหนีส้ินจากมูลค่าตามบญัชีให้เป็นราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันนัน้  โดย
ผลต่างจากการปรับปรุงจะต้องน าไปแบง่ให้กบัผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าตามอตัราส่วนแบ่งก าไร  เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมแก่หุ้นส่วนเก่า เพราะหากไม่มีการปรับปรุงก่อนรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามา  หุ้นส่วน
ใหมก็่จะมีสิทธิในสินทรัพย์ท่ีมีอยูก่่อนวนัรับหุ้นสว่นใหมด้่วย  
 การบนัทึกบญัชีการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ินก่อนรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามา  สามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.1  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง  4.1  นารี และ มาลยั เป็นหุ้นส่วนกนั มีทนุคนละ 300,000  บาท แบง่ก าไรขาดทนุใน
อตัราเท่ากนั  ตอ่มาผู้ เป็นหุ้นส่วนตกลงรับ มะลิ เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  โดยก่อนรับ มะลิ เข้ามาเป็น
หุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วนตกลงมีการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ินดงันี ้ ท่ีดินมีราคาเพิ่มขึน้  100,000 
บาท  สินค้าคงเหลือมีราคาทุน  40,000 บาท มลูค่ายุติธรรม 52,000 บาท  อุปกรณ์ส านกังานมี
ราคาตามบญัชีสงูไป  25,000 บาท  ลูกหนีข้องห้างหุ้นส่วนคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 10,000 บาท  
และคา่ใช้จา่ยค้างจา่ยบนัทกึบญัชีต ่าไป  5,600 บาท   
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การบันทกึบัญชี 

  เดบติ  ท่ีดนิ   100,000 

             สินค้าคงเหลือ    12,000 

   เครดติ   อปุกรณ์ส านกังาน   25,000 

    คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   10,000 

    คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     5,600 

    ทนุ – นารี    35,700 

    ทนุ – มาลยั    35,700 

  บนัทกึปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ินของห้างหุ้นสว่น 

 

 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่นัน้ มี 2 กรณีคือ ผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่ซือ้
สว่นทนุของหุ้นสว่นเก่า  และผู้ เป็นหุ้นสว่นใหมน่ าสินทรัพย์มาลงทนุ 

  

1. ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซือ้ส่วนทุนของหุ้นส่วนเก่า 
การรับผู้ เป็นหุ้นสว่นใหมโ่ดยการซือ้สว่นทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่านัน้  อาจเป็นการซือ้ 

สว่นทนุทัง้หมดของผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าคนใดคนหนึง่  หรือซือ้บางส่วนจากผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าหลายคน
ก็ได้  การบนัทึกบญัชีจะโอนบญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าไปบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่ตาม
ราคาในบญัชี  โดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายซือ้ระหว่างกัน  ซึ่งจะไม่มีผลต่อสินทรัพย์และทุน
รวมของห้างหุ้นส่วนจะไม่เปล่ียนแปลง หากมีการปรับปรุงราคาสินทรัพย์และหนีส้ินทนุรวมของ
ห้างหุ้นสว่นถึงจะเปล่ียนแปลง 

     1.1  ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซือ้ส่วนทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าเพียงคนเดียว 

   การบนัทกึบญัชีการรับผู้ เป็นหุ้นสว่นใหมโ่ดยผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่ขอซือ้ส่วนทนุจาก
ผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าเพียงคนเดียว สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.2 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง  4.2  มกรา  กมุภา และ มีนา เป็นหุ้นส่วนกนั จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเดือนนภา โดยตก
ลงแบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา 1 : 2 : 2  ตามล าดบั  งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนก่อนท่ีจะ
รับหุ้นสว่นใหมป่รากฏ ดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เดือนนภา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         105,000      เจ้าหนีก้ารค้า       220,000 

     ลกูหนีก้ารค้า          175,000    สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ          45,000          ทนุ – มกรา        180,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – กมุภา        240,000 

     ท่ีดนิ               390,000      ทนุ – มีนา        300,000 

     อาคาร         225,000                        .    

รวมสินทรัพย์         940,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  940,000 
 

ในวนัท่ี  31  ธันวาคม  25x1  ผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคน ตกลงรับ เมษา เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  
โดยก่อนรับเมษาเข้ามาเป็นหุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วนตกลงปรับปรุงสินทรัพย์ดงันี ้สินค้าคงเหลือมี
มูลค่ายุติธรรม 40,000 บาท ท่ีดินมีราคาประเมิน  440,000 บาท  ราคามีอาคารลดลง 25,000 
บาทปรับปรุงกับบญัชีคา่เส่ือมราคาสะสม - อาคาร   ภายหลงัปรับปรุงแล้ว  เมษา ขอซือ้ส่วนทุน 
จาก มีนา คร่ึงหนึง่ ในราคา  180,000 บาท   

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ธ.ค.  31   เดบติ  ท่ีดนิ    50,000 

         เครดติ  สินค้าคงเหลือ      5,000 

    คา่เส่ือมราคาสะสม – อาคาร  25,000 

    ทนุ – มกรา        4,000 

    ทนุ – กมุภา      8,000 

    ทนุ – มีนา         8,000 

บนัทกึปรับปรุงราคาสินทรัพย์ก่อนรับหุ้นสว่นใหม ่
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25x1 

ธ.ค. 31 เดบติ  ทนุ – มีนา   154,000 

    เครดติ  ทนุ – เมษา    154,000 

   บนัทกึการรับเมษาเข้าเป็นหุ้นสว่นใหม่ 
 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ เมษา เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เดือนนภา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด          105,000      เจ้าหนีก้ารค้า       220,000 

     ลกูหนีก้ารค้า           175,000   สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ           40,000        ทนุ – มกรา        184,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – กมุภา        248,000 

     ท่ีดนิ                440,000      ทนุ – มีนา        154,000 

     อาคาร    225,000       ทนุ – เมษา        154,000 

     หกั คา่เส่ือมราคาสะสม(25,000)  200,000                         .    

รวมสินทรัพย์           960,000   รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  960,000 

 

        1.2  ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซือ้ส่วนทุนจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าหลายคน 

        การบนัทึกบญัชีการรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่ขอซือ้ส่วนทุน
จากผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าหลายคน  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.3 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง  4.3  จากตวัอย่าง  4.2  ในวนัท่ี  31  ธันวาคม  25x1  ผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทกุคน ตกลงรับ 
เมษา เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์  ซึ่ง เมษา ขอซือ้ส่วนทนุจากหุ้นส่วนเก่า
ทกุคน คนละ 20%  โดยจา่ยเงินให้หุ้นสว่นเก่ารวม 200,000  บาท   
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การบันทกึบัญชี 

          25x1 

          ธ.ค.  31   เดบติ  ทนุ – มกรา  36,000 

                         ทนุ – กมุภา  48,000 

                         ทนุ – มีนา  60,000 

        เครดติ  ทนุ – เมษา   144,000 

      บนัทกึการรับเมษาเข้าเป็นหุ้นสว่นใหม่ 
 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ เมษา เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เดือนนภา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         105,000      เจ้าหนีก้ารค้า       220,000 

     ลกูหนีก้ารค้า          175,000    สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ          45,000          ทนุ – มกรา        144,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – กมุภา        192,000 

     ท่ีดนิ               390,000      ทนุ – มีนา        240,000 

     อาคาร         225,000      ทนุ – เมษา                   144,000                

รวมสินทรัพย์         940,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  940,000 
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2.  ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่น าสินทรัพย์มาลงทุน 

      การรับผู้ เป็นหุ้นสว่นใหมโ่ดยน าสินทรัพย์มาลงทนุในห้างหุ้นส่วน หากเป็นสินทรัพย์อ่ืน
ท่ีไม่ใช่เงินสดจะต้องบนัทึกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมหรือราคาท่ีตกลงกนั ซึ่งจะมีผลท าให้สินทรัพย์และ
ทนุรวมของห้างหุ้นส่วนเพิ่มขึน้ตามจ านวนท่ีน ามาลงทุน  เม่ือมีการน าสินทรัพย์มาลงทุนจะต้อง
เปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์ท่ีน ามาลงทนุกับสิทธิส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
โบนสัหรือคา่ความนิยมขึน้ โดย 

     โบนัส เกิดจากผลต่างระหว่าง สินทรัพย์หรือจ านวนเงินท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่น ามา
ลงทุน กับ ยอดเครดิตบญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่ หากจ านวนเงินท่ีน ามาลงทนุมากกว่ายอด
เครดิตบญัชีทุน ถือเป็นโบนสัท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่คิดให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่า ในทางตรงกันข้ามหาก
จ านวนเงินท่ีน ามาลงทนุน้อยกว่ายอดเครดิตบญัชีทนุ ถือเป็นโบนสัท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าคิดให้ผู้ เป็น
หุ้นสว่นใหม ่

     ค่าความนิยม  เกิดจากผลตา่งระหว่างทุนรวมของห้างหุ้นส่วนท่ีมีอยู่ ณ วนัรับผู้ เป็น
หุ้นส่วนใหม่ กบั ทนุรวมใหม่ของห้างหุ้นส่วนท่ีก าหนดขึน้มา หากวนัท่ีรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่เข้ามา
นัน้ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนมีความสามารถในการหาก าไรสงูกว่าปกติจะต้องมีการคิดคา่ความนิยม
ให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าก่อน ในทางตรงกนัข้ามหากวนัท่ีรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่เข้ามานัน้ปรากฏว่าผู้
เป็นหุ้นส่วนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  สามารถช่วยให้ห้างหุ้นส่วนมีลูกค้ามากขึน้
จะต้องมีการคดิคา่ความนิยมให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นใหมด้่วย 

 

การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามา โดยหุ้นส่วนใหม่น าสินทรัพย์มาลงทุน มี
วิธีการบนัทกึบญัชี 7 วิธี ดงันี ้

     2.1  การลงทุนโดยคิดสิทธิส่วนได้เสียท่ีได้รับ  
             ณ วนัท่ีรับหุ้นส่วนใหม่  หากมีการก าหนดสิทธิส่วนได้เสียของผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม ่

ผู้ เป็นหุ้นสว่นใหมจ่ะต้องน าเงินมาลงทนุเพ่ือให้ได้ตามสิทธิสว่นได้เสียนัน้ การบนัทึกบญัชีสามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.4  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.4  ภรพ  ทรงกลด และ ชลนที เป็นหุ้นสว่นกนั จดัตัง้ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร แบง่
ก าไรขาดทนุในอตัราสว่น 1 : 2 : 2  งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนก่อนท่ีจะรับหุ้นส่วนใหม่
ปรากฏดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        150,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า           65,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ       120,000           ทนุ – ภรพ        100,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       120,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน            325,000      ทนุ – ชลนที        200,000  

รวมสินทรัพย์        660,000      รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  660,000 

 

ผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนตกลงรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  โดย คณิน น าเงินมาลงทุน  
เพ่ือให้มีสว่นได้เสียในห้างหุ้นสว่น  1  ใน  4  ของห้างหุ้นสว่น    

การค านวณส่วนได้เสีย 

สว่นได้เสียของผู้ เป็นหุ้นสว่นใหม ่1 ใน 4  

ดงันัน้สว่นได้เสียของผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าเทา่กบั 3 ใน 4  

ทนุของห้างหุ้นสว่น 3 ใน 4  มีคา่เทา่กบั       420,000  บาท 

ทนุรวมของห้างหุ้นสว่น  4  สว่นเทา่กบั (420,000 x 
3

4
)     560,000  บาท 

ดงันัน้ยอดเครดติทนุคณิน  1 ใน 4 เทา่กบั (560,000 x 
4

1
)    140,000  บาท 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

เม.ย. 1 เดบติ   เงินสด   140,000 

    เครดติ ทนุ – คณิน   140,000 

   บนัทกึการลงทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นใหม่ 
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งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         290,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า            65,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ        120,000           ทนุ – ภรพ        100,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       120,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน             325,000      ทนุ – ชลนที        200,000 

                ทนุ – คณิน        140,000    

รวมสินทรัพย์         800,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   800,000 

 

     2.2  การลงทุนโดยคิดค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเก่า 
             ณ วนัท่ีรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่  หากห้างหุ้นส่วนมีความสามารถในการหาก าไรสูง

กว่าปกติ ห้างหุ้นส่วนจึงควรตัง้บญัชีค่าความนิยมขึน้แล้วแบ่งเข้าบญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่า
ตามอตัราสว่นแบง่ก าไรขาดทนุ  การบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.5  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.5  จากตวัอย่าง 4.4  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนตกลงรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  
โดย คณิน น าเงินมาลงทุน  180,000  บาท  และเครดิตบญัชีทนุคณิน ทัง้จ านวนเพ่ือให้มีส่วนได้
เสียในห้างหุ้นสว่น  1  ใน  4 ของห้างหุ้นสว่น   

การค านวณค่าความนิยม 

ยอดเครดติทนุคณิน 1 ใน 4 มีคา่เทา่กบั  180,000 บาท 

ดงันัน้ทนุใหมข่องห้างทัง้หมดเทา่กบั (180,000 x 4)  720,000 

ทนุของห้างหุ้นสว่นท่ีมี  

   ทนุรวม ภรพ ทรงกล และชลนที  420,000 

   เงินลงทนุของ คณิน   180,000 600,000 

คา่ความนิยมท่ีคดิให้หุ้นสว่นเก่า     120,000 



บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หน้า  135 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

เม.ย. 1 เดบติ   เงินสด   180,000 

                  คา่ความนิยม  120,000 

    เครดติ   ทนุ – ภรพ     24,000 

     ทนุ – ทรงกลด     48,000 

     ทนุ – ชลนที     48,000 

     ทนุ – คณิน   180,000 

   บนัทกึการลงทนุเป็นหุ้นสว่นใหมแ่ละคดิคา่ความนิยมให้หุ้นสว่นเก่า 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         330,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า            65,000    สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ        120,000           ทนุ – ภรพ        124,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       168,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน             325,000      ทนุ – ชลนที        248,000 

     คา่ความนิยม              120,000      ทนุ – คณิน        180,000    

รวมสินทรัพย์         960,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   960,000 

 

 

 

 

 



หน้า  136 บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

     2.3  การลงทุนโดยคิดค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 

             ณ วันท่ีรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่  หากผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
หรือมีความสามารถในการหาก าไรให้ห้างหุ้นสว่นได้มากได้มาก  ห้างหุ้นส่วนควรตัง้บญัชีคา่ความ
นิยมขึน้แล้วแบง่เข้าบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นใหม่  การบนัทึกบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 
4.6  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.6  จากตวัอย่าง 4.4  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทกุคนตกลงรับ คณิน ซึ่งมีความสามารถใน
การหาลูกค้าให้ห้างหุ้นส่วนได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  โดย คณิน น าเงินมาลงทุน  120,000  บาท  
เพ่ือให้มีสว่นได้เสียในห้างหุ้นสว่น  1  ใน  4 ของห้างหุ้นสว่น   

การค านวณค่าความนิยม 

ยอดทนุ ภรพ ทรงกลด ชลนที มีสว่นได้เสีย 3 ใน 4  เทา่กบั   420,000 บาท 

ดงันัน้ทนุใหมข่องห้างทัง้หมดเทา่กบั (420,000 x 
3

4
)  560,000 

ทนุของห้างหุ้นสว่นท่ีมี  

ทนุรวม ภรพ ทรงกลด และชลนที 420,000 

เงินลงทนุของ คณิน  120,000  540,000 

คา่ความนิยมท่ีคดิให้หุ้นสว่นใหม ่      20,000 

ยอดเครดติทนุคณิน มีสว่นได้เสีย 1 ใน 4  เทา่กบั (560,000 x 
4

1
) 140,000 

 

การบันทกึบัญชี 

  25x1 

  เม.ย. 1 เดบติ   เงินสด   120,000 

             คา่ความนิยม    20,000 

    เครดติ   ทนุ – คณิน    140,000 

   บนัทกึการลงทนุเป็นหุ้นสว่นใหมข่องคณินและคดิคา่ความนิยมให้คณิน 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

 

 

 



บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หน้า  137 

 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         270,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า            65,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ        120,000           ทนุ – ภรพ        100,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       120,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน             325,000      ทนุ – ชลนที        200,000 

     คา่ความนิยม                20,000      ทนุ – คณิน        140,000    

รวมสินทรัพย์         800,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   800,000 

 

     2.4  การลงทุนโดยคิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเก่า 
             ณ วันท่ีรับหุ้นส่วนใหม่  หากจ านวนเงินท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่น ามาลงทุนในห้าง

หุ้นสว่นมากกวา่ยอดเครดติบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่ ผลตา่งจะถือเป็นเงินโบนสัท่ีคิดให้แก่ผู้
เป็นหุ้นส่วนเก่า ซึ่งจะแบง่เข้าบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าตามอตัราส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ  การ
บนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.7  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.7  จากตวัอย่าง 4.4  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนตกลงรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  
โดย คณิน น าเงินมาลงทนุ  160,000  บาท  เพ่ือให้มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน  1  ใน  4 ของห้าง
หุ้นสว่น   

การค านวณเงนิโบนัส 

ทนุของห้างหุ้นสว่นท่ีมี  

ทนุรวม ภรพ ทรงกล และชลนที 420,000 

เงินลงทนุของ คณิน  160,000  580,000 

 

 



หน้า  138 บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

เครดติบญัชีทนุ คณิน 1 ใน 4 ของห้าง เทา่กบั (580,000 x 
4

1
)      145,000 

คณิน น าเงินสดมาลงทนุ      160,000 

โบนสัท่ีคดิให้หุ้นสว่นเก่า        15,000 

 

การบันทกึบัญชี 

  25x1 

  เม.ย.  1  เดบติ   เงินสด    160,000   

    เครดติ   ทนุ – ภรพ        3,000 

     ทนุ – ทรงกลด        6,000 

     ทนุ – ชลนที        6,000 

     ทนุ – คณิน    145,000 

    บนัทกึการลงทนุเป็นหุ้นสว่นใหมข่องคณินและคดิโบนสัให้หุ้นสว่นเก่า 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        310,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า           65,000      สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ       120,000           ทนุ – ภรพ        103,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       126,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน            325,000      ทนุ – ชลนที        206,000  

                      .      ทนุ – คณิน        145,000 

รวมสินทรัพย์        820,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   820,000 

 

 



บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หน้า  139 

 

     2.5  การลงทุนโดยคิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 

              ณ วันท่ีรับหุ้นส่วนใหม่  หากห้างหุ้นส่วนก าลังต้องการเงินมาใช้ในการลงทุน
อย่างมาก  หรือจ านวนเงินท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่น ามาลงทนุน้อยกว่ายอดเครดิตบญัชีทนุของผู้ เป็น
หุ้นส่วนใหม่ ผลต่างจะถือเป็นเงินโบนัสท่ีคิดให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่  การบนัทึกบญัชีสามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.8  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.8  จากตวัอย่าง 4.4  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนตกลงรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  
โดย คณิน น าเงินมาลงทนุ  110,000  บาท  เพ่ือให้มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน  1  ใน  4 ของห้าง
หุ้นสว่น   

การค านวณเงนิโบนัส 

ทนุของห้างหุ้นสว่นท่ีมี  

 ทนุรวม ภรพ ทรงกล และชลนที 420,000 

 เงินลงทนุของ คณิน  110,000  530,000 

 

เครดติบญัชีทนุ คณิน 1 ใน 4 ของห้าง เทา่กบั (530,000 x 
4

1
)      132,500 

คณิน น าเงินสดมาลงทนุ      110,000 

โบนสัท่ีคดิให้หุ้นสว่นใหม ่       22,500 

 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 เม.ย. 1  เดบติ  เงินสด   110,000   

                        ทนุ – ภรพ      4,500 

             ทนุ – ทรงกลด      9,000 

             ทนุ – ชลนที      9,000 

    เครดติ ทนุ – คณิน   132,500 

   บนัทกึการลงทนุเป็นหุ้นสว่นของคณินและคดิโบนสัให้คณิน 

 

 

 



หน้า  140 บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        260,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า           65,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ       120,000           ทนุ – ภรพ          95,500
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       111,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน            325,000      ทนุ – ชลนที        191,000  

                     .      ทนุ – คณิน        132,500 

รวมสินทรัพย์        770,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   770,000 

 

2.6  การลงทุนโดยคิดโบนัสและคิดค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเก่า 
        การรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่อาจมีข้อตกลงให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่น าเ งินมาลงทุนเพ่ือมี

ส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนด้วยอัตราส่วนท่ีแน่นอนของทุนทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ และจ านวนเงินท่ี
น ามาลงทนุมากกวา่ยอดเครดติบญัชีทนุ  ในกรณีนีก้ารรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่จะคิดทัง้โบนสัและคา่
ความนิยมให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่า  การบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.9  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.9  จากตวัอย่าง 4.4  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทุกคนตกลงรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  
โดย คณิน น าเงินมาลงทนุ  180,000  บาท  เพ่ือให้มีส่วนได้เสีย  1  ใน  4 ของทนุของห้างหุ้นส่วน
ท่ีก าหนดเทา่กบั  650,000 บาท  

การค านวณเงนิโบนัสและค่าความนิยม  
ทนุรวมของห้างท่ีก าหนด      650,000 

ทนุของห้างหุ้นสว่นท่ีมี  

ทนุรวม ภรพ ทรงกล และชลนที 420,000 

เงินลงทนุของ คณิน  180,000  600,000 

คา่ความนิยมท่ีคดิให้หุ้นสว่นเก่า       50,000 



บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หน้า  141 

 

เครดิตบญัชีทนุคณิน 1ใน 4ของทนุก าหนด เทา่กบั (650,000 x 
4

1
) 162,500 

คณิน น าเงินสดมาลงทนุ      180,000 

โบนสัท่ีคดิให้หุ้นสว่นเก่า        17,500 

 

การบันทกึบัญชี 

  25x1 

เม.ย. 1 เดบิต  เงินสด   180,000 

                       คา่ความนิยม    50,000   

    เครดติ   ทนุ – ภรพ          13,500 

     ทนุ – ทรงกลด      27,000 

     ทนุ – ชลนที      27,000 

     ทนุ – คณิน    162,500 

   บนัทกึการลงทนุของคณินและคดิโบนสัและคา่ความนิยมให้หุ้นสว่นเก่า 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         330,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า            65,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ        120,000           ทนุ – ภรพ        113,500
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       147,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน             325,000      ทนุ – ชลนที        227,000 

     คา่ความนิยม                50,000      ทนุ – คณิน        162,500    

รวมสินทรัพย์         890,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   890,000 

 



หน้า  142 บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

      2.7  การลงทุนโดยคิดโบนัสและคิดค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 

               การรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่อาจมีข้อตกลงให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่น าเงินมาลงทนุเพ่ือ
มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนด้วยอตัราส่วนท่ีแน่นอนของทนุทัง้หมดท่ีก าหนดไว้  และจ านวนเงินท่ี
น ามาลงทนุน้อยกว่ายอดเครดิตบญัชีทนุ ในกรณีนีก้ารรับผู้ เป็นหุ้นส่วนใหม่จะคิดทัง้โบนสัและคา่
ความนิยมให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นการบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.10  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.10  จากตวัอย่าง 4.4  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนเก่าทกุคนตกลงรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน  
โดย คณิน น าเงินมาลงทนุ  100,000  บาท  เพ่ือให้มีสว่นได้เสีย  1  ใน  4  ของทนุของห้างหุ้นส่วน
ท่ีก าหนดเทา่กบั  530,000 บาท  

การค านวณเงนิโบนัสและค่าความนิยม  
ทนุรวมของห้างท่ีก าหนด      530,000 

ทนุของห้างหุ้นสว่นท่ีมี  

ทนุรวม ภรพ ทรงกล และชลนที 420,000 

เงินลงทนุของ คณิน  100,000  520,000 

คา่ความนิยมท่ีคดิให้หุ้นสว่นใหม่       10,000 

เครดิตบญัชีทนุคณิน 1ใน 4ของทนุก าหนด เทา่กบั (530,000 x 
4

1
) 132,500 

คณิน น าเงินสดมาลงทนุ + คา่ความนิยม (100,000+10,000) 110,000 

โบนสัท่ีคดิให้หุ้นสว่นใหม ่       22,500 

 

การบันทกึบัญชี 

  25x1 

  เม.ย. 1 เดบิต  เงินสด   100,000 

                        คา่ความนิยม    10,000   

                         ทนุ – ภรพ     4,500 

                        ทนุ – ทรงกลด     9,000 

                        ทนุ – ชลนที     9,000 

    เครดติ ทนุ – คณิน    132,500 

   บนัทกึการลงทนุเป็นหุ้นสว่นและคดิโบนสั คา่ความนิยมให้คณิน  
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งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัรับ คณิน เข้ามาเป็นหุ้นสว่น จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เลือดมงักร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและส่วนของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         250,000      เจ้าหนีก้ารค้า       240,000 

     ลกูหนีก้ารค้า            65,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ        120,000           ทนุ – ภรพ          95,500
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ทรงกลด       111,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน             325,000      ทนุ – ชลนที        191,000 

     คา่ความนิยม                10,000      ทนุ – คณิน        132,500    

รวมสินทรัพย์         770,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  770,000 

 

การบัญชีเกี่ยวกับการลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 การลาออกของผู้ เป็นหุ้ นส่วนคนใดคนหนึ่งนัน้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เป็น
หุ้นส่วนทกุคน และต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญาของห้างหุ้นส่วน  ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกถึง
จะได้รับการช าระคืนทุนตามส่วนทุนท่ีมี แต่ถ้าการลาออกไม่ได้กระท าตามสญัญาหรือไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน  ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกอาจต้องรับผิดชอบความเสียหาย
หรือได้รับเงินคืนทนุน้อยกวา่สว่นทนุท่ีมี 

 วนัท่ีหุ้นส่วนลาออก  หากสินทรัพย์และหนีส้ินของห้างหุ้นส่วนมีมลูคา่ตามบญัชีแตกตา่ง
จากมลูค่ายตุิธรรม  ห้างหุ้นส่วนต้องท าการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ายตุิธรรม ณ 
วนันัน้ เช่นเดียวกับการรับหุ้นส่วนใหม่  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคน   และ
หากผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ีลาออกมีบัญชีกระแสทุนจะต้องปิดบญัชีกระแสทุนเข้าบัญชีทุนของผู้ เป็น
หุ้นส่วนท่ีออกด้วย  โดยการออกจากการเป็นหุ้นส่วน  ในทางปฏิบตัิสามารถกระท าได้ 2 วิธี คือ    
ผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ีเหลืออยู่หรือบุคคลภายนอกรับซือ้ส่วนของผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ีลาออก   และห้าง
หุ้นสว่นจา่ยเงินคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีลาออก 
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การบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการลาออกของผู้ เป็นหุ้นส่วนนัน้ มี 2 กรณีคือ ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ี
เหลืออยูห่รือบคุคลภายนอกรับซือ้สว่นของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออก  และห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินให้แก่ผู้
เป็นหุ้นสว่นท่ีลาออก 

 

1.  ผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลืออยู่หรือบุคคลภายนอกรับซือ้ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ี
ลาออก 

      ผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ีต้องการออกจากการเป็นหุ้นส่วน  อาจขายส่วนของตนให้กับผู้ เป็น
หุ้นส่วนด้วยกัน หรือขายให้กับบุคคลภายนอกโดยได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคน    
และโอนบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกเข้าบญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลืออยู่หรือบญัชีทุน
ของบุคคลภายนอกท่ีรับซือ้ส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีออก    ส าหรับจ านวนเงินท่ีจ่ายซือ้ระหว่างผู้
เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกกับผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีรับซือ้ ถือเป็นรายการส่วนตวัระหว่างกัน ห้างหุ้นส่วนไม่
ต้องน าจ านวนเงินนัน้มาบนัทกึบญัชี  บญัชีทนุรวมของห้างหุ้นสว่นก็จะไมมี่การเปล่ียนแปลง 

      1.1  บุคคลภายนอกรับซือ้ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออก 

  ณ วนัท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนลาออก และบุคคลภายนอกรับซือ้ส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ี
ลาออก จะโอนทนุของหุ้นสว่นท่ีลาออกไปยงับญัชีทนุของบคุคลท่ีรับซือ้ โดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงิน
ท่ีจา่ยซือ้ระหวา่งกนั  การบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.11  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.11   วารี  คีตา และเบญจา  เป็นหุ้นสว่นกนั มีทนุ  250,000 บาท  300,000 บาท และ
450,000 บาท ตามล าดบั แบ่งก าไรขาดทุนในอัตราเท่ากัน  วันท่ี 31 ธันวาคม  25x1 เบญจา
ต้องการลาออกจากห้างหุ้นสว่น  ด้วยความยินยอมของผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคน เบญจาตกลงขายส่วน
ทนุของตวัเอง ทัง้หมดให้กบั ดารา ในราคา 500,000 บาท โดย ดาราจา่ยเงินให้ เบญจาโดยตรง  
 

การบันทกึบัญชี 

  เดบติ  ทนุ – เบญจา   450,000 

   เครดติ  ทนุ – ดารา    450,000 
  บนัทกึการลาออกของเบญจา 
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สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่นภายหลงัการลาออกของเบญจา  จะแสดงดงันี ้

       (หน่วย : บาท) 
ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

             ทนุ – วารี    250,000   

ทนุ – คีตา    300,000 

   ทนุ – ดารา    450,000 

        รวม                      1,000,000 

 

      1.2  ผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลืออยู่ซือ้ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออก 

             ในวันท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนลาออก และผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลืออยู่ รับซือ้ส่วนของผู้ เป็น
หุ้นส่วนท่ีลาออก จะโอนทุนของหุ้ นส่วนท่ีลาออกไปยังบัญชีทุนของหุ้ นส่วนท่ีเหลืออยู่ โดยไม่
ค านงึถึงจ านวนเงินท่ีจา่ยซือ้ระหวา่งกนั  การบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.12  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง  4.12  จากตวัอย่าง 4.11  ถ้าเบญจาขายส่วนทุนของตนเองทัง้หมดให้กับ วารี และ     
คีตา คนละคร่ึง ในราคารวม  480,000 บาท โดย วารี และ คีตา จา่ยเงินให้ เบญจาโดยตรง 

 

การบันทกึบัญชี 

  เดบติ  ทนุ – เบญจา   450,000 

   เครดติ  ทนุ – วารี    225,000 
    ทนุ – คีตา    225,000 

  บนัทกึการลาออกของเบญจา 

 

สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่นภายหลงัการลาออกของเบญจา  จะแสดงดงันี ้

       (หน่วย : บาท) 
ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

             ทนุ – วารี    475,000   

ทนุ – คีตา    525,000 

        รวม                1,000,000 
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2.  ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงนิให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออก 

      ผู้ เป็นหุ้นส่วนลาออก และห้างหุ้นส่วนตกลงจะจ่ายเงินให้กบัผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีออก  ใน
กรณีนีจ้ะมีผลท าให้ทุนรวมของห้างหุ้นส่วนลดลงเท่ากับจ านวนเงินท่ีจ่ายให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ี
ลาออก 

       ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกแบ่งได้เป็น  3  วิธี คือ ห้างหุ้นส่วน
จา่ยเงินคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีลาออกเทา่กบัยอดคงเหลือบญัชีทนุ  ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินคืนทนุให้
ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกน้อยกว่ายอดคงเหลือบญัชีทุน  และห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้ เป็น
หุ้นสว่นท่ีลาออกมากกวา่ยอดคงเหลือบญัชีทนุ   

     2.1  ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกเท่ากับยอดคงเหลือ
บัญชีทุน 

             ห้างหุ้ นส่วนจะต้องตีราคาสินทรัพย์ต่างๆ ตามมูลค่ายุติธรรม ในวันท่ีผู้ เป็น
หุ้นส่วนลาออก  ผลตา่งระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์  จะโอนเข้าบญัชี
ทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนตามอตัราส่วนแบ่งก าไรขาดทุนท่ีตกลงกันไว้ แล้วจึงจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ เป็น
หุ้นส่วนท่ีลาออกเท่ากับยอดคงเหลือของบญัชีทุนภายหลังท่ีได้ปรับปรุงแล้ว   การบนัทึกบญัชี
สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.13  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.13  ชาตรี  อรุณี  และ นิภาพร  เป็นหุ้นส่วนกัน จดัตัง้ห้างหุ้นส่วน ตรีชฎา แบ่งก าไร
ขาดทนุในอตัราสว่น 1 : 2 : 3  ในวนัท่ี 1  มิถนุายน  25x1  อรุณีขอลาออก  งบแสดงฐานะการเงิน
ของห้างหุ้นสว่นก่อนท่ีจะมีการลาออกของผู้ เป็นหุ้นสว่นปรากฏดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตรีชฎา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มิถนุายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์              หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        390,000      เจ้าหนีก้ารค้า       400,000 

     ลกูหนีก้ารค้า         125,000      สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ         80,000          ทนุ – ชาตรี        220,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – อรุณี        248,000 

     อาคาร        235,000     ทนุ – นิภาพร        332,000 

     ท่ีดนิ         377,000           กระแสทนุ – ชาตรี         10,000
          กระแสทนุ – อรุณี         (6,000)
                      .     กระแสทนุ – นิภาพร           3,000 

รวมสินทรัพย์     1,207,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 1,207,000 

 

วนัท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนลาออก  ผู้ เป็นหุ้ นส่วนทุกคนได้ตกลงตีราคาสินทรัพย์บางรายการตาม
มลูคา่ยตุิธรรมดงันี ้ สินค้าคงเหลือตีราคาเป็น  90,000  บาท  อาคารมีราคาลดลง  22,500  บาท 
และท่ีดนิมีราคาประเมินเทา่กบั  420,000 บาท  

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ิย. 1 เดบิต  สินค้าคงเหลือ   10,000 

                       ท่ีดนิ    50,000 

    เครดติ   อาคาร     22,500 

     ทนุ – ชาตรี        6,250 

ทนุ – อรุณี       12,500 

 ทนุ – นิภาพร    18,750 

บนัทกึการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ 
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25x1 

ม.ิย. 1 เดบติ  ทนุ – อรุณี           6,000 

  เครดิต กระแสทนุ – อรุณี            6,000 

บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุ 

 

  เดบติ  ทนุ – อรุณี   254,500 

  เครดติ เงินสด     254,500 

บนัทกึการลาออกของอรุณี 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัการลาออกของอรุณี  จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตรีชฎา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มิถนุายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        135,500      เจ้าหนีก้ารค้า       400,000 

     ลกูหนีก้ารค้า         125,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ         90,000          ทนุ – ชาตรี        226,250
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – นิภาพร        350,750 

     อาคาร        212,500     กระแสทนุ – ชาตรี         10,000 

     ท่ีดนิ         427,000           กระแสทนุ – นิภาพร           3,000   

รวมสินทรัพย์        990,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    990,000 
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     2.2  ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกน้อยกว่ายอด
คงเหลือบัญชีทุน 

              ผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีออกได้รับทนุคืนน้อยกวา่ยอดคงเหลือของบญัชีทนุ  สาเหตอุาจ 

เกิดจากผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ีออกต้องการจะออกจากห้างหุ้นส่วนโดยเร็ว โดยผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออก
ยินยอมท่ีจะรับเงินคืนทนุน้อยกว่ายอดคงเหลือบญัชีทนุ ผลตา่งระหว่างจ านวนเงินท่ีจ่ายกบัยอด
บญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกจะแบ่งให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือตามอตัราส่วนแบ่งก าไร   การ
บนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.14  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.14  จากตัวอย่าง 4.13  ถ้า อรุณี ลาออกจากห้างหุ้ นส่วน โดยในวันท่ีลาออกห้าง
หุ้นสว่นไมมี่การตีราคาสินทรัพย์ใหม่  และ อรุณี ยินยอมรับเงินคืนทนุจากห้างหุ้นส่วนเป็นจ านวน  
220,000 บาท   
 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ิย. 1 เดบติ  ทนุ – อรุณี           6,000 

  เครดิต กระแสทนุ – อรุณี            6,000 

บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุ 

 

เดบิต  ทนุ – อรุณี   242,000 

  เครดติ  เงินสด     220,000 

   ทนุ – ชาตรี           5,500 

   ทนุ – นิภาพร      16,500 

บนัทกึการลาออกของอรุณี 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัการลาออกของอรุณี  จะปรากฏดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตรีชฎา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มิถนุายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        170,000      เจ้าหนีก้ารค้า       400,000 

     ลกูหนีก้ารค้า         125,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ         80,000          ทนุ – ชาตรี        225,500
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – นิภาพร        348,500 

     อาคาร        235,000     กระแสทนุ – ชาตรี         10,000 

     ท่ีดนิ         377,000           กระแสทนุ – นิภาพร           3,000   

.รวมสินทรัพย์        987,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    987,000     
 

     2.3  ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงนิคืนทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลาออกมากกว่ายอดคงเหลือ
บัญชีทุน 

             ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีออกได้รับทุนคืนมากกว่ายอดคงเหลือของบญัชีทุน  สาเหตอุาจ
เกิดจากท่ีราคาสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนเพิ่มขึน้ แต่ไม่ต้องการท่ีจะปรับปรุงราคาสินทรัพย์ หรือ
ห้างสว่นส่วนต้องการให้ผู้ เป็นหุ้ นส่วนคนนัน้ออกจากห้างโดยเร็ว ผลตา่งระหว่างจ านวนเงินท่ีจ่าย
กบัยอดบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีลาออกจะแบง่ให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือตามอตัราส่วนแบง่ก าไร
การบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 4.15  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 4.15 จากตวัอยา่ง 4.13  ถ้าอรุณีลาออกจากห้างหุ้นส่วน โดยในวนัท่ีลาออกห้างหุ้นส่วน
ไม่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่  และ อรุณี ยินยอมรับเงินคืนทุนจากห้างหุ้ นส่วนเป็นจ านวน  
280,000 บาท   
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การบันทกึบัญชี 

 25x1 

ม.ิย. 1 เดบติ  ทนุ – อรุณี           6,000 

  เครดิต กระแสทนุ – อรุณี            6,000 

บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุ 

 

 เดบติ  ทนุ – อรุณี   242,000 

          ทนุ – ชาตรี          9,500 

          ทนุ – นิภาพร     28,500 

  เครดติ  เงินสด     280,000 

บนัทกึการลาออกของอรุณี 

 

งบแสดงฐานะการเงินภายหลงัการลาออกของอรุณี  จะปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตรีชฎา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มิถนุายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด        110,000      เจ้าหนีก้ารค้า       400,000 

     ลกูหนีก้ารค้า         125,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ         80,000          ทนุ – ชาตรี        210,500
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – นิภาพร        303,500 

     อาคาร        235,000     กระแสทนุ – ชาตรี         10,000 

     ท่ีดนิ         377,000           กระแสทนุ – นิภาพร           3,000   

.รวมสินทรัพย์        927,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    927,000 
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การบัญชีเกี่ยวกับการตายของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 เม่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ่งตายไป  ห้างหุ้นส่วนจะด าเนินงานตอ่ไปหรือจะเลิกกิจการ
ขึน้อยู่กับข้อตกลงในสัญญาหุ้นส่วนว่าให้ปฏิบตัิอย่างไร  หากในสญัญาระบุให้เลิกกิจการเม่ือผู้
เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายไป  ห้างหุ้นส่วนนัน้ก็ต้องเลิก  หากมิได้ระบเุร่ืองการตายของผู้ เป็น
หุ้นสว่น ในทางปฏิบตัจิะถือวา่ห้างหุ้นสว่นนัน้ยงัไมเ่ลิกกิจการ   
 การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการตายของผู้ เป็นหุ้นสว่นจะท าเช่นเดียวกบัการลาออกของผู้ เป็น
หุ้นส่วน  คือจะต้องค านวณส่วนได้เสียของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีตายไปด้วยความเป็นธรรมเพ่ือจ่ายเงิน
คืนให้แก่ทายาทของผู้ตาย  โดยปกติห้างหุ้นส่วนจะด าเนินการช าระคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีตาย
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ปรับปรุงราคาสินทรัพย์และหนีส้ินให้ถกูต้องตามมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนันัน้ ผลตา่งจาก
การปรับปรุงโอนเข้าบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นตามอตัราสว่นแบง่ก าไร 

2.  ปิดบญัชีก าไรขาดทนุตัง้แตว่นัต้นงวดจนถึงวนัท่ีหุ้นส่วนตาย เพ่ือหาผลการด าเนินงาน
มาแบ่งให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนโดยโอนเข้าบญัชีกระแสทุนตามอัตราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน และปิด
บญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีตาย 

3.  จ่ายเงินคืนทุนให้แก่ทายาทของผู้ เป็นหุ้ นส่วนท่ีตายตามยอดคงเหลือของบัญชีทุน
ภายหลงัปรับปรุงและแบ่งก าไรขาดทุนแล้ว  แต่ถ้าห้างหุ้นส่วนยงัไม่ได้จ่ายคืนทนุให้ทายาทผู้ เป็น
หุ้นสว่นต้องโอนปิดบญัชีทนุเข้าบญัชีเจ้าหนีท้ายาทผู้ เป็นหุ้นสว่น 

ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายไปในระหว่างปีซึ่งไม่ใช่วนัปิดบญัชี  ห้างหุ้นส่วนอาจ
ด าเนินงานตอ่ไปจนถึงวนัสิน้งวดและท าการปิดบญัชีเพ่ือหาผลการด าเนินงานแล้วจึงค านวณส่วน
แบง่ก าไรของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีตายไป โดยคดิก าไรหรือขาดทนุของระยะเวลาตัง้แตต้่นงวดจนถึงวนัท่ี
ผู้ เป็นหุ้ นส่วนตาย  แล้วแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนท่ีตกลงไว้เดิม  หรือหากห้างหุ้ นส่วน
ต้องการปิดบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วน ณ วนัท่ีตายโดยไม่ด าเนินงานตอ่จนถึงวนัสิน้งวด เพ่ือไม่ให้
ทายาทผู้ เป็นหุ้นส่วนต้องรอจนกว่าจะปิดบญัชี  ห้างหุ้นส่วนอาจท าการประมาณก าไรของห้าง
หุ้ นส่วนโดยใช้ก าไรถัวเฉล่ียย้อนหลังและคิดตามระยะเวลาตัง้แต่วันต้นงวดจนถึงวันท่ีผู้ เป็น
หุ้นส่วนตายก็ได้ การบนัทึกบญัชีการตายของผู้ เป็นหุ้นส่วนสามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 4.16 
และตวัอยา่ง 4.17 ดงันี ้

 

 



บทที่  4  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน หน้า  153 

 

ตัวอย่าง 4.16  นวพร  วนันิสา และ ภารณี  เป็นหุ้นสว่นกนั จดัตัง้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรนิภา มีทนุ  
275,000 บาท  350,000  บาท และ 500,000 บาท ตามล าดบั แบ่งก าไรขาดทุนในอัตราส่วน       
2 : 3 : 5  ในวนัท่ี 1  มิถนุายน  25x4  วนันิสาตายไป ณ วนัท่ีตาย วนันิสามียอดบญัชีกระแสทนุ
คงเหลือด้านเครดติ 18,000 บาท ตามสญัญาของห้างหุ้นส่วนให้ด าเนินงานตอ่ไปจนถึงวนัสิน้งวด 
จึงค านวณส่วนแบ่งก าไรให้หุ้นส่วนท่ีตาย  ปรากกว่าสิน้งวดห้างหุ้นส่วนมีก าไรสุทธิ  360,000 
บาท หลงัจากค านวณสว่นแบง่ก าไรแล้วห้างหุ้นสว่นจ่ายเงินคืนให้ทายาทของวนันิสา 

การค านวณก าไรส่วนของวันนิสาที่ทายาทจะได้รับ 

ก าไรสทุธิประจ าปี    = 360,000  บาท 

  ก าไรจากวนัต้นงวดถึงวนัท่ีตาย (1 ม.ค. – 1 ม.ิย.) = 360,000 x 
12

5
 

= 150,000  บาท 

  สว่นแบง่ก าไรของวนันิสา    = 150,000 x 
10

3
 

        =   45,000  บาท 

การบันทกึบัญชี 

 25x4 

  ธ.ค. 31  เดบิต  ก าไรขาดทนุ  45,000 

    เครดติ  กระแสทนุ  – วนันิสา  45,000  

   บนัทกึสว่นแบง่ก าไรของวนันิสา 

 

   เดบติ  กระแสทนุ – วนันิสา 63,000 

    เครดติ  ทนุ – วนันิสา   63,000 

   บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุ 

 

   เดบติ  ทนุ – วนันิสา  413,000 

    เครดติ เงินสด    413,000 

   บนัทกึการจา่ยเงินคืนทนุให้ทายาทผู้ เป็นหุ้นสว่น 
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ตัวอย่าง 4.17  จากตวัอยา่ง 4.16  นวพร  วนันิสา และ ภารณี  เป็นหุ้นส่วนกนั จดัตัง้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พรนิภา มีทุน  275,000 บาท  350,000  บาท และ 500,000 บาท ตามล าดบั แบ่งก าไร
ขาดทนุในอตัราส่วน  2 : 3 : 5  ในวนัท่ี 1  มิถนุายน  25x4  วนันิสาตายไป ณ วนัท่ีตาย วนันิสามี
ยอดบญัชีกระแสทนุคงเหลือด้านเครดติ 18,000 บาท ตามสญัญาของห้างหุ้นส่วนให้ค านวณก าไร
ของปีนัน้เท่ากับก าไรถัวเฉล่ียของห้างหุ้นส่วน  3  ปีย้อนหลงั คิดตามระยะเวลาตัง้แต่วนัต้นงวด
จนถึงวนัท่ีตาย  และก าไรย้อนหลงั 3  ปี  มีดงันี ้

 ก าไรสทุธิปี  25x3  380,000 บาท 

  ก าไรสทุธิปี  25x2  270,000 บาท 

  ก าไรสทุธิปี  25x1  232,000 บาท 

ซึง่ทายาทของวนันิสายงัไมม่ารับเงิน 

 การค านวณก าไรส่วนของวันนิสาที่ทายาทจะได้รับ  

ก าไรถวัเฉล่ียตอ่ปี =     
3

882,000
  = 294,000  บาท 

ก าไรจากวนัต้นงวดถึงวนัท่ีตาย(1 ม.ค. – 1 ม.ิย.) = 294,000 x 
12

5
  

= 122,500  บาท 

  สว่นแบง่ก าไรของวนันิสา    = 122,500 x 
10

3
 

        =   36,750  บาท 

การบันทกึบัญชี  
 25x4 

  ม.ิย. 1  เดบติ  สว่นแบง่ก าไรของวนันิสา    36,750 

     เครดติ  กระแสทนุ  – วนันิสา       36,750 

    บนัทกึสว่นแบง่ก าไรของวนันิสา 

 

    เดบติ  กระแสทนุ – วนันิสา    54,750 

     เครดติ  ทนุ – วนันิสา        54,750 

    บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุ 

 

    เดบติ  ทนุ – วนันิสา  404,750 

     เครดติ  เจ้าหนีท้ายาทผู้ เป็นหุ้นสว่น     404,750 

    บนัทกึปิดบญัชีทนุเข้าบญัชีเจ้าหนีท้ายาทผู้ เป็นหุ้นสว่น 
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สรุป    

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วน   มีแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการรับผู้ เป็น
หุ้นสว่นใหม ่ การลาออกของผู้ เป็นหุ้นสว่น  และการตายของผู้ เป็นหุ้นสว่น   

ก่อนท่ีห้างหุ้นส่วนจะบนัทึกการเปล่ียนแปลงผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่ว่ากรณีใด จะต้องท าการ
ปรับปรุงราคาสินทรัพย์และหนีส้ินจากมูลค่าตามบญัชีให้เป็นมูลค่ายุติธรรม  ผลต่างจากการ
ปรับปรุงโอนเข้าบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนแตล่ะคนตามอตัราส่วนแบง่ก าไร  เพ่ือให้ยอดบญัชีทุน
ของผู้ เป็นหุ้นส่วนแสดงด้วยราคาปัจจบุนัและเพ่ือความเป็นธรรมตอ่ผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคน  แล้วจึง
บนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่นตามแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องตอ่ไป 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  แก้ว  เจ้า  และ จอม  เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  2:3:5  วนัท่ี 1 เมษายน 
25x1  ตกลงรับ ขวญัเข้ามาเป็นหุ้นสว่นใหม่  งบแสดงฐานะการเงินก่อนท่ีจะรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามา 
เป็นดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แก้วเจ้าจอม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1 เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์          หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน    หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด    50,000          เจ้าหนีก้ารค้า              70,000 

     ลกูหนีก้ารค้า    20,000  สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ   40,000     110,000      ทนุ – แก้ว  40,000 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – เจ้า  50,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน   20,000            ทนุ – จอม  70,000      160,000 

     ท่ีดนิ              100,000       20,000                                    . 

รวมสินทรัพย์         230,000 รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 230,000 

   

ก่อนท่ีจะรับขวญั เข้าเป็นหุ้นสว่น  ผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าตกลงให้มีการตีราคาสินทรัพย์ใหมด่งันี ้

1. ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 10% ของยอดลกูหนี ้

2. สินค้าคงเหลือมีมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนันี ้ เทา่กบั  50,000 บาท 

3. ท่ีดนิมีราคาเพิ่มขึน้  42,000 บาท  
 

ภายหลงัการปรับปรุงสินทรัพย์แล้ว  ให้บนัทึกการรับ ขวญั เข้าเป็นหุ้นส่วนใหม่ตามกรณี
ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

1.  ขวัญ ซือ้สิทธิส่วนทุนของหุ้ นส่วนเก่าทุกคน คนละ 30% โดย ขวัญ จ่ายเงินให้แก่
หุ้นสว่นเก่าทัง้หมด 75,000 บาท 

2.  ขวญั ซือ้สิทธิสว่นทนุของแก้ว ทัง้หมด โดยจา่ยเงินให้แก้ว  60,000 บาท 
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3.  ขวญั ลงทนุ  70,000  บาทเพ่ือให้มีสิทธิสว่นได้เสีย 1  ใน  5  ของทนุห้างหุ้นสว่น 

4.  ขวัญ ลงทุน  70,000  บาทเพ่ือให้มีสิทธิส่วนได้เสียในทุน  1  ใน  5  ของทุนห้าง
หุ้นสว่น โดยเครดิตทนุ ขวญั ทัง้จ ำนวน 

5.  ขวัญ ลงทุน 70,000  บาท เพ่ือให้มีสิทธิส่วนได้เสียในทุน  1  ใน  5  ของทุนห้าง
หุ้นสว่นใหมซ่ึง่ก าหนดเทา่กบั 330,000  บาท 

6.  ขวัญ ลงทุน 42,000  บาท เพ่ือให้มีสิทธิส่วนได้เสียในทุน  1  ใน  5  ของทุนห้าง
หุ้นสว่น ทัง้นีกิ้จกำรก ำลงัตอ้งกำรเงินสดอย่ำงมำก 

7.  ขวัญ ลงทุน 42,000  บาท เพ่ือให้มีสิทธิส่วนได้เสียในทุน  1  ใน  5  ของทุนห้าง
หุ้นสว่น ทัง้นีกิ้จกำรคำดหวงัว่ำ ขวญั จะท ำใหกิ้จกำรมีลูกคำ้เพ่ิมข้ึน 

8.  ขวัญ ลงทุน 32,000  บาท เพ่ือให้มีสิทธิส่วนได้เสียในทุน  1  ใน  5  ของทุนห้าง
หุ้นสว่นใหมซ่ึง่ก าหนดเทา่กบั 260,000  บาท 

9.  ขวญั ลงทนุ เพ่ือให้มีสิทธิสว่นได้เสียในทนุ  1  ใน  5  ของทนุห้างหุ้นสว่น 

 

ให้ท า  บนัทกึการรับหุ้นสว่นใหมใ่นแตล่ะกรณี โดยเป็นอิสระแก่กนั 

 

ข้อ  2.   เอก โท ตรี  เป็นหุ้นสว่นกนั  มีทนุ  40,000   60,000  และ 50,000  ตามล าดบั  แบง่ก าไร
ขาดทนุในอตัรา  1 : 2 : 2  ตอ่มา ตรี ต้องการลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน  ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือ
คาดวา่จะด าเนินกิจการตอ่ไป  

 

ให้ท า  บนัทกึการลาออกของ ตรี ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้ โดยแตล่ะข้อเป็นอิสระแก่กนั 

1)  ตรี ขายสว่นทนุของตนเองทัง้หมด ให้  จตัวา  โดยได้รับความยินยอมจาก เอก และ โท  
ในราคา 45,000 บาท 

2)  เอก และ โท  ซือ้สว่นทนุของ ตรี ไว้คนละคร่ึง โดยจา่ยเงินให้ ตรี  60,000 บาท 

3)  ห้างหุ้นสว่นจา่ยเงินคืนทนุให้ตรี  44,000 บาท 

4)  ห้างหุ้นสว่นจา่ยเงินคืนทนุให้ตรี  62,000 บาท 

5)   ผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงให้มีการปรับปรุงสินทรัพย์ โดยตีราคาท่ีดนิเพิ่ม  37,500 บาท และ 

ลดราคาทนุอาคารลง 15,000 บาท  และตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  2,500 บาท   หลงัจากปรับปรุง
สินทรัพย์แล้ว จา่ยเงินคืนทนุให้ ตรี ตามยอดคงเหลือบญัชีทนุ 
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ข้อ 3.  เอ  บี  และซี  เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  1 : 2 : 3  สญัญาหุ้นส่วนระบวุ่า
ถ้าผู้ เป็นหุ้ นส่วนคนใดคนหนึ่งตายไป ให้ค านวณก าไรของปีนัน้เท่ากับก าไรถัวเฉล่ียของห้าง
หุ้นส่วน  3  ปีย้อนหลงัขึน้ไป และคิดตามระยะเวลาท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนตาย   ถ้า บี ตายในวนัท่ี  30  
กนัยายน  25x6  และก าไรย้อนหลงัขึน้ไป 3 ปี มีดงันี ้ 
  ก าไรสทุธิปี  25x5   400,000  บาท 

ก าไรสทุธิปี  25x4   325,000  บาท 

ก าไรสทุธิปี  25x3   265,000  บาท 

 

ให้ท า    แสดงการค านวณก าไรส่วนของ บี ในปี 25x6  บนัทึกส่วนแบง่ก าไรโดยประมาณของ บี 
และโอนปิดบญัชีทนุของบี โดยสมมตวิา่ บี มีทนุ  325,000 บาทและทายาทบียงัไมม่ารับเงินคืน 

 

ข้อ 4.  วิชยั  วิเชียร  และ วิชิต  เป็นหุ้นสว่นกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา 2 : 2 : 1  งบแสดงฐานะ
การเงินของห้างก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงมีดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ช.ช้าง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี   1   มกราคม  25x6 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์    หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด      285,400    เจ้าหนี ้        173,500 

     ลกูหนี ้       95,000    คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย         26,500 

     สินค้าคงเหลือ       85,600      รวมหนีส้ิน                   185,700 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน                466,000      สว่นของผู้ เป็นหุ้นส่วน 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน       ทนุ – วิชยั                               240,000 

     ท่ีดนิ                  279,000    ทนุ – วิเชียร                   200,000 

     อาคาร               82,500     ทนุ – วิชิต                   160,000 

     หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  17,500     55,000      รวมสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น            600,000 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน    334,000   

รวมสินทรัพย์                 800,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นส่วน     800,000 
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ให้ท า  บนัทึกการเปล่ียนแปลงผู้ เป็นหุ้นสว่น  โดยพิจำรณำแต่ละกรณีต่อไปนีเ้ป็นอิสระแก่กนั 

กรณีท่ี 1   ผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงรับ วิรัตน์ เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ โดย วิรัตน์ ซือ้สิทธิส่วนได้
เสียจากผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าทกุคน คนละ 30% โดยจา่ยเงินให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่า 120,000 บาท 

 กรณีท่ี 2   วิรัตน์ น าเงินสดมาลงทนุ เพ่ือให้มีสว่น 1 ใน 5 ของกิจการ   
กรณีท่ี 3   วิรัตน์ น าเงินสดมาลงทนุ 180,000 บาท เพ่ือให้มีสว่น 1 ใน 5 ของกิจการ        
กรณีท่ี 4   วิรัตน์ น าเงินสดมาลงทนุ 180,000 บาท เพ่ือให้มีส่วน  1 ใน 5 ของกิจการ โดย

ก าหนดให้เงินทนุทัง้หมดเทา่กบั  800,000  บาท      

 กรณีท่ี 5  วิรัตน์ น าเงินสดมาลงทนุ 160,000 บาท เพ่ือให้มีส่วน  1 ใน 5 ของกิจการ โดย
เครดติบญัชีทนุวิรัตน์ทัง้จ านวนท่ีน ามาลงทนุ           

 กรณีท่ี 6  วิรัตน์ น าเงินสดมาลงทนุ 120,000 บาท เพ่ือให้มีส่วน  1 ใน 5 ของกิจการ  ทัง้นี ้
กิจการก าลงัต้องการเงินสดอยา่งมาก                           

กรณีท่ี 7   สมมติว่า  วิเชียร ลาออก ผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนได้ตกลงตีราคาสินทรัพย์ใหม่ให้
เป็นมลูค่ายตุิธรรมดงันี ้   สินค้าคงเหลือมีมูลค่ายุติธรรม  92,600  บาท  ท่ีดินมีราคาประเมิน  
300,000  บาท  ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 10% ของยอดลกูหนี ้ เม่ือตีราคาสินทรัพย์ตา่งๆ ให้เป็น
มลูคา่ยตุธิรรมแล้ว ผู้ เป็นหุ้นสว่นจงึจา่ยคืนทนุให้ วิเชียร เทา่กบัยอดคงเหลือของบญัชีทนุ 

 กรณีท่ี 8   สมมติว่า วิเชียร ลาออกห้างหุ้ นส่วนไม่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่  ผู้ เป็น
หุ้นสว่นตกลงจะจา่ยเงินให้วิเชียรเป็นจ านวน  220,000  บาท     

 กรณีท่ี 9   สมมติว่า วิเชียร ลาออก ห้างหุ้ นส่วนไม่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่  ผู้ เป็น
หุ้นสว่นตกลงจะจา่ยเงินให้วิเชียรเป็นจ านวน  185,000  บาท    

กรณีท่ี 10  สญัญาห้างหุ้นส่วนระบวุ่า  ถ้าหุ้นส่วนคนใดตายไป  ให้ค านวณก าไรของปีนัน้
เท่ากับก าไรถัวเฉล่ียของห้างหุ้นส่วน  3  ปีย้อนหลังขึน้ไปและคิดตามระยะเวลาของปีท่ีผู้ เป็น
หุ้นสว่นเสียชีวิต  สมมติว่า วิชยั เสียชีวิต ในวนัท่ี 1  กนัยายน  25x6 และก าไรย้อนหลงั 3 ปีขึน้ไป
มีดงันี ้

ก าไรสทุธิปี      25x5  189,500  บาท 

ก าไรสทุธิปี      25x4  173,500  บาท 

ก าไรสทุธิปี      25x3  165,000  บาท 

ให้แสดงการค านวณก าไรในสว่นท่ี วิชยัจะได้รับและบนัทึกการโอนปิดบญัชีทนุของวิชยั ซึ่งทายาท
ของ วิชยัยงัไมไ่ด้มารับเงินคืน   
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ข้อ 5.  ทองแดง และทองค า  เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  3 : 2  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
25x1  ตกลงรับ ทองพลบัเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่  งบแสดงฐานะการเงินก่อนท่ีจะรับหุ้นส่วนใหม่
เข้ามา เป็นดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เงินทอง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1 กรกฎาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์          หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  

     เงินสด    70,000      เจ้าหนีก้ารค้า                  100,000 

     ลกูหนีก้ารค้า    50,000  ทนุ – ทองค า       150,000 

     สินค้าคงเหลือ   30,000     150,000 ทนุ – ทองแดง       100,000     

     เคร่ืองตกแตง่          200,000          

รวมสินทรัพย์         350,000 รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 350,000 

   

ก่อนรับทองพลบัเข้าเป็นหุ้นสว่น  ผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงให้มีการตีราคาสินทรัพย์ใหมด่งันี ้

1.  ลดราคาสินค้าคงเหลือลง  26,000  บาท 

2.  ลกูหนีค้าดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้  5,000 บาท 

3.  คดิคา่เส่ือมราคาเคร่ืองตกแตง่ 10% 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการปรับปรุงราคาสินทรัพย์และบนัทกึการรับทองพลบัเข้าเป็นหุ้นสว่นใหม่ 
 

ข้อ 6.  ดิน น า้ ลม  เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  2 : 1 : 1  เม่ือวนั 1 มิถนุายน  
25x1   น า้ ตายไป  ตามสญัญาหุ้นสว่นระบวุ่าถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายไป ให้ด าเนินงาน
ต่อไปจนถึงวนัสิน้งวด ปรากฏว่าสิน้งวด 25x1  ก าไรสุทธิเท่ากับ 390,000 บาท  ประมาณว่า
ตลอดปีมีก าไรสม ่าเสมอ 

 

ให้ท า    แสดงการค านวณก าไรสว่นของ น า้  ในปี 25x1  บนัทกึสว่นแบง่ก าไรโดยประมาณของ 

น า้และโอนปิดบญัชีทนุของน า้  โดยสมมติวา่ น า้ มีทนุ  450,000 บาทและทายาทของน า้ยงัไมม่า
รับเงินคืน 
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ข้อ 7.  กระแต  กระตา่ย และกระรอก  เป็นหุ้นสว่นกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  1:2:3  งบแสดง
ฐานะการเงินของห้างก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงมีดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั แก้วเจ้าจอม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1 มิถนุายน  25x6 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์          หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน    หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด    30,000          เจ้าหนีก้ารค้า            229,000 

     ลกูหนีก้ารค้า    20,000  สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ   75,000     125,000      ทนุ – กระแต    50,000 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – กระตา่ย   90,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน   20,000            ทนุ – กระรอก     120,000    260,000 

     อาคาร  150,000       กระแสทนุ – กระแต      (9,000) 
     ท่ีดนิ              200,000     370,000      กระแสทนุ – กระตา่ย    10,000  

                       .      กระแสทนุ – กระรอก      5,000        6,000 

รวมสินทรัพย์         495,000 รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 495,000 

   

ก่อนการเปล่ียนแปลง ผู้ เป็นหุ้นสว่นเก่าตกลงให้มีการตีราคาสินทรัพย์ใหมด่งันี ้  
-  สินค้าคงเหลือมีมลูคา่ยตุธิรรม  70,000  บาท   
-  อปุกรณ์ส านกังานมีมลูคา่ยตุธิรรม  18,000  บาท   
-  อาคารมีราคาประเมิน 120,000 บาท   
-  ท่ีดนิมีราคาประเมิน 225,000 บาท 

ภายหลงัการปรับปรุงสินทรัพย์แล้ว ห้างหุ้นส่วนเกิดการเปล่ียนแปลงผู้ เป็นหุ้นส่วน ดงันี ้
(สมมตแิตล่ะข้อไมเ่ก่ียวข้องกนั) 
 1.  ผู้ เป็นหุ้นส่วนตกลงรับ กระทิง เข้ามาเป็นหุ้นส่วน โดย กระทิงน าเงินสดมาลงทุน 
70,000 บาท เพ่ือมีสว่น 1 ใน 4 ของห้างหุ้นสว่น 

2.  ผู้ เป็นหุ้นสว่นตกลงรับ กระทิง เข้ามาเป็นหุ้นสว่น โดย กระทิงน าเงินสดมาลงทนุ เพ่ือมี
สว่น 1 ใน 4 ของห้างหุ้นสว่น 
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 3.  ผู้ เป็นหุ้ นส่วนตกลงรับ กระทิง เข้ามาเป็นหุ้ นส่วน โดย กระทิงน าเงินสดมาลงทุน  
90,000 บาท เพ่ือมีส่วน 1 ใน 4 ของห้างหุ้นส่วนโดยก าหนดให้เงินทุนทัง้หมดเท่ากับ  374,000  
บาท 

 4.  ผู้ เป็นหุ้ นส่วนตกลงรับ กระทิง เข้ามาเป็นหุ้ นส่วน โดย กระทิง  ขอซือ้ส่วนทุนจาก
กระแต และ กระตา่ย คนละ 25% โดยจา่ยเงินซือ้รวม   50,000 บาท  
 5.  ผู้ เป็นหุ้ นส่วนตกลงรับ กระทิง เข้ามาเป็นหุ้ นส่วน โดย กระทิงน าเงินสดมาลงทุน  
92,500 บาท เพ่ือมีสว่น 1 ใน 4 ของห้างหุ้นสว่นโดยเครดติทนุทัง้จ านวนท่ีน ามาลงทนุ 

6.  กระต่าย ขอลาออก ผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ตกลงจ่ายคืนทุนให้ กระต่าย เท่ากับยอด
คงเหลือของบญัชีทนุ   

7.  กระต่าย ขอลาออก ผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ตกลงจ่ายคืนทุนให้ กระต่าย เป็นจ านวน  
128,000  บาท    

8.  กระต่าย ขอลาออก ผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ตกลงจ่ายคืนทุนให้ กระต่าย เป็นจ านวน  
104,000  บาท   

9. สญัญาห้างหุ้นส่วนระบุว่า  ถ้าหุ้นส่วนคนใดตายไป  ให้ค านวณก าไรของปีนัน้เท่ากับ
ก าไรถัวเฉล่ียของห้างหุ้นส่วน  5  ปีย้อนหลังขึน้ไปและคิดตามระยะเวลาของปีท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วน
เสียชีวิต  สมมตวิา่ กระรอก  เสียชีวิต ในวนัท่ี  31 กรกฎาคม  25x6 และก าไรย้อนหลงั 5 ปีขึน้ไปมี
ดงันี ้

ก าไรสทุธิปี      25x5  144,200  บาท 

ก าไรสทุธิปี      25x4  123,500  บาท 

ก าไรสทุธิปี      25x3    90,000  บาท 

ก าไรสทุธิปี      25x2    72,500  บาท 

ขาดทนุสทุธิปี  25x1  (45,200)  บาท 

ให้แสดงการค านวณก าไรในส่วนท่ี กระรอก จะได้รับและบนัทึกการโอนปิดบญัชีทุนของกระรอก 
ซึง่ทายาทของ กระรอก ยงัไมไ่ด้มารับเงินคืน    

  

ให้ท า    
1.  บนัทกึการเปล่ียนแปลงผู้ เป็นหุ้นสว่น  โดยพิจารณาแตล่ะข้อไมเ่ก่ียวข้องกนั  
2.  แสดงสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่นภายหลงัการเปล่ียนแปลงผู้ เป็นหุ้นสว่นในแตล่ะกรณี 

 



 

   

บทที่ 5 

การเลกิห้างหุ้นส่วนและการช าระบญัชีของห้างหุ้นส่วน 

 

 การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนมีสาเหตหุลายประการ  เช่น  ห้างหุ้นส่วนประสบภาวะขาดทนุ
ไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป หรืออาจเกิดการสิน้สดุตามสญัญาของห้างหุ้นส่วน  ดงันัน้เม่ือเลิก
กิจการ  ห้างหุ้นสว่นจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย  กล่าวคือ  ต้องท าสญัญาหรือการประชมุระหว่าง
ผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกคนเพ่ือให้เลิกห้าง  ก าหนดวนัเลิกห้างหุ้นส่วน  แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี  ผู้สอบบญัชี  
และก าหนดคา่ช าระบญัชีของผู้ช าระบญัชีไว้ด้วย  ทัง้นีผู้้ช าระบญัชีมีหน้าท่ีจดัการช าระบญัชีของ
ห้างหุ้นสว่นท่ีเลิก  เม่ือการช าระบญัชีแล้วเสร็จให้เรียกประชมุเพ่ืออนมุตัิการช าระบญัชีของผู้ช าระ
บญัชี  และย่ืนขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นสว่นภายใน  14  วนันบัแตว่นัเลิกห้างหุ้นสว่น 

 

สาเหตุการเลิกห้างหุ้นส่วน 

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  มาตรา  1055 1056 และ 1057  ได้ก าหนดไว้ว่า
ห้างหุ้นสว่นทกุประเภทอาจเลิกกิจการด้วยสาเหตตุา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ถ้าสัญญาห้างหุ้ นส่วนก าหนดไว้ว่า  ถ้าเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งขึน้แล้ว ห้างหุ้ นส่วน
จะต้องเลิกกิจการ 

2.  ถ้าสญัญาห้างหุ้นสว่นมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจการไว้ เม่ือสิน้ 

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสญัญา  ห้างหุ้นสว่นจะต้องเลิกกิจการ  
3.  ถ้าสญัญาห้างหุ้นสว่นได้ก าหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือท ากิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เพียงอยา่งเดียว เม่ือบรรลวุตัถปุระสงค์แล้ว  ห้างหุ้นสว่นต้องเลิกกิจการ 
4.  ถ้าห้างหุ้นส่วนตัง้ขึน้โดยมิได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจการไว้   หากผู้ เป็น

หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกสญัญาห้างหุ้นส่วนกับผู้ เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน โดยบอกกล่าวล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่  6  เดือนแล้ว  ห้างหุ้นสว่นต้องเลิกกิจการ  

5.  ถ้าผู้ เป็นหุ้ นส่วนคนใดคนหนึ่งตาย ล้มละลาย  หรือตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถห้าง
หุ้นสว่นต้องเลิกกิจการ 

6.  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งร้องขอเม่ือมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ศาลอาจ
สัง่ให้ห้างหุ้นสว่นสามญัเลิกกิจการก็ได้ 
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     6.1  เม่ือผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ ฟ้องร้องนัน้ล่วงละเมิดข้อสาระส าคญัท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาหุ้นสว่นโดยจงใจเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง 

     6.2  เม่ือการด าเนินกิจการนัน้มีแตข่าดทนุอยา่งเดียวและไมมี่หวงัจะกลบัฟืน้ตวัได้อีก 

     6.3  เม่ือมีเหตอ่ืุนใด ๆ ท่ีท าให้ห้างหุ้นสว่นนัน้เหลือวิสยัท่ีจะด ารงคงอยูต่อ่ไปได้ 

 

อย่างไรก็ตาม  ประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดข้อยกเว้นและสาเหตเุฉพาะ
บางประการเก่ียวกบัการเลิกห้างหุ้นสว่นไว้ดงันี ้

1.  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งล่วงละเมิดข้อสาระส าคญัก าหนดไว้ในสญัญาหุ้นส่วน
หรือกระท าการประกอบกิจการแขง่ขนักบัห้างหุ้นส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นหุ้นส่วน
อ่ืน ผู้ เป็นหุ้นส่วนเหล่านัน้สามารถย่ืนร้องต่อศาลให้สัง่ผู้ เป็นหุ้นส่วนผู้ เป็นต้นเหตนุัน้ออกจากห้าง
หุ้นสว่นแทนการเลิกห้างหุ้นสว่นก็ได้ 

2.  ถ้าสัญญาห้างหุ้ นส่วนมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจการไว้  เม่ือสิน้
ระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นยงัคงด าเนินกิจการตอ่ไปโดยไม่มีการช าระบญัชี  ถือว่าผู้
เป็นหุ้นสว่นทัง้หมดได้ตกลงเป็นหุ้นสว่นกนัตอ่ไปโดยไมมี่ก าหนดระยะเวลาการเลิกกิจการ 

3.  ถ้าห้างหุ้นส่วนตัง้ขึน้โดยมิได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจการไว้  หากผู้ เป็น
หุ้นสว่นคนใดคนหนึง่บอกเลิกสญัญาห้างหุ้นส่วนกบัผู้ เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน  และผู้ เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน 
ท่ีเหลืออยู่รับซือ้ส่วนของผู้ ท่ีออกจากห้างหุ้นส่วน  ถือว่าห้างหุ้นส่วนนัน้ยงัคงด าเนินกิจการตอ่ไป
โดยไมต้่องเลิกกิจการ 

4.  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีจ ากดัความรับผิดชอบตาย  ทายาทของผู้ เป็นหุ้นส่วนคนนัน้ย่อมเข้า
เป็นหุ้นส่วนแทนผู้ตาย ห้างหุ้นส่วนไม่จ าเป็นต้องเลิกกิจการ  เว้นแตจ่ะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในสญัญาหุ้นสว่น 

5.  ถ้าผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีจ ากัดความรับผิดชอบล้มละลาย ส่วนของผู้ เป็นหุ้นส่วนนัน้จะต้อง
น าออกขายเป็นสินทรัพย์ในกองล้มละลาย  ห้างหุ้นส่วนไม่จ าเป็นต้องเลิกกิจการ  เว้นแต่จะได้
ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในสญัญาหุ้นสว่น 

6.  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีไมจ่ ากดัความรับผิดชอบตาย  และทายาทของผู้ เป็นหุ้นส่วนคนนัน้มี
ความประสงค์จะเข้าเป็นหุ้นส่วนแทนท่ีผู้ตายและผู้ เป็นหุ้นส่วนอ่ืน ๆ ยินยอม  ถือว่าห้างหุ้นส่วน
นัน้ยงัไมเ่ลิกกิจการ 
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การช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1061  ได้ก าหนดไว้ว่า  หากห้างหุ้นส่วน
จะท าการเลิกกิจการก็ให้จัดการช าระบญัชี  เว้นแต่จะได้ตกลงกันให้จัดการสินทรัพย์โดยวิธีอ่ืน
ระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นด้วยกนัหรือวา่ศาลได้สัง่ให้ห้างหุ้นสว่นนัน้ล้มละลาย  ถ้าการเลิกห้างหุ้นส่วน
นัน้เกิดจากเจ้าหนีส้่วนตวัของผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกกล่าวให้เลิกกิจการ ห้างหุ้นส่วนจะ
ไม่ช าระบญัชีได้ก็ต่อเม่ือเจ้าหนีค้นนัน้ยินยอม  ซึ่งในการช าระบญัชีนัน้จะให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนจดัท า
หรือแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นผู้ท าการช าระบญัชีก็ได้ 

 การช าระบัญชี  หมายถึง  การเลิกด าเนินงานของห้างหุ้ นส่วน โดยการน าสินทรัพย์
ออกจ าหนา่ยเป็นเงินสดและน าเงินสดท่ีได้นัน้ไปจา่ยช าระหนีแ้ก่บคุคลคลภายนอก จ่ายช าระหนีผู้้
เป็นหุ้นสว่น  และจา่ยคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 ผู้ มีหน้าท่ีช าระบญัชี  คือ  ผู้ ท่ีจะรับผิดชอบในการช าระบญัชีของห้างหุ้นส่วน  ซึ่งอาจเป็น
ผู้ เป็นหุ้ นส่วนทัง้หมด หรือเป็นบุคคลภายนอกท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่งตัง้ขึน้มาก็ได้  ผู้ ช าระบญัชีมี
อ านาจหน้าท่ีในการปิดบญัชี จดัท างบการเงิน ณ วนัเลิกห้างหุ้นส่วน และจดัท างบแสดงการช าระ
บญัชีเพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินทรัพย์  การจ่ายช าระหนีส้ิน  และการจ่ายคืน
ทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่น  
 

 ล าดบัขัน้ตอนการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่นจะเป็นดงันี ้

 1.  ปิดบญัชีรายได้ละค่าใช้จ่าย ค านวณก าไรขาดทุนตัง้แต่วนัต้นงวดจนถึงวนัเลิกห้าง
หุ้นส่วนและโอนก าไรขาดทุนเข้าบญัชีกระแสทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนตามอตัราส่วนแบ่ง
ก าไร และจดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัเลิกห้างหุ้นสว่น 

 2.  ปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

 3.  จ าหน่ายสินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด  ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์โอนเข้า
บญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้ นส่วนตามอัตราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน  หากมีค่าใช้จ่ายในการช า ระบัญชี 
ค่าใช้จ่ายนีจ้ะไปเพิ่มหนีส้ินเป็นค่าช าระบญัชีค้างจ่าย และจะต้องเฉล่ียให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วนตาม
อตัราสว่นแบง่ก าไรขาดทนุด้วย 

 4.  จา่ยช าระหนีส้ินแก่บคุคลภายนอก เช่น  เจ้าหนีก้ารค้า  ตัว๋เงินจ่าย คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  เป็นต้น 

 5.  จา่ยช าระหนีส้ินภายในห้างหุ้นสว่น ซึง่ก็คือ  เงินกู้จากผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 6.  จา่ยคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่น 
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 แนวทางปฏิบตัิหากบญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนคนใดขาดทุนเกินทุน  คือมียอดบญัชีทุน
คงเหลือทางด้านเดบิตและผู้ เป็นหุ้นส่วนนัน้มีบญัชีเงินกู้   สามารถโอนบญัชีเงินกู้ ไปชดเชยส่วนท่ี
ขาดทุนเกินทุนได้  หากผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่มีบญัชีเงินกู้ หรือภายหลังน าบญัชีเงินกู้มาชดเชยส่วนท่ี
ขาดทนุเกินทนุแล้ว  บญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นยงัมียอดคงเหลือด้านเดบติอีก  ผู้ เป็นหุ้นส่วนคนนัน้
จะต้องน าเงินสดมาชดใช้ให้กบัห้างหุ้นส่วน  ถ้าไม่สามารถน าเงินสดมาชดใช้ได้  ผู้ เป็นหุ้นส่วนคน
อ่ืนๆ จะต้องชว่ยชดใช้แทนโดยแบง่เฉล่ียกนัตามอตัราสว่นแบง่ก าไรขาดทนุท่ีตกลงไว้เดมิ 

 

วิธีการช าระบัญชีและจ่ายคืนทนุ 

 การช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่นนัน้  ผู้ช าระบญัชีมีหน้าท่ีจะต้องท างบแสดงการช าระบญัชี 
(Statement of realization and liquidation) เพ่ือแสดงรายละเอียดในการขายสินทรัพย์ จ่ายช าระ
หนีส้ิน และจา่ยคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่น  ซึง่วิธีการบญัชีช าระบญัชีและจา่ยคืนทนุมี  2  วิธี คือ 

1.  การช าระบญัชีโดยการจา่ยคืนทนุในครัง้เดียวภายหลงัท่ีขายสินทรัพย์หมดแล้ว  
(Liquidation of a partnership after complete  realization of assets) 

2. การช าระบญัชีโดยการจ่ายคืนทนุเป็นงวดก่อนท่ีจะขายสินทรัพย์หมด (Liquidation of 

a partnership by installment) 

 

การจ่ายทนุในครัง้เดียวภายหลังที่ขายสินทรัพย์หมดแล้ว 

 การจ่ายคืนทุนครัง้เดียวภายหลังท่ีขายสินทรัพย์ได้หมดนัน้ ห้างหุ้นส่วนต้องด าเนินการ
ขายสินทรัพย์ทัง้หมดก่อนแล้วจึงท าการจ่ายช าระหนีแ้ละจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน  ซึ่งการ
ขายสินทรัพย์นัน้  ห้างหุ้ นส่วนอาจขายสินทรัพย์แล้วได้ก าไรหรือขายสินทรัพย์แล้วขาดทุน 
สามารถพิจารณาได้ดงันี ้

 

1.  การจ่ายทุนในครัง้เดียวภายหลังที่ขายสินทรัพย์หมดแล้วได้ก าไร 
     การขายสินทรัพย์แล้วได้ก าไร  ก าไรจากการขายสินทรัพย์จะแบ่งให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วน

ทกุคนตามอตัราสว่นแบง่ก าไร  ห้างหุ้นสว่นจะมีเงินสดคงเหลือจ่ายคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นส่วน การ
จดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทกึการช าระบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 5.1 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 5.1  มะปราง  มะขาม และ มะนาว เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  2 : 3 : 5 

ตามล าดบั ผู้ เป็นหุ้นส่วนตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  มกราคม  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการ
ด าเนินงานแล้วงบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เพ่ือนเกลอ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด          80,000      เจ้าหนีก้ารค้า         50,000 

     ลกูหนีก้ารค้า           75,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ         50,000          ทนุ – มะปราง            80,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – มะขาม                    90,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน            135,000     ทนุ – มะนาว        120,000   
รวมสินทรัพย์        340,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    920,000 

 

ผู้ เป็นหุ้นส่วนได้จดัการขายสินทรัพย์ไปดงันี ้เก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้  75,000  ขายสินค้าได้  

60,000 บาท  และขายอปุกรณ์ส านกังาน ได้  150,000 บาท  การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีจะ
เป็นดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เพ่ือนเกลอ 

งบแสดงการช าระบญัชี 

วนัท่ี 31 มกราคม 25x1(หนว่ย : บาท) 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ ทนุ 

เงินสด อื่นๆ มะปราง    มะขาม   มะนาว   
ยอดคงเหลอืก่อนช าระบญัชี 80,000 260,000 50,000 80,000 90,000 120,000 

ขายสนิทรัพย์และแบง่ก าไร 285,000 (260,000)  5,000 7,500 12,500 

 365,000 0.- 50,000 85,000 97,500 132,500 

จ่ายช าระหนีส้นิ (50,000)  (50,000)    

 315,000 0.- 0.- 85,000 97,500 132,500 

จ่ายคืนทนุ (315,000)   (85,000) (97,500) (132,500) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
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 จากงบแสดงการช าระบญัชี  เม่ือห้างหุ้นสว่นขายสินทรัพย์แล้วได้ก าไร  ก าไรจากการขาย
สินทรัพย์จะแบง่ให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนตามอตัราส่วนแบง่ก าไร 2 : 3 : 5  ส่งผลให้ทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วน
เพิ่มขึน้   หลังจากขายสินทรัพย์และแบ่งก าไรแล้ว  ห้างหุ้ นส่วนจ่ายช าระ หนีแ้ก่ เ จ้าหนี ้
บคุคลภายนอกก่อน และจา่ยคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นตามยอดคงเหลือบญัชีทนุ 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  เงินสด    285,000 

    เครดติ  ทนุ – มะปราง        5,000 

     ทนุ – มะขาม        7,500 

     ทนุ – มะนาว      12,500 

ลกูหนีก้ารค้า      75,000 

สินค้าคงเหลือ      50,000 

อปุกรณ์ส านกังาน   135,000 

   บนัทกึการขายสินทรัพย์และแบง่ก าไรให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

   เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า     50,000 

    เครดติ  เงินสด       50,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระหนีบ้คุคลภายนอก 

 

   เดบติ  ทนุ – มะปราง     85,000 

             ทนุ – มะขาม     97,500 

             ทนุ – มะนาว   132,500 

    เครดติ  เงินสด     315,000 

   บนัทกึการจา่ยคืนทนุให้แกผู่้ เป็นหุ้นสว่น 
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2.  การจ่ายคืนทุนในครัง้เดียวโดยขายสินทรัพย์แล้วขาดทุน 

     การขายสินทรัพย์แล้วขาดทุน  ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์จะแบ่งให้กับผู้ เป็น
หุ้นสว่นทกุคนตามอตัราสว่นแบง่ก าไร  ซึง่จะพิจารณาออกเป็น 4 กรณี  ดงันี ้ 

     2.1  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีทุนเพียงพอท่ีจะรับผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 

          การจา่ยคืนทนุครัง้เดียวโดยขายสินทรัพย์แล้วขาดทนุ  หากผู้ เป็นหุ้นส่วนทกุคนมี
ทนุเพียงพอท่ีจะรับผลขาดทนุ  กรณีนีห้ลงัจากแบง่ผลขาดทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนแล้ว  ห้างหุ้นส่วน
จะมีเงินสดคงเหลือคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่น การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทึกการ
ช าระบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 5.2  ดงันี ้  

 

ตัวอย่าง 5.2 นลิน นัยนา และ นิภา เป็นหุ้นส่วนกัน  แบ่งก าไรขาดทุนในอตัรา  1 : 2 : 2 

ตามล าดบั ผู้ เป็นหุ้นส่วนตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  มกราคม  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการ
ด าเนินงานแล้วงบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ลินนาภา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด          32,500      เจ้าหนีก้ารค้า       150,000 

     ลกูหนีก้ารค้า              65,000                เงินกู้  – นยันา           8,500 

     หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  5,000       60,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นส่วน 

     สินค้าคงเหลือ         48,000          ทนุ – นลิน            50,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – นยันา               85,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน              57,000     ทนุ – นิภา          90,000   
     อาคาร        195,000     กระแสทนุ – นลิน         15,000 

               กระแสทนุ – นยันา       (14,000)
                     .     กระแสทนุ – นิภา           8,000 

รวมสินทรัพย์        392,500     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   392,500 



หน้า  170 บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

ผู้ ช าระบญัชีด าเนินการขายสินค้า  อุปกรณ์ส านักงาน อาคาร และเก็บเงินจากลูกหนี ้
การค้าได้ 300,000  บาท  ห้างหุ้นส่วนต้องจ่ายค่าช าระบญัชี  10,000  บาท  การจดัท างบแสดง
การช าระบญัชีจะเป็นดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ลินนาภา 

งบแสดงการช าระบญัชี 

วนัท่ี  31  มกราคม  25x1 

 

จากงบแสดงการช าระบญัชี  ห้างหุ้นส่วนต้องปิดบญัชีกระแสทุนเข้าบญัชีทุนของผู้ เป็น
หุ้นส่วนแต่ละคน ท าให้บญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนเพิ่มขึน้หรือลดลงตามยอดคงเหลือของบญัชี
กระแสทนุ  เม่ือขายสินทรัพย์แล้วเกิดผลขาดทนุ  ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์และคา่ช าระบญัชีท่ี
ต้องจ่ายให้ผู้ท าหน้าท่ีช าระบญัชี  จะแบง่เป็นขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนตามอตัราส่วน  1 : 2 : 2  

ส่งผลให้ทุนของผู้ เป็นหุ้ นส่วนลดลง  และผู้ เป็นหุ้ นส่วนทุกคนก็มีทุนเพียงพอรับผลขาดทุนนัน้ 
หลงัจากขายสินทรัพย์และแบง่ผลขาดทนุแล้ว  ห้างหุ้นส่วนจ่ายช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีบ้คุคลภายนอก 
จา่ยคา่ช าระบญัชี  จา่ยคืนเงินกู้   และจา่ยคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่นตามล าดบั 

 

 

 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ เงินกู้ 
นยันา 

ทนุ 

เงินสด อื่นๆ นลนิ    นยันา   นิภา 

ยอดคงเหลือก่อนช าระบญัชี 32,500 360,000 150,000 8,500 65,000 71,000 98,000 

ขายสนิทรัพย์และแบ่งขาดทนุ 300,000 (360,000) 10,000  (14,000) (28,000) (28,000) 

 332,500 0.- 160,000 8,500 51,000 43,000 70,000 

จ่ายช าระหนีส้นิ (150,000)  (150,000)     

 182,500 0.- 10,000 8,500 51,000 43,000 70,000 

จ่ายคา่ช าระบญัชี (10,000)  (10,000)     

 172,500 0.- 0.- 8,500 51,000 43,000 70,000 

จ่ายคืนเงินกู้  (8,500)   (8,500)    

 164,000 0.- 0.- 0.- 51,000 43,000 70,000 

จ่ายคืนทนุ (164,000)    (51,000) (43,000) (70,000) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 



บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน หน้า  171 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  กระแสทนุ – นลิน     15,000 

             กระแสทนุ – นิภา       8,000 

             ทนุ – นยันา     14,000 

    เครดติ  ทนุ – นลิน    15,000 

     ทนุ – นิภา      8,000 

     กระแสทนุ – นยันา   14,000 

   บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

  เดบติ  ทนุ – นลิน     2,000 

              ทนุ – นยันา     4,000 

              ทนุ – นิภา     4,000 

    เครดติ  คา่ช าระบญัชีค้างจา่ย   10,000 

   บนัทกึคา่ช าระบญัชีค้างจา่ย 

 

เดบติ  เงินสด    300,000 

          คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      5,000 

                       ทนุ – นลิน     12,000 

             ทนุ – นยันา     24,000 

             ทนุ – นิภา     24,000 

เครดติ  ลกูหนีก้ารค้า      65,000 

สินค้าคงเหลือ      48,000 

อปุกรณ์ส านกังาน     57,000 

อาคาร                195,000 

บนัทกึการขายสินทรัพย์และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า   150,000 

    เครดติ  เงินสด     150,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระหนี ้



หน้า  172 บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  คา่ช าระบญัชีค้างจา่ย    10,000 

    เครดติ  เงินสด       10,000 

   บนัทกึการจา่ยคา่ช าระบญัชี 

 

  เดบติ  เงินกู้  – นยันา       8,500 

    เครดติ  เงินสด         8,500 

   บนัทกึการจา่ยคืนเงินกู้  
 

   เดบติ  ทนุ – นลิน     51,000 

              ทนุ – นยันา     43,000 

              ทนุ – นิภา     70,000 

    เครดติ  เงินสด     164,000 

   บนัทกึการจา่ยคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

     2.2  ผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนขาดทุนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์ 

  กรณีท่ีผู้ เป็นหุ้ นส่วนบางคนขาดทุนเกินทุน หากผู้ เป็นหุ้ นส่วนคนนัน้มีเงินกู้  
สามารถโอนเงินกู้ ไปชดเชยผลขาดทุนได้  การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทึกการ
ช าระบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 5.3  ดงันี ้  

 

ตัวอย่าง 5.3  จากตวัอยา่ง 5.2  โดยสมมตวิา่ขายสินทรัพย์รวมทัง้หมดได้  180,000  บาท  ผู้ เป็น
หุ้นส่วนท่ีขาดทุนเกินทุนน าเงินสดมาชดใช้ให้ห้างหุ้นส่วนเม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  25x1  การ
จดัท างบแสดงการช าระบญัชีจะเป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน หน้า  173 

 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ลินนาภา 

งบแสดงการช าระบญัชี 

 วนัท่ี  31  มกราคม  25x1 

 

จากงบแสดงการช าระบญัชี  เม่ือขายสินทรัพย์แล้วเกิดผลขาดทุน  ขาดทุนจากการขาย
สินทรัพย์และคา่ช าระบญัชีท่ีต้องจา่ยให้ผู้ท าหน้าท่ีช าระบญัชี  จะแบง่เป็นขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นส่วน
ตามอตัราส่วน  1 : 2 : 2  ส่งผลให้ทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนลดลง  ซึ่งทุนของหุ้นส่วนนยันามีไม่
เพียงพอจะรับผลขาดทนุสง่ผลให้หุ้นสว่นนยันาขาดทนุเกินทนุ  จงึต้องโอนบญัชีเงินกู้ของนยันามา
ชดเชยผลขาดทนุนัน้   หลงัจากขายสินทรัพย์และแบง่ผลขาดทนุแล้ว  ห้างหุ้นส่วนจ่ายช าระหนีแ้ก่
เจ้าหนีบุ้คคลภายนอก จ่ายค่าช าระบัญชี  จ่ายคืนเงินกู้   และจ่ายคืนทุนให้กับผู้ เป็นหุ้ นส่วน
ตามล าดบั 

 

 

 

 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ เงินกู้ 
นยันา 

ทนุ 

เงินสด อื่นๆ นลนิ    นยันา   นิภา 

ยอดคงเหลือก่อนช าระบญัชี 32,500 360,000 150,000 8,500 65,000 71,000 98,000 

ขายสนิทรัพย์และแบ่งขาดทนุ 180,000 (360,000) 10,000  (38,000) (76,000) (76,000) 

 212,500 0.- 160,000 8,500 27,000 (5,000) 22,000 

จ่ายช าระหนีส้นิ (150,000)  (150,000)     

 62,500 0.- 10,000 8,500 27,000 (5,000) 22,000 

จ่ายคา่ช าระบญัชี (10,000)  (10,000)     

 52,500 0.- 0.- 8,500 27,000 (5,000) 22,000 

โอนเงินกู้ ไปชดเชยผลขาดทนุ    (5,000)  5,000  

 52,500 0.- 0.- 3,500 27,000 0.- 22,000 

จ่ายคืนเงินกู้  (3,500)   (3,500)    

 49,000 0.- 0.- 0.- 27,000 0.- 22,000 

จ่ายคืนทนุ (49,000)    (27,000)  (22,000) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 



หน้า  174 บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  กระแสทนุ – นลิน     15,000 

               กระแสทนุ – นิภา       8,000 

              ทนุ – นยันา     14,000 

    เครดติ   ทนุ – นลิน      15,000 

     ทนุ – นิภา        8,000 

     กระแสทนุ – นยันา     14,000 

   บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุผู้ เป็นหุ้นสว่น 

    

  เดบติ  ทนุ – นลิน     2,000 

              ทนุ – นยันา     4,000 

              ทนุ – นิภา     4,000 

    เครดติ  คา่ช าระบญัชีค้างจา่ย     10,000 

   บนัทกึคา่ช าระบญัชีค้างจา่ย 

 

เดบติ  เงินสด    180,000 

           คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      5,000 

                        ทนุ – นลิน     36,000 

               ทนุ – นยันา     72,000 

              ทนุ – นิภา     72,000 

เครดติ   ลกูหนีก้ารค้า      65,000 

สินค้าคงเหลือ      48,000 

อปุกรณ์ส านกังาน     57,000 

อาคาร     195,000 

   บนัทกึการขายสินทรัพย์และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

   เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า   150,000 

    เครดติ  เงินสด     150,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระหนี ้



บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน หน้า  175 

 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  คา่ช าระบญัชีค้างจา่ย    10,000 

    เครดติ  เงินสด       10,000 

   บนัทกึการจา่ยคา่ช าระบญัชี 

  

  เดบติ  เงินกู้  – นยันา       5,000 

    เครดติ  ทนุ – นยันา        5,000 

   บนัทกึการโอนเงินกู้จากห้างหุ้นสว่นไปชดเชยผลขาดทนุ 

 

   เดบติ  เงินกู้  – นยันา       3,500 

    เครดติ  เงินสด         3,500 

   บนัทกึการจา่ยคืนเงินกู้  
 

   เดบติ  ทนุ – นลิน     27,000 

              ทนุ – นิภา     22,000 

    เครดติ  เงินสด       49,000 

   บนัทกึการจา่ยคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

     2.3  ผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนขาดทุนเกินทุนจากการขายสินทรัพย์ ถึงแม้ว่าจะ
โอนเงนิกู้มาชดใช้แล้วก็ตาม 

  กรณีท่ีผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีขาดทนุเกินทนุ หากโอนเงินกู้ ไปชดเชยผลขาดทนุแล้วก็ยงั
มียอดขาดทนุเกินทุนอยู่ ผู้ เป็นหุ้นส่วนคนนัน้จะต้องน าเงินสดมาชดใช้ให้กับห้างหุ้นส่วน หากไม่
สามารถน าเงินสดมาชดใช้ได้  ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีเหลือจะต้องรับผลเฉล่ียขาดทนุจากผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ี
ขาดทุนเกินทนุ  การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทึกการช าระบญัชีสามารถแสดงได้
ตามตวัอยา่ง 5.4  ดงันี ้  

 

ตัวอย่าง 5.4  จากตวัอยา่ง 5.2  โดยสมมตวิา่ขายสินทรัพย์รวมทัง้หมดได้  150,000  บาท  ผู้ เป็น
หุ้นส่วนท่ีขาดทุนเกินทุนน าเงินสดมาชดใช้ให้ห้างหุ้นส่วนเม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  25x1 การ
จดัท างบแสดงการช าระบญัชีจะเป็นดงันี ้



หน้า  176 บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ลินนาภา 

 งบแสดงการช าระบญัชี 

วนัท่ี  31  มกราคม  25x1 

 

จากงบแสดงการช าระบัญชี  หลังจากแบ่งผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์  ตาม
อตัราสว่น  1 : 2 : 2  ส่งผลให้ทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วนลดลง  ซึ่งทนุของหุ้นส่วนนยันามีไม่เพียงพอจะ
รับผลขาดทุนส่งผลให้หุ้นส่วนนัยนาขาดทุนเกินทุน  เม่ือโอนบญัชีเงินกู้ ของนัยนามาชดเชยผล
ขาดทนุ  หุ้นส่วนนยันาก็ยงัขาดทนุเกินทนุ   ในกรณีนีหุ้้นส่วนนยันาต้องน าเงินสดมาชดใช้ให้ห้าง
หุ้นสว่นตามยอดท่ีขาดทนุเกินทนุ  หลงัจากขายสินทรัพย์และแบง่ผลขาดทนุแล้ว  ห้างหุ้นส่วนจ่าย
ช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีบ้คุคลภายนอก จา่ยคา่ช าระบญัชี  และจา่ยคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

 

 

 

 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ เงินกู้ 
นยันา 

ทนุ 

เงินสด อื่นๆ นลนิ    นยันา   นิภา 

ยอดคงเหลือก่อนช าระบญัชี 32,500 360,000 150,000 8,500 65,000 71,000 98,000 

ขายสนิทรัพย์และแบ่งขาดทนุ 150,000 (360,000) 10,000  (44,000) (88,000) (88,000) 

 182,500 0.- 160,000 8,500 21,000 (17,000) 10,000 

จ่ายช าระหนีส้นิ (150,000)  (150,000)     

 32,500 0.- 10,000 8,500 21,000 (17,000) 10,000 

จ่ายคา่ช าระบญัชี (10,000)  (10,000)     

 22,500 0.- 0.- 8,500 21,000 (17,000) 10,000 

โอนเงินกู้ ไปชดเชยผลขาดทนุ    (8,500)  8,500  

 22,500 0.- 0.- 0.- 21,000 (8,500) 10,000 

รับเงินสดจากนยันา 8,500     8,500  

 31,000 0.- 0.- 0.- 21,000 0.- 10,000 

จ่ายคืนทนุ (31,000)    (21,000)  (10,000) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
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การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  กระแสทนุ – นลิน     15,000 

             กระแสทนุ – นิภา       8,000 

             ทนุ – นยันา     14,000 

    เครดติ   ทนุ – นลิน      15,000 

     ทนุ – นิภา        8,000 

     กระแสทนุ – นยันา     14,000 

   บนัทกึปิดบญัชีกระแสทนุเข้าบญัชีทนุ 

 

  เดบติ  ทนุ – นลิน     2,000 

             ทนุ – นยันา     4,000 

             ทนุ – นิภา     4,000 

    เครดติ  คา่ช าระบญัชีค้างจา่ย     10,000 

   บนัทกึคา่ช าระบญัชีค้างจา่ย 

 

   เดบติ  เงินสด    150,000 

          คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      5,000 

                       ทนุ – นลิน     42,000 

             ทนุ – นยันา     84,000 

             ทนุ – นิภา     84,000 

เครดติ   ลกูหนีก้ารค้า      65,000 

สินค้าคงเหลือ      48,000 

อปุกรณ์ส านกังาน     57,000 

อาคาร     195,000 

   บนัทกึการขายสินทรัพย์และแบง่ขาดทนุ 

 

   เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า   150,000 

    เครดติ  เงินสด     150,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระหนี ้
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25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  คา่ช าระบญัชีค้างจา่ย    10,000 

    เครดติ  เงินสด         10,000 

   บนัทกึการจา่ยคา่ช าระบญัชี 

 

  เดบติ  เงินกู้  – นยันา       8,500 

    เครดติ  ทนุ – นยันา        8,500 

   บนัทกึการโอนเงินกู้ ไปชดเชยผลขาดทนุ 

 

   เดบติ  เงินสด            8,500 

    เครดติ  ทนุ – นยันา         8,500 

   บนัทกึการรับเงินสดจากนยันา 

 

  เดบติ  ทนุ – นลิน     21,000 

              ทนุ – นิภา     10,000 

    เครดติ  เงินสด         31,000 

   บนัทกึการจา่ยคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

 จากตัวอย่าง 5.4   หากนัยนาไม่สามารถน าเงินสดมาชดใช้ให้ห้างหุ้นส่วนได้  จะต้อง
เฉล่ียผลขาดทุนของหุ้นส่วนนัยนาให้ หุ้นส่วนนลิน และ หุ้นส่วนนิภา ตามอัตราส่วนแบ่งก าไร
ขาดทนุ  งบแสดงการช าระบญัชีจะเป็นดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ลินนาภา 

งบแสดงการช าระบญัชี 

วนัท่ี  31  มกราคม  25x1 

 

 การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการช าระบญัชีจะเป็นเชน่เดมิ  จะเปล่ียนเฉพาะรายการรับเงินสด
จากหุ้นส่วนนยันา เปล่ียนเป็นเฉล่ียส่วนขาดทุนเกินทุนของหุ้นส่วนนัยนาให้ หุ้นส่วนนลิน และ 
หุ้นสว่นนิภาตามอตัราสว่นแบง่ก าไรขาดทนุ  ดงันี ้

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  ทนุ – นลิน    2,833 

                ทนุ – นิภา    5,667 

    เครดติ  ทนุ – นยันา       8,500 

   บนัทกึเฉล่ียสว่นขาดทนุเกินทนุของหุ้นสว่นนยันาให้หุ้นสว่นนลินและ 

หุ้นสว่นนิภา  
 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ เงินกู้ 
นยันา 

ทนุ 

เงินสด อื่นๆ นลนิ    นยันา   นิภา 

ยอดคงเหลือก่อนช าระบญัชี 32,500 360,000 150,000 8,500 65,000 71,000 98,000 

ขายสนิทรัพย์และแบ่งขาดทนุ 150,000 (360,000) 10,000  (44,000) (88,000) (88,000) 

 182,500 0.- 160,000 8,500 21,000 (17,000) 10,000 

จ่ายช าระหนีส้นิ (150,000)  (150,000)     

 32,500 0.- 10,000 8,500 21,000 (17,000) 10,000 

จ่ายคา่ช าระบญัชี (10,000)  (10,000)     

 22,500 0.- 0.- 8,500 21,000 (17,000) 10,000 

โอนเงินกู้ ไปชดเชยผลขาดทนุ    (8,500)  8,500  

 22,500 0.- 0.- 0.- 21,000 (8,500) 10,000 

เฉลี่ยผลขาดทนุของนยันา    
ให้นลินและนิภา อตัรา 1:2 

     

(2,833) 
 

8,500 

 

(5,667) 
 22,500 0.- 0.- 0.- 18,167 0.- 4,333 

จ่ายคืนทนุ (22,500)    (18,167)  (4,333) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
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      2.4  ห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนมีหนีส้ินล้นพ้นตัว และผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนมี
ฐานะการเงนิดี และบางคนฐานะการเงนิไม่ดี 
   ห้างหุ้นส่วนมีหนีส้ินล้นพ้นตวั คือมีเงินสดไม่พอจ่ายช าระหนี ้ เจ้าหนีข้องห้าง
หุ้นสว่นสามารถเรียกร้องให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผิดชอบท่ีมีฐานะการเงินดีจ่าย
ช าระหนีส้ินแทนห้างได้  ส่วนในกรณีผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีฐานะการเงินไม่ดีหากมีส่วนขาดทนุเกินทุน
ในห้างหุ้นส่วนจะต้องดหูนีส้ินส่วนตวัของผู้ เป็นหุ้นส่วนประกอบด้วยว่าจะสามารถน าเงินมาชดใช้
ห้างได้หรือไม่  การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทึกการช าระบญัชีสามารถแสดงได้
ตามตวัอยา่ง 5.5  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 5.5  พิมพ์ พลอย และแพน เป็นหุ้นส่วนกัน  แบ่งก าไรขาดทนุในอตัราเท่ากัน ผู้ เป็น
หุ้นส่วนตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  มกราคม  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการด าเนินงานแล้วงบ
แสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั พ.พาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

(หนว่ย  :  บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด         15,000      เจ้าหนีก้ารค้า         80,000 

     ลกูหนีก้ารค้า          56,000      สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ        39,000          ทนุ – พิมพ์            15,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – พลอย                    30,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน             55,000     ทนุ – แพน          40,000   
รวมสินทรัพย์       165,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    165,000 

 

ห้างหุ้นส่วนด าเนินการขายสินค้า  อุปกรณ์ส านักงาน และเก็บเงินจากลูกหนีก้ารค้าได้ 
45,000  บาท  และฐานะการเงินของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคนเป็นดงันี ้
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       สินทรัพย์สว่นตวั         หนีส้ินสว่นตวั         สินทรัพย์สทุธิ 

พิมพ์   30,000   40,000   (10,000) 

พลอย   30,000   20,000   10,000 

แพน   50,000   10,000   40,000 

 

การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีจะเป็นดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เพ่ือนเกลอ 

งบแสดงการช าระบญัชี 

วนัท่ี  31  มกราคม 25x1 

 

จากงบแสดงการช าระบญัชีจะเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนมีเงินสดไม่พอจ่ายช าระหนี ้เจ้าหนีมี้
สิทธิเรียกร้องให้แพนซึง่มีฐานะการเงินดีจา่ยช าระหนีแ้ทนห้างหุ้นสว่น 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ ทนุ 

เงินสด อืน่ๆ พิมพ์    พลอย แพน   
ยอดคงเหลอืก่อนช าระบญัชี 15,000 150,000 80,000 15,000 30,000 40,000 

ขายสนิทรัพย์และแบง่ขาดทนุ 45,000 (150,000)  (35,000) (35,000) (35,000) 
 60,000 0.- 80,000 (20,000) (5,000) 5,000 

จ่ายช าระหนีส้นิ (60,000)  (60,000)    

 0.- 0.- 20,000 (20,000) (5,000) 5,000 

แพนจ่ายช าระหนีแ้ทนห้าง   (20,000)   20,000 

 0.- 0.- 0.- (20,000) (5,000) 25,000 

รับเงินสดจากพลอย 5,000    5,000  

 5,000 0.- 0.- (20,000) 0.- 25,000 

รับเงินสดจากพิมพ์ 10,000   10,000   

 15,000 0.- 0.- (10,000) 0.- 25,000 

โอนผลขาดทนุของพิมพ์ให้แพน    10,000  (10,000) 
 15,000 0.- 0.- 0.- 0.- 15,000 

จ่ายคืนทนุให้แพน (15,000)     (15,000) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
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 พลอยมีสว่นขาดทนุเกินทนุในห้างหุ้นส่วน  5,000 บาท  จะเห็นว่าพลอยมีฐานะการเงินดี
สามารถน าเงินมาจา่ยช าระสว่นขาดทนุเกินทนุได้   

พิมพ์มีสว่นขาดทนุเกินทนุในห้างหุ้นสว่น  20,000 บาท และมีหนีส้ินส่วนตวั 40,000 บาท 
ในขณะท่ีสินทรัพย์มีเพียง  30,000 บาท จะเห็นว่าพิมพ์มีฐานะการเงินไม่ดี มีสินทรัพย์น้อยกว่า
หนีส้ิน  สามารถค านวณจ านวนเงินท่ีเจ้าหนีส้ว่นตวัและห้างหุ้นสว่นจะได้รับเงินจากพิมพ์ ได้ดงันี ้

 

      ห้างหุ้นสว่นได้รับเงินจากพิมพ์     =    30,000  x  
60,000

20,000
   =   10,000  บาท 

 

      เจ้าหนีส้ว่นตวัได้รับเงินจากพิมพ์  =    30,000 x  
60,000

40,000
 =   20,000  บาท 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  เงินสด      55,000 

                        ทนุ – พิมพ์     35,000 

              ทนุ – พลอย     35,000 

              ทนุ – แพน     35,000 

เครดติ   ลกูหนีก้ารค้า      56,000 

สินค้าคงเหลือ      39,000 

อปุกรณ์ส านกังาน     55,000 

   บนัทกึการขายสินทรัพย์และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

   เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า    60,000 

    เครดติ  เงินสด       60,000 

   บนัทกึการจา่ยช าระหนี ้

 

  เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า     20,000 

    เครดติ  ทนุ – แพน        20,000 

   บนัทกึเจ้าหนีเ้รียกร้องให้หุ้นสว่นแพนจา่ยช าระหนีแ้ทนห้างหุ้นสว่น 
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25x1 

ม.ค. 1-31 เดบติ  เงินสด            5,000 

    เครดติ  ทนุ – พลอย         5,000 

   บนัทกึการรับเงินสดจากหุ้นสว่นพลอย 

 

   เดบติ  เงินสด            10,000 

    เครดติ  ทนุ – นยันา         10,000 

   บนัทกึการรับเงินสดจากหุ้นสว่นพิมพ์ 
 

   เดบติ  ทนุ – แพน     10,000 

    เครดติ  ทนุ – พิมพ์        10,000 

   บนัทกึการโอนผลขาดทนุของหุ้นสว่นพิมพ์ให้หุ้นสว่นแพน 

 

เดบติ  ทนุ – แพน     15,000 

              เครดติ  เงินสด         15,000 

   บนัทกึการจา่ยคืนทนุให้หุ้นสว่นแพน 

 

การจ่ายคืนทนุเป็นงวดก่อนขายสินทรัพย์หมด 

 การช าระบัญชีโดยคืนทุนเป็นงวดนัน้  จะต้องกันเงินสดให้เพียงพอกับจ านวนหนีส้ิน
เสียก่อน  เงินสดท่ีเหลือจึงจ่ายคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นส่วนได้    ผู้ช าระบญัชีควรจะคืนทนุให้เฉพาะ
หุ้นสว่นท่ีมีบญัชีทนุด้านเครดติหลงัจากค านวณยอดท่ีอาจจะขาดทนุทัง้หมดแล้วเพ่ือป้องกนัความ
รับผิดชอบของผู้ ช าระบญัชีและผู้ เป็นหุ้นส่วน  เพราะหากผู้ ช าระบญัชีท าการจ่ายเงินคืนทุนไม่
ถกูต้อง ผู้ช าระบญัชีจะต้องรับผิดชอบในการเรียกเงินคืนจากผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีได้รับเงินคืนทุนเพ่ือ
น ามาจ่ายให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ียังได้รับเงินคืนทุน  หากผู้ช าระบญัชีไม่สามารถเรียกคืนทุนได้ผู้
ช าระบญัชีจะต้องรับผิดชอบกบัจ านวนเงินสว่นนัน้ 

 โดยการช าระคืนทนุเป็นงวดจะมีวิธีการเหมือนการช าระคืนทนุครัง้เดียวคือจะเร่ิมจากการ
ขายสินทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินบางรายการก่อน เช่น สินค้าคงเหลือ  อปุกรณ์ส านกังาน อาคาร ท่ีดิน
เป็นต้น  แล้วน าเงินสดท่ีได้มาท าการจา่ยช าระหนีส้ินและจ่ายเงินท่ีเหลือจากการขายสินทรัพย์ครัง้
นัน้ให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน  จากนัน้จะขายสินทรัพย์ท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีเหลืออยู่และจ่ายเงินคืนทนุให้แก่
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ผู้ เป็นหุ้นสว่น  การช าระบญัชีจะด าเนินตอ่ไปเร่ือยๆ จนกวา่สินทรัพย์ท่ีมีอยู่จะขายได้หมดและได้มี
การจา่ยเงินคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นตามจ านวนเงินท่ีเหลืออยู ่
 การค านวณเงินท่ีจะจา่ยคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะครัง้นัน้จะต้องค านึงถึงสินทรัพย์ท่ี
เหลืออยู่ เพราะผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะรับเฉล่ียส่วนแบ่งขาดทุนท่ีจะเกิดขึน้จากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ในอนาคต หากจ่ายคืนทนุโดยไม่ค านึงถึงสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่อาจจะท าให้ผู้ เป็นหุ้นส่วน
ได้รับคืนทุนหมดก่อนท่ีจะรับผลขาดทุนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  ซึ่งผู้ ช าระบญัชีจะเรียกให้ผู้ เป็น
หุ้นส่วนชดใช้กลับคืนมานัน้เป็นการยุ่งยาก ดังนัน้การค านวณเงินสดท่ีจ่ายคืนทุนให้กับผู้ เป็น
หุ้นสว่นจงึต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1.  ถ้ามีบญัชีเงินกู้จากผู้ เป็นหุ้นสว่นให้น าบญัชีเงินกู้ปรับเข้าบญัชีทนุ เพ่ือหาสิทธิสว่นได้ 

เสียของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

2.  ถ้ามีสินทรัพย์อ่ืนเหลืออยูใ่ห้สมมติวา่สินทรัพย์ท่ีเหลืออยูข่ายไมไ่ด้และจะต้องถือเป็น 

ผลขาดทนุทัง้หมด  น าไปเฉล่ียให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นตามอตัราสว่นแบง่ก าไร 

3.  ถ้ามีผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดขาดทนุเกินทนุ  ให้สมมตวิา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนนัน้ไมส่ามารถ 

น าเงินสดมาชดใช้ให้ห้างหุ้นส่วนได้  จะต้องเฉล่ียส่วนขาดทุนเกินทุนนัน้ให้ผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีทุน
คงเหลือตามอตัราสว่นแบง่ก าไรขาดทนุ 

 การค านวณเงินสดท่ีจะจ่ายคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วนนัน้จะกระท าเม่ือยอดคงเหลือบญัชี
ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นก่อนท่ีจะจา่ยคืนทนุแตล่ะครัง้ไมเ่หลือตามอตัราส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ  โดยใช้
หลกัเกณฑ์ข้างต้นประกอบการค านวณควบคูไ่ปกบัการท างบแสดงการช าระบญัชี  การท าเช่นนี ้
จะมีผลท าให้บญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนมียอดคงเหลือตามอตัราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
พอดี  ซึ่งท าให้การจ่ายเงินคืนทุนในครัง้ต่อไปสามารถจ่ายคืนตามอตัราส่วนแบ่งก าไรขาดทุนได้
เลย  ไมจ่ าเป็นต้องค านวณหาเงินสดท่ีจะคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นอีก  โดยการจ่ายคืนทนุเป็นงวด
ก่อนขายสินทรัพย์หมด แบง่การพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้  
 

1.  การจ่ายคืนทุนเป็นงวดก่อนขายสินทรัพย์หมด  กรณีไม่มีบัญชีเงินกู้จากผู้เป็น
หุ้นส่วน 

    การจ่ายคืนทนุเป็นงวดกรณีไม่มีบญัชีเงินกู้จากผู้ เป็นหุ้นส่วน  จะต้องน ายอดคงเหลือ
บญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนก่อนจ่ายคืนทุนแต่ละครัง้ไปค านวณเงินท่ีจะจ่ายคืนทุนให้กับผู้ เป็น
หุ้นส่วน  การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทึกการช าระบญัชีสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 5.6  ดงันี ้
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ตัวอย่าง 5.6  ก าพล  อิศรา และ วรพล เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุใน 1:2:3  ผู้ เป็นหุ้นส่วน
ตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  เมษายน  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการด าเนินงานแล้วงบแสดง
ฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อิศรพล 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  เมษายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

    เงินสด         20,000  เจ้าหนีก้ารค้า                 59,000 

     สินทรัพย์อ่ืน       300,000  ทนุ – ก าพล                 78,000
           ทนุ – อิศรา                           84,000 

                               .  ทนุ – วรพล                 99,000   
รวมสินทรัพย์       320,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น     320,000 

 

ในระหวา่งปี 25x1 ห้างหุ้นสว่นด าเนินงานขายสินทรัพย์ดงันี ้

            ราคาตามบญัชี    ราคาขาย 

พฤษภาคม   120,000     72,000 

กรกฎาคม   108,000     66,000 

กนัยายน     72,000     33,000 

รวม    300,000   171,000 

 

การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีการจา่ยคืนทนุเป็นงวดจะเป็นดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อิศรพล 

งบแสดงการช าระบญัชี 

พฤษภาคม – กนัยายน  25x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ ทนุ 

เงินสด อื่นๆ ก าพล   อิศรา วรพล 

ยอดคงเหลอืก่อนช าระบญัชี 20,000 300,000 59,000 78,000 84,000 99,000 

พ.ค. ขายสนิทรัพย์และแบง่ขาดทนุ 72,000 (120,000)  (8,000) (16,000) (24,000) 
 92,000 180,000 59,000 70,000 68,000 75,000 

จ่ายช าระหนีส้นิ (59,000)  (59,000)    

 33,000 180,000 0.- 70,000 68,000 75,000 

จ่ายคืนทนุครัง้ที่ 1 (ตารางประกอบ) (33,000)   (33,000)   

 0.- 180,000 0.- 37,000 68,000 75,000 

ก.ค. ขายสนิทรัพย์และแบง่ขาดทนุ 66,000 (108,000)  (7,000) (14,000) (21,000) 
 66,000 72,000 0.- 30,000 54,000 54,000 

จ่ายคืนทนุครัง้ที่ 2 (ตารางประกอบ) (66,000)   (18,000) (30,000) (18,000) 

 0.- 72,000 0.- 12,000 24,000 36,000 

ก.ค. ขายสนิทรัพย์และแบง่ขาดทนุ 33,000 (72,000)  (6,500) (13,000) (19,500) 
 33,000 0.- 0.- 5,500 11,000 16,500 

จ่ายคืนทนุครัง้สดุท้าย (33,000)   (5,500) (11,000) (16,500) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อิศรพล 

ตารางการค านวณเงินสดจา่ยคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน 

 

จากตวัอย่างจะเห็นว่ายอดคงเหลือในบญัชีทุนภายหลงัการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 1  ของ  
วรพล มีไม่พอท่ีจะรับเฉล่ียส่วนแบ่งขาดทุนจากการสมมติว่าสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ขายไม่ได้  และ
สมมติให้  วรพล ไม่สามารถน าเงินมาใช้ส่วนท่ีขาดทนุเกินทนุนัน้ได้จึงต้องเฉล่ียขาดทนุเกินทนุให้  
ก าพล และ อิศรา  หลงัจากจา่ยเงินคืนทนุครัง้ท่ี  1  แล้วยอดคงเหลือในบญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นส่วน
จะยงัไม่เหลืออยู่ในอัตราส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ดงันัน้เม่ือมีเงินสดก่อนจะจ่ายคืนครัง้ท่ี 2 ก็ต้อง
แสดงการค านวณหาเงินสดจ่ายคืนทุนอีก  ซึ่งในครัง้นีย้อดคงเหลือในบญัชีทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วน
ทกุคนมีมากกวา่สว่นแบง่ขาดทนุอยา่งมาก และเม่ือจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2 แล้ว  ทนุคงเหลือของผู้ เป็น
หุ้นส่วนทุกคนจะอยู่ในอัตราส่วนแบ่งก าไรขาดทุนพอดี  การจ่ายคืนทุนในครัง้ท่ี  3  จึงแบ่งคืน
ให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นในอตัราส่วนแบง่ก าไรขาดทนุได้โดยไม่ต้องแสดงการค านวณหาเงินสดจ่ายคืน
ทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 ก าพล อิศรา วรพล 

ยอดก่อนจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 1 70,000 68,000 75,000 

หกั ผลขาดทนุจากสินทรัพย์ท่ีเหลืออาจขาย   
     ไมไ่ด้ 180,000  แบง่ในอตัรา  1:2:3 

 

(30,000) 

 

(60,000) 

 

(90,000) 

 40,000 8,000 (15,000) 
หกั  สว่นขาดทนุเกินทนุของ วรพล เฉล่ียให้  
      ก าพลและอิศรา   ในอตัรา 1:2 

  
 (5,000) 

 

(10,000) 
 

15,000 

 

หกั  สว่นขาดทนุเกินทนุของอิศรา โอนให้ก าพล 

35,000 

(2,000) 

(2,000) 
2,000 

0.- 

ยอดจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 1  33,000 0.- 0.- 

    

ยอดก่อนจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2 30,000 54,000 54,000 

หกั ผลขาดทนุจากสินทรัพย์ท่ีเหลืออาจขาย   
     ไมไ่ด้ 72,000  แบง่ในอตัรา  1:2:3 

 

(12,000) 

 

(24,000) 

 

(36,000) 

ยอดจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2  18,000 30,000 18,000 
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การบันทกึบัญชี 

25x1 

พ.ค. เดบติ  เงินสด      72,000 

                      ทนุ – ก าพล       8,000 

            ทนุ – อิศรา     16,000 

            ทนุ – วรพล     24,000 

เครดติ  สินทรัพย์อ่ืน    120,000  

  บนัทกึการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 1 และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

  เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า      59,000 

   เครดติ  เงินสด         59,000 

  บนัทกึการจา่ยช าระหนี ้

 

  เดบติ  ทนุ – ก าพล    33,000 

             เครดติ  เงินสด        33,000 

  บนัทกึการจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 1 

 

ก.ค. เดบติ  เงินสด      66,000 

                      ทนุ – ก าพล       7,000 

            ทนุ – อิศรา     14,000 

            ทนุ – วรพล     21,000 

เครดติ  สินทรัพย์อ่ืน    108,000  

  บนัทกึการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 2 และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

  เดบติ  ทนุ – ก าพล     18,000 

            ทนุ – อิศรา     30,000 

            ทนุ – วรพล     18,000 

             เครดติ  เงินสด        66,000 

  บนัทกึการจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2 
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25x1 

ก.ย. เดบติ  เงินสด      33,000 

                      ทนุ – ก าพล       6,500 

            ทนุ – อิศรา     13,000 

            ทนุ – วรพล     19,500 

เครดติ  สินทรัพย์อ่ืน      72,000  

  บนัทกึการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 3 และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

  เดบติ  ทนุ – ก าพล       5,500 

            ทนุ – อิศรา     11,000 

            ทนุ – วรพล     16,500 

             เครดติ  เงินสด        33,000 

  บนัทกึการจา่ยคืนทนุครัง้สดุท้าย 

 

2.  การจ่ายคืนทุนเป็นงวดก่อนขายสินทรัพย์หมด  กรณีมีบัญชีเงินกู้จากผู้เป็น
หุ้นส่วน 

     การจ่ายคืนทุนเป็นงวดกรณีมีบญัชีเงินกู้ จากผู้ เป็นหุ้นส่วน  จะต้องน ายอดคงเหลือ
บญัชีทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นก่อนจา่ยคืนทนุแตล่ะครัง้บวกกบับญัชีเงินกู้   ไปค านวณเงินท่ีจะจ่ายคืน
ทนุให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วน  การจดัท างบแสดงการช าระบญัชีและการบนัทึกการช าระบญัชีสามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง 5.7  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 5.7  หนึง่  หนุย่  และ น า้ เป็นหุ้นสว่นกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา 2:1:1  ผู้ เป็นหุ้นส่วน
ตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  มิถุนายน  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการด าเนินงานแล้วงบแสดง
ฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อกัษร น. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มิถนุายน  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

    เงินสด         10,000  เจ้าหนีก้ารค้า                 30,000 

     สินทรัพย์อ่ืน       200,000  เงินกู้   - หนึง่            8,000 

           ทนุ – หนึง่          72,000 

       ทนุ – หนุย่                           58,000 

                               .  ทนุ – น า้                 42,000   
รวมสินทรัพย์       210,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น     210,000 

 

ในระหวา่งปี 25x1 ห้างหุ้นสว่นด าเนินงานขายสินทรัพย์ดงันี ้

            ราคาตามบญัชี    ราคาขาย 

มิถนุายน     90,000     50,000 

สิงหาคม     70,000     42,000 

ตลุาคม      40,000     18,000 

รวม    200,000   110,000 

 

งบแสดงการช าระบญัชีการจา่ยคืนทนุเป็นงวดจะเป็นดงันี ้
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อกัษร น. 
งบแสดงการช าระบญัชี 

เดือนมิถนุายน – ตลุาคม  25x1 

 

 

 

 สนิทรัพย์ หนีส้นิ 

 

เงินกู้ 
หนึง่ 

ทนุ 

เงินสด อื่น ๆ หนึง่ หนุย่ น า้ 

ยอดคงเหลอืก่อนช าระ
บญัชี 

 

10,000 

 

200,000 

 

30,000 

 

8,000 

 

64,000 

 

60,000 

 

48,000 

มิ .ย .  ขายสินทรัพย์
และแบง่ขาดทนุ 

 

50,000 

 

(90,000) 
   

(20,000) 
 

(10,000) 
 

(10,000) 
 60,000 110,000 30,000 8,000 44,000 50,000 38,000 

 

จ่ายช าระหนีส้นิ 

 

(30,000) 
  

(30,000) 
    

 30,000 110,000 0.- 8,000 44,000 50,000 38,000 

จ่ายคืนทนุครัง้ที่ 1 
(ตารางประกอบ) 

 

(30,000) 

     

(21,000) 
 

(9,000) 
 0.- 110,000 0.- 8,000 44,000 29,000 29,000 

ส.ค .  ขายสินท รัพย์
และแบง่ขาดทนุ 

 

42,000 

 

(70,000) 
   

(14,000) 
 

(7,000) 
 

(7,000) 
 42,000 40,000 0.- 8,000 30,000 22,000 22,000 

จ่ายคืนทนุครัง้ที่ 2 
(ตารางประกอบ) 

 

(42,000) 

   

(8,000) 
 

(10,000) 

 

(12,000) 

 

(12,000) 

 0.- 40,000 0.- 0.- 20,000 10,000 10,000 

ต.ค.  ขายสินทรัพย์
และแบง่ขาดทนุ 

 

18,000 

 

(40,000) 
   

(11,000) 
 

(5,500) 
 

(5,500) 
 18,000 0.- 0.- 0.- 9,000 4,500 4,500 

 

จ่ายคืนทนุครัง้สดุท้าย 

 

(18,000) 
    

(9,000) 
 

(4,500) 
 

(4,500) 
 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 
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ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อกัษร น. 
ตารางการค านวณเงินสดจา่ยคืนทนุให้แก่ผู้ เป็นหุ้นส่วน 

 

จากตวัอย่างจะเห็นว่า หนึ่งมีบญัชีเงินกู้  แตห่นึ่งจะยงัไม่ได้รับช าระคืนเงินกู้จากการจ่าย
คืนทนุครัง้ท่ี 1 เพราะยอดคงเหลือในบญัชีทนุ ของหนึ่ง มีไม่เพียงพอท่ีจะรับเฉล่ียส่วนแบง่ขาดทนุ
จากการสมมติว่าสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ขายไม่ได้  ส่วนการจ่ายคืนทนุครัง้ท่ี 2 ยอดคงเหลือบญัชีทุน
ของหนึง่ มีเพียงพอท่ีจะรับผลขาดทนุจากสินทรัพย์ท่ีเหลือ หนึ่งจึงได้รับช าระเงินกู้และได้รับคืนทนุ
ด้วย 

 

 

 หนึง่ หนุย่ น า้ 

ยอดก่อนจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 1 44,000 50,000 38,000 

บวก เงินกู้  8,000   

 52,000 50,000 38,000 

หกั ผลขาดทนุจากสินทรัพย์ท่ีเหลืออาจขาย   
     ไมไ่ด้ 110,000  แบง่ในอตัรา  2:1:1 

 

(55,000) 

 

(27,500) 

 

(27,500) 

 (3,000) 22,500 10,500 

หกั  สว่นขาดทนุเกินทนุของ หนึง่ เฉล่ียให้  
      หนุย่และน า้   ในอตัรา 1:1 

  
 3,000 

 

(1,500) 
 

(1,500) 
ยอดจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 1  0.- 21,000 9,000 

    

ยอดก่อนจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2 30,000 22,000 22,000 

บวก เงินกู้  8,000   

 38,000 22,000 22,000 

หกั ผลขาดทนุจากสินทรัพย์ท่ีเหลืออาจขาย   
     ไมไ่ด้ 40,000  แบง่ในอตัรา  1:2:3 

 

(20,000) 

 

(10,000) 

 

(10,000) 

ยอดคงเหลืออาจจา่ยคืนทนุ 18,000 12,000 12,000 

จา่ยคืนเงินกู้  (8,000)   

ยอดจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2  10,000 12,000 12,000 
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การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ิย. เดบติ  เงินสด      50,000 

                      ทนุ – หนึง่     20,000 

            ทนุ – หนุย่     10,000 

            ทนุ – น า้      20,000 

เครดติ  สินทรัพย์อ่ืน    90,000  

  บนัทกึการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 1 และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

  เดบติ  เจ้าหนีก้ารค้า      30,000 

   เครดติ  เงินสด         30,000 

  บนัทกึการจา่ยช าระหนี ้

 

  เดบติ  ทนุ – หนุย่    21,000 

            ทนุ – น า้       9,000 

             เครดติ  เงินสด        30,000 

  บนัทกึการจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 1 ให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

ส.ค. เดบติ  เงินสด      42,000 

                      ทนุ – หนึง่     14,000 

            ทนุ – หนุย่       7,000 

            ทนุ – น า้        7,000 

เครดติ  สินทรัพย์อ่ืน    70,000  

  บนัทกึการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 2 และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 
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25x1 

 ส.ค. เดบติ  เงินกู้  – หนึง่       8,000 

          ทนุ – หนึง่     10,000 

            ทนุ – หนุย่     12,000 

            ทนุ – น า้      12,000 

             เครดติ  เงินสด        42,000 

  บนัทกึการจา่ยเงินกู้และจา่ยคืนทนุครัง้ท่ี 2 ให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

ต.ค. เดบติ  เงินสด      18,000 

                      ทนุ – หนึง่     11,000 

            ทนุ – หนุย่       5,500 

            ทนุ – น า้        5,500 

เครดติ  สินทรัพย์อ่ืน      40,000  

  บนัทกึการขายสินทรัพย์ครัง้ท่ี 2 และแบง่ขาดทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

 

เดบติ  ทนุ – หนึง่     9,000 

            ทนุ – หนุย่     4,500 

            ทนุ – น า้      4,500 

             เครดติ  เงินสด        18,000 

  บนัทกึการจา่ยคืนทนุครัง้สดุท้ายให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 
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สรุป 

 การเลิกห้างหุ้นส่วนมีหลายสาเหตุอาจจะเลิกตามข้อตกลงของผู้ เป็นหุ้นส่วน  เลิกตาม
สญัญาของห้างหุ้นสว่น  หรือเลิกตามค าสัง่ของศาล   

 เม่ือห้างหุ้นส่วนท าการเลิกกิจการจะต้องหาผู้ ช าระบัญชีมาจัดการช าระบัญชีของห้าง
หุ้นส่วน  เร่ิมตัง้แตด่ าเนินการขายสินทรัพย์  การจ่ายช าระหนี ้ การจ่ายคืนทนุให้กบัผู้ เป็นหุ้นส่วน  
และบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการเลิกห้างหุ้นสว่นด้วย 

 การช าระบญัชีและการจ่ายคืนทุนให้กับผู้ เป็นหุ้นส่วนนัน้  ผู้ ช าระบญัชีจะต้องจัดท างบ
แสดงการช าระบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียดในการขายสินทรัพย์ จ่ายช าระหนีส้ิ และจ่ายคืนทุน
ให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่น  ซึง่วิธีการบญัชีช าระบญัชีและจ่ายคืนทนุมี  2  วิธี คือ  การช าระบญัชีโดยการ
จ่ายทนุในครัง้เดียวภายหลงัท่ีขายสินทรัพย์หมดแล้ว  และ การช าระบญัชีโดยการจ่ายคืนทนุเป็น
งวดก่อนท่ีจะขายสินทรัพย์หมด  
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  ปอ  ปลา  ป ู และ ปิง  เป็นหุ้นสว่นกนั   แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  2 : 1 : 1 : 1  หุ้นสว่น
ตกลงเลิกกิจการในวนัท่ี  1  มกราคม  25x1   งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่นแสดงดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ป.ปลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด            4,000      เจ้าหนีก้ารค้า         40,000 

     ลกูหนีก้ารค้า                 18,000                เงินกู้  – ปอ                    4,000 

     หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    2,000     16,000            เงินกู้  – ปิง            2,000    
     สินค้าคงเหลือ         20,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – ปอ            10,000      

      ท่ีดนิ          20,000      ทนุ – ปลา                    15,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน    36,000        ทนุ – ป ู                    10,000    

     หกั คา่เส่ือมราคาสะสม   6,000     30,000      ทนุ – ปิง            4,500   
     อาคาร     10,000       กระแสทนุ – ปอ                2,000 

     หกั คา่เส่ือมราคาสะสม   4,000       6,000      กระแสทนุ – ปลา           5,000
                           กระแสทนุ – ป ู          4,000 

                          .      กระแสทนุ – ปิง            (500) 
รวมสินทรัพย์          96,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น      96,000 

 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 25x1  ได้เก็บเงินจากลกูหนีแ้ละขายสินทรัพย์ตา่งๆ ดงันี ้  
เก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้  15,000  บาท  ขายสินค้าคงเหลือได้  15,800  บาท  ขายท่ีดินได้  25,000 

บาท  อาคาร  15,000  บาท และอปุกรณ์ส านกังาน  2,000  บาท  ในการช าระหนีไ้ด้รับส่วนลด  
200  บาท   และจา่ยคา่ช าระบญัชี  3,000 บาท 
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ให้ท า 
1. งบแสดงการช าระบญัชีเดือนมกราคม 25x1 ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ป.ปลา เม่ือผู้ เป็น

หุ้นสว่นบางคนขาดทนุเกินทนุ     
2. บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

 

ข้อ 2.  จากโจทย์ข้อ  1.  ถ้าห้างหุ้นส่วนเก็บเงินจากลกูหนีแ้ละขายสินทรัพย์ตา่ง ๆ ได้ดงันี  ้เก็บ
เงินจากลูกหนีไ้ด้  15,000  บาท  ขายสินค้าคงเหลือได้  13,000  บาท  ขายท่ีดินได้  10,000 บาท  
อาคาร  13,000  บาท และอปุกรณ์ส านกังาน  2,000  บาท  ในการช าระหนีไ้ม่ได้รับส่วนลด และ
จา่ยคา่ช าระบญัชี  3,000 บาท 

 

ให้ท า 
1. งบแสดงการช าระบญัชี เม่ือผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีขาดทุนเกินทุนน าเงินสดมาชดใช้ให้ห้าง

หุ้นสว่น บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

2. งบแสดงการช าระบญัชี เม่ือผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีขาดทุนเกินทุนไม่สามารถน าเงินสดมา
ชดใช้ให้ห้างหุ้นสว่นได้   

 

ข้อ  3.   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สามเกลอ ตกลงจะเลิกกิจการและให้มีการช าระบญัชี โดยจ่ายคืนทุน
เป็นงวด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัเลิกกิจการปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สามเกลอ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 

(หนว่ย : บาท) 
                          สินทรัพย์                             หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  

เงินสด                        20,000 เจ้าหนี ้                           56,000 

สินทรัพย์อ่ืน                             200,000 ทนุ-ก้อง                               68,000 

                                                                ทนุ-กล้า                                60,000 

                                                                     .       ทนุ-เก่ง                              36,000 

  รวมสินทรัพย์                          220,000      รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  220,000                  
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 ผู้ เป็นหุ้นส่วนแบ่งก าไรขาดทนุในอตัราส่วน 3 : 5 : 2 ในระหว่างปี 25x1  ท่ีมีการช าระ
บญัชีห้างหุ้นสว่นได้จ าหนา่ยสินทรัพย์อ่ืนออกไปได้ดงันี ้

                                       ราคาขาย                   ราคาตามบญัชี 

    มกราคม   40,000                         60,000                                                                                         

    กมุภาพนัธ์   30,000                         50,000                                                                                  
    มีนาคม   20,000                         60,000 

    เมษายน     4,000                         30,000                                                                                                            
    รวม                           94,000                       200,000  
     
ให้ท า    

1. งบแสดงการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่นจ ากดั สามเกลอ กรณีจา่ยคืนทนุเป็นงวด 

2.   ตารางการค านวณเงินสดจา่ยคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

3.   บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

 

ข้อ 4. ขวญัตา ขวญัแก้ว และขวญัใจเป็นหุ้นสว่นกนั  ตกลงแบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  
2 : 2 : 1  ตามล าดบั  ตกลงเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม  25x1  งบแสดงฐานะการเงินก่อน
การช าระบญัชีมีดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ขวญักมล 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 25x1 

(หนว่ย : บาท) 
                              สินทรัพย์                         หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น  

เงินสด                                             10,000 เจ้าหนี ้                                  30,000 

สินทรัพย์อ่ืน                            260,000 ทนุ-ขวญัตา                     100,000 

                                                              ทนุ-ขวญัแก้ว                         80,000 

                                                                  . ทนุ-ขวญัใจ                             60,000 

  รวมสินทรัพย์                           270,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    270,000                  
 



บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน หน้า  199 

 

 ในเดือนมกราคม  ห้างหุ้นส่วนจ าหน่ายสินทรัพย์ซึ่งมีราคาตามบญัชี  160,000  บาท ได้
ในราคา  84,000  หลงัจากช าระหนีส้ินแล้ว จ่ายเงินสดท่ีเหลือเป็นการคืนทนุบางส่วน  ตอ่มาใน
เดือนมีนาคม  ห้างหุ้ นส่วนจ าหน่ายสินทรัพย์ซึ่งมีราคาตามบัญชี  60,000  บาท ได้ในราคา 
36,000 บาท  และจ่ายเงินสดคืนทุนอีกครัง้  ในเดือนพฤษภาคมจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเหลือได้ใน
ราคา 24,000 บาท และจา่ยเงินจ านวนนีเ้ป็นการคืนทนุครัง้สดุท้าย 

 

ให้ท า 
1. งบแสดงการช าระบญัชี ตัง้แตต้่นจนเสร็จสิน้ 

2. ตารางการค านวณเงินสดจา่ยคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

3. บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

4. งบแสดงการช าระบญัชีเม่ือห้างหุ้นสว่นจา่ยคืนทนุครัง้เดียวเม่ือสิน้เดือนพฤษภาคม 

 

ข้อ 5.  ใบตอง  ใบตาล และใบเตย เป็นหุ้นสว่นกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา 1:2:2  ผู้ เป็นหุ้นส่วน
ตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  มกราคม  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการด าเนินงานแล้วงบแสดง
ฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตวัตอ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 
          

   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

เงินสด               20,000  เจ้าหนีก้ารค้า                 55,000 

สินทรัพย์อ่ืน       380,000  เงินกู้   - ใบเตย          15,000 

           ทนุ – ใบตอง          80,000 

       ทนุ – ใบตาล                         150,000 

                                          .  ทนุ – ใบเตย               100,000
รวมสินทรัพย์       400,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น     400,000 

 

ในระหวา่งปี 25x1 ห้างหุ้นสว่นด าเนินงานขายสินทรัพย์ดงันี ้

 

 



หน้า  200 บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

            ราคาตามบญัชี    ราคาขาย 

มกราคม     90,000     50,000 

มีนาคม       70,000       42,000 

พฤษภาคม     40,000     18,000 

รวม    200,000   110,000 

 

ให้ท า 
1. งบแสดงการช าระบญัชี ตัง้แตต้่นจนเสร็จสิน้ 

2. ตารางการค านวณเงินสดจา่ยคืนทนุให้ผู้ เป็นหุ้นสว่น 

3. บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

 

ข้อ 6.  น า้เกลือ  น า้ตาล และ น า้หวาน เป็นหุ้นส่วนกนั  แบง่ก าไรขาดทนุในอตัราเท่ากนั ผู้ เป็น
หุ้นส่วนตกลงเลิกกิจการเม่ือ  1  มกราคม  25x1  หลงัจากปิดบญัชีหาผลการด าเนินงานแล้วงบ
แสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นสว่น ปรากฏดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั น า้ตาลหวาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 
          

   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน              หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด          15,000      เจ้าหนีก้ารค้า       120,000 

     ลกูหนีก้ารค้า           96,000      สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

     สินค้าคงเหลือ         70,000          ทนุ – น า้เกลือ          70,000
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        ทนุ – น า้ตาล                    40,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน              79,000     ทนุ – น า้หวาน         30,000   
รวมสินทรัพย์        260,000     รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น   260,000 

ห้างหุ้นส่วนด าเนินการขายสินค้า  อุปกรณ์ส านักงาน และเก็บเงินจากลูกหนีก้ารค้าได้ 
95,000  บาท  และฐานะการเงินของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคนเป็นดงันี ้

 

 



บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน หน้า  201 

 

       สินทรัพย์สว่นตวั         หนีส้ินสว่นตวั         สินทรัพย์สทุธิ 

น า้เกลือ   45,000   10,000    35,000 

น า้ตาล   50,000   35,000    15,000 

น า้หวาน  60,000   80,000   (20,000) 
 

ให้ท า     
1.   งบแสดงการช าระบญัชี เม่ือห้างหุ้นสว่นมีหนีส้ินล้นพ้นตวั ผู้ เป็นหุ้นสว่นบางคนมี 

      ฐานะการเงินดี บางคนมีฐานะการเงินไมดี่ 

2.   บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

 

ข้อ 7.  มะเฟือง  มะไฟ  และมะนาว  เป็นหุ้นสว่นกนั   แบง่ก าไรขาดทนุในอตัรา  2 : 1 : 2   ผู้ เป็น
หุ้นสว่นตกลงเลิกกิจการในวนัท่ี  1  มกราคม  25x1   งบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนแสดง
ดงันี ้

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตวัมอ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี  1  มกราคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
   สินทรัพย์            หนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์หมนุเวียน             หนีส้ินหมนุเวียน 

     เงินสด            5,000      เจ้าหนีก้ารค้า         90,000 

     เงินฝากธนาคาร         14,000      คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย         12,000 

     ลกูหนีก้ารค้า                         30,000           เงินกู้  – มะไฟ                    6,000 

     สินค้าคงเหลือ         28,000     สว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         ทนุ – มะเฟือง           60,000      

      ท่ีดนิ          70,000      ทนุ – มะไฟ                   20,000 

     อปุกรณ์ส านกังาน (สทุธิ)           42,000       ทนุ – มะนาว                   62,000    

     อาคาร (สทุธิ)         50,000      กระแสทนุ – มะเฟือง               5,000 

                กระแสทนุ – มะไฟ                 (9,000) 
                          .      กระแสทนุ – มะนาว         (7,000) 
รวมสินทรัพย์        239,000    รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น    239,000 



หน้า  202 บทที่  5  การเลิกห้างหุ้นส่วนและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 

 

ในระหว่างเดือนมกราคม 25x1  ผู้ช าระบญัชีด าเนินการขายสินทรัพย์และจ่ายช าระหนี ้
โดยได้รับคา่ตอบแทน  15,000 รายละเอียดเก่ียวกบัการขายสินทรัพย์และจา่ยช าระหนีมี้ดงันี ้

 

1.  เก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้    18,000  บาท 

2.  ขายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ส านกังาน ได้ทัง้สิน้ 112,000 บาท 

3.  ขายสินค้าได้เงิน  20,000 บาท 

 4.  จา่ยช าระหนีส้ินทัง้หมด 

 

ให้ท า 
1. งบแสดงการช าระบญัชีเดือนมกราคม 25x1 ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตวัมอ เม่ือผู้ เป็น

หุ้นสว่นบางคนขาดทนุเกินทนุ     
2. บนัทกึการช าระบญัชีของห้างหุ้นสว่น 

 



 

   

บทที่ 6 
ลักษณะของบริษัทและการบัญชขีองบริษัท 

 

การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัทัง้กิจการเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนนัน้จะมีข้อจ ากดัใน
การจัดหาเงินลงทุนเพิ่ม  หากต้องการขยายกิจการหรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มอาจจะท าได้ยาก  
ดงันัน้หากต้องการเงินลงทุนจ านวนมากเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานหรือต้องการบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมาร่วมด าเนินงาน  ธุรกิจมกัจัดตัง้ในรูปของบริษัท เพราะ
บริษัทสามารถสามารถรวบรวมเงินทุนได้จ านวนมากโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมลงทุนโดย
การซือ้หุ้นของบริษัท 

 

ลักษณะทั่วไปของกจิการบริษัท 

 บริษัทเป็นรูปแบบหนึง่ของการจดัตัง้เพ่ือประกอบธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาก าไรมา
แบ่งปันกัน  แต่จะมีความความแตกต่างจากกิจการเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน เน่ืองจาก
บริษัทนัน้จะต้องจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายและมีจ านวนผู้ ลงทุนมากกว่า  การบัญชีของบริษัทท่ี
เก่ียวกบัสว่นของเจ้าของจงึมีลกัษณะแตกตา่งจากกิจการเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน คือ  จะ
มีการแบง่ทนุออกเป็นหุ้น ๆ มีความหลากหลายของสิทธิส่วนได้เสียของเจ้าของ  มีหนีส้ินท่ีจ ากดั
จ านวน  มีข้อก าหนดการแบง่ก าไรขาดทุนท่ีเคร่งครัด  และมีการควบคมุจากกฎหมายของบริษัท   

(นจุรี  พิเชฐกลุ,  2556 : 363) 
 

1.  การแบ่งทุนออกเป็นหุ้น ๆ  (Capital stock) 
     ส่วนของเจ้าของส าหรับกิจการบริษัท เรียกว่า ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมีการแบ่งทุน

ออกเป็นหุ้น หุ้นชนิดเดียวกันจะมีมลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นเท่า ๆ กัน สิทธิส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
คนถกูก าหนดด้วยจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่หุ้นแตล่ะหุ้นมีสิทธิดงัตอ่ไปนี ้

1.1  มีสิทธิได้รับสว่นแบง่ก าไรในรูปเงินปันผล 

1.2  มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหาร 
1.3  มีสิทธิได้รับสินทรัพย์คืนเม่ือเลิกกิจการ 
1.4  มีสิทธิซือ้หุ้นใหมซ่ึง่เป็นชนิดเดียวกนัตามอตัราสว่นหุ้นท่ีถืออยู ่

      



หน้า  204 บทที่  6  ลักษณะของบริษัทและการบัญชีของบริษัท 

 

2. ความหลากหลายของสิทธิส่วนได้เสียของเจ้าของ (Variety  of  ownership 

interests) 
     บริษัททุกแห่งจะต้องมีหุ้นพืน้ฐานคือ หุ้นสามัญ (Common stock) เป็นหุ้นท่ีมีสิทธิ

ส่วนได้เสียล าดับสุดท้ายท่ีรับภาระความเส่ียงและผลตอบแทนจากการด าเนินงานของบริษัท 
นอกจากหุ้นสามญัแล้วบริษัทอาจมีหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock) ซึ่งเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิพิเศษบาง
ประการแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการบริหาร หุ้นบุริมสิทธิมีหลายชนิด อย่างเช่น 
หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสม หุ้นบริุมสิทธิแปลงสภาพได้ หุ้นบริุมสิทธิชนิดไถ่ถอนได้ และแตล่ะชนิดจะมี
วิธีการบนัทกึบญัชีท่ีแตกตา่งกนั 

 

3.  การมีหนีส้ินท่ีจ ากัดจ านวนของผู้ถือหุ้น (Limited liability of stockholders) 
     ผู้ ถือหุ้นจะรับภาระในหนีส้ินของบริษัทเพียงไม่เกินจ านวนเงินคา่หุ้นท่ียงัส่งใช้ไม่ครบ

มลูคา่ของหุ้นท่ีตนถืออยูเ่ทา่นัน้ 

 

4.  ข้อก าหนดของการแบ่งผลก าไร (Formality of profit distribution) 
           การแบง่ผลก าไรของบริษัทมีข้อก าหนด ดงันี ้

     4.1  ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

       4.2  ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

     4.3  การจา่ยเงินปันผลเป็นไปตามข้อก าหนดของหุ้นทนุแตล่ะชนิด 

 

5.  การถูกควบคุมจากกฎหมายของบริษัท (Control of corporate law) 
      การถกูควบคมุจากกฎหมายบริษัทนัน้ ในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

2  รูปแบบคือ 

     5.1  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทเอกชนจ ากัด  ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

     5.2  บริษัทมหาชนจ ากัด ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551  และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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บริษัทจ ากัดหรือบริษัทเอกชนจ ากัด  (Private company limited) 

 บริษัทจ ากดัหรือบริษัทเอกชนจ ากดัมีความหมาย  การด าเนินงานจดัตัง้ และหน้าท่ีตา่ง ๆ 
ดงันี ้

 

1. ความหมายของบริษัทจ ากัด 

      ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 ได้ให้ความหมายไว้ว่า บริษัท
จ ากดั  คือบริษัทท่ีตัง้ขึน้ด้วยการแบง่ทนุออกเป็นหุ้นซึ่งแตล่ะหุ้นมีมลูคา่เท่า ๆ กนั  ผู้ ถือหุ้นตา่งรับ
ผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินจ านวนเงินท่ีตนยงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่ของหุ้นท่ีตนถืออยูเ่ทา่นัน้   
                     

2. การด าเนินการจัดตัง้บริษัทจ ากัด 

     การจดัตัง้บริษัทจ ากดันัน้จะต้องด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

        2.1  ย่ืนแบบขอจองช่ือบริษัทเพ่ือตรวจสอบไมใ่ห้ซ า้กบัห้างหุ้นสว่น บริษัทอ่ืน 

     2.2  ผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัทซึง่จะต้องมีจ านวนตัง้แต ่3 คนขึน้ไป เข้าร่วมกนัท าหนงัสือ 

บริคณห์สนธิ  ซึ่งจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ  ช่ือบริษัท ท่ีตัง้ วตัถุประสงค์ของบริษัท จ านวนหุ้น 
มลูคา่หุ้น และช่ือผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัท  และน าหนงัสือบริคณห์สนธิไปจดทะเบียนท่ีส านกังานพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

     2.3  ผู้ เร่ิมก่อตัง้เปิดให้มีการลงช่ือจองซือ้หุ้นจนครบทัง้หมด 

           2.4  เม่ือมีการจองซือ้หุ้นครบทัง้หมดแล้ว ผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัทออกหนงัสือนดัประชมุผู้
เข้าช่ือซือ้หุ้นเพ่ือประชุมจดัตัง้บริษัท  การออกหนงัสือนดัประชุมจะต้องห่างจากวนัประชมุอย่าง
น้อย 7 วนั  

      2.5  จดัประชมุผู้ลงช่ือซือ้หุ้นเพ่ือจดัตัง้บริษัท  พร้อมตกลงข้อบงัคบัของบริษัทและต้อง
มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทด้วย 

     2.6  หลงัจากแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะรับมอบหมาย
งานจากผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัทไปด าเนินงาน โดยเร่ิมด้วยการเรียกให้ผู้ ท่ีลงช่ือจองซือ้หุ้นทัง้หมดช าระ
คา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ 25 ของมลูคา่หุ้น 

     2.7  หลงัจากมีการช าระค่าหุ้นครบแล้ว กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือกระท าการ
แทนบริษัทต้องจดัท าค าขอจดัตัง้บริษัท  และย่ืนจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีประชุม
จัดตัง้บริษัท โดยให้ย่ืนขอจดทะเบียนท่ีส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งบริษัทนัน้  มี
ส านกังานแหง่ใหญ่ตัง้อยู่ หรือย่ืนขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ี   www.dbd.go.th 

http://www.dbd.go.th/
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3.  หน้าที่ของบริษัทจ ากัด 

     บริษัทจ ากดัเม่ือจดัตัง้ขึน้มาแล้วจะมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

      3.1  ต้องจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญั   ซึง่มีสาระส าคญัดงันี ้

              3.1.1  ภายหลงัการจดัตัง้บริษัทภายใน 6 เดือน และการประชุมครัง้ต่อไปอย่าง
น้อย   1 ครัง้ทกุระยะเวลา 12  เดือน  
                     3.1.2  อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัปิดบญัชี 

                      3.1.3  ต้องหมนุเวียนเปล่ียนกรรรมการเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด
และเปล่ียนอ านาจ กรรมการด้วยหากจะต้องเปล่ียน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต้องสอดคล้อง
กบัข้อบงัคบัของบริษัทด้วย 

            3.2  จากการประชมุตามข้อ 3.1  ต้องจดัท าเอกสารและน าส่งตอ่ส านกังานทะเบียน
หุ้นสว่นบริษัทดงันี ้

               3.2.2  จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้ นส่วน ณ วันประชุมภายใน 14 วัน นับจาก
ประชมุ 

               3.2.3  ย่ืนงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนภายใน 1 เดือน นบัแตว่นั
อนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน 

               3.2.3  ย่ืนขอจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นลงมต ิ

      3.3  กิจการต่อไปนีจ้ะต้องกระท าโดยมติพิเศษ (มติท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นและมติที 
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ซึ่งห่างจากการประชมุครัง้แรกไม่น้อยกว่า 14 วนั แตไ่ม่เกิน 6 สปัดาห์ 
เพ่ือยืนยนัมติเดิม) คือ การเพิ่มทนุ การลดทุน  การควบบริษัท  การออกหุ้นเสมือนลงเงินจนเต็ม
มลูคา่ การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั และการเลิกบริษัท 

      3.4  กิจการต่อไปนีต้้องมีมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น  คือ  การแต่งตัง้กรรมการ         
การเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการ (ถ้าข้อบังคับไม่ให้อ านาจท่ีประชุมกรรมการก าหนดการ
เปล่ียนแปลงหรือแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีหรือผู้ ช าระบัญชี  การก าหนดสินจ้างให้ผู้ สอบบัญชี           
การอนมุตัจิา่ยเงินปันผล  การประชมุเพ่ืออนมุตัิการช าระบญัชีของผู้ช าระบญัชี ซึ่งกิจการดงักล่าว
จะต้องระบไุว้หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุด้วย 

      3.5  กิจการท่ีบงัคบัให้ย่ืนขอจดทะเบียน   นอกจากตามข้อ  3.2  แล้ว  จะต้องย่ืนขอ
จดทะเบียนต่อพนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน  14  วันอีก  คือ  การแก้ไขข้อบงัคบัมติ
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พิเศษให้เพิ่มทุน  ลดทุน   และควบบริษัท  การควบบริษัท  การเลิกบริษัท  การเปล่ียนตวัผู้ช าระ
บญัชี  และการขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี 

      3.6  ผู้ ถือหุ้นถ้ารวมหุ้นได้ไมน้่อยกวา่  1  ใน  5  ของจ านวนหุ้นทัง้หมดมีสิทธิท่ีจะท า
หนงัสือร้องขอให้บริษัทเรียกประชมุใหญ่วิสามญัผู้  ถือหุ้นได้  โดยต้องระบวุา่ประสงค์จะให้บริษัท
เรียกประชมุด้วยเร่ืองอะไร  หากกรรมการบริษัทมิได้เรียกประชมุภายใน  30  วนั  นบัตัง้แตว่นัย่ืน
ค าร้องขอแล้ว  ผู้ ถือหุ้นท่ีร้องขอหรือผู้ ถือหุ้นอ่ืนรวมหุ้นได้จ านวนดงักลา่วข้างต้นจะเรียกประชมุเอง
ก็ได้ 

          3.7  การเลิกบริษัท  นอกจากจะต้องกระท าโดยมตพิิเศษแล้ว  จะต้องมีเนือ้หา
สาระส าคญัในการขอเลิกบริษัทและขัน้ตอนในการช าระบญัชี 

      3.8  บริษัทจ ากดัต้องท าบญัชีงบแสดงฐานะการเงินอยา่งน้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสิบสอง
เดือน  โดยมีผู้สอบบญัชีอย่างน้อยหนึง่คนตรวจสอบแล้วน าเสนอท่ีประชมุใหญ่ภายในส่ีเดือนนบั
แตว่นัท่ีลงในงบแสดงฐานะการเงิน  และผู้สอบ  บญัชีต้องเสนอรายงานแสดงให้เห็นการงานของ
บริษัทท่ีได้กระท าภายในรอบปีวา่เป็นประการใด 

 

บริษัทมหาชนจ ากัด (Public company limited) 

 บริษัทมหาชนจ ากดัมีความหมาย การด าเนินงานจดัตัง้ และหน้าท่ีตา่ง ๆ  ดงันี ้

 

1. ความหมายของบริษัทมหาชนจ ากัด 

       ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ได้ให้ความหมายไว้ว่า บริษัท
มหาชนจ ากดั  คือ  บริษัทประเภทซึง่ตัง้ขึน้ด้วยความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นตอ่ประชนโดยผู้ ถือ
หุ้นมีความรับผิดจ ากดัไมเ่กินจ านวนเงินคา่หุ้นท่ีต้องช าระและบริษัทดงักล่าวได้ระบคุวามประสงค์
เชน่นัน้ไว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 

2. การด าเนินการจัดตัง้บริษัทมหาชนจ ากัด 

      การตัง้บริษัทมหาชนจ ากดัมีขัน้ตอนและวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

      2.1  ย่ืนแบบขอจองช่ือบริษัทเพ่ือตรวจสอบไมใ่ห้ซ า้กบัห้างหุ้นสว่น หรือบริษัทอ่ืน 

      2.2  ผู้ เร่ิมจัดตัง้บริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่  15  คนขึน้ไปด าเนินการจัดท า
หนงัสือบริคณห์สนธิ  แล้วน าหนงัสือบริคณห์สนธินัน้ไปจดทะเบียนท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
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      2.3  เม่ือจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัทอาจเลือกด าเนินงาน
การได้ 2 กรณี คือ ซือ้หุ้นของบริษัททัง้หมดไว้เองหรือเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนประชนชน ซึ่งหาก
จะเสนอขายหุ้ นต่อประชาชนนัน้ ผู้ เ ร่ิมจัดตัง้ต้องย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนต่อส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  เม่ือแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช้แล้ว ผู้ เร่ิมก่อตัง้จงึสามารถเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนได้   

      2.4  ประชมุจดัตัง้บริษัท เม่ือผู้จองหุ้ นของบริษัทครบแล้วผู้ เร่ิมก่อตัง้บริษัทต้องเรียก
ประชมุจดัตัง้บริษัทภายใน 2 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจองหุ้นครบ ในการประชมุจดัตัง้บริษัทจะมี
การพิจารณาข้อบงัคบัของบริษัท การก าหนดจ านวนหุ้น และการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัทด้วย 

      2.5  คณะกรรมการบริษัทเรียกให้ผู้จองหุ้นมาช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนทัง้หมดในคราว
เดียวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้จองหุ้นไม่ช าระคา่หุ้น คณะกรรมการบริษัทจะน าหุ้นของผู้
นัน้ออกขายทอดตลาดตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนด 

      2.6  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทมหาชน ภายหลงัจากผู้จองหุ้นช าระคา่หุ้นครบแล้ว โดย
ย่ืนค าขอจดทะเบียนภายใน 3  เดือนนบัตัง้แตว่นัประชมุจดัตัง้บริษัทมหาชนจ ากดั  โดยให้ย่ืนขอ
จดทะเบียนท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวดัซึง่บริษัทนัน้ มีส านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ หรือย่ืน
ขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ี  www.dbd.go.th 

 

3.  หน้าที่ของบริษัทมหาชนจ ากัด 

      บริษัทมหาชนจ ากดัเม่ือจดัตัง้ขึน้มาแล้วจะมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

                   3.1  ส่งเอกสารการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนให้นายทะเบียนภายใน  15  วนั นบัแต่
วนัท่ีสง่ให้ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

     3.2  ผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัทต้องส่งหนงัสือนดัประชมุ  ระเบียบวาระการประชมุเอกสารท่ีจะ
ให้ท่ีประชุมจดัตัง้บริษัทพิจารณาให้สตัยาบนัหรืออนุมตัิ โดยมีผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัทสองคนรับรองว่า
ถกูต้อง พร้อมด้วยร่างข้อบงัคบัของบริษัทไปยงันายทะเบียนไมน้่อยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัประชมุ 

     3.3  ให้คณะกรรมการด าเนินการขอจดทะเบียนบริษัทภายใน  3  เดือน  นับแต่วัน
ประชมุจดัตัง้บริษัทเสร็จ 

http://www.dbd.go.th/
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               3.4  ให้คณะกรรมการการด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ กรรมการ
อ านาจกรรมการ  ส านกังานแห่งใหญ่ของบริษัทและส านกังานสาขาภายใน 14  วนั  นบัแตว่นัท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 

      3.5  บริษัทต้องย่ืนบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้ น  ณ  วันประชุมสามัญประจ าปีต่อนาย
ทะเบียนภายใน  1  เดือน  นบัแตว่นัท่ีเสร็จการประชมุ 

      3.6  บริษัทต้องจดัส่งรายงานประจ าปี  ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไร
ขาดทุน ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  การจดัสรร
ก าไร  และการแบง่เงินปันผลไปยงันายทะเบียนภายใน  1  เดือน  นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงินนัน้  ละต้องโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์อยา่งน้อย  1  วนั 

      3.7  บริษัทเพิ่มทนุหรือลดทนุได้โดยน ามติท่ีประชมุไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจด
ทะเบียนภายใน  14  วนั  นบัแตท่ี่ท่ีประชมุลงมติ 

 3.7.1  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้ว  (เพิ่มทนุ)  ภายใน  14  วนั  นบัแต ่

วนัท่ีได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบ 

 3.7.2  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้ว  (ลดทนุ)  ภายใน  14  วนั  เม่ือพ้น 

ก าหนดเวลาการคดัค้านของเจ้าหน้าหนี ้

      3.8  จดทะเบียนควบบริษัทภายใน  14  วนั  นบัแตว่นัท่ีเสร็จสิน้การประชมุร่วมกนั 

      3.9  ผู้ ช าระบัญชีต้องจดทะเบียนเป็นผู้ ช าระบัญชี   จดทะเบียนเลิกบริษัทและ
โฆษณาการเลิกบริษัททางหนงัสือพิมพ์ภายใน  7  วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

      3.10  ผู้ช าระบญัชีต้องสง่งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัพิร้อมด้วยส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้นายทะเบียนภายใน  14  วนั  นบัแตว่นัท่ี
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

      3.11  ผู้ช าระบญัชีต้องจดัท ารายงานการช าระบญัชีพร้อมกบับญัชีรับจ่ายในการช าระ
บญัชีต่อนายทะเบียนทุกระยะ  3  เดือน  นบัแต่วันได้รับการแต่งตัง้จนกว่าจะเสร็จสิน้การช าระ
บญัชี 

      3.12  ผู้ช าระบญัชีต้องจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีภายใน  14  วนั  นบัแตว่นัท่ีท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัริายงานผลการช าระบญัชี  พร้อมกบัสง่มอบเอกสารประกอบการลงบญัชี 

      3.13  กรณีบริษัทเอกชนประสงค์จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจดั  คณะกรรมการท่ี
ได้รับแต่งตัง้ใหม่ต้องจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดภายใน 14 วัน 
นบัแตว่นัท่ีเสร็จสิน้การประชมุ 
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      3.14  บริษัทต้องต้องจดัท าป้ายช่ือไว้หน้าส านกังานใหญ่ละส านกังานสาขา 

      3.15  บริษัทต้องแสดงช่ือ  ท่ีตัง้ส านกังาน  และทะเบียนบริษัทไว้ในจดหมายประกาศ
ใบแจ้งความ  ใบสง่ของ  และใบเสร็จรับเงิน 

      3.16  บริษัทต้องจัดท าใบหุ้ นมอบแก่ผู้ ถือหุ้ นภายใน 2 เดือน  นับแต่วันท่ีได้รับจด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั  หรือนบัแต่วนัท่ีได้รับเงินคา่ หุ้นครบและได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
แล้ว 

      3.17  บริษัทต้องจัดท าทะเบียนผู้ ถือหุ้ น  ทะเบียนกรรมการ  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ  และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น  เก็บรักษาไว้ ณ  ส านักงานใหญ่หรือเก็บไว้ท่ี
บคุคลอ่ืนท่ีได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนทราบแล้ว 

      3.18  บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเก็บรักษา  บญัชี  งบแสดงฐานะการเงิน  บญัชี
ก าไรขาดทุน   รวมทัง้ให้ผู้ สอบบญัชีตรวจสอบ  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนมุตั ิ 
         3.19  บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  งบแสดงฐานะการเงิน  
บญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

      3.20  บริษัทต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เก่ียวกับเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนงัสือนัด
ประชมุตัง้บริษัท  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  การจ่ายเงินปันผล  งบแสดงฐานะการเงินท่ีผู้ ถือหุ้น
อนมุตั ิ การเพิ่มทนุและลดทนุภายหลงัได้รับจดทะเบียนแล้ว 

                       
ความแตกต่างระหว่างบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 

  การด าเนินงานของบริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดัจะมีความแตกตา่งกนั ดงันี ้

1.  บริษัทจ ากดัไมป่ระสงค์จะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดัเป็นบริษัท
ประเภทท่ีประสงค์จะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน 

2.  การจดัตัง้นัน้บริษัทจ ากดัต้องมีผู้ก่อตัง้ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป เข้าช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์
สนธิเพ่ือจดัตัง้บริษัท แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดัต้องมีผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่15 คนขึน้ไปจงึจะจดัตัง้บริษัทได้  

3.  บริษัทจ ากดัจะชีช้วนประชาชนให้ซือ้หุ้นไมไ่ด้ แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดัมีสิทธิท่ีจะท า
หนงัสือชีช้วนให้ประชาชนซือ้หุ้นได้ 

4. การโอนหุ้น บริษัทจ ากดัจะต้องท าเป็นสญัญาการโอนหุ้น ผู้ โอนและผู้ รับโอนต้องลง
ลายมือช่ือและมีพยานรับรอง มิฉะนัน้จะเป็นโมฆะ แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดันัน้ท าได้ด้วยการสลกั
หลงัใบหุ้นโดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือผู้ โอนกบัผู้ รับโอนแล้วสง่มอบใบหุ้นให้เทา่นัน้ 
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5.  บริษัทจ ากดัจะต้องก าหนดมลูคา่หุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่กวา่หุ้นละ 5 บาท แตบ่ริษัท
มหาชนจ ากดัไมมี่การก าหนดมลูคา่หุ้นขัน้ต ่า  จะมีมลูคา่หุ้นเทา่ใดก็ได้ 

6.  บริษัทจ ากดัจะขายหุ้นในราคาต ่ากวา่มลูคา่ไมไ่ด้  แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดัสามารถขาย
หุ้นในราคาต ่ากว่ามลูคา่ได้ถ้าด าเนินงานมาอยา่งน้อย 1 ปีและมีผลขาดทนุเกิดขึน้ 

7.  การเรียกช าระคา่หุ้นของบริษัทจ ากดัสามารถเรียกช าระเป็นครัง้ โดยครัง้แรกจะต้องไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของมลูคา่หุ้นท่ีตัง้ไว้พร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้นทัง้หมด  แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดั
จะต้องเรียกช าระคา่หุ้นทัง้หมดครัง้เดียว 

8.  บริษัทจ ากดัจะประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือได้จดทะเบียนตัง้บริษัทแล้วกฎหมายก าหนดให้ต้อง
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 6 เดือนนบัจากวนัจดทะเบียน แตบ่ริษัทมหาชนไมต้่องเรียกประชมุ
ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัจดทะเบียน เน่ืองจากกฎหมายเพียงแตก่ าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดัให้
มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุหุ้นสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทเท่านัน้  

9.  บริษัทจ ากดัหากประสงค์จะเพิ่มทนุจะขายหุ้นท่ีเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิก่อน จะเสนอ
ขายตอ่ประชาชนไมไ่ด้ แตบ่ริษัทมหาชนจ ากดัจะเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิหรือเสนอขายตอ่
ประชาชนก็ได้แล้วแตจ่ะลงมตกินั 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

 Williams and other  (2015 : 495 – 497)  ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนของผู้ ถือหุ้น คือ ส่วนของ
เจ้าของส าหรับกิจการบริษัท ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเหลืออยู่ของผู้ ถือหุ้นในสินทรัพย์ของบริษัท  ผู้ ถือ
หุ้นไมมี่สิทธิเรียกร้องตอ่สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท  แตมี่สิทธิเรียกร้องในส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทหลังจากช าระหนีท้ัง้หมดแล้ว  โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมี
บญัชีท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 

1.  ทุนเรือนหุ้น 

      ทนุเรือนหุ้นของบริษัทคือสว่นท่ีเจ้าของน ามาลงทนุ ซึง่จะแบง่ออกเป็น 

1.1 ทนุจดทะเบียน หมายถึง ทนุท่ีบริษัทได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายโดยแสดงชนิด 

ของหุ้น จ านวนหุ้น  และมลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนแตล่ะชนิด 

1.2 ทนุท่ีออกและเรียกช าระ  หมายถึง  หุ้นของบริษัทท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วน าออก 

ขายและเรียกช าระครบมลูคา่ โดยให้แสดงชนิดของหุ้น จ านวนหุ้น  และมลูคา่หุ้นท่ีน าออกขาย 
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2.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น   
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่า  ส่วนต ่ากว่า

มลูคา่หุ้นเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการขายหุ้นในราคาต ่ากวา่มลูคา่  แตต่ามกฎหมายไทยไม่ให้บริษัท
ออกหุ้นทนุในราคาต ่ากวา่มลูคา่ ยกเว้นบริษัทมหาชนจ ากดัท่ีด าเนินงานมาแล้วไม่ต ่ากว่า 1 ปี 
และมีผลขาดทุน จึงสามารถขายหุ้ นทุนในราคาต ่ากว่ามูลค่าได้โดยความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3.  ก าไรสะสม   
     ก าไรสะสม  คือ  ก าไรทัง้หมดของบริษัทท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรหรือยงัไมไ่ด้แบง่ให้กบัผู้ ถือ 

หุ้นมีผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้  หากเป็นขาดทนุสะสมจะมีผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง  
ก าไรสะสมของบริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่น ดงันี ้

     3.1   ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว คือ ก าไรสะสมท่ีกันไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดวตัถุประสงค์
หนึง่โดยเฉพาะ  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บริษัทน าไปจ่ายเงินปันผลหรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัตอ่เหตกุารณ์
ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เช่น  ก าไรสะสมจดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย  ก าไรสะสมจดัสรรเพ่ือ
ช าระหนีร้ะยะยาว  ก าไรสะสมจดัสรรเพื่อขยายโรงงานแหง่ใหม ่เป็นต้น 

     3.2   ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร คือ  ก าไรสะสมท่ีเหลือหลงัจากหกัก าไรสะสมจดัสรร
แล้ว  ซึง่บริษัทสามารถน าไปจา่ยเงินปันผลได้อีก 

 

 การแสดงรายการสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 6.1 ดงันี ้
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ตัวอย่าง 6.1  การแสดงสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

       ทนุจดทะเบียน 

                    ทนุหุ้นสามญั  xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท           xx 

      ทนุหุ้นบริุมสิทธิ  xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท       xx  xx 

         ทนุท่ีออกและเรียกช าระ 

      ทนุหุ้นสามญั xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท  xx 

      ทนุหุ้นบริุมสิทธิ xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท xx  xx

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     xx 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ    xx  xx 

 ก าไรสะสม 

       จดัสรรแล้ว 

      เงินส ารองตามกฎหมาย    xx 

     เงินส ารองทัว่ไป     xx 

       ยงัไมจ่ดัสรร      xx  xx 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น                    xx 

 

ชนิดของหุ้นบริษัท 

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า บริษัทจ ากัด คือบริษัทท่ี
ตัง้ขึน้ด้วยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นซึ่งแตล่ะหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กนั  ผู้ ถือหุ้นตา่งรับผิดจ ากัดเพียงไม่
เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นท่ีตนถืออยู่เท่านัน้   จากความหมายดงักล่าวหุ้น
ทนุของบริษัทจะมี  2 ชนิด  คือ 

 

1.  หุ้นสามัญ (Common stock)  เป็นหุ้นหลกัหรือหุ้นพืน้ฐานของบริษัท ถ้าบริษัทจ ากดั
มีหุ้นทุนเพียงชนิดเดียว  หุ้นทนุจะเป็นหุ้นสามัญทัง้หมด  ผู้ ถือหุ้นสามญัทกุคนมีสิทธิเป็นเจ้าของ
บริษัทเหมือน ๆ กนั สิทธิส าคญั มีดงันี ้
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     -  สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารงานของบริษัท   
     -  สิทธิในการรับสว่นแบง่ก าไรเม่ือบริษัทประกาศจา่ยเงินปันผล   
     -  สิทธิในการซือ้หุ้นใหมไ่ด้ก่อนบคุคลภายนอกกรณีท่ีบริษัทออกขายหุ้นเพิ่มเตมิ       
     -  สิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนทนุเป็นเงินสดหรือเป็นสินทรัพย์เม่ือบริษัทเลิกกิจการ 
 

2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock)  คือ  หุ้นท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นสามญั โดย
บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิพร้อมกับสิทธิหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ  ตราบเท่าท่ีไม่ละเมิดกฎหมายของ
บริษัท  ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป  ซึ่งโดยทั่วไปหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิต่าง ๆ 
ดงันี ้

     -   สิทธิในการได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามญั  และได้รับเงินปันผลในอตัราตามท่ีระบไุว้
ในใบหุ้น 

     -  สิทธิในการรับการคืนทนุก่อนหุ้นสามญัเม่ือบริษัทเลิกกิจการ   
     -  สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตามท่ีระบไุว้ในใบหุ้น 

     -  ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรืออาจมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าผู้ ถือหุ้ น
สามญั  

      โดยทัว่ไป บริษัทสามารถออกหุ้นบริุมสิทธิได้หลายลกัษณะ ดงันี ้

      2.1  หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (Non cumulative preferred  stock ) คือ  หุ้น
บริุมสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะปีท่ีบริษัทประกาศจ่ายเท่านัน้ ไม่มีสิทธิสะสมเงิน
ปันผลส าหรับปีท่ีไมมี่การประกาศจา่ย  

      2.2  หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสม  (Cumulative preferred stock) คือ หุ้นบริุมสิทธิท่ีผู้ ถือ
หุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลและสะสมเงินปันผลทกุปี  ถึงแม้บริษัทจะไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลก็ตาม 

โดยผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลชดเชยตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในปีถัดไปก่อนท่ีจะท าการ
จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั  

      2.3  หุ้นบริุมสิทธิชนิดร่วมรับ (Participating preferred stock) คือ  หุ้นบริุมสิทธิท่ีผู้
ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัผู้ ถือหุ้นสามัญอีก หลงัจากท่ีได้รับเงินปันผลในอตัราท่ีก าหนด
แล้ว เชน่ บริษัทจ าหนา่ยหุ้นบริุมสิทธิ 10% ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิจะไม่ได้รับเงินปันผลแค ่10% เท่านัน้ 
แตจ่ะได้รับเงินปันผลเพิ่มอีกเม่ือบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นสามญัเกิน 10% ของราคา
ตามมลูคา่หุ้น 
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      2.4  หุ้ นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ (Convertible preferred stock)  คือ หุ้ น
บุริมสิทธิท่ีผู้ ถือมีสิทธิในการแปลงสภาพไปเป็นหุ้นสามัญได้ตามอัตราท่ีก าหนดไว้และภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเพียงเงินปันผลตามอตัราท่ีก าหนดไว้เท่านัน้  
แตจ่ะได้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพื่อท่ีจะได้รับเงินปันผลแบบไม่จ ากดัจ านวนตามก าไร
ของบริษัท ถือเป็นการจงูใจนกัลงทนุซือ้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ 

      2.5  หุ้นบุริมสิทธิชนิดขอไถ่ถอนได้  (Redeemable preferred stock)  คือ หุ้น
บริุมสิทธิท่ีบริษัทสามารถขอไถ่ถอนคืนจากผู้ ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาและราคาท่ีก าหนดไว้ตาม
เง่ือนไข ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดขอไถ่ถอนได้เม่ือบริษัทมีความจ าเป็นต้องจดัหาเงินทุน
เพ่ือมาใช้ในการด าเนินงาน  เม่ือหมดความจ าเป็นแล้วบริษัทก็สามารถขอไถ่ถอนหุ้นบริุมสิทธิคืน
เพ่ือลดภาระเงินปันผลท่ีบริษัทต้องจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 

การบันทกึบัญชีส าหรับการออกหุ้นของบริษัท 

 การบันทึกบัญชีส าหรับการออกหุ้ นของบริษัท จะประกอบไปด้วย การบันทึกทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  การขายหุ้นหรือการจองซือ้หุ้น การผิดนดัช าระคา่หุ้น  การขายหุ้นเป็นหน่วย
รวม และการออกหุ้นเพ่ือแลกกบัสินทรัพย์  
  

1.  ทุนของบริษัทจ ากัด 

       ทุนของบริษัทต้องระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ   โดยต้องระบุจ านวนทุนจดทะเบียน
ของบริษัทว่ามีทัง้สิน้เท่าใด  แบง่ออกเป็นหุ้นอะไรบ้าง  จ านวนก่ีหุ้น  และมีมลูคา่หุ้นละเท่าใด ซึ่ง
การก าหนดมูลค่าหุ้ นนัน้  บริษัทจ ากัดจะต้องก าหนดมูลค่าหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าหุ้ นละ 5 บาท   
สว่นบริษัทมหาชนจ ากดัไมมี่การก าหนดมลูคา่หุ้นขัน้ต ่า  จะมีมลูคา่หุ้นเท่าใดก็ได้แตจ่ะไม่มีมลูคา่
เลยไม่ได้   การน าหุ้นไปจดทะเบียนนัน้จะไม่มีการบนัทึกบญัชีเพียงแตบ่นัทึกความทรงจ าเท่านัน้  

และจดัท าทะเบียนหุ้นขึน้มาวา่ได้จดทะเบียนหุ้นไปทัง้สิน้เท่าใด  การบนัทึกทนุของบริษัทสามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง 6.2  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.2  บริษัท  ฟ้าไทย จ ากดั ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี  1 มกราคม  25x1 โดยผู้ เร่ิมก่อตัง้ได้เสนอการ
จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  โดยได้ระบุทนุจดทะเบียนเป็น  2  ประเภท  คือ ทนุหุ้นสามญั  
2,000,000 บาท  แบง่เป็น  20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100  บาท  และทนุหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสม  
10%  1,000,000  บาท  แบง่เป็น  10,000  หุ้นมลูคา่หุ้นละ 100  บาท  
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การบันทกึทกึบัญชี 

 25x1 

ม.ค. 1  บนัทึกความจ า :  จดทะเบียนหุ้นสามญั  2,000,000 บาท  แบ่งเป็น  
20,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100  บาท  และทนุหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสม  
10%  1,000,000  บาท  แบง่เป็น  10,000  หุ้นมลูคา่หุ้นละ  100  บาท 

 

2.  การขายหุ้นและการจองซือ้หุ้น 

     การน าหุ้ นออกขาย ตามกฎหมายไทยให้ขายในราคาตามมูลค่าหรือสูงกว่ามูลค่า
เทา่นัน้จะขายหุ้นในราคาต ่ากวา่มลูคา่ไมไ่ด้  ยกเว้นบริษัทมหาชนจ ากดัท่ีด าเนินงานมาอย่างน้อย 
1 ปีและมีผลขาดทนุเกิดขึน้ สามารถขายหุ้นในราคาต ่ากวา่มลูคา่ได้ 

     กรณีท่ีมีการจองซือ้หุ้น ของบริษัทจ ากดัจะเรียกช าระคา่หุ้นทัง้หมดหรือเรียกเป็นครัง้ก็
ได้  ในการเรียกช าระเป็นครัง้  ในครัง้แรกจะต้องเรียกช าระไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
ท่ีตัง้ไว้ถ้ามีส่วนเกินมูลคา่หุ้นจะต้องเรียกส่วนเกินมลูค่าหุ้นทัง้หมดพร้อมกบัการเรียกช าระค่าหุ้น
ครัง้แรก  สว่นบริษัทมหาชนจ ากดัจะต้องเรียกช าระคา่หุ้นทัง้หมดครัง้เดียว 

     2.1  การขายหุ้นเป็นเงนิสด 

   การขายหุ้นเป็นเงินสดนัน้บริษัทจะได้รับเงินมาครบตามจ านวนท่ีขายและจะต้อง
ออกใบหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นด้วย  การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการขายหุ้นเป็นเงินสดจะบนัทกึบญัชีโดย 

  เดบติ  เงินสด    xx 

   เครดติ  ทนุหุ้นสามญัหรือทนุหุ้นบริุมสิทธิ   xx 

         สว่นเกินมลูคา่หุ้น (ถ้ามี)    xx 

 

การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการขายหุ้นเป็นเงินสดสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 6.3 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.3  บริษัท สินไทย จ ากดั จดทะเบียนทนุเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  ประกอบด้วยหุ้น
สามญัจ านวน  5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  และหุ้นบริุมสิทธิ 6%  จ านวน  2,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 50 บาท บริษัทน าหุ้นออกขายเป็นเงินสด โดยมีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการขายหุ้นทนุ
ดงันี ้
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 ม.ค.  15 ขายหุ้นสามญั 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ  100 บาท 

  30 ขายหุ้นสามญั 4,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท 

  31 ขายหุ้นบริุมสิทธิทัง้หมด ในราคาหุ้นละ   60 บาท 

 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 ม.ค.  1 บนัทกึความจ า :  จดทะเบียนทนุหุ้นสามญั 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100  
บาท  และหุ้นบริุมสิทธิ 6%  2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท 

 25x1  

ม.ค.  15 เดบติ เงินสด   100,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญั    100,000 

 บนัทกึการขายหุ้นสามญัในราคาตามมลูคา่ 

 

 30 เดบติ  เงินสด   480,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญั    400,000 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     80,000 

 บนัทกึการขายหุ้นสามญัในราคาสงูกวา่มลูคา่ 

 

31 เดบติ  เงินสด   120,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ    100,000 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ    20,000 

 บนัทกึการขายหุ้นบริุมสิทธิในราคาสงูกวา่มลูคา่ 

 

การแสดงสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 25x1 
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(หนว่ย : บาท) 
     ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทนุเรือนหุ้น 

      ทนุจดทะเบียน 

                   หุ้นสามญั 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100 บาท 500,000 

     หุ้นบริุมสิทธิ 2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท 100,000 600,000 

        ทนุท่ีออกและเรียกช าระ 

     หุ้นสามญั 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100 บาท 500,000 

     หุ้นบริุมสิทธิ 2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท 100,000 600,000 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั                         80,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ     20,000 100,000 

 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น                  700,000 

 

     2.2  การขายหุ้นโดยการให้จอง 
  กรณีท่ีบริษัทออกหุ้นโดยการให้จองและเรียกช าระค่าหุ้นจากผู้ ถือหุ้นภายหลัง 
บริษัทจะออกใบหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเม่ือได้รับช าระคา่หุ้นครบเต็มมลูคา่แล้ว การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั
การขายหุ้นโดยการให้จองจะเป็นดงันี ้

  เม่ือมีการจองซือ้หุ้น  จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  ลกูหนีค้า่หุ้น    xx 

    เครดติ ทนุหุ้นสามญัหรือทนุหุ้นบริุมสิทธิให้จอง  xx 

                สว่นเกินมลูคา่หุ้น (ถ้ามี)    xx 

 

  เม่ือมีการเรียกช าระค่าหุ้น จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  เงินสด     xx 

    เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้น     xx 
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  เม่ือบริษัทออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 

   เดบติ  ทนุหุ้นสามญัหรือทนุหุ้นบริุมสิทธิให้จอง xx 

    เครดติ  ทนุหุ้นสามญัหรือทนุหุ้นบริุมสิทธิ   xx 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการขายหุ้นโดยการให้จอง  สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 6.4  
และตวัอยา่ง 6.5 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.4  การขายหุ้นโดยการให้จองในราคาตามมูลค่า 

บริษัท  ดารา จ ากดั จดทะเบียนทนุ ในวนัท่ี  1  มกราคม  25x1  เป็นหุ้นสามญั  10,000  

หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100  บาท ตอ่มาวนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์ 25x1  บริษัทได้น าหุ้นออกขายทัง้หมดและ
มีผู้จองครบในราคาตามมลูคา่  และในวนัท่ี 1 มีนาคมผู้ ถือหุ้นช าระคา่หุ้นครบทัง้หมด   
 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1 บนัทกึความจ า :  จดทะเบียนทนุหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  
             100 บาท   

   

ก.พ. 1 เดบติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั   1,000,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง     1,000,000 

บนัทกึการจองหุ้นสามญัในราคาตามมลูคา่ 

 

มี.ค. 1 เดบติ  เงินสด               1,000,000 

  เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั     1,000,000 

บนัทกึการรับช าระคา่หุ้นสามญัทัง้หมด 

 

       เดบติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง   1,000,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญั     1,000,000 

บนัทกึการออกใบหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 
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ตัวอย่าง 6.5  การขายหุ้นโดยการจองในราคาสูงกว่ามูลค่า 

บริษัท  จนัทรา จ ากดั จดทะเบียนทนุ ในวนัท่ี  1  มกราคม  25x1  เป็นหุ้นสามญั  10,000  

หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100  บาท ตอ่มาวนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์ 25x1  บริษัทได้น าหุ้นออกขายทัง้หมดใน
ราคาหุ้นละ 120  บาท มีผู้จองครบทัง้หมด  โดยบริษัทมีการเรียกช าระคา่หุ้นเป็นงวด  ดงันี ้

 1  มีนาคม    เรียกช าระคา่หุ้นงวดแรก 30%  พร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้น  
 1  เมษายน  เรียกช าระคา่หุ้นงวดท่ี 2 40% 

 1  พฤษภาคม  เรียกช าระคา่หุ้นครัง้สดุท้ายทัง้หมด 

ในการเรียกช าระคา่หุ้นแตล่ะงวด  บริษัทได้รับช าระคา่หุ้นจากผู้ ถือหุ้นครบทกุงวด 

 

การบันทกึบัญชี 

25x1 

ม.ค. 1 บนัทกึความจ า :  จดทะเบียนทนุหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  
              100 บาท   

   

ก.พ.1 เดบติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั(10,000 x 120)  1,200,000 

 เครดติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง (10,000 x 100)  1,000,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั       200,000 

บนัทกึการจองหุ้นสามญัในราคาสงูกวา่มลูคา่ 

 

มี.ค. 1 เดบติ  เงินสด ((1,000,000 x 30%) + 200,000)  500,000 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      500,000 

บนัทกึการรับช าระคา่หุ้นสามญังวดแรก 

 

เม.ย. 1 เดบติ  เงินสด (1,000,000 x 40%)            400,000 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      400,000 

บนัทกึการรับช าระคา่หุ้นสามญังวดท่ี 2 

 

พ.ค.1 เดบติ  เงินสด (1,000,000 x 30%)             300,000 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      300,000 

บนัทกึการรับช าระคา่หุ้นสามญังวดสดุท้าย 
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25x1 

 พ.ค. 1 เดบติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง   1,000,000 

 เครดติ  ทนุหุ้นสามญั     1,000,000 

บนัทกึการออกใบหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 

 

3.  การผิดนัดช าระค่าหุ้น 

     หลงัจากท่ีเรียกช าระคา่หุ้นครัง้แรกแล้ว หากกรรมการบริษัทได้เรียกให้ผู้ ถือหุ้นมาช าระ
คา่หุ้นในครัง้ตอ่ไป  ผู้ ถือหุ้นจะต้องมาจ่ายช าระคา่หุ้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  หากผู้ ถือหุ้นไม่
สามารถจ่ายช าระค่าหุ้นได้ตามก าหนดเวลาดงักล่าว  ผู้ ถือหุ้นจะกลายเป็นผู้ผิดนดัช าระหนีต้าม
กฎหมาย   ซึ่งมีภาระต้องเสียดอกเบีย้ให้กับบริษัทนับแต่วันท่ีก าหนดให้ช าระค่าหุ้นจนถึงวันท่ี
ช าระคา่หุ้นเสร็จสิน้ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  โดยกฎหมายให้คิดดอกเบีย้ได้ไม่
เกินร้อยละ  15  ตอ่ปี 

     ถ้าหากมีการเรียกช าระคา่หุ้นแล้ว ผู้ ถือหุ้นไม่มาจ่ายช าระคา่หุ้นเลย  บริษัทจะต้องท า
การริบหุ้นจากผู้ ถือหุ้นมาแล้วน าออกขายทอดตลาด แล้วน าจ านวนเงินท่ีได้มาหกักลบลบหนีท่ี้ผู้
ถือหุ้นค้างช าระ  ถ้าการน าหุ้ นออกขายได้เงินไม่พอกับค่าหุ้นท่ีเรียกให้ช าระพร้อมทัง้ดอกเบีย้ก็
สามารถเรียกส่วนท่ีขาดจากผู้ ถือหุ้นท่ีถกูริบ  และในทางตรงข้าม  ถ้ามีเงินเหลือก็ควรจ่ายเงินคืน
คืนแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีถกูริบนัน้ด้วย 

     การบันทึกบญัชีเก่ียวกับการผิดนัดช าระค่าหุ้น  สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 6.6 
และตวัอยา่ง 6.7 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.6 จากตวัอยา่ง 6.5  บริษัท จนัทรา จ ากดั สมมตวิา่ การเรียกช าระคา่หุ้นแตล่ะครัง้ผู้
ถือหุ้นทกุคนจา่ยช าระคา่หุ้นครบ  ยกเว้น 1  พฤษภาคมท่ีมีการเรียกช าระคา่หุ้นครัง้สดุท้าย มีผู้ ถือ
หุ้นค้างช าระคา่หุ้นจ านวน  1,000 หุ้น สว่นท่ีเหลือช าระครบ  และตอ่มา วนัท่ี 1 มิถนุายน  ผู้ ถือหุ้น
ท่ีค้างช าระน าเงินมาช าระคา่หุ้นพร้อมดอกเบีย้ 12% 
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การบันทกึบัญชี 

25x1 

พ.ค. 1 เดบติ  เงินสด (9,000 x100 x 30%)            270,000 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      270,000 

บนัทกึการรับช าระคา่หุ้นสามญังวดสดุท้าย 

 

 เดบติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง   900,000 

 เครดติ  ทนุหุ้นสามญั     900,000 

บนัทกึการออกใบหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 

 

ม.ิย. 1 เดบติ  เงินสด                 30,300 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      30,000 

  ดอกเบีย้รับ  (30,000 x 12% x1/12)       300 

รับช าระคา่หุ้นท่ีค้างช าระพร้อมดอกเบีย้ 

 

เดบติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง   100,000 

 เครดติ  ทนุหุ้นสามญั     100,000 

บนัทกึการออกใบหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 

 

ตัวอย่าง 6.7  จากตวัอยา่ง 6.5 บริษัท จนัทรา จ ากดั สมมตวิา่ การเรียกช าระคา่หุ้นแตล่ะครัง้ผู้ ถือ
หุ้นทกุคนจา่ยช าระคา่หุ้นครบ  ยกเว้น 1  พฤษภาคมท่ีมีการเรียกช าระคา่หุ้นครัง้สดุท้าย มีผู้ ถือหุ้น
ค้างช าระคา่หุ้นจ านวน  1,000 หุ้น ส่วนท่ีเหลือช าระครบ  ถ้าผู้ ถือหุ้นท่ีค้างช าระงวดสดุท้ายไม่น า
เงินมาช าระคา่หุ้น  บริษัทจึงท าการริบหุ้นคืนมาในวนัท่ี  1  สิงหาคม 25x1  และคิดดอกเบีย้จากผู้
ถือหุ้นท่ีค้างช าระ 12%  หลงัจากริบหุ้นมาบริษัทได้น าหุ้นดงักล่าวออกขายทอดตลาดในราคาหุ้น
ละ  110  บาท  
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 การบันทกึบัญชี 

25x1 

พ.ค.1 เดบติ  เงินสด (9,000 x100 x 30%)            270,000 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      270,000 

บนัทกึการรับช าระคา่หุ้นสามญังวดสดุท้าย 

 

  เดบติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง   900,000 

 เครดติ  ทนุหุ้นสามญั     900,000 

บนัทกึการออกใบหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 

25x1 

ส.ค. 1 เดบติ  เงินสด (1,000 x 110)             110,000 

 เครดติ  ผู้ ถือหุ้นท่ีถกูริบ       110,000 

บนัทกึการขายหุ้นท่ีริบมา 

 

เดบติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั         900 

 เครดติ  ดอกเบีย้รับ  (30,000 x 12% x3/12)          900 

บนัทกึดอกเบีย้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีค้างช าระ 

 

เดบติ  ผู้ ถือหุ้นท่ีถกูริบ              110,000 

 เครดติ  ลกูหนีค้า่หุ้นสามญั      30,900 

  เงินสด      79,100 

บนัทกึน าเงินสง่คืนผู้ ถือหุ้นท่ีถกูริบ 

 

 เดบติ  ทนุหุ้นสามญัให้จอง   100,000 

 เครดติ  ทนุหุ้นสามญั     100,000 

บนัทกึการออกใบหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 
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4.  การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม 

     การขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม  คือ  การท่ีบริษัทน าหุ้นตัง้แต ่2 ชนิดขึน้ไปออกขายรวมกนั 

โดยก าหนดราคาเป็นหนว่ยรวม  ถ้าเป็นหุ้นตา่งชนิดกนั เช่น หุ้นสามญักบัหุ้นบริุมสิทธิ   หุ้นสามญั
กบัหุ้นกู้    การขายหุ้นเป็นหน่วยรวมนัน้จะต้องค านวณแบง่ราคาขายรวมเป็นราคาขายของหุ้นแต่
ละชนิดเพ่ือแยกบนัทกึบญัชี  การแบง่ราคาขายรวมนัน้สามารถจ าแนกได้ 3 กรณีดงันี ้

     4.1  กรณีทราบมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นเพียงชนิดเดียว   
ถ้าทราบมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นเพียงชนิดเดียวให้ใช้มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นชนิดนัน้ 

เป็นราคาขายของหุ้น  และน ามูลค่ายุติธรรมนีไ้ปหกัจากราคาขายรวม  ผลต่างจะเป็นราคาขาย
ของหุ้นอีกชนิดหนึ่ง  การแบง่ราคาขายและการบนัทึกบญัชีการขายหุ้ นเป็นหน่วยรวมกรณีทราบ
มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นเพียงชนิดเดียว  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 6.8 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.8  บริษัทขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม  100 หน่วย  ในราคาหน่วยละ 900 บาท โดย 1 หน่วย 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท  ถ้าทราบวา่หุ้นสามญัมีมลูคา่ยตุธิรรมขณะนัน้ หุ้นละ 160 บาท    

 

การแบ่งราคาขายรวม   
ราคาขายหุ้นสามญั 2 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 5 หุ้น เป็นเงิน  900  บาท 

หกั  มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญั 2 หุ้น ( 2 * 160 )         320  บาท 

ราคาขายหุ้นบริุมสิทธิ  5  หุ้น        580  บาท 

ราคาขายหุ้นบริุมสิทธิตอ่หุ้น  (580 / 5 )   116  บาท 

 

การบันทกึบัญชี   

เดบติ  เงินสด ( 100 x 900 )  90,000 

เครดติ  ทนุหุ้นสามญั (2 x100x100 )   20,000 

ทนุหุ้นบริุมสิทธิ (5x100x100 )   50,000 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (2x100x60)  12,000 

    สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ (5x100x16)        8,000 

  บนัทกึการขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม 
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มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นแตล่ะชนิด 

มลูคา่ยตุธิรรมรวม 

     4.2  กรณีทราบมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นทัง้ 2 ชนิด   
 ถ้าทราบมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นทัง้ 2 ชนิด ให้ใช้มลูคา่ยตุธิรรมรวมของหุ้นทัง้ 2  

ชนิด เป็นเกณฑ์ในการแบง่ราคาขาย โดยการแบง่ราคาขายสามารถค านวณได้ตามสตูร ดงันี ้

 

ราคาขายหุ้นแตล่ะชนิด  =  ราคาขายรวม  x    

. 

   

 การแบง่ราคาขายและการบนัทกึบญัชีการขายหุ้นเป็นหน่วยรวมกรณีทราบมลูคา่ยตุิธรรม
ของหุ้นทัง้ 2 ชนิด  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 6.9 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.9  บริษัทขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม  100 หน่วย  ในราคาหน่วยละ 900 บาท โดย 1 หน่วย 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท  ถ้าทราบว่าหุ้นสามัญมีมูลค่ายุติธรรมขณะนัน้ หุ้นละ 160 บาท และหุ้นบุริมสิทธิมีมูลค่า
ยตุธิรรมหุ้นละ 120 บาท    
 

การแบ่งราคาขายรวม   
มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัท่ีขาย (200หุ้น x 160 บาท) 32,000 

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นบริุมสิทธิท่ีขาย (500 x 120 )  60,000 

มลูคา่ยตุธิรรมรวม               92,000 

 

ราคาขายของหุ้นสามญั    =  90,000 x 
92,000

32,000
 =  31,304 

 

ราคาขายของหุ้นบริุมสิทธิ =  90,000 x 
92,000

60,000
 =  58,696 

การบันทกึบัญชี  
 เดบติ  เงินสด  90,000 

เครดติ  ทนุหุ้นสามญั   20,000 

       ทนุหุ้นบริุมสิทธิ   50,000 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   11,304 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ   8,696 

บนัทกึการขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม 
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ราคาตามมลูคา่ของหุ้นแตล่ะชนิด 

ราคาตามมลูคา่รวม 

     4.3  กรณีไม่ทราบมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นทัง้ 2 ชนิด 

             ถ้าไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทัง้ 2 ชนิด และจ าเป็นต้องแบ่งราคาขายของ
หุ้นทัง้สองชนิด ก็อาจจะใช้ราคาตามมลูค่าของหุ้นทัง้ 2 ชนิดเป็นเกณฑ์ในการโดยการแบ่งราคา
ขายสามารถค านวณได้ตามสตูร ดงันี ้

 

ราคาขายหุ้นแตล่ะชนิด =   ราคาขายรวม  x   

    

 

การแบ่งราคาขายและการบนัทึกบัญชี การขายหุ้ นเป็นหน่วยรวมกรณีไม่ทราบมูลค่า
ยตุธิรรมของหุ้นทัง้ 2 ชนิด  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 6.10 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.10  บริษัทขายหุ้นเป็นหน่วยรวม  100 หน่วย  ในราคาหน่วยละ 900 บาท โดย 1 
หน่วย ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบริุมสิทธิ 5 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท โดยไมท่ราบมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นทัง้ 2 ชนิด   
 

การแบ่งราคาขายรวม  
ราคาตามมลูคา่ของหุ้นสามญัท่ีขายได้ (200*100)   20,000 

ราคาตามมลูคา่ของหุ้นบริุมสิทธิท่ีขายได้ (500*100)  50,000 

ราคาตามมลูคา่รวม      70,000 

 

ราคาขายของหุ้นสามญั    =  90,000 x 
70,000

20,000
 =  25,714 

   
ราคาขายของหุ้นบริุมสิทธิ =  90,000 x 

70,000

50,000
   =  64,286 

      การบันทกึบัญชี  
 เดบติ  เงินสด  90,000 

เครดติ  ทนุหุ้นสามญั ( 2*100*100 )  20,000 

       ทนุหุ้นบริุมสิทธิ (5*100*100 )  50,000 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     5,714 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 14,286 

บนัทกึการขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม 
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 5.  การออกหุ้นทุนเพื่อแลกกับสินทรัพย์อ่ืน  
      หากบริษัทมีการออกหุ้นทุนเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ท่ีดิน  
อาคาร  อุปกรณ์ส านักงาน  บริษัทจะบันทึกราคาสินทรัพย์จากการแลกเปล่ียนนัน้ด้วยราคา
ดงัตอ่ไปนี ้

      1.  ถ้าทราบราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นัน้ให้บนัทึกด้วยราคาตลาด
หรือมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ 

      2.  ถ้าไม่ทราบราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นัน้ให้บันทึกด้วยราคา
ตลาดหรือมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นทนุท่ีออกเพ่ือแลกสินทรัพย์ 

      3.  ถ้าไม่ทราบราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของทัง้สินทรัพย์และหุ้นทุนท่ีออก ให้
บนัทกึด้วยราคาตามมลูคา่หุ้น 

 การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการออกหุ้ นทุนเพ่ือแลกกับสินทรัพย์สามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 6.11 และ 6.12 ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 6.11  บริษัท กิติยา จ ากัด  ออกหุ้นสามญั 1,500 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  เพ่ือแลก
กับสินทรัพย์ดังนี ้เคร่ืองตกแต่งมีมูลค่ายุติธรรม 90,000 บาท  อุปกรณ์ส านักงานมีราคาทุน  
70,000 บาท มลูคา่ยตุธิรรม 60,000 บาท  สินค้าคงเหลือมีราคาทุน  45,000 บาท  มลูคา่ยตุิธรรม 
30,000 บาท   
 

 การบันทกึบัญชี 

  เดบติ   เคร่ืองตกแตง่     90,000 

             อปุกรณ์ส านกังาน    60,000 

             สินค้าคงเหลือ     30,000 

   เครดติ   ทนุหุ้นสามญั    150,000 

    สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     30,000 

  บนัทกึการออกหุ้นสามญัเพื่อแลกกบัสินทรัพย์    
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ตัวอย่าง 6.12  บริษัท ศภุาลยั จ ากัด  ออกหุ้นสามญัจ านวน 2,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 300 บาท  
เพ่ือแลกกับท่ีดินและอาคารซึ่งมีราคาตามบญัชี  700,000  บาท  ในวนันีหุ้้นสามญัมีราคาตลาด
หุ้นละ 320 บาท 

 

 การบันทกึบัญชี 

  เดบติ  ท่ีดนิและอาคาร   800,000 

   เครดติ   ทนุหุ้นสามญั    750,000 

    สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     50,000 

  บนัทกึการออกหุ้นสามญัเพื่อแลกกบัสินทรัพย์    
 

สรุป 

 การจดัตัง้บริษัทมี 2 รูปแบบ ได้แก่  (1)  บริษัทจ ากดั คือ บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยการแบง่ทนุ
ออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ ถือหุ้นจะรับผิดชอบเฉพาะค่าหุ้นท่ียงัส่งใช้ไม่ครบ
เท่านัน้  (2) บริษัทมหาชนจ ากัด คือ  ประเภทซึ่งตัง้ขึน้ด้วยความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนโดยผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดจ ากดัไมเ่กินจ านวนเงินคา่หุ้นท่ีต้องช าระ 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าหุ้น  
และก าไรสะสม  ซึ่งทุนเรือนหุ้นของบริษัทมีอยู่ 2 ชนิด คือ หุ้นสามญั และ หุ้นบุริมสิทธิ  โดยหุ้น
สามญัถือเป็นหุ้นหลกั ถือเป็นเจ้าของบริษัทมีสิทธิในการเป็นคณะกรรมการบริหารงานของบริษัท  
สว่นหุ้นบริุมสิทธิจะมีสิทธิพิเศษเหลือกว่าหุ้นสามญัคือ จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามญั ได้รับคืน
ทนุก่อนหุ้นสามญั  แตจ่ะถกูจ ากดัสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การขายหุ้นของบริษัทสามารถขายได้ทัง้ในราคาตามมูลค่า  สูงกว่ามูลค่าหรือต ่ากว่า
มูลค่า หากขายในราคาสูงกว่ามูลค่าจะต้องช าระส่วนเกินมูลค่าหุ้นพร้อมกับการส่งเงินครัง้แรก
ด้วย และการขายหุ้นท าได้ทัง้การขายเป็นรายหุ้น  การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม  และการออกหุ้นเพ่ือ
แลกกบัสินทรัพย์อ่ืน 
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  บริษัท ต้นไม้ไทย จ ากดั จดทะเบียนทนุ เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25x1  จ านวน  1,100,000  
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิ10%  จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญ 
10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทขายหุ้นบุริมสิทธิในราคาตามมูลค่า และหุ้นสามญัใน
ราคาหุ้นละ 120 บาท การเรียกทนุของหุ้นแตล่ะชนิดมีดงันี:้- 

 หุ้นบุริมสิทธิมีผู้ จองซือ้เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25x1  และช าระเงินครบมูลค่าเม่ือวันท่ี 30 
มกราคม 25x1 

 สว่นหุ้นสามญัมีผู้ขอจองซือ้ครบเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  และได้มีการเรียกช าระดงันี ้

  1 ก.พ.  25x1  เรียกช าระคา่หุ้นครัง้ท่ี 1 หุ้นละ 30 บาทพร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้น 

  1 มี.ค. 25x1     เรียกช าระคา่หุ้นครัง้ท่ี 2 หุ้นละ 20 บาท 

1 เม.ย. 25x1  เรียกช าระคา่หุ้นครัง้ท่ี 3 หุ้นละ 20 บาท 

1 พ.ค. 25x1  เรียกช าระคา่หุ้นครัง้สดุท้าย หุ้นละ 30 บาท พร้อมกบัออกใบหุ้น 

                        ให้ผู้ ถือหุ้น 

ในการเรียกช าระคา่หุ้นแตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้นสง่เงินครบทกุครัง้ 

 

ให้ท า      บนัทกึรายการดงักลา่วในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 2.  บริษัท สามพ่ีน้อง จ ากัด จดทะเบียนทุน เม่ือวันท่ี  1  มีนาคม 25x1  เป็นหุ้ นสามัญ  
1,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท การเรียกทนุของบริษัท มีดงันี ้

เมษายน 1   บริษัทรับจองหุ้นสามญั  1,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 130 บาท 

เมษายน 15 บริษัทเรียกช าระค่าหุ้นงวดแรก  40% พร้อมส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ผู้ จองหุ้นช าระ
เงินงวดแรกครบทัง้หมด 

พฤษภาคม 21 เรียกช าระคา่หุ้นงวดท่ี 2  60%  ผู้จองหุ้นค้างช าระ 200 หุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีช าระเงิน
ครบแล้วบริษัทได้ออกใบหุ้นให้ 

กรกฎาคม  30 บริษัทได้ท าการริบหุ้ นจากผู้ จองท่ีค้างช าระจ านวน 200 หุ้ น แล้วน าไปขาย
ทอดตลาดในราคาหุ้นละ 120 บาท อตัราดอกเบีย้พ้นก าหนด  12%   

 

ให้ท า      บนัทกึรายการดงักลา่วในสมดุรายวนัทัว่ไป 



หน้า  230 บทที่  6  ลักษณะของบริษัทและการบัญชีของบริษัท 

 

ข้อ 3.  บริษัท สะบนังา จ ากดั มีรายการเก่ียวกบัหุ้นทนุดงันี ้

 25x1 

 มกราคม    15 จดทะเบียนหุ้นสามญั 30,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  
   จดทะเบียนหุ้นบริุมสิทธิ 7% 15,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 150 บาท 

 มีนาคม        5 มีผู้ขอจองหุ้นสามญั 15,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท ช าระงวดแรก 

ทนัที 40% ในวนัจอง  สว่นท่ีเหลือให้ผอ่นช าระ 2 งวด เทา่ ๆ กนั 

 เมษายน      5 บริษัทได้รับช าระคา่หุ้นสามญังวดท่ี 2 ครบทัง้หมด 

    22 มีผู้จองหุ้นบริุมสิทธิ 7% 12,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 170 บาท ช าระงวด 

แรกทนัที 50% ในวนัจอง  สว่นท่ีเหลือจะช าระในเดือนถดัไป 

      30 บริษัทขายหุ้นสามญัเป็นเงินสด 10,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ  

110 บาท 

 พฤษภาคม  5 บริษัทได้รับช าระคา่หุ้นสามญังวดสดุท้าย ครบทัง้หมด พร้อมออกใบหุ้น 

ให้ผู้ ถือหุ้น 

      22 บริษัทได้รับช าระคา่หุ้นบริุมสิทธิงวดสดุท้าย ครบทัง้หมด พร้อมออกใบ 

หุ้นให้ผู้ ถือหุ้น 

มถินุายน   30 บริษัทขายหุ้นเป็นหนว่ยรวม ทัง้หมด 1,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ   
750 บาท  โดย 1 หน่วย ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 
3 หุ้น  ณ วนันีหุ้้นสามญัมีมลูคา่ยตุธิรรมหุ้นละ  120 บาท 

 

ให้ท า 
1. บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2. แสดงงบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) เฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
25x1 
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ข้อ 4.  รายการค้าเก่ียวกบัหุ้นสามญัของบริษัท ชวนากร จ ากดั ปรากฏดงันี ้

มีนาคม      1 บริษัทเปิดให้จองหุ้นสามญั 1,500 หุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 100 บาท  
  ในราคาหุ้นละ 110 บาท พร้อมกบัการชาระเงินงวดแรก 25 % สว่นท่ีเหลือ 

  ให้ผอ่นช าระ 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กนัทกุวนัต้นเดือน 

เมษายน     1 ได้รับช าระคา่หุ้นท่ีจองครบถ้วน 

พฤษภาคม 1 ได้รับช าระคา่หุ้นท่ีจองยกเว้นลกูหนีจ้องหุ้นรายหนึง่ซึง่จองหุ้น 150 หุ้นไมย่อม
จา่ยช าระ 

      5 บริษัทได้รับจดหมายจากลกูหนีว้า่ไมส่ามารถจ่ายช าระคา่หุ้นได้ ขอให้บริษัท
ด าเนินการตามกฎหมายได้ บริษัทจงึริบหุ้นและน าหุ้นท่ีริบไปขายในราคาหุ้นละ 
98 บาท และเสียคา่ใช้จา่ยในการขายหุ้น 200บาท  จา่ยช าระคืนเงินให้ลกูหนี ้

มิถนุายน    1 ได้รับช าระคา่หุ้นงวดสดุท้ายและออกใบหุ้นในวนันี ้

 

ให้ท า     บนัทกึรายการค้าข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 5.   บริษัท มิตรสหาย จ ากัด  จดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  25x1 จดทะเบียนหุ้นสามญั  
8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 8% 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รายการ
เก่ียวกบัหุ้นทนุมีดงันี:้-   
  25x1 

มีนาคม  5 รับจองหุ้นสามญั  5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท 

เมษายน 5 บริษัทได้เรียกเก็บเงินค่าจองหุ้นสามัญงวดแรก  30%  ของมูลค่าหุ้นบวกด้วย
สว่นเกินมลูคา่หุ้น ซึง่ผู้จองหุ้นได้น าเงินมาช าระครบถ้วน 

เมษายน  30 รับจองหุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 3,000 หุ้น ในราคาสงูกวา่มลูคา่ 10% 

พฤษภาคม 5 เรียกเก็บเงินคา่หุ้นสามญังวดท่ี 2 30%  ผู้จองหุ้นได้น าเงินมาช าระครบถ้วน 

พฤษภาคม 30 เรียกเก็บเงินคา่หุ้นบริุมสิทธิงวดท่ี 1  หุ้นละ 40 บาท พร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้น  
ผู้จองหุ้นได้น าเงินมาช าระครบถ้วน 

มิถนุายน 5 ได้เรียกเก็บเงินงวดสดุท้ายจากผู้จองหุ้นสามญั ซึง่ผู้จองช าระเงินครบถ้วน ยกเว้น
นายราเชน ซึ่งจองหุ้นไว้ 500 หุ้น ได้แจ้งว่าไม่สามารถช าระค่าหุ้นได้   ส าหรับผู้
จองหุ้นท่ีช าระคา่หุ้นครบ บริษัทได้ออกใบหุ้นให้ในวนันี ้
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  25x1 

มิถนุายน 30 เรียกเก็บเงินจากผู้จองหุ้นบุริมสิทธิงวดสดุท้ายทัง้หมด มีผู้จองค้างช าระจ านวน 
200 หุ้น สว่นท่ีเหลือได้รับช าระเงินครบในวนันี ้พร้อมกบัออกใบหุ้นให้ 

สิงหาคม 19 บริษัทได้ริบหุ้นของนายราเชน และน าหุ้นดงักล่าวออกขายทอดตลาดได้ในราคา
หุ้นละ 115 บาท  อตัราดอกเบีย้  10%  หลงัจากหกัผลขาดทนุในการขายหุ้นท่ีถกู
ริบนี ้เงินท่ีเหลือให้สง่คืนนายราเชน 

สิงหาคม 30 ผู้จองหุ้นบริุมสิทธิท่ีค้างช าระคา่หุ้นงวดสดุท้าย  น าเงินมาจา่ยช าระคา่หุ้นทัง้หมด 

พร้อมดอกเบีย้ 10% 

สิงหาคม 30 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญั  4 หุ้น รวมกบัหุ้นบริุมสิทธิ  4 หุ้น  ในราคารวม   
950 บาท ณ วนันี ้หุ้นสามญัมีมลูคา่ยตุธิรรมหุ้นละ 130  บาท และหุ้นบริุมสิทธิมี 

มลูคา่ยตุธิรรมหุ้นละ  120 บาท บริษัทได้ขายไปทัง้หมด 500 หนว่ย 

 

ให้ท า      บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 6.  บริษัท  ณิชา จ ากดั มีรายการค้าเก่ียวกบัหุ้นทนุดงัตอ่ไปนี ้

มีนาคม 15 จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและหุ้นทนุ ระกอบด้วย หุ้นสามญั  30,000 หุ้น   
   มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  หุ้นบริุมสิทธิ6% 20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

เมษายน    10 มีผู้จองหุ้นสามญั 20,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท และบริษัทเรียกช าระเป็น 

  เงินสดงวดแรก 25% ในวนัจอง สว่นท่ีเหลือให้ผ่อนช าระ 2 งวดๆ ละเทา่กนั 
พฤษภาคม  2 ได้รับการช าระคา่หุ้นสามญัท่ีจองงวดท่ี 2 ครบถ้วน   

     20 บริษัทออกขายหุ้นบริุมสิทธิทัง้หมดในราคาหุ้นละ 120 บาท ได้รับเงินสด  
  50 %  ท่ีเหลือจะได้รับช าระภายใน 1 เดือน 

มิถนุายน     5 บริษัทได้รับการช าระคา่หุ้นสามญัท่ีจองงวดท่ี 3 ครบถ้วนและออกใบหุ้นให้แก่ 
  ผู้ ถือหุ้นสามญั 

     10 บริษัทได้รับการช าระคา่หุ้นบริุมสิทธิครบถ้วนและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

ให้ท า  

 1.  บนัทึกรายการค้าในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2.  แสดงงบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) เฉพาะสว่นของทนุเรือนหุ้น 
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ข้อ 7.  บริษัท อรสา จ ากดั มีรายการเก่ียวกบัการขายหุ้นดงันี ้

มกราคม       1 จดทะเบียนหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  
  จดทะเบียนหุ้นบริุมสิทธิ 8% 7,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 120 บาท 

กมุภาพนัธ์  25 บริษัทขายหุ้นสามญัเป็นเงินสด  4,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 125 บาท 

มีนาคม      10 บริษัทขายหุ้นบริุมสิทธิเป็นเงินสด  4,000  หุ้น ในราคาหุ้นละ 135  บาท  
มีนาคม      31 มีผู้จองหุ้นสามญั 5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130 บาท ช าระงวดแรกทนัที 60%  

พร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้นในวนัจอง  สว่นท่ีเหลือจะช าระในเดือนถดัไป 

เมษายน     10 บริษัทได้รับช าระคา่หุ้นสามญังวดสดุท้ายครบทัง้หมด พร้อมออกใบหุ้น 

มิถนุายน      5 บริษัทขายหุ้นบริุมสิทธิท่ีเหลือทัง้หมดเป็นเงินสด ในราคาหุ้นละ 150 บาท 

20   บริษัทออกหุ้นสามญั 1,000  หุ้น แลกกับอุปกรณ์ส านกังาน  ซึ่งมีมลูค่ายุติธรรม
เทา่กบั 90,000  บาท 

 

ให้ท า     บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 8.  บริษัท สามิณี จ ากดั จดทะเบียนหุ้นสามญัจ านวน 5,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 100 บาท และ
จดทะเบียนหุ้นบริุมสิทธิ 7%  จ านวน 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท รายการเก่ียวกบัหุ้นทนุแต่
ละชนิดมีดงันี ้

  1.  บริษัทออกหุ้ นสามัญ จ านวน 1,000 หุ้ นเพ่ือแลกกับเคร่ืองจักรและสินค้าคงเหลือ  
เคร่ืองจักรมีราคาประเมิน 90,000 บาท ราคาตามบญัชี 72,000 บาท สินค้าคงเหลือมีราคาทุน 
20,000 บาท มลูคา่ยตุธิรรม 30,000 บาท 

 

 2. บริษัทได้ออกขายหุ้นเป็นหน่วยรวม จ านวน 300 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,500  บาท 
โดย 1  หนว่ย  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 4 หุ้นและหุ้นบริุมสิทธิ  6 หุ้น  มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญั
หุ้นละ 140 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นบริุมสิทธิหุ้นละ 120 บาท 

 

  3. บริษัทได้ออกขายหุ้นเป็นหน่วยรวม จ านวน 150 หน่วย ราคาหน่วยละ 420  บาท โดย 
1  หน่วย  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 1 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิ  2 หุ้น  ณ วนันีไ้ม่ทราบมลูคา่ยตุิธรรม
ของหุ้นทัง้สองชนิด 
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4. บริษัทได้ออกขายหุ้นเป็นหน่วยรวม จ านวน 500 หน่วย ราคาหน่วยละ 420  บาท โดย 
1  หน่วย  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3 หุ้นและหุ้นบริุมสิทธิ  2 หุ้น  ณ วนันีท้ราบมลูคา่ยตุิธรรมของ
หุ้นสามญัชนิดเดียวราคาหุ้นละ 130 บาท 

 

 5.  บริษัทออกหุ้นสามญั จ านวน 1,200 หุ้น เพ่ือแลกกบัอาคารและอปุกรณ์ส านกังาน ซึ่ง
อาคารมีราคาประเมินตามท้องตลาดเท่ากับ 100,000 บาท  และอุปกรณ์ส านักงานมีราคา
ยตุธิรรมเทา่กบั  50,000  บาท 

 

 6.  บริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 2,000 หุ้น เพ่ือแลกกบัท่ีดิน ในวนันีหุ้้นสามญัมีราคา
ตลาดหุ้นละ 105 บาท 

 

ให้ท า     บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 



 

   

บทที่ 7 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ภายหลงับริษัทจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายและได้ด าเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว  บริษัทอาจมี
ความประสงค์ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น  อนัเน่ืองมาจากมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ลดทุน  การซือ้หุ้นคืน  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้ น  การแปลงสภาพหุ้น  การแยกหุ้นและ
การรวมหุ้น  รายการเหล่านีมี้ผลกระทบตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้  บริษัทต้องมีหลกัเกณฑ์ในการ
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น  โดยต้องแสดงรายการให้ถกูต้องตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

การเพิ่มทนุ (Capital increase) 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1221–1223  และ  1228  และ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา  136 – 138  ได้บญัญัติเก่ียวกบัการเพิ่ม
ทนุของบริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดัไว้  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  บริษัทจ ากดัจะเพิ่มทนุได้ด้วยการออกหุ้นใหม่  ตามมติพิเศษของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจ ากดั   

2.  บริษัทจ ากดันัน้จะเพิ่มทนุได้โดยการออกหุ้นใหม่ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และการขายหุ้น
ท่ีเพิ่มจะต้องขายเป็นเงินสดเท่านัน้  เว้นแต่จะท าตามมติพิเศษของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ส่วนบริษัท
มหาชนจ ากดั  เม่ือได้จ าหน่ายหุ้นทนุท่ีเพิ่มได้บางส่วนแล้ว  บริษัทจะขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนท่ีช าระแล้วต่อนายทะเบียนโดยแบ่งออกเป็นงวดๆ  ละไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของจ านวน
หุ้นท่ีเสนอขายก็ได้  

3.  บริษัทจ ากดัต้องเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู ่ซึง่จะต้องท าเป็นหนงัสือบอกกลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นทนุทกุ ๆ คน  โดยระบจุ านวนหุ้นให้ทราบวา่จะ
ซือ้ได้ก่ีหุ้นและให้ก าหนดวนั  ถ้าหากพ้นก าหนดผู้ ถือหุ้นไมรั่บการซือ้ กรรมการสามารถน าหุ้นออก
ขายให้แก่คนอ่ืนหรือจะซือ้ไว้เองได้  สว่นบริษัทมหาชนจ ากดัจะเสนอขายหุ้นท่ีเพิม่ให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ
ตามสดัสว่นจ านวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีอยูแ่ล้วหรือจะเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอ่ืนก็ได้   

4.  บริษัทจ ากดัจดัท าหนงัสือบอกกลา่วท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้นซือ้หุ้นใหมน่ัน้  โดยลงวนั เดือน 
ปีและลายมือช่ือของกรรมการ  สว่นบริษัทมหาชนจ ากดัต้องจดัท าหนงัสือชีช้วนหรือเอกสาร
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เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน และต้องสง่บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ี
เพิ่ม โดยระบช่ืุอ สญัชาติ ท่ีอยู ่จ านวนหุ้นท่ีถือและเลขท่ีใบหุ้นด้วย 

5.  บริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดัเม่ือมีมตซิึง่อนญุาตให้เพิ่มทนุนัน้ จะต้องจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุภายใน 14วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้ลงมตนิัน้  

 

การเพิ่มทนุถือเป็นวิธีการบริหารงานของบริษัทท่ีเป็นมาจากนโยบายในการขยายกิจการ
หรือต้องการปรับปรุงโครงสร้างเงินทนุ ซึ่งไม่ต้องการกู้ ยืมเงิน ในการเพิ่มทนุจะต้องด าเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุจากท่ีได้จดทะเบียนไว้เดิมมาเป็นจ านวนใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งการเพิ่มทนุโดยการออก
หุ้นใหม่นัน้จะต้องออกหุ้นให้มีมูลคา่เท่าเดิมตามท่ีจดทะเบียนไว้ครัง้แรก ในกรณีท่ีต้องการออกหุ้น
ใหมใ่นมลูคา่ท่ีตา่งจากมลูคา่เดมิ จะต้องจดัประชมุแก้ไขมลูคา่หุ้นในหนงัสือบริคณห์สนธิ  แล้วจึง
ท าการจดทะเบียนเพิ่มทนุบริษัท ท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการเพิ่มทุนจะบนัทึกบญัชีเหมือนการขายหุ้นตามปกติ ซึ่งสามารถ
แสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.1  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.1  บริษัท ตะวนัฉาย จ ากดั จดทะเบียนทนุเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม 25x1  เป็นหุ้นสามญั 
5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น าออกขายแล้วทัง้หมด  ต่อมา 1  เมษายน 25x2  มีมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าการจดทะเบียนเพิ่มทนุหุ้นสามญั  2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100  บาท ขายใน
ราคาตามมลูคา่  โดยจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่    1  มิถนุายน  25x2  ผู้ ถือ
หุ้นทกุคนช าระคา่หุ้นครบ  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

 25x2 

 เม.ย. 1 บนัทกึความจ า :  จดทะเบียนเพิ่มทนุหุ้นสามญั 2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

  

ม.ิย. 1 เดบติ  เงินสด    200,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญั    200,000 

 บนัทกึการขายหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนเพิ่ม 
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การลดทนุ  (Capital decrease) 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1224–1227  และ  1228  และ
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา  139 – 144  ได้บญัญัติเก่ียวกบัการลดทนุ
ของบริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดัไว้  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  การลดทนุของบริษัทจะต้องมีมตพิิเศษของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  บริษัทจะลดทุนให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนท่ีจดทะเบียนไม่ได้ ยกเว้นบริษัท
มหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 139  หาก
บริษัทมีการปรับปรุงภายในเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ 
บริษัทสามารถลดทนุลงให้เหลือน้อยกวา่ร้อยละ 25 ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

3.  บริษัทจะลดทนุโดยการลดมลูคา่หุ้นแตล่ะหุ้นให้ต ่าลงหรือลดจ านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ 

        4.  บริษัทจ ากัดต้องโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ท้องท่ีเก่ียวกับการลดทุนอย่างน้อยหนึ่งคราว 
และมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจ้าหนีข้องบริษัท และให้เจ้าหนีส้่งค าคดัค้านภายใน 30 วนั นบัแต่
วนับอกกลา่ว  สว่นบริษัทมหาชนจ ากดัต้องโฆษณาการลดทนุในหนงัสือพิมพ์และมีหนงัสือแจ้งมติ
การลดทุนไปยังเจ้าหนีข้องบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีลงมติผู้ ถือหุ้น และให้เจ้าหนีส้่งค า
คดัค้านภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งมตนิัน้  

5.  ถ้าเจ้าหนีค้นใดคนหนึง่ไมไ่ด้คดัค้านด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินทนุของ
บริษัทจ ากดัในสว่นลดทนุยงัต้องรับผิดตอ่เจ้าหนีเ้พียงจ านวนท่ีรับทนุคืนภายในสองปีนบัตัง้แตจ่ด
ทะเบียนการลดทนุนัน้  สว่นบริษัทมหาชนจ ากดัจะต้องรับผิดตอ่เจ้าหนีภ้ายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีจด
ทะเบียนลดทนุ  

6.  บริษัทจะต้องน ามตพิิเศษอนญุาตให้ลดทนุไปจดทะเบียนภายใน 14วนั นบัแตว่นัท่ีได้
ลงมต ิ 

การลดทุนถือเป็นวิธีการบริหารเงินทุนของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เกิด
ความเหมาะสม  ซึ่งบริษัทอาจจะมีเงินทุนในการด าเนินงานมากเกินไปไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต้องการลดจ านวนทุนจดทะเบียนลงเพ่ือคืนทุนให้กับผู้ ถือหุ้ น หรือบริษัทเกิดภาวะขาดทุน
สะสม  จนไม่สามารถลบล้างผลขาดทุนสะสมนัน้ได้  จึงต้องลดจ านวนทุนเพ่ือล้างผลขาดทุน
สะสม ให้น้อยลงหรือล้างยอดทัง้หมดแล้วแตก่รณี   

การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการลดทนุของบริษัท  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.2  ดงันี ้
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ตัวอย่าง 7.2  บริษัท พีชยา จ ากัด มีทนุเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25x1 เป็นทนุหุ้นสามญั 10,000 
หุ้น มูลค่าหุ้ นละ 100 บาท บริษัทท าการลดทุนลงตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยลดมูลค่าหุ้ น
สามญัจาก 100 บาท เหลือมลูคา่หุ้นละ 75 บาท การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

25x1 

 ม.ค. 1 เดบติ  ทนุหุ้นสามญั   250,000 

  เครดติ  สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดทนุ 250,000 

 บนัทกึการลดทนุจากราคาตามมลูคา่หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 75 บาท 

 

หุ้นทนุซือ้คืน (Treasury stock) 
การซือ้หุ้นคืนสามารถกระท าได้ในกรณีเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ถ้าเป็นบริษัทจ ากัดไม่

สามารถซือ้หุ้นของบริษัทตนเองคืนได้  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2544  อนญุาตให้ซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งได้
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธ์ิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธ์ิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้
ถือหุ้นเห็นวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

2.  บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน เม่ือบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คลอ่งสงู บริษัทอาจซือ้หุ้นทนุของตนเองท่ีได้น าออกขายไปแล้วกลบัคืนมาด้วยเหตผุลตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1  บริษัทต้องการลดขนาดของบริษัทให้เล็กลง  
2.2  บริษัทต้องการลดจ านวนหุ้นในมือผู้ ถือหุ้นลงเพ่ือเพิ่มก าไรตอ่หุ้น  
2.3  บริษัทต้องการเพิ่มมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นบริษัทให้สงูขึน้ 

2.4  บริษัทต้องการมีหุ้นทนุเพิ่มเตมิส าหรับใช้ในการซือ้กิจการอ่ืน 

2.5  บริษัทซือ้หุ้นคืนมาเพื่อต้องการให้เป็นผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนกังาน 

2.6  บริษัทต้องการป้องกนัการถกูซือ้กิจการ 
 

เม่ือบริษัทซือ้หุ้นทนุคืนกลบัมา บริษัทสามารถน าหุ้นทนุซือ้คืนออกขายได้เม่ือพ้นก าหนด 
6 เดือนนับแต่วันซือ้หุ้ นคืน  และจะต้องขายหุ้ นทุนซือ้คืนให้หมดภายใน 3 ปี เม่ือพ้นก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทต้องยกเลิกหุ้นทนุซือ้คืน ในกรณีท่ีบริษัทจะออกขายหุ้นใหม่ บริษัทต้อง
ขายหุ้นทนุซือ้คืนให้เสร็จสิน้ก่อน   
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  ได้ให้ความหมายและวิธีการบญัชีส าหรับหุ้นทนุ
ซือ้คืน  ไว้ในแนวปฏิบตัทิางการบญัชีเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนของกิจการ ดงันี ้

 

1. ความหมายของหุ้นทุนซือ้คืน 

      หุ้นทนุซือ้คืน หมายถึง  หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ และตราสารทนุอยา่งอ่ืนทีมีสิทธิและมี
ลกัษณะเทียบเท่าหุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ซือ้คืนกลบัมา  หุ้นทนุซือ้คืนไม่ใช่สินทรัพย์ของ
บริษัทแตเ่ป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ ถือหุ้นในสินทรัพย์ของบริษัท 

  

2. วิธีการบันทกึบัญชีส าหรับหุ้นทุนซือ้คืน 

      เม่ือบริษัทซือ้หุ้นทนุกลบัคืนมา  หุ้นทนุซือ้คืนไม่ใช่สินทรัพย์ของบริษัทแตเ่ป็นการลด
สิทธิเรียกร้องของผู้ ถือหุ้นในสินทรัพย์  บริษัทต้องแสดงหุ้นทุนซือ้คืนหกัออกจากส่วนของผู้ ถือหุ้น  
คา่ใช้จา่ยในการซือ้หุ้นทนุคืนถือเป็นต้นทนุของหุ้นทนุซือ้คืน ไม่ถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ  
แต่จะแสดงเป็นรายการหักในของส่วนของผู้ ถือหุ้ นในงบแสดงฐานะการเงิน  การบนัทึกบัญชี
เก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืน มี 2 วิธี คือ วิธีราคาทนุ และวิธีราคาตามมลูคา่ 

2.1 วิธีราคาทุน (Cost method)   

           วิธีนีหุ้้ นทุนซือ้คืนจะบนัทึกด้วยราคาทุนท่ีกิจการซือ้กลับคืนมา และลดลงด้วย
จ านวนเดียวกันเม่ือกิจการขายหุ้นทุนซือ้คืนนัน้  จะไม่มีผลกระทบกับจ านวนทุนท่ีออกและเรียก
ช าระแล้ว เน่ืองจากจ านวนหุ้นทนุท่ีออกจ าหนา่ยไมเ่ปล่ียนแปลง  การบนัทกึบญัชีส าหรับหุ้นทนุซือ้
คืนวิธีราคาทนุ  จะเป็นดงันี ้

2.1.1  เม่ือบริษัทซือ้หุ้นคืน  บริษัทจะบนัทกึคา่ใช้จา่ยท่ีจา่ยไปเพ่ือซือ้หุ้นคืนใน 

บญัชีหุ้นทุนซือ้คืน  และหากบริษัทน าหุ้นทุนซือ้คืนออกขายจะบนัทึกลดหุ้นทุนซือ้คืนลง หาก
บริษัทซือ้หุ้นคืนหลายครัง้ในราคาท่ีแตกต่างกัน  บริษัทต้องค านวณต้นทุนหุ้นทุนซือ้คืนท่ีน าออก
ขายโดยใช้ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั / หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

    เครดติ  เงินสด      xx 

 

  2.1.2  เม่ือบริษัทน าหุ้นทุนซือ้คืนออกขาย  การน าหุ้นทุนซือ้คืนออกขาย
บริษัทอาจขายหุ้นทุนซือ้คืนได้ในราคาสงูกว่าต้นทนุท่ีซือ้มา ผลต่างทางด้านเครดิตจะบนัทึกเพิ่ม
บญัชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้คืน  ในทางตรงกันข้ามถ้าบริษัทขายหุ้นทุนซือ้คืนได้ในราคาต ่ากว่า
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ต้นทนุท่ีซือ้มา ผลตา่งด้านเดบติจะบนัทกึลดบญัชีสว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน  หากไม่มีบญัชีส่วนเกินหุ้น
ทนุซือ้คืนหรือมีไมเ่พียงพอ ให้เดบติผลตา่งในบญัชีก าไรสะสม   
           2.1.2.1  กรณีขายหุ้ นทุนซือ้คืนได้ในราคาสูงกว่าต้นทุนหุ้ นทุนท่ีซือ้มา     
จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  เงินสด      xx 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

     สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน–หุ้นสามญั/หุ้นบริุมสิทธิ xx 

 

           2.1.2.2  กรณีขายหุ้นทุนซือ้คืนได้ในราคาต ่ากว่าต้นทุนหุ้นทุนท่ีซือ้มา       
จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  เงินสด        xx 

             สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

             ก าไรสะสม       xx 

     เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ xx 

 

  2.1.3  เม่ือมีการยกเลิกหุ้นทุนซือ้คืน  หากบริษัทไม่สามารถขายหุ้นทนุซือ้คืน
ได้หรือขายได้ไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ บริษัทต้องยกเลิกหุ้นทุนซือ้คืนโดยการลดหุ้น
ทุนของบริษัทลง  และโอนปิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนด้วย  กรณีท่ีราคาตามมูลค่าหุ้นทุนท่ีน าออก
ขายสูงกว่าต้นทุนหุ้นทุนท่ีซือ้คืนมาผลต่างจะบันทึกเพิ่มบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้คืน ในทาง
ตรงกันข้ามหากราคาตามมูลค่าหุ้ นทุนท่ีน าออกขายต ่ากว่าต้นทุนหุ้ นทุนท่ีซือ้คืนมาผลต่างจะ
บนัทกึลดสว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืน หากบญัชีสว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนมีไม่เพียงพอ ให้เดบิตผลตา่ง
ในบญัชีก าไรสะสม   

          2.1.3.1  กรณีราคาตามมลูคา่หุ้นท่ีน าออกขายสงูกวา่ต้นทนุหุ้นทนุท่ีซือ้ 

คืนมา  จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  ทนุหุ้นสามญั/ทนุหุ้นบริุมสิทธิ   xx 

             สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั/หุ้นบริุมสิทธิ (ถ้ามี)  xx 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน     xx 

     สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืน–หุ้นสามญั/หุ้นบริุมสิทธิ  xx 
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          2.1.3.2  กรณีราคาตามมลูคา่หุ้นท่ีน าออกขายต ่ากวา่ต้นทนุหุ้นทนุท่ีซือ้ 

คืนมา  จะบนัทกึบญัชีโดย 

เดบติ  ทนุหุ้นสามญั/ทนุหุ้นบริุมสิทธิ      xx 

             สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั/บริุมสิทธิ (ถ้ามี)     xx 

             สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน– หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

             ก าไรสะสม         xx 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน– หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ    xx 

 

  2.1.4  การแสดงรายการหุ้นทุนซือ้คืนในงบแสดงฐานะการเงนิ  

          บริษัทต้องแสดงรายการหุ้นทุนซือ้คืนตามราคาทุนเป็นรายการสดุท้ายใน
สว่นของผู้ ถือหุ้น โดยหกัจากยอดรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ดงันี ้

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

       ทนุจดทะเบียน 

                    ทนุหุ้นสามญั  xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท      xx 

         ทนุท่ีออกและเรียกช าระ 

      ทนุหุ้นสามญั xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท    xx 

    สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     xx 

  สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน     xx  xx 

 ก าไรสะสม 

       จดัสรรแล้ว 

      เงินส ารองตามกฎหมาย    xx 

     เงินส ารองทัว่ไป     xx 

       ยงัไมจ่ดัสรร      xx   xx 

หัก  หุ้นทุนซือ้คืน                  (xx) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น                    xx 
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 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกับหุ้นทนุซือ้คืนวิธีราคาทุน และการแสดงรายการส่วนของผู้ ถือหุ้น
ในงบการเงิน สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.4  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.4  บริษัท เป็นต่อ จ ากัด จดทะเบียนทุนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  25x1 เป็นหุ้นสามัญ 
20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  50 บาท น าออกขายในราคาหุ้นละ 55 บาท บริษัทมีรายการในส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 หลงัจากปิดบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

  ทนุหุ้นสามญั  20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท  1,000,000  บาท 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        100,000  บาท 

  ก าไรสะสม           70,000  บาท 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      1,170,000  บาท 

 

 ตอ่มาในปี  25x2  บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัคืนมา  โดยก าหนดวา่จะขายให้หมดภายในวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 25x2  หากขายไมห่มดบริษัทจะยกเลิกหุ้นซือ้คืนทัง้หมด  รายการเก่ียวข้องกบัหุ้นทนุ
ซือ้คืนในปี 25x2 มีดงันี ้

 มกราคม     20 บริษัทซือ้หุ้นทนุคืน  3,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 60 บาท 

 มีนาคม     15 บริษัทซือ้หุ้นคืน  1,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 52 บาท  

 มิถนุายน    1 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  1,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ  65 บาท 

 สิงหาคม   25 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  1,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 53 บาท  

 ตลุาคม    30 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  600 หุ้น ในราคาหุ้นละ  44 บาท 

 ธนัวาคม   30 บริษัทยกเลิกหุ้นซือ้คืนท่ีเหลือทัง้หมด 

 

การบันทกึบัญชี 

 25x2 

 ม.ค.  20    เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั  180,000 

    เครดติ  เงินสด     180,000 

   บนัทกึซือ้หุ้นสามญัคืนในราคาหุ้นละ 60 บาท 
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25x2 

 มี.ค.  15 เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั    52,000 

    เครดติ  เงินสด       52,000 

   บนัทกึซือ้หุ้นสามญัคืนในราคาหุ้นละ 52 บาท 

 

 ม.ิย.  1  เดบติ  เงินสด  (1,500 x 65)    97,500 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (1,500 x 58*)     87,000 

     สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั      10,500 

บนัทกึการขายหุ้นซือ้คืนในราคาหุ้นละ 65 บาท 

* ต้นทนุหุ้นทนุซือ้คืนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  
  = (3,000x 60) + (1,000x 52) / 4,000 =  58 บาท/หุ้น 

 

 ส.ค. 25  เดบติ  เงินสด  (1,200 x 53)    63,600 

              สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั     6,000 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (1,200 x 58)     69,600 

   บนัทกึการขายหุ้นซือ้คืนในราคาหุ้นละ 53 บาท 

  

 ต.ค. 30  เดบติ  เงินสด  (600 x 44)    26,400 

              สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั     4,500 

              ก าไรสะสม       3,900 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (600 x 58)    34,800 

   บนัทกึการขายหุ้นซือ้คืนในราคาหุ้นละ 44 บาท  

 

ธ.ค. 30  เดบติ  ทนุหุ้นสามญั  (700x50)    35,000  

              สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (700x5)     3,500 

              ก าไรสะสม       2,100 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (700 x 58)    40,600 

   บนัทกึการยกเลิกหุ้นซือ้คืน 
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การแสดงรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้น (บางสว่น) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  25x2  จะเป็นดงันี ้

         (หนว่ย : บาท) 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น (บางส่วน) 

ทนุหุ้นสามญั  20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท   1,000,000   

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        100,000   
  สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน-หุ้นสามญั         10,500   
  ก าไรสะสม           70,000   
  หกั  หุ้นทนุซือ้คืน (2,500 หุ้น หุ้นละ 58 บาท)   (145,000) 
  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น     1,035,500   

 

การแสดงรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้น (บางสว่น) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2  จะเป็นดงันี ้

(หนว่ย : บาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บางส่วน) 

ทนุหุ้นสามญั  19,300 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท     965,000   

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (100,000 – 3,500)       96,500   
  ก าไรสะสม (70,000 – 3,900 – 2,100)        64,000   
  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น     1,125,500   

 

2.2  วิธีราคาตามมูลค่า (Par value method) 
              วิธีนีหุ้้นทุนซือ้คืนจะบนัทึกด้วยวิธีราคาตามมูลค่า และลดบญัชีส่วนเกินมูลค่า

หุ้นตามสดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีซือ้คืนกบัหุ้นเดิมทัง้หมดตัง้แตน่ าออกขายครัง้แรก หากต้นทนุหุ้น
ทนุซือ้คืนสงูกว่าราคาตามบญัชีท่ีน าออกขายครัง้แรก  ให้น าผลตา่งท่ีเกิดขึน้ไปหกัจากก าไรสะสม  
แต่ถ้าต้นทุนหุ้นทุนซือ้คืนต ่ากว่าราคาตามบญัชีท่ีน าออกขายครัง้แรก ให้บนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึน้
เป็นสว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน   การบนัทกึบญัชีส าหรับหุ้นทนุซือ้คืนวิธีราคาตามมลูคา่ จะเป็นดงันี ้

2.2.1  เม่ือบริษัทซือ้หุ้นคืน  บริษัทจะบนัทกึต้นทนุหุ้นทนุซือ้คืนด้วยราคาตาม 

มูลค่าท่ีขายครัง้แรก  หากมีบญัชีส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นเม่ือขายครัง้แรกให้โอนปิดบญัชี
ด้วย  ถ้าซือ้หุ้นทนุคืนมาในราคาท่ีสงูกว่ามลูคา่ ผลตา่งด้านเดบิตจะลดบญัชีก าไรสะสม   แตถ้่า
ซือ้หุ้นทนุคืนมาในราคาท่ีต ่ากวา่มลูคา่  ผลตา่งทางด้านเครดติจะเพิ่มบญัชีสว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน  
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            2.2.1.1  กรณีต้นทนุหุ้นทนุซือ้คืนสงูกวา่ราคาตามมลูคา่ท่ีขายครัง้แรก 

   เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน (ราคาตามมลูคา่)   xx 

             สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั /บริุมสิทธิ (ถ้ามี)  xx 

             ก าไรสะสม     xx 

    เครดติ  เงินสด      xx 

 

          2.2.1.2  กรณีต้นทนุหุ้นทนุซือ้คืนต ่ากวา่ราคาตามมลูคา่ท่ีขายครัง้แรก 

   เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน (ราคาตามมลูคา่)   xx 

             สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั /บริุมสิทธิ (ถ้ามี)  xx 

             เครดติ  เงินสด      xx 

     สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน    xx 

 

2.2.2  เม่ือบริษัทน าหุ้นทุนซือ้คืนออกขาย  หากบริษัทมีการขายหุ้นทนุซือ้คืน 

การบนัทกึบญัชีจะเหมือนกบัการขายหุ้นปกติ ถ้าขายในราคาท่ีสงูกวา่มลูคา่หุ้น ผลตา่งด้านเครดิต
จะบนัทึกเพิ่มบญัชีส่วนเกินมลูคา่หุ้น แตถ้่าขายในราคาท่ีต ่ากว่ามลูคา่ผลตา่งด้านเดบิตให้น าไป
ลดบญัชีส่วนเกินหุ้ นทุนซือ้คืน  หากไม่มีบัญชีส่วนเกินหุ้นทุนซือ้คืนหรือมีไม่เพียงพอ ให้เดบิต
ผลตา่งในบญัชีก าไรสะสม  
           2.2.2.1  กรณีขายหุ้นทุนซือ้คืนได้ในราคาสูงกว่าราคาตามมูลค่าท่ีซือ้มา
ครัง้แรก  จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  เงินสด      xx 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั/หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

 

         2.2.2.2  กรณีขายหุ้นทนุซือ้คืนได้ในราคาต ่ากว่าราคาตามมลูคา่ท่ีซือ้มาครัง้
แรก  จะบนัทกึบญัชีโดย 

   เดบติ  เงินสด        xx 

             สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ  xx 

             ก าไรสะสม     xx 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั /หุ้นบริุมสิทธิ  xx 
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  2.2.3  เม่ือมีการยกเลิกหุ้นทุนซือ้คืน  หากบริษัทไม่สามารถขายหุ้นทนุซือ้คืน
ได้หรือขายได้ไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ บริษัทต้องยกเลิกหุ้นทุนซือ้คืนโดยการลดหุ้น
ทนุลงด้วยราคาตามมลูคา่ การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

   เดบติ  ทนุหุ้นสามญั/หุ้นบริุมสิทธิ     xx 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน      xx 

 

  2.2.4  การแสดงรายการหุ้นทุนซือ้คืนในงบแสดงฐานะการเงนิ  

          บริษัทต้องแสดงรายการหุ้นทุนซือ้คืนด้วยราคาตามมูลค่าหักจากหุ้นทุน
ทัง้หมดท่ีน าออกขาย ดงันี ้

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

       ทนุจดทะเบียน 

                    ทนุหุ้นสามญั  xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท      xx 

         ทนุท่ีออกและเรียกช าระ 

      ทนุหุ้นสามญั xx หุ้น มลูคา่หุ้นละ xx บาท  xx 

   หัก หุ้นทุนซือ้คืน              (xx)  xx 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     xx 

  สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืน     xx  xx 

 ก าไรสะสม 

       จดัสรรแล้ว 

      เงินส ารองตามกฎหมาย    xx 

     เงินส ารองทัว่ไป     xx 

       ยงัไมจ่ดัสรร      xx   xx 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น                  xx 
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การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนวิธีราคาตามมลูคา่ และการแสดงรายการส่วนของผู้
ถือหุ้นในงบการเงิน สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.5  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.5  จากตวัอย่าง 7.4  วนัท่ี 1 มกราคม  25x1 บริษัท เป็นต่อ จ ากัด จดทะเบียนหุ้น
สามญั 20,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ  50 บาท น าออกขายในราคาหุ้นละ 55 บาท บริษัทมีรายการใน
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 หลงัจากปิดบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

  ทนุหุ้นสามญั  20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท  1,000,000  บาท 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        100,000  บาท 

  ก าไรสะสม           70,000  บาท 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น     1,170,000  บาท 

 

 ตอ่มาในปี  25x2  บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัคืนมา  โดยก าหนดวา่จะขายให้หมดภายในวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 25x2  หากขายไมห่มดบริษัทจะยกเลิกหุ้นซือ้คืนทัง้หมด  รายการท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นทนุ
ซือ้คืนในปี 25x2 มีดงันี ้

 มกราคม     20 บริษัทซือ้หุ้นทนุคืน  3,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 60 บาท 

 มีนาคม     15 บริษัทซือ้หุ้นคืน  1,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 52 บาท  

 มิถนุายน    1 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  1,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ  65 บาท 

 สิงหาคม   25 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  1,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 53 บาท  

 ตลุาคม    30 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  600 หุ้น ในราคาหุ้นละ  44 บาท 

 ธนัวาคม   30 บริษัทยกเลิกหุ้นซือ้คืนท่ีเหลือทัง้หมด 

   

การบันทกึบัญชี 

 25x2 

 ม.ค.  20    เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั(3,000 x 50)  150,000 

              สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (3,000 x 5)      15,000 

              ก าไรสะสม            15,000 

    เครดติ  เงินสด     180,000 

   บนัทกึซือ้หุ้นสามญัคืนในราคาหุ้นละ 60 บาท 
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25x2 

มี.ค. 15  เดบติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (1,000 x 50)  50,000 

              สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (1,000 x 5)      5,000 

    เครดติ  เงินสด       52,000 

     สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั      3,000 

   บนัทกึซือ้หุ้นสามญัคืนในราคาหุ้นละ 52 บาท 

  

 ม.ิย.  1  เดบติ  เงินสด  (1,500 x 65)    97,500 

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (1,500 x 50)     75,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        22,500 

บนัทกึการขายหุ้นซือ้คืนในราคาหุ้นละ 65 บาท 

 

 ส.ค. 25  เดบติ  เงินสด  (1,200 x 53)    63,600 

               เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (1,200 x 50)     60,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั         3,600 

   บนัทกึการขายหุ้นซือ้คืนในราคาหุ้นละ 53 บาท 

  

 ต.ค. 30  เดบติ  เงินสด  (600 x 44)    26,400 

              สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั     3,000 

              ก าไรสะสม          600 

               เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (600 x 50)    30,000 

   บนัทกึการขายหุ้นซือ้คืน ในราคาหุ้นละ  44 บาท 

 

 ธ.ค. 30  เดบติ  ทนุหุ้นสามญั  (700x50)    35,000  

    เครดติ  หุ้นทนุซือ้คืน – หุ้นสามญั (700 x 50)    35,000 

   บนัทกึการยกเลิกหุ้นซือ้คืน 
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การแสดงรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้น (บางสว่น) ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน  25x2  จะเป็นดงันี ้

                 (หนว่ย : บาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บางส่วน) 

ทนุหุ้นสามญั  20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท  1,000,000 

หกั  หุ้นทนุซือ้คืน 2,500 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท   (125,000)    875,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (100,000–15,000–5,000+22,500)         102,500   
  สว่นเกินหุ้นทนุซือ้คืน-หุ้นสามญั                   3,000   
  ก าไรสะสม  (70,000 – 15,000)                  55,000   
  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      1,035,500   

 

การแสดงรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้น (บางสว่น) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2  จะเป็นดงันี ้

        (หนว่ย : บาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บางส่วน) 

ทนุหุ้นสามญั  19,300 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท         965,000   

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (102,500 + 3,600)         106,100   
  ก าไรสะสม (70,000 – 15,000 – 600)         54,400   
  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      1,125,500   

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้น  (Stock warrants) 
นจุรี  พิเชฐกลุ  (2556 :  426)  ได้กล่าวไว้ว่า  บริษัทอาจจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นได้ในราคาท่ีก าหนดและในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ สิทธิท่ีออกให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ และสิทธิท่ีจะเลือกซือ้หุ้น 

พรรณิภา  รอดวรรณะและคณะ  (2552 : 201)  ได้กล่าวไว้ว่า สิทธิพิเศษในการซือ้หุ้น คือ 
สิทธิท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีบริษัทออกใหม่ได้ก่อนคนอ่ืน โดยบริษัทจะ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ท่ีมีสิทธิตามราคาท่ีก าหนดภายในระยะเวลาท่ี
ระบไุว้ 

ดงันัน้  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น คือ เอกสารท่ีแสดงสิทธิพิเศษท่ีจะซือ้หุ้นทุนท่ีบริษัท
ออกให้แก่ผู้ มีสิทธิ  โดยผู้ ถือเอกสารดงักล่าวมีสิทธิซือ้หุ้นทุนของบริษัทได้ในราคาท่ีก าหนดและ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยใบแสดงสิทธิซือ้หุ้ นจะเป็นรายการหนึ่งท่ีแสดงอยู่ในส่วนของผู้ ถือ
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หุ้นในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจ ากัด  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้ น อาจจะ
เป็นสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทท่ีจะออกเพ่ือระดมเงินทนุเพิ่มในอนาคต โดย
ปกติมกัจะออกเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัเป็นส่วนใหญ่ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถท่ีจะน ามาใช้สิทธิแลกซือ้หุ้นท่ีออกได้ในราคาพิเศษ ซึง่เป็นราคาท่ีต ่ากว่ามลูคา่ยตุิธรรมใน
ขณะนัน้ ดงันัน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินประเภทหนึ่งของบริษัทมหาชน ท่ี
น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาเงินทนุ เพราะมีความสะดวกในการซือ้ขาย ท่ีสามารถแยกจาก
ตวัหลกัทรัพย์ได้  การออกใบแสดงสิทธิซือ้หุ้นแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 

1.  ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีออกพร้อมกับหลักทรัพย์อ่ืน 

       เม่ือบริษัทมีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน เชน่ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นกู้   บริษัทอาจจะออกใบส าคญั
แสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัพร้อมกับการออกหลกัทรัพย์นัน้  เพ่ือจูงใจให้นักลงทุนซือ้หลกัทรัพย์อ่ืน
เพิ่มมากขึน้  โดยในใบแสดงสิทธิซือ้หุ้ นได้ก าหนดสิทธิซือ้หุ้ นสามัญในราคาและระยะเวลาท่ี
แนน่อน   

       การบันทึกบัญชีการให้ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นพร้อมกับหลักทรัพย์อ่ืน  บริษัท
จะต้องแบง่ราคาขายรวมเพ่ือแยกราคาของหลกัทรัพย์และราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นออก
จากกนั  ซึง่สามารถค านวณได้ 2 กรณีคือ 

      1.1  กรณีทราบมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือมลูคา่ยตุิธรรมของใบส าคญัแสดง
สิทธิซือ้หุ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  ให้ใช้มูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือใบแสดงส าคญัแสดง
สิทธิเป็นราคาขายของหลกัทรัพย์หรือใบแสดงส าคญัแสดงสิทธิชนิดนัน้  ผลต่างจะเป็นราคาขาย
ของอีกชนิดหนึง่  การแบง่ราคาขายและการบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.6  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.6  บริษัท กานดา จ ากัด ออกหุ้นบริุมสิทธิ  5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท ขายใน
ราคาหุ้นละ  130 บาท ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั จ านวน 1,000 ใบ โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิซือ้หุ้น 1 ใบ สามารถซือ้หุ้นสามญัได้ 2 หุ้น ในราคาหุ้นละ  80 บาท (หุ้นสามญัมีมลูค่า
หุ้ นละ 100 บาท)  ในวันนีหุ้้ นบุริมสิทธิมีมูลค่ายุติธรรมหุ้ นละ 120 บาท และไม่ทราบมูลค่า
ยตุธิรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น 

 สมมติต่อมา ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิน าใบส าคัญแสดงสิทธิ 700 ใบมาซือ้หุ้ นสามัญ
จ านวน 1,400 หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือไมมี่ผู้น ามาใช้ 
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 การแบ่งราคาขาย  
  ราคาขายทัง้หมด (5,000 x 130)         650,000  บาท 

  หกั มลูคา่ยตุธิรรมของทนุหุ้นบริุมสิทธิ  (5,000 x 120)    600,000  บาท 

  มลูคา่ของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น           50,000  บาท 

  ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นตอ่ใบ   (
1,000

50,000 )            50   บาท 

 

การบันทกึบัญชี  

 เดบติ  เงินสด       650,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ     500,000 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ   100,000 

   ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั     50,000 

  บนัทกึการขายหุ้นบริุมสิทธิพร้อมใบแสดงสิทธิซือ้หุ้น 

 

 เดบติ  เงินสด  (1,400 หุ้น x 80 บาท)   112,000 

           ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั (700x 50)   35,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญั (1,400 x 100)   140,000 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        7,000 

 บนัทกึการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 

 เดบติ  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั    15,000 

  เครดติ  สว่นเกินทนุจากใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นหมดอาย ุ  15,000 

 บนัทกึใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัหมดอาย ุ
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มลูคา่ยตุธิรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

มลูคา่ยตุธิรรมรวม 

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์ 

มลูคา่ยตุธิรรมรวม 

     1.2  กรณีทราบมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญ
แสดงสิทธิซือ้หุ้น  ให้ใช้อตัราสว่นของมลูคา่ยตุธิรรมเป็นเกณฑ์ในการแบง่ราคาขายรวม สามารถ
ค านวณได้ดงันีจ้ านวนงวดดอกเบีย้ เขียนเป็นสมการค านวณได้ดงันี ้

 

 

ราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น  =  ราคาขายรวม  x       
 

 

 

ราคาของหลกัทรัพย์       =  ราคาขายรวม  x       
 

         
การแบง่ราคาขายและการบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.7  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.7  จากตวัอย่าง 7.6  บริษัท กานดา จ ากดั ออกหุ้นบริุมสิทธิ  5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท ขายในราคาหุ้นละ  130 บาท ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั จ านวน 1,000 
ใบ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น 1 ใบ สามารถซือ้หุ้ นสามญัได้ 2 หุ้น ในราคาหุ้นละ  80 บาท 
(หุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  ในวันนีหุ้้ นบุริมสิทธิมีมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 120 บาท และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีมลูคา่ยตุธิรรมใบละ 70 บาท 

 สมมติต่อมา ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิน าใบส าคัญแสดงสิทธิ 700 ใบมาซือ้หุ้ นสามัญ
จ านวน 1,400 หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือไมมี่ผู้น ามาใช้ 

 

 การแบ่งราคาขาย 

  มลูคา่ยตุธิรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น (1,000 x 70)    70,000 

  มลูคา่ยตุธิรรมของทนุหุ้นบริุมสิทธิ  (5,000 x 120)   600,000 

  มลูคา่ยตุธิรรมรวม      670,000 

 

 ราคาขายหุ้นบริุมสิทธิพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น (5,000 x 130)  =   650,000  บาท 

 



บทที่  7  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  หน้า  253 

 

ราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ   =   650,000 x 
670,000

70,000
     =    67,910  บาท         

                      
ราคาของทนุหุ้นบริุมสิทธิ   =   650,000 x  

670,000

600,000
     =  582,090  บาท 

                                   
การบันทกึบัญชี  

 เดบติ  เงินสด       650,000 

  เครดติ  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ     500,000 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ     82,090 

   ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั     67,910 

 บนัทกึการขายหุ้นบริุมสิทธิพร้อมใบแสดงสิทธิซือ้หุ้น 

 

 เดบติ  เงินสด  (1,400 หุ้น x 80 บาท)     112,000 

           ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั (700x67.91) 47,537 

  เครดติ  ทนุหุ้นสามญั (1,400 x 100)   140,000 

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั      19,537 

 บนัทกึการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 

 เดบติ  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั    20,373 

  เครดติ  สว่นเกินทนุจากใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นหมดอาย ุ   20,373 

 บนัทกึใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัหมดอาย ุ

 

2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีออกให้ผู้ถือหุ้นเดมิ 

      หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่ม  บริษัทต้องให้สิทธิซือ้หุ้นท่ีเพิ่มแก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมท่ีถืออยู่  เพ่ือป้องกันการลิดรอนสิทธิในการออกเสียงท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  
โดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่มีการบนัทึกบญัชี  เพียงแต่บนัทึก
ความจ าไว้ และแสดงรายละเอียดในทะเบียนหุ้น เม่ือมีการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเม่ือสิทธิ
หมดอายุก็ต้องบันทึกความจ า  และแสดงรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิใน
ทะเบียนหุ้นด้วย 
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 เม่ือผู้ ถือหุ้นใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีเพิ่ม  การบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการน าหุ้นออก
ขายตามปกติ จะแตกต่างเฉพาะกรณีขายในราคาต ่ากว่ามูลค่าผลต่างด้านเดบิตต้องโอนไปลด
บญัชีก าไรสะสมโดยถือเป็นการโอนก าไรสะสมสว่นหนึง่ไปเป็นทนุอยา่งถาวร 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีบริษัทออกให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิจะไมบ่งัคบัให้ผู้ ถือหุ้นต้องใช้สิทธิ 
หากมีผู้ ถือหุ้นรายใดไมป่ระสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ ก็สามารถขายสิทธินัน้ให้กบับคุคลอ่ืนไปในราคาตลาด
ของสิทธิขณะนัน้  ซึง่จะเป็นรายการบญัชีระหวา่งผู้ ถือหุ้นและผู้ ซือ้สิทธิ   

การบันทึกบัญชีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 7.8  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.8  บริษัท รัชชานนท์ จ ากดั มีทุนหุ้นสามญัท่ีน าออกขายแล้ววนัท่ี 1 มกราคม  25x1 

จ านวน  30,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100 บาท  ตอ่มาวนัท่ี 1 มิถนุายน 25x1  บริษัทจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนหุ้นสามัญจ านวน  15,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  โดยออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้ น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 1 ใบต่อผู้ ถือหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยในการซือ้หุ้นสามัญ 1 หุ้นต้องใช้ใบส าคญั
แสดงสิทธิ  3 ใบ ในขณะนัน้มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัราคาหุ้นละ  120 บาท 

 ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม  ผู้ ถือหุ้นน าใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้ซือ้หุ้น
สามัญ จ านวน  24,000 ใบ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือหมดอายุวันท่ี 30 ธันวาคม 25x1          

การบนัทกึบญัชีตัง้แตว่นัออกใบแสดงสิทธิจนถึงวนัท่ีสิทธิหมดอาย ุจะเป็นดงันี ้

 25x1 

 ม.ิย.  1  บนัทกึความจ า :  บริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

เดิมจ านวน 30,000 ใบ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น  3 ใบ  สามารถ
ซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น ดงันัน้ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีออกทัง้หมด 
สามารถซือ้หุ้นสามญัได้  10,000 หุ้น 

 

 ม.ิย. – ธ.ค. เดบติ  เงินสด  (8,000 x  120)  960,000 

    เครดติ  ทนุหุ้นสามญั  (8,000 x 100)  800,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   160,000 

   บนัทกึการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 

ธ.ค. 30  บนัทกึความจ า  :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ 6,000 ใบ หมดอายวุนันี ้
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3. ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีออกให้ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท 

      บริษัทอาจให้สิทธิแก่ผู้ บริหารหรือพนักงานเพ่ือซือ้หุ้ นของบริษัทในราคาท่ีต ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นทุน เหตุผลของการให้สิทธิอาจจะเพ่ือเพิ่มทุนของบริษัท หรือเพ่ือจูงใจให้
ผู้บริหารหรือพนกังานรู้สกึมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท  โดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้
หุ้นให้ผู้บริหารหรือพนกังานบริษัท  จะแบง่ออกเป็น  2 ประเภท คือ 

3.1  การออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นโดยถือเป็นค่าตอบแทน   
            กรณีนีบ้ริษัทตัง้ใจท่ีจะให้สิทธิซือ้หุ้ นแก่ผู้ บริหารหรือพนักงานบางรายท่ีมี

ความสามารถสูง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นโดย
ถือเป็นคา่ตอบแทนนัน้จะต้องพิจารณาว่ามีเง่ือนไขระยะเวลาของการบริการก่อนได้รับสิทธินัน้ได้
หรือไม ่ หากไมมี่เง่ือนไขระยะเวลาของการบริการก่อนได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทนัที  บริษัทจะ
บนัทึกค่าตอบแทนนัน้เป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนในวนัท่ีให้สิทธิ  แตถ้่าหากมีเง่ือนไขระยะเวลาของ
การบริการก่อนได้รับสิทธิ  บริษัทจะบนัทึกคา่ตอบแทนเป็นคา่ใช้จ่ายตลอดช่างระยะเวลาเพ่ือให้
ได้รับสิทธิ  สว่นการค านวณคา่ตอบแทนนัน้จะค านวณจากมลูคา่ยตุิธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ณ วนัท่ีให้สิทธินัน้   การบนัทกึบญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.9  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.9  วนัท่ี  1 มกราคม  25x1 บริษัท ธราธร จ ากัด  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพ่ือ
เป็นคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารระดบัสงู จ านวน  25,000 ใบ การซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ต้องใช้ใบส าคญั
แสดงสิทธิ  5  ใบ  โดยมีเง่ือนไขว่าผู้บริหารต้องปฏิบัติงานครบ 2 ปี ปีถัดไปจึงจะสามารถใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้  มลูค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิวนันีเ้ท่ากับ  15 บาท หุ้นสามญัมี
ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ราคาหุ้นสามัญท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นละ  120 บาท  ต่อมาวันท่ี  1  
เมษายน  25x3  ผู้บริหารน าใบส าคญัแสดงสิทธิมาซือ้หุ้นจ านวน  18,000 ใบ ส่วนท่ีเหลือหมดเขต
สิน้ปี 25x3    

 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 ธ.ค. 31   เดบติ  คา่ตอบแทนพนกังาน  (25,000 x 15 / 2) 187,500 

    เครดติ  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น        187,500 

   ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพ่ือเป็นคา่ตอบแทน 
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25x2 

 ธ.ค. 31   เดบติ  คา่ตอบแทนพนกังาน  (25,000 x 15 / 2) 187,500 

    เครดติ  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น         187,500 

   ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพ่ือเป็นคา่ตอบแทน 

25x3 

เม.ย. 1  เดบติ  เงินสด  (18,000/5 x 120)   432,000 

                        ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น (18,000 x 15) 270,000 

   เครดติ  ทนุหุ้นสามญั  (3,600 x 100)       360,000 

    สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        342,000 

  บนัทกึการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 

ธ.ค. 31  เดบติ  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น (7,000 x 15) 105,000 

เครดิต  สว่นเกินทนุจากใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นหมดอาย ุ  105,000 

   บนัทกึการหมดเขตใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น 

 

     3.2  การออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทน   
 กรณีนีบ้ริษัทไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะให้เป็นคา่ตอบแทนผู้บริหารหรือพนกังานเพียงคนใด 

คนหนึ่ง จะให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกัน  เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้บริหารพนกังานมีส่วนร่วมในบริษัท       
มีความจงรักภักดีต่อบริษัท  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน  โดยวนัท่ีบริษัทออกใบส าคญั
แสดงสิทธิซือ้หุ้นจะบนัทึกบญัชีเพียงบนัทึกความจ าไว้  เม่ือมีการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นจะ
บนัทึกบญัชีเช่นเดียวกับการขายหุ้นตามปกติของบริษัท  การบนัทึกบญัชีสามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 7.10  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.10  วนัท่ี 1 มีนาคม 25x1 บริษัท วรารุจ จ ากดั ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นให้แก่
พนกังานทกุคน  จ านวน  24,000  ใบ โดยในการซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้นต้องใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ  2 
ใบ หุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ  50 บาท  ในขณะนัน้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญราคาหุ้นละ  80
บาท  ตอ่มาวนัท่ี  30 กรกฎาคม พนกังานบริษัทน าใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้ซือ้หุ้นสามญั จ านวน  
16,000  ใบ  
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การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 ม.ิย.  1  บนัทกึความจ า :  บริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

จ านวน 24,000 ใบ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น  2 ใบ  สามารถซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ดงันัน้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีออกทัง้หมด สามารถ
ซือ้หุ้นสามญัได้  12,000 หุ้น 

  

ก.ค. 30  เดบติ  เงินสด  (16,000/2 x  80)  640,000 

    เครดติ  ทนุหุ้นสามญั  (8,000 x 50)  400,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   240,000 

   บนัทกึการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 

การแปลงสภาพหุ้นทนุ (Conversion of shares) 
 หากบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดแปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้น วนัท่ีมีการแปลงสภาพจากหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะต้องปิดบัญชีทุนหุ้ นบุริมสิทธิและส่วนเกินมูลค่าหุ้ นบุริมสิทธิ   
(ถ้ามี) และบนัทึกหุ้นสามญัใหม่ด้วยราคาตามมูลค่า  ถ้ามีผลต่างด้านเครดิตจะบนัทึกเพิ่มบญัชี
สว่นเกินทนุจากการแปลงสภาพหุ้น  แตถ้่ามีผลตา่งด้านเดบิตจะบนัทึกลดก าไรสะสม  การบนัทึก
บญัชีสามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 7.11  ดงันี ้

 

ตัวอย่าง 7.11  บริษัท ศราวฒุิ จ ากดั บริษัทจดทะเบียนทนุหุ้นสามญั จ านวน  20,000 หุ้น ราคา
ตามมูลค่าหุ้ นละ 50 บาท และหุ้ นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้  10,000 หุ้ น หุ้ นละ 30 บาท        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 มีรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้น ก่อนการแปลงสภาพหุ้นทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

  ทนุหุ้นสามญั  15,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท     750,000  บาท 

  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ  10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 30 บาท     300,000  บาท 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        150,000  บาท 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ         50,000  บาท 

  ก าไรสะสม           90,000  บาท 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      1,340,000  บาท 
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 ตอ่มาวนัท่ี 15 มกราคม 25x2  ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิจ านวน  4,000 หุ้น  ต้องการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั โดยหุ้นบริุมสิทธิ 2 หุ้น แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น การบนัทึกบญัชีจะเป็น
ดงันี ้

 25x2 

 ม.ค. 15  เดบติ  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ  (4,000 x 30)  120,000 

                        สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ (4,000 x 5)   20,000 

    เครดติ  ทนุหุ้นสามญั  (4,000/2 x 50)       100,000 

     สว่นเกินทนุจากการแปลงสภาพหุ้น        40,000 

   บนัทกึการแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั 

 

 จากตวัอยา่ง  7.11  หากผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิจ านวน  4,000 หุ้น  ต้องการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั โดยหุ้นบริุมสิทธิ 1 หุ้น แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

25x2 

 ม.ค. 15  เดบติ  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ  (4,000 x 30)  120,000 

                        สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ (4,000 x 5)   20,000 

                         ก าไรสะสม      60,000 

    เครดติ  ทนุหุ้นสามญั  (4,000 x 50)       200,000 

   บนัทกึการแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั 

 

การแยกหุ้นและการรวมหุ้น (Stock split – up and Stock split – down) 

 หากบริษัทมีความสามารถในการหาก าไรสงู หรือไม่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลานานท า
ให้มียอดก าไรสะสมคงเหลือเป็นจ านวนมาก  อาจส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทมีราคา
สงูขึน้  เช่น  บริษัทน าหุ้นสามญัออกขายในราคาหุ้นละ 50 บาท แตม่ลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญั
วนันัน้มีราคาหุ้นละ  150 บาท การท่ีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทมีราคาสูงอาจท าให้ผู้ลงทุนมี
ความสนใจท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท แตเ่น่ืองจากจ านวนหุ้นมีจ ากดัและมลูคา่ยตุิธรรมสูงไป ผู้ลงทุน
ไมส่ามารถซือ้หุ้นของบริษัทได้หรือความสามารถในการซือ้หุ้นลดลง  บริษัทอาจท าการแยกหุ้นเพ่ือ
เพิ่มจ านวนหุ้นและลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นลง  ส่งผลให้มูลคา่ยุติธรรมของหุ้นลดลง ท าให้ผู้ลงทุน
สามารถซือ้หุ้นของบริษัทได้  ตวัอย่างเช่น บริษัทมีหุ้นสามญั 1,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  1,000 บาท 
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บริษัทท าการแยกหุ้น จาก 1 หุ้นเดิม เป็นหุ้นใหม่ 5 หุ้น  ดงันัน้ หุ้นใหม่ของบริษัท จะมีหุ้นสามญั  
5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 200 บาท 

ในทางตรงกนัข้ามหากบริษัทมีจ านวนหุ้นมากไป ต้องการลดจ านวนหุ้นในมือผู้ ถือหุ้นลง
หรือมูลค่าหุ้นของบริษัทต ่าไป บริษัทอาจท าการรวมหุ้นเพ่ือลดจ านวนหุ้นลงและเพ่ือเพิ่มมูลค่า
ของหุ้นแตล่ะหุ้นขึน้ ตวัอยา่งเชน่  บริษัทมีหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค้าหุ้นละ  50 บาท  บริษัทท า 

การรวมหุ้น จาก 5 หุ้นเดิม เป็น 2 หุ้นใหม่  ดงันัน้หุ้นใหม่ของบริษัท จะมีหุ้นสามญัจ านวน  4,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นละ 125 บาท 

 การแยกหุ้นและการรวมหุ้นจะไม่มีผลท าให้ทุนของบริษัทเปล่ียนแปลง แต่ท าให้จ านวน
หุ้นและมลูคา่หุ้นเปล่ียนแปลงเท่านัน้  วิธีการปฏิบตัิทางบญัชีจะไม่มีการบนัทึกบญัชี  เพียงแคล่ง
เป็นรายการบนัทกึความจ าเทา่นัน้ 
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สรุป 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นมีหลายกรณีด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน  การลด
ทนุ  การซือ้หุ้นทนุคืน  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น  การแปลงสภาพหุ้น  การแยกหุ้นและ
การรวมหุ้น  เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงจะมีผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้หรือลดลง  เม่ือบริษัท
บนัทกึการเปล่ียนแปลงแล้วบริษัทจะต้องแสดงสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินให้ถกูต้องด้วย 

 การเพิ่มทุนของบริษัทเป็นวิธีการจดัหาเงินทุนวิธีหนึ่ง  หากบริษัทต้องการขยายกิจการหรือ
ต้องการปรับปรุงโครงสร้างเงินทนุ  บริษัทจ าเป็นต้องมีเงินทนุมาใช้ในการขยายกิจการ  ส่วนการลดทนุ
เกิดขึน้กรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมและต้องการล้างผลขาดทนุสะสมให้หมดไปหรือทุนท่ีมีอยู่
เดมิมากเกินไป  และไมไ่ด้น ามาใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

การซือ้หุ้นคืนสามารถกระท าได้ในกรณีเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ถ้าเป็นบริษัทจ ากัดไม่
สามารถซือ้หุ้นของบริษัทตนเองคืนได้  โดยบริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย
กบัมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นซึ่งได้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ
สิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ ถือหุ้นเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือบริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือ
การบริหารทางการเงิน เช่น  ต้องการลดขนาดของบริษัทให้เล็กลง  ต้องการลดจ านวนหุ้นในมือผู้
ถือหุ้นลงเพ่ือเพิ่มก าไรตอ่หุ้น  ต้องการเพิ่มมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นบริษัทให้สงูขึน้  เป็นต้น 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเป็นเอกสารท่ีแสดงสิทธิพิเศษท่ีจะซือ้หุ้นทนุท่ีบริษัทออกใหม่ ผู้
ถือเอกสารดังกล่าวมีสิทธิซือ้หุ้ นทุนได้ในราคาท่ีก าหนดและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดย
ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้ นจะเป็นรายการหนึ่งท่ีแสดงอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้ นในงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทมหาชนจ ากดั  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นอาจจะเป็นสิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัหรือซือ้หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทท่ีจะออกเพ่ือระดมเงินทนุเพิ่มในอนาคต  
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  บริษัทจดทะเบียนทนุหุ้นสามญั จ านวน  30,000 หุ้น ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 50 บาท น า
ออกขายทัง้หมดในราคาหุ้นละ  70 บาท  ตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นตกลงให้บริษัทท าการลดทนุ
ของบริษัทลง  โดยลดราคาตามมลูคา่หุ้นเหลือหุ้นละ  20 บาท  
 

ให้ท า  

1.  บนัทึกรายการลดทนุของบริษัท 

 2.  แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้นภายหลงัการลดทนุ  

 

ข้อ 2.  บริษัท อภิชิต จ ากดั น าหุ้นสามญัออกขายเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25x1  จ านวน  6,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท ขายในราคาหุ้นละ 130 บาท  และน าหุ้นบริุมสิทธิ7% ออกขาย 4,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 60 บาท ขายในราคาหุ้นละ 75 บาท สิน้งวดบริษัทมีบญัชีก าไรสะสม  65,000 บาท 

 ตอ่มาในระหวา่งปี 25x2  ได้ซือ้หุ้นคืนมาและขายหุ้นท่ีซือ้คืน ดงันี ้

30  มกราคม  บริษัทซือ้หุ้นสามญัคืน จ านวน  1,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท 

1  เมษายน   บริษัทซือ้หุ้นบริุมสิทธิคืน จ านวน  1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 70 บาท 

15  พฤษภาคม  บริษัทขายหุ้นสามญัท่ีซือ้คืน จ านวน 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 125 บาท 

30  มิถนุายน  บริษัทขายหุ้นบริุมสิทธิท่ีซือ้คืน จ านวน  800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 80 บาท 

 

ให้ท า  

1.  บนัทึกการจ าหนา่ยหุ้นในปี 25x1 

 2.  บนัทึกรายการเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนในปี 25x2 (วิธีราคาทนุ) 
 3.  แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 25x2 (วิธีราคาทนุ) 
  

ข้อ 3.  บริษัท ณิชาภทัร จ ากดั จดทะเบียนทนุเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  25x1  เป็นหุ้นสามญัจ านวน
30,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ  100 บาท น าออกขายในราคาหุ้นละ 115 บาท บริษัทมีรายการในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1 หลงัจากปิดบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
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  ทนุหุ้นสามญั  30,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  3,000,000  บาท 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        450,000  บาท 

  ก าไรสะสม         150,000  บาท 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      3,600,000  บาท 

 

 ในปี  25x2  บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัคืนมา  โดยก าหนดว่าจะขายให้หมดภายในสิน้ปี 25x2  

หากขายไม่หมดบริษัทจะยกเลิกหุ้นซือ้คืนทัง้หมด  รายการเก่ียวข้องกบัหุ้นทนุซือ้คืนในปี 25x2 มี
ดงันี ้

 มกราคม     10 บริษัทซือ้หุ้นทนุคืน  5,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 120 บาท 

 มีนาคม     15 บริษัทซือ้หุ้นคืน  3,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 105 บาท  

 เมษายน    20 บริษัทซือ้หุ้นคืน  2,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 110 บาท  

 กรกฎาคม   1 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  3,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ  125  บาท 

 สิงหาคม   25 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  1,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 110 บาท  

 ตลุาคม    30 บริษัทขายหุ้นซือ้คืน  3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ  90 บาท 

 ธนัวาคม   30 บริษัทยกเลิกหุ้นซือ้คืนท่ีเหลือทัง้หมด 

 

ให้ท า  

1.  บนัทึกรายการเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนในปี 25x2 (วิธีราคาทนุและวิธีราคาตามลูคา่) 
 2.  แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 25x2 (วิธีราคาทนุและวิธีราคาตามลูคา่) 
 3.  แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  25x2 (วิธีราคาทนุและวิธีราคาตามลูคา่) 
 

ข้อ 4.  บริษัท ศิวะพร จ ากดั มีทนุหุ้นสามญัออกขายในเดือนมกราคม 25x1  จ านวน  9,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 75 บาท ขายในราคาหุ้นละ 90 บาท  บริษัทได้ซือ้หุ้นคืนมาและขายหุ้นท่ีซือ้คืนใน
ระหวา่งปี ดงันี ้

1  กรกฎาคม  บริษัทซือ้หุ้นคืน จ านวน  2,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

1  สิงหาคม    บริษัทซือ้หุ้นคืน จ านวน  800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 70 บาท 

5  กนัยายน    บริษัทขายหุ้นท่ีซือ้คืน จ านวน 1,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 95 บาท 

30  พฤศจิกายน  บริษัทขายหุ้นท่ีซือ้คืน จ านวน  900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 60 บาท 
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ให้ท า  

1.  บนัทึกรายการเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนในปี 25x1 (วิธีราคาตามมลูคา่) 
 2.  แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 25x1 (วิธีราคาตามมลูคา่) 
  

ข้อ 5. บริษัท มนัทนา จ ากดั มียอดคงเหลือในบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนของผู้ ถือหุ้นก่อนมีรายการ
หุ้นสามญัซือ้คืนมาปรากฏ ดงันี ้

หุ้นสามญั (ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 50 บาท) 450,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั           90,000 

ก าไรสะสม           80,000 

 รายการเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนมีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทซือ้หุ้นสามญัคืนมา 500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 60 บาท 

2.  บริษัทซือ้หุ้นสามญัคืนมา 400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65 บาท 

3. บริษัทขายหุ้นสามญัท่ีซือ้คืนมา 350 หุ้น ในราคาหุ้นละ 64 บาท 

4.  บริษัทขายหุ้นสามญัท่ีซือ้คืนมา 400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 61 บาท 

5. บริษัทยกเลิกหุ้นสามญัซือ้คืนมาท่ีเหลือทัง้หมด 

ให้ท า    บนัทกึรายการค้าเก่ียวกบัหุ้นสามญัซือ้คืนมาโดยวิธีราคาทนุและวิธีราคาตามมลูคา่ และ 

ใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการค านวณต้นทนุของหุ้นสามญัซือ้คืน 

 

ข้อ 6.  บริษัท รัชชานนท์ จ ากัด มีทุนหุ้ นสามัญท่ีน าออกขายแล้วในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

จ านวน  50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  100 บาท  ต่อมาวนัท่ี วนัท่ี 1  เมษายน  25x2  บริษัทจด
ทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามญัจ านวน  30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  โดยออกใบส าคญัแสดง
สิทธิซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 1 ใบต่อผู้ ถือหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยในการซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้นต้องใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  2 ใบ ในขณะนัน้มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัราคาหุ้นละ  130 บาท 

 ในระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 25x2  ผู้ ถือหุ้นน าใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้
ซือ้หุ้นสามญั จ านวน  28,000 ใบ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือหมดเขตวนัท่ี 30 กนัยายน  25x2          

 

ให้ท า   บนัทกึรายการเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นตัง้แตว่นัออกใบส าคญัแสดงสิทธิจนถึง 

วนัท่ีสิทธิหมดเขต  
 



หน้า  264 บทที่  7  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 7.  บริษัท ปวรรุจ จ ากัด ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นในวนัท่ี  1 มกราคม  25x1 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานดีเด่น 5 คน  จ านวน  15,000 ใบ การซือ้หุ้ นสามัญ 1 หุ้ น ต้องใช้
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  4  ใบ โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานทัง้ 5 คน ต้องปฏิบัติงานเป็นตัวอย่าง
พนกังานคนอ่ืนตลอดชว่งระยะเวลา 3 ปี ปีตอ่ไปจงึจะสามารถใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นได้  หุ้น
สามัญมีราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท  ราคาหุ้ นสามัญท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นละ  80  บาท  มูลค่า
ยตุธิรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิวนันีเ้ทา่กบั  15  บาท   

ตอ่มาวนัท่ี  1  มิถนุายน  25x4  พนกังานดีเดน่ทัง้ 5 คน  น าใบส าคญัแสดงสิทธิมาซือ้หุ้น  
80% ของใบแสดงสิทธิซือ้หุ้นท่ีออกให้พนกังาน  โดยการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นหมดเขตสิน้
ปี 25x4 

 

ให้ท า    บนัทกึรายการเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นตัง้แต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิจนถึง 

วนัท่ีสิทธิหมดเขต  
 

ข้อ 8.  บริษัท ทศันา จ ากดั จดทะเบียนทนุเม่ือวนัท่ี 1  มกราคม  25x1 ประกอบด้วยหุ้นสามญั 
จ านวน 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบริุมสิทธิ10% จ านวน 3,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท  โดยมีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นทนุในระหวา่งปี 25x1 ดงันี ้

      1 มกราคม    น าหุ้นสามญัออกขายจ านวน 3,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130 บาท  
 1  มีนาคม    น าหุ้ นบุริมสิทธิออกขายทัง้หมดในราคาหุ้ นละ 150 บาท ควบกับ

ใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1,500 ใบ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ
สามารถซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น ในราคาหุ้ นละ 50 บาท ในวันนีหุ้้ น
บุริมสิทธิมีมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 120 บาท และไม่ทราบมูลค่ายุติธรรม
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น 

 1-30  มิถนุายน ผู้ ถือหุ้นน าใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นจ านวน 1,200 ใบ มาซือ้หุ้นสามญั 

 30  ธนัวาคม หมดเขตการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น 

 

ให้ท า    บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป  
 



 

   

บทที่ 8 
ก ำไรสะสมและก ำไรต่อหุ้น 

  

 การประกอบธุรกิจมีวตัถุประสงค์หลกัคือก าไรสงูสุด  เม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชี  ธุรกิจ
จะปิดบญัชีหาผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือให้ทราบผลก าไรขาดทนุและน ามาแบง่ปันกนั  ธุรกิจ
ท่ีจดัตัง้ในรูปแบบของบริษัทนัน้จะมีบญัชีก าไรสะสม  ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมผลก าไรหรือการ
ขาดทุนท่ีกิจการได้มาจากการประกอบธุรกิจในแต่ละงวดบัญชีตัง้แต่เร่ิมจัดตัง้กิจการจนถึง
ปัจจบุนั  และจะท าการจดัสรรก าไร โดยค านวณหาก าไรตอ่หุ้นเพ่ือน าไปจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือ
หุ้นหรือน าเงินปันผลไปจดัสรรไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
 

ก ำไรสะสม  (Retained  earnings)  
  เม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชีหลงัจากทราบผลการด าเนินงานแล้ว  บริษัทจะปิดบญัชีก าไร
ขาดทนุประจ างวดเข้าบญัชีก าไรสะสม  แล้วจงึจะพิจารณาจดัสรรก าไรสะสมตามมติท่ีประชมุของ
คณะกรรมการบริษัท 

 

1.  ควำมหมำยของก ำไรสะสม 

      ดษุฎี  สงวนชาติและคณะ  (2554 : 221) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ก าไรสะสม หมายถึง 
ก าไรของบริษัทท่ียงัไมแ่บง่ปันให้ผู้ ถือหุ้น และยงัสะสมไว้ในกิจการ 

     ธารี  หิรัญรัศมี  (2553 : 190) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ก าไรสะสม  หมายถึง ก าไรสทุธิท่ี
เกิดจากการด าเนินงานหักด้วยเงินปันผลของปีก่อน ๆ สะสมไว้ หรือบางครัง้เกิดการขาดทุนก็
น ามาหกัออกจากก าไรสะสม 

    นุจรี  พิเชฐกุล  (2556 : 455)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ก าไรสะสม  หมายถึง  ก าไรท่ี
กิจการยงัไมไ่ด้แบง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและสะสมไว้ในกิจการตัง้แตเ่ร่ิมตัง้กิจการจนถึงปัจจบุนั 

      จากความหมายข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า ก าไรสะสม  คือ  ก าไรทัง้หมดของบริษัทท่ียัง
ไม่ได้จดัสรรหรือยังไม่ได้แบ่งให้กับผู้ ถือหุ้นมีผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้  หากเป็นขาดทุน
สะสมจะมีผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง   โดยปกติก าไรสะสมของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 
สว่น ดงันี ้
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     1.1  ก ำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว (Appropriated retained earnings)   
            ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว  คือ ก าไรสะสมท่ีกนัไว้เพ่ือวตัถุประสงค์ใดวตัถปุระสงค์

หนึง่โดยเฉพาะ  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บริษัทน าไปจ่ายเงินปันผลหรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัตอ่เหตกุารณ์
ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เชน่  ก าไรสะสมจดัสรรเพื่อช าระหนีร้ะยะยาว  ก าไรสะสมจดัสรรเพ่ือขยาย
โรงงานแหง่ใหม ่เป็นต้น 

     1.2  ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriate retained earnings)   
            ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  คือ  ก าไรสะสมท่ีเหลือหลงัจากหกัก าไรสะสมท่ีจดัสรร

แล้ว  ซึง่บริษัทสามารถน าก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรนีไ้ปจา่ยเงินปันผลได้อีก 

 

2.  กำรจัดสรรก ำไรสะสมและกำรบันทกึบัญชี 

     บริษัทจะจัดสรรก าไรสะสมโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลและโอนบางส่วนของก าไร
สะสมเป็นเงินส ารองประเภทต่าง ๆ  จุดประสงค์ของการจัดสรรก าไรสะสมก็เพ่ือแสดงว่าก าไร
สะสมท่ีจดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ  จะน ามาจ่ายปันผลไม่ได้  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะมีผลท าให้
ก าไรสะสมลดลง  ส่วนการตัง้เงินส ารองต่าง ๆ  ไม่ได้ท าให้ก าไรสะสมลดลง เพราะการตัง้เงิน
ส ารองเป็นเพียงการโอนก าไรสะสมจ านวนหนึ่งไปเป็นเงินส ารอง  โดยยงัคงแสดงเป็นบญัชีส ารอง
ตา่ง ๆ  ภายใต้หวัข้อสว่นของผู้ ถือหุ้นเชน่เดมิ 

      ดงันัน้การจดัสรรก าไรสะสมจึงสามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ การจดัสรรก าไร
สะสมเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ และการจดัสรรก าไรสะสมเป็นเงินปันผล   

     2.1  กำรจัดสรรก ำไรสะสมเป็นเงนิส ำรอง 
              บริษัทอาจท าการจดัสรรก าไรสะสมเป็นเงินส ารองไว้เพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ 
ซึง่การตัง้เงินส ารองไมมี่ผลท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเปล่ียนแปลง  โดยเงินส ารองจะแสดงในส่วนของ
ผู้ ถือหุ้นภายใต้หวัข้อก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว  การจดัสรรก าไรสะสมเป็นเงินส ารอง ได้แก่ 
            2.1.1  กำรตัง้เงินส ำรองตำมกฎหมำย  (Legal reserve)  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202  ได้ก าหนดไว้ว่า  เม่ือบริษัทจ ากดัมีก าไรและจะจ่ายปัน
ผลให้กบัผู้ ถือหุ้น  บริษัทจะต้องตัง้เงินส ารองตามกฎหมายอย่างน้อย  5% ของก าไรสทุธิประจ าปี 
จนกว่าเงินส ารองตามกฎหมายนัน้จะมีจ านวนเท่ากบั 1 ใน 10  ของทนุจดทะเบียนหรือมากกว่า
นัน้และแตจ่ะก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ส่วนกรณีบริษัทมหาชนจ ากดัจะต้องตัง้ส ารองตาม
กฎหมายทกุปีท่ีบริษัทมีก าไร การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้
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เดบติ  ก าไรสะสม    xx 

    เครดติ  เงินส ารองตามกฎหมาย    xx 

 

        2.1.2  กำรตัง้เงนิส ำรองตำมข้อสัญญำ  (Contractual  reserve)  เม่ือบริษัทมี
สญัญาหนีส้ินระยะยาวเกิดขึน้และมีข้อตกลงจะต้องจดัสรรก าไรสะสมไว้เพ่ือช าระหนีใ้นอนาคต 
บริษัทจะต้องตัง้เงินส ารองตามข้อสญัญาขึน้มาเพ่ือท าให้ผู้ เป็นเจ้าหนีม้ัน่ใจว่าบริษัทจะสามารถ
จา่ยช าระหนีไ้ด้เม่ือครบก าหนด เชน่  เงินส ารองเพ่ือช าระหนีร้ะยะยาว  เงินส ารองเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้   
เป็นต้น  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

เดบติ  ก าไรสะสม    xx 

    เครดติ  เงินส ารองตามข้อสญัญา (ช่ือเงินส ารอง)  xx 

 

               2.1.3  กำรตัง้เงินส ำรองตำมนโยบำยของบริษัท (Policies reserve) บริษัท
อาจมีนโยบายในการตัง้เงินส ารองไว้  จงึต้องมีการจดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามนโยบายนัน้ เช่น  
เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ  เงินส ารองเพ่ือชดเชยคา่เสียหายจากคดีความ  เงินส ารองเพ่ือรองรับ
ผลขาดทนุในอนาคต  เงินส ารองทัว่ไป  เป็นต้น  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

เดบติ  ก าไรสะสม    xx 

    เครดติ  เงินส ารองตามนโยบายบริษัท (ช่ือเงินส ารอง) xx 

 

          ส าหรับเงินส ารองต่าง ๆ ท่ีบริษัทตัง้ไว้  หากบริษัทไม่ต้องการตัง้ส ารองไว้อีกตอ่ไป  
บริษัทต้องท าการกลบัรายการเงินส ารองตา่ง ๆ เข้าบญัชีก าไรสะสมตามเดิม  การบนัทึกบญัชีจะ
เป็นดงันี ้

 เดบติ  เงินส ารองตา่ง ๆ (ช่ือเงินส ารอง) xx 

  เครดติ  ก าไรสะสม    xx 

 

     การจดัสรรก าไรสะสมเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ และการบนัทึกบญัชี สามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 8.1  ดงันี ้

 



 หน้ำ  268 บทที่  8  ก ำไรสะสมและก ำไรต่อหุ้น 

 

ตัวอย่ำง 8.1  บริษัท เพชรลดา จ ากัด มีก าไรประจ าปี 25x1 จ านวน 180,000 บาท บริษัทมี
นโยบายจดัสรรก าไรโดย ตัง้เงินส ารองตามกฎหมาย 5%  ตัง้เงินส ารองเพ่ือช าระหนีร้ะยะยาว 

50,000 บาท  และตัง้เงินส ารองทัว่ไป  10,000  บาท  การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

 25x1 

 ธ.ค.  31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ   180,000 

    เครดติ  ก าไรสะสม    180,000 

   บนัทกึปิดบญัชีก าไรขาดทนุไปบญัชีก าไรสะสม 

 

   เดบติ  ก าไรสะสม     69,000 

    เครดติ  เงินส ารองตามกฎหมาย      9,000 

     เงินส ารองเพ่ือช าระหนีร้ะยะยาว   50,000 

     เงินส ารองทัว่ไป     10,000 

   บนัทกึการจดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ 

 

     2.2  กำรจัดสรรก ำไรสะสมเป็นเงนิปันผล 

             ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1200 ได้ก าหนดไว้ว่า การ
จา่ยเงินปันผลนัน้ต้องคดิตามสว่นจ านวนซึง่ผู้ ถือหุ้นได้สง่เงินแล้วในหุ้นหนึง่ ๆ  

          นจุรี  พิเชฐกลุ  (2556 : 461) ได้กล่าวไว้ว่า เงินปันผล คือ  เงินส่วนแบง่ก าไรท่ี
บริษัทปันหรือจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

          ดังนัน้เงินปันผล คือ การแบ่งผลก าไรของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้ นตามส่วนของ
จ านวนหุ้นซึ่งแตล่ะคนถืออยู่  จะมีผลท าให้ก าไรสะสมลดลง การจ่ายเงินปันผลนัน้จะบนัทึกบญัชี
วนัประกาศจา่ยเงินปันผลและวนัท่ีจา่ยเงินปันผล  โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้บริษัทสามารถจ่ายได้
หลายรูปแบบ  ได้แก่  การจ่ายปันผลเป็นเงินสด   การปันผลเป็นหุ้นสามญั และ การจ่ายปันผล
เป็นสินทรัพย์อ่ืน  

          2.2.1  กำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด (Cash dividends) 

          บริษัทสว่นใหญ่จะนิยมจา่ยปันผลเป็นเงินสด  ซึง่จะก าหนดเป็นอตัราตอ่ 

หุ้นหรือก าหนดเป็นอตัราร้อยละของมลูคา่หุ้นท่ีน าออกจ าหนา่ย  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

            2.2.1.1  วันประกำศจ่ำยเงนิปันผล  บนัทกึบญัชีโดย 

      เดบติ  ก าไรสะสม   xx 

     เครดติ  เงินปันผลค้างจา่ย   xx 
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           2.2.1.2  วันจ่ำยเงนิปันผล  บนัทกึบญัชีโดย 

    เดบติ  เงินปันผลค้างจา่ย   xx 

     เครดติ  เงินสด     xx 

 

      การบนัทึกบญัชีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ตัง้แตว่นัประกาศจ่าย ถึง วนัจ่ายเงินปันผล 
สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 8.2  ดงันี ้

 

ตัวอย่ำง 8.2  บริษัท หทยัรัตน์ จ ากดั ประกาศจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นสามญั 5,000 หุ้นในอตัรา
หุ้นละ 5 บาท และประกาศจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิในอตัรา 10% ของมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ
ทัง้หมด 300,000 บาท ในวนัท่ี 15  มกราคม  25x1  โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลนีใ้นวนัท่ี  15 
กมุภาพนัธ์ 25x1  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

 25x1 

 ม.ค.  15 เดบติ  ก าไรสะสม   55,000   

    เครดติ   เงินปันผลหุ้นสามญัค้างจา่ย  25,000 

     เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิค้างจา่ย  30,000 

   บนัทกึการประกาศจา่ยเงินปันผล 

 

  ก.พ.  15 เดบติ  เงินปันผลหุ้นสามญัค้างจา่ย 25,000 

              เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิค้างจา่ย 30,000 

    เครดติ  เงินสด     55,000 

   บนัทกึการจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด 

 

         2.2.2  กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญ (Stock dividends) 

         บริษัทอาจท าการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญหากไม่มีเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผล  ซึ่งบริษัทอาจจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจากหุ้นท่ียงัไม่น าออกขายหรือหุ้นท่ีจด
ทะเบียนเพิ่มเติม  โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจะบนัทึกด้วยราคาตามมลูคา่หุ้น   การบนัทึก
บญัชีจะเป็นดงันี ้
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           2.2.2.1  วันประกำศจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญ  บนัทกึบญัชีโดย 

    เดบติ  ก าไรสะสม   xx 

     เครดติ  หุ้นสามญัปันผลค้างจา่ย   xx 

      สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (ถ้ามี)  xx 

 

           2.2.2.2  วันจ่ำยหุ้นปันผล  บนัทกึบญัชีโดย 

    เดบติ  หุ้นสามญัปันผลค้างจา่ย  xx 

     เครดติ  ทนุหุ้นสามญั    xx 

 

      บญัชีหุ้นสามัญปันผลค้างจ่ายไม่ถือเป็นหนีส้ินเพราะบริษัทไม่ต้องจ่ายช าระ แต่จะ
แสดงเป็นสว่นหนึง่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 

      การบนัทึกบญัชีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั ตัง้แตว่นัประกาศจ่าย ถึง วนัจ่ายหุ้นปัน
ผล สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 8.3  ดงันี ้

 

ตัวอย่ำง 8.3  บริษัท สอ่งแสง จ ากดั จดทะเบียนทนุหุ้นสามญั  6,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท
น าออกจ าหนา่ยและเรียกช าระแล้ว  5,000  หุ้น  วนัท่ี 1 เมษายน 25x1  บริษัทประกาศจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามญั 20%  ในวนันีหุ้้นสามญัมีราคาตลาดหุ้นละ  120 บาท  โดยบริษัทจะจ่ายปันผลนีใ้น
วนัท่ี  10 มิถนุายน 25x1  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

 25x1 

 ม.ค.  15 เดบติ  ก าไรสะสม (5000x20%x120) 120,000   

    เครดติ   หุ้นสามญัปันผลค้างจา่ย   100,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั       20,000 

   บนัทกึการประกาศจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั 

 

 ม.ิย. 10  เดบติ  หุ้นสามญัปันผลค้างจา่ย  100,000 

    เครดติ  ทนุหุ้นสามญั    100,000 

   บนัทกึการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั 
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             2.2.3  กำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นสินทรัพย์อ่ืน (Property dividends) 

                       บริษัทอาจท าการจ่ายปันผลเป็นสินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด  ซึ่งจะต้อง
บนัทกึสินทรัพย์  ท่ีใช้จ่ายปันผลด้วยราคาตลาดหรือมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์นัน้  และต้องรับรู้
ก าไรขาดทนุจากผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีกบัราคาตลาดหรือมลูคา่ยตุิธรรม  ก่อนท่ีจะบนัทึก
หุ้นปันผล  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

           2.2.3.1  วันประกำศจ่ำยปันผลเป็นสินทรัพย์อ่ืน  บนัทกึบญัชีโดย 

    เดบติ  สินทรัพย์    xx 

     เครดติ  ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์  xx 
 

    เดบติ  ก าไรสะสม   xx 

     เครดติ  สินทรัพย์ปันผลค้างจา่ย   xx 

 

           2.2.3.2  วันจ่ำยสินทรัพย์ปันผล  บนัทกึบญัชีโดย 

    เดบติ  สินทรัพย์ปันผลค้างจา่ย  xx 

     เครดติ  สินทรัพย์    xx 

 

     การบนัทึกบญัชีการจ่ายปันผลเป็นสินทรัพย์อ่ืน ตัง้แตว่นัประกาศจ่าย ถึง วนัจ่ายปัน
ผลเป็นสินทรัพย์ สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 8.4  ดงันี ้      

  
ตัวอย่ำง 8.4  บริษัท อนพุนัธ์ จ ากดั ประกาศจ่ายปันผลในวนัท่ี 1 มิถนุายน  25x1  เป็นเงินลงทนุ
ระยะสัน้  ซึ่งมีราคาตามบญัชี  35,000 บาท แตมี่มลูคา่ยตุิธรรมวนันีเ้ท่ากบั  42,000 บาท  โดย
บริษัทจะจา่ยปันผลนีใ้นวนัท่ี  30 มิถนุายน 25x1  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

 25x1 

 ม.ิย.  1  เดบติ  เงินลงทนุระยะสัน้   7,000   

    เครดติ   ก าไรจากการตีราคาเงินลงทนุ  7,000 

   บนัทกึการตีราคาเงินลงทนุเพิ่มขึน้ 

 

เดบติ  ก าไรสะสม   42,000 

    เครดติ  เงินลงทนุปันผลค้างจา่ย   42,000 

บนัทกึการประกาศจา่ยปันผลเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ 
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25x1 

 ม.ิย.  30 เดบติ  เงินลงทนุปันผลค้างจา่ย  42,000 

    เครดติ  เงินลงทนุระยะสัน้   42,000 

   บนัทกึการจา่ยปันผลเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ 

      
    2.3  กำรแสดงกำรจัดสรรก ำไรสะสมในงบกำรเงนิ 

              บริษัทจะต้องแสดงรายการจดัสรรก าไรสะสมในงบการเงินของบริษัท  โดยก าไร
สะสมท่ีจดัสรรเป็นเงินปันผลหากยงัไม่จ่ายจะต้องแสดงเป็นหนีส้ินหมุนเวียน  และก าไรสะสมท่ี
จดัสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ  จะแสดงในส่วนของผู้ ถือหุ้นจะมีผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้  
โดยจะแสดงรายการก าไรสะสมในส่วนของผู้ ถือหุ้นจะแยกเป็นก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว และก าไร
สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร  สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 8.5  ดงันี ้

 

ตัวอย่ำง 8.5  บริษัท อนสุรณ์ จ ากดั  จดทะเบียนทนุเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  25x1  ประกอบด้วย  
หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท และจดทะเบียนหุ้นบริุมสิทธิ 7%  5,000 หุ้น มลูคา่
หุ้นละ 150 บาท บริษัทน าหุ้นสามญัออกจ าหน่าย  8,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130  บาท และน า
หุ้นบริุมสิทธิออกจ าหนา่ยทัง้หมดในราคาหุ้นละ  175  บาท 

 วนัท่ี  31  ธันวาคม 25x1  บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี  250,000 บาท มีนโยบายจดัสรร
ก าไรโดย  เสนอจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบริุมสิทธิในอตัรา 7%  เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นสามญั 
ในอตัราหุ้นละ  10 บาท  ตัง้ส ารองตามกฎหมาย 5% ของก าไรสุทธิ  และตัง้ส ารองเพ่ือขยาย
กิจการ 30,000 บาท 

 

กำรบันทกึบัญชี   
 25x1 

 ธ.ค.  31  เดบติ  ก าไรขาดทนุ   250,000 

    เครดติ  ก าไรสะสม    250,000 

   บนัทกึปิดบญัชีก าไรขาดทนุไปบญัชีก าไรสะสม 
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 25x1 

 ธ.ค.  31  เดบติ  ก าไรสะสม   175,000 

    เครดติ เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิค้างจา่ย  52,500 

     เงินปันผลหุ้นสามญัค้างจา่ย  80,000 

     เงินส ารองตามกฎหมาย   12,500 

     เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ  30,000 

   บนัทกึการจดัสรรก าไร 
 

การแสดงรายการจัดสรรก าไรในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

(บางสว่น)  จะเป็นดงันี ้

บริษัท อนสุรณ์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน 

 เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิค้างจา่ย            52,500 

 เงินปันผลหุ้นสามญัค้างจา่ย            80,000 

รวมหนีส้ิน             132,500 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      ทนุเรือนหุ้น 

      ทนุจดทะเบียน 

                   หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100 บาท 1,000,000 

     หุ้นบริุมสิทธิ 7% 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 150 บาท    750,000 1,750,000 

        ทนุท่ีออกและเรียกช าระ 

     หุ้นสามญั 8,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  100 บาท    800,000 

     หุ้นบริุมสิทธิ 7% 5,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 150 บาท    750,000 1,550,000 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

       สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั                         240,000 

       สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ         125,000      365,000 

 ก าไรสะสม 

       จดัสรรแล้ว 

เงินส ารองตามกฎหมาย       12,500 

 เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ      30,000     42,500 

       ยงัไมจ่ดัสรร          75,000      117,500 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น                     2,032,500 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น         2,165,000 

 

ก ำไรต่อหุ้น  (Earnings per share)   
 ก าไรต่อหุ้ นเป็นรายการท่ีผู้ ถือหุ้ นของกิจการให้ความสนใจมากเพราะจะท าให้ทราบ
ผลตอบแทนต่อหุ้นท่ีถืออยู่  และยงัใช้ประเมินความสามารถในการบริหารงานและความสามารถ
ในการท าก าไรในแตล่ะรอบระยะเวลาด าเนินงานของบริษัท  ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33  
(ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ได้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลก าไรต่อหุ้นในงบก าไรขาดทุน ซึ่ง
ก าไรต่อหุ้นนัน้จะค านวณเฉพาะก าไรต่อหุ้นสามญัเท่านัน้ ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ   
โดยก าไรตอ่หุ้นมีความหมายและวิธีการค านวณ ดงันี ้

 

 1.  ควำมหมำยของก ำไรต่อหุ้น 

     ก าไรตอ่หุ้น  หมายถึง  จ านวนก าไรสทุธิตอ่หุ้นสามญัหนึ่งหุ้นท่ีจะได้รับในงวดบญัชีนัน้  
ซึ่งก าไรต่อหุ้นถือเป็นผลตอบแทนของหุ้นสามัญเท่านัน้จะไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ   
ก าไรต่อหุ้นเป็นข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนใช้วัดความสามารถในการหาก าไรของบริษัทและ
ประเมินความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

2.  กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น   
      ก าไรต่อหุ้นของผู้ ถือหุ้นสามญัจะมีการค านวณก าไรตอ่หุ้นขึน้พืน้ฐานขัน้พืน้ฐานและ
การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด  ซึ่งต้องดท่ีูโครงสร้างเงินทุนของบริษัทว่าบริษัทมีโครงสร้างของ
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ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญั 

เงินทุนอย่างไร มีผลต่อจ านวนหุ้นสามญัหรือไม่  โดยโครงสร้างเงินทุนของบริษัทนัน้จะแบ่งเป็น  
ดงัตอ่ไปนี ้

     2.1   โครงสร้ำงทุนแบบง่ำย (Simple capital structure) คือ บริษัทมีหุ้นสามญั
เพียงชนิดเดียว  ไมมี่ตราสารอยา่งอ่ืนท่ีจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้  บริษัทจะค านวณ
ก าไรตอ่หุ้นโดยค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  (Basic earnings per share)   

     2.2  โครงสร้ำงทุนแบบซับซ้อน (Complex capital structure) คือ บริษัทมีหุ้น
สามญัและมีตราสารอย่างอ่ืนท่ีจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ซึ่งจะมีผลท าให้จ านวน
หุ้นสามญัเพิ่มขึน้ ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐานจะลดลง  ดงันัน้การค านวณก าไรตอ่หุ้นบริษัทต้องค านวณ
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลด  (Diluted earnings per share) 

  

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน คือ ก าไรท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัจะได้รับตอ่หนึ่งหุ้น โดยหุ้นสามญันัน้ไม่มี
ตราสารอย่างอ่ืนท่ีจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้อีก  โดยการค านวณก าไรต่อหุ้นขัน้
พืน้ฐานต้องพิจารณาถึงก าไรท่ีน ามาใช้ในการค านวณและจ านวนหุ้นสามัญท่ีน ามาใช้ในการ
ค านวณก าไรตอ่หุ้นด้วย 

 

1. ก ำไรท่ีใช้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณจากก าไรสทุธิประจ างวดกบัจ านวนหุ้น 

สามญัท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่ ดงันี ้

1.1  กรณีมีหุ้นสำมัญชนิดเดียว 

  หากบริษัทมีหุ้นสามญัเพียงชนิดเดียว สามารถค านวณก าไรตอ่หุ้นได้ดงันี ้

       
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          
 

 

การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน กรณีมีหุ้นสามญัเพียงชนิดเดียว สามารถแสดงได้ตาม
ตวัอยา่ง 8.6  ดงันี ้
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ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญั 

ก าไรสทุธิประจ างวด – เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญั 

ตัวอย่ำง 8.6   บริษัท ทรัพย์ทวี จ ากดั  มีก าไรสทุธิประจ าปี 25x1 จ านวน  350,000  บาท และมี
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหนา่ยทัง้หมด 10,000 หุ้น  การค านวณก าไรตอ่หุ้นจะเป็นดงันี ้   

       
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          
 

     = 
10,000

350,000
 

 

     = 35   บาท 

 

      1.2  กรณีมีหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ 

             หากบริษัทมีหุ้ นบุริมสิทธิด้วยและเป็นหุ้ นบุริมสิทธิชนิดสะสม ไม่ว่าบริษัทจะ
ประกาศจา่ยเงินปันผลหรือไม ่การค านวณก าไรตอ่หุ้นต้องน าเงินปันผลของหุ้นบริุมสิทธิไปหกัจาก
ก าไรสุทธิก่อน  แต่ถ้าเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมจะน าเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิไปหักออกจาก
ก าไรสทุธิก็ตอ่เม่ือบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล  ถ้าไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะไม่น า
เงินปันผลไปหกัออกจากก าไรสทุธิ  สามารถค านวณได้จากสตูรดงันี ้

หากบริษัทมีหุ้นสามญัเพียงชนิดเดียว สามารถค านวณก าไรตอ่หุ้นได้ดงันี ้

       
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          

 

 

การค านวณก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน กรณีมีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ สามารถแสดงได้
ตามตวัอยา่ง 8.7  ดงันี ้

  

ตัวอย่ำง 8.7  บริษัท หรรษา จ ากดั  มีก าไรสุทธิประจ าปี  900,000  บาท  และส่วนของผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วย  หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม 12% 
จ านวน  20,000  หุ้น  หุ้นละ  100  บาท   

การค านวณก าไรต่อหุ้นทัง้กรณีบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิหรือไม่มี
การประกาศจา่ยเงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ จะค านวณเหมือนกนัดงันี ้
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ก าไรสทุธิประจ างวด – เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญั 

ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญั 

       
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          

 

      = 
50,000

240,000 - 900,000
 

 

      = 13.20  บาท 

 

 จากตวัอย่าง  8.7  หากหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม ถ้าบริษัทประกาศ
จ่ายเงินปันผล การค านวณก าไรต่อหุ้นจะเป็นเช่นเดียวกับการค านวณข้างต้น  แต่หากบริษัทไม่
ประกาศจา่ยเงินปันผล การค านวณก าไรตอ่หุ้นจะเป็นดงันี ้

       
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  =          

 

     = 
50,000

 90,000   
      

 = 18  บาท 

 

2. จ ำนวนหุ้นท่ีใช้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

       การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน หากบริษัทมีการออกหุ้นเพียงครัง้เดียวตลอดปีก็
ใช้จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายนัน้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้น  แตห่ากบริษัทมีการออกหุ้นเพิ่ม
ระหว่างปี มีการซือ้หุ้นคืน มีการจ่ายหุ้นปันผล  มีการแตกหุ้น หรือมีการรวมหุ้น  บริษัทควรใช้
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการค านวณก าไรตอ่หุ้น ดงันี ้

     2.1  กรณีมีกำรออกหุ้นเพิ่มหรือซือ้หุ้นคืน 

             หากบริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มระหวา่งปี หรือมีการซือ้หุ้นคืนมา ท าให้สภาพหุ้นแต ่

ละหุ้นไมเ่หมือนกนัตลอดปี การค านวณก าไรตอ่หุ้นจะใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียตามระยะเวลา
ท่ีออกหุ้นหรือซือ้คืนหุ้น  สามารถค านวณได้จากสตูรดงันี ้
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ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

       
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          
 

           
 

      จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย =  จ านวนหุ้น x จ านวนปรับปรุงหุ้น (ถ้ามี) x สดัสว่นเวลา 1 ปี 

 

 

การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย กรณีมีการออกหุ้นเพิ่ม
หรือซือ้หุ้นคืน สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 8.8  ดงันี ้

 

ตัวอย่ำง 8.8  บริษัท กานดา จ ากดั  ออกหุ้นสามญั ในวนัท่ี  1  มกราคม  25x1   จ านวน  50,000  
หุ้น  ต่อมาวนัท่ี  1  มิถุนายน  25x1  บริษัทได้พิจารณาออกหุ้นสามญัเพิ่มอีก  30,000  หุ้น และ
วันท่ี 30  กันยายน  บริษัทซือ้หุ้ นสามัญคืนมาจ านวน  20,000  หุ้ น  สิน้ปีมีก าไรสุทธิจ านวน  
500,000  บาท 

 

กำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ีย 

            จ านวนหุ้น     สดัสว่นเวลา 1 ปี    จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

1  มกราคม  25x1  ออกหุ้นสามญั   50,000     12/12  50,000 

1  มิถนุายน  25x1  ออกหุ้นเพิ่ม     30,000      7/12   17,500 

30 กนัยายน 25x1 ซือ้หุ้นคืน   (20,000)      3/12   (5,000) 
         62,500 

       
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  =          
 

        = 
62,500

500,000
 

 

      =   8  บาท 
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ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

     2.2  กรณีมีกำรจ่ำยหุ้นปันผล กำรแยกหุ้น หรือกำรรวมหุ้น 

            หากบริษัทมีการจา่ยหุ้นปันผล การแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นในระหว่างปี บริษัทจะ
ไม่ได้รับหรือจ่ายสิ่งตอบแทนใดในการเพิ่มจ านวนหุ้ นหรือลดจ านวนหุ้ น  บริษัทต้องท าการ
ปรับปรุงจ านวนหุ้นเดมิตามสดัสว่นท่ีมีการจา่ยหุ้นปันผล แยกหุ้นหรือรวมหุ้น เพ่ือหาจ านวนหุ้นถวั
เฉล่ีย  หากมีการจ่ายหุ้นปันผลหรือการแยกหุ้นจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้  แต่ถ้ามีการ
รวมหุ้ นจะส่งผลให้จ านวนหุ้ นสามัญลดลง การค านวณจ านวนหุ้ นถัวเฉล่ียจะค านวณโดยน า
จ านวนหุ้นเดิมท่ีถืออยู่คณูจ านวนปรับปรุงหุ้นท่ีมีการจ่ายหุ้นปันผล การแยกหุ้นหรือการรวมหุ้น
และคณูสดัสว่นเวลา  

             การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย กรณีมีการจ่าย
หุ้นปันผล การแยกหุ้ น หรือการรวมหุ้น  สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 8.9 และตวัอย่าง 8.10  
ดงันี ้

 

ตัวอย่ำง 8.9   บริษัท สุภาลยั จ ากดัออกหุ้นสามญั  เม่ือวนัท่ี  1 มกราคม 25x1 จ านวน  30,000 
หุ้น ตอ่มาวนัท่ี 1  มิถนุายน  25x1 บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม 15,000 หุ้น และวนัท่ี 1 ธันวาคม  
25x1  บริษัทจา่ยหุ้นปันผล 20% (5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นใหม)่ สิน้ปีบริษัทมีก าไรสทุธิ  300,000 บาท 

 

กำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ีย 

           จ านวนหุ้น  จ านวนปรับปรุงหุ้น  สดัส่วนเวลา  จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย     

1 มกราคม 25x1 ออกหุ้นสามญั   30,000  1.2  12/12     36,000 

1 มิถนุายน 25x1  ออกหุ้นเพิ่ม    15,000  1.2    7/12     10,500 

          46,500 

       
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          

       
       = 

46,500

300,000
 

 

       =  6.45   บาท 
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ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

ตัวอย่ำง 8.10  บริษัท การะเกด จ ากัด ออกหุ้นสามัญ  20,000 หุ้น เม่ือวันท่ี  1 มกราคม 25x1  
สิน้ปีมีก าไรสทุธิ  430,000 บาท  การเปล่ียนแปลงหุ้นสามญัในปี 25x1  มีดงันี ้

 1  เมษายน     25x1  บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม 5,000 หุ้น 

 1  มิถนุายน    25x1  บริษัทมีการแยกหุ้นเดมิ 1 หุ้น เป็นหุ้นใหม ่3 หุ้น  
1  กรกฎาคม  25x1   บริษัทจา่ยหุ้นปันผล 20% หรือ 5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ 
1  กนัยายน    25x1   บริษัทรวมหุ้นในอตัรา 2 หุ้นเดมิ เหลือ 1 หุ้นใหม ่

1  ธนัวาคม    25x1   บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม  3,000 หุ้น 

      
กำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ีย 

           จ านวนหุ้น  จ านวนปรับปรุงหุ้น  สดัส่วนเวลา  จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย     

1 มกราคม 25x1 ออกหุ้นสามญั   20,000      3 x 1.2 x 0.5  12/12     36,000 

1 เมษายน 25x1  ออกหุ้นเพิ่ม        5,000      3 x 1.2 x 0.5    9/12       6,750 

1 ธนัวาคม 25x1  ออกหุ้นเพิ่ม   3,000      1/12        250 

          43,000 

       
  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   =          

 

          = 
43,000

430,000
 

 

          =   10   บาท 

 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด คือ ก าไรท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัจะได้รับต่อหนึ่งหุ้น โดยหุ้นสามญันัน้มีตรา
สารอย่างอ่ืนท่ีจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้อีก ซึ่งตราสารท่ีสามารถแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญั ได้แก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้ขายหุ้น  ตราสารหนีห้รือตราสารทนุท่ีสามารถแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัได้ เชน่ หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นบริุมสิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น  

เม่ือบริษัทมีการแปลงสภาพตราสารต่าง ๆ ไปเป็นหุ้ นสามัญ จะมีผลท าให้จ านวนหุ้ น
สามญัเพิ่มขึน้  ก าไรต่อหุ้นลดลง บริษัทจึงต้องแสดงรายการก าไรต่อหุ้นปรับลด  เพิ่มขึน้มาจาก
ก าไรต่อหุ้ นขัน้พืน้ฐาน  การค านวณก าไรต่อหุ้ นปรับลดนัน้  บริษัทต้องปรับปรุงก าไรขาดทุน
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ก าไรสทุธิประจ างวด + เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ + ดอกเบีย้จา่ยหุ้นกู้หลงัหกัภาษี 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย + จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จากการแปลงสภาพ 

ประจ าปีกับรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีและน าตราสารท่ีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้นัน้มา
ค านวณเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นด้วย   

 

 1.  ก ำไรท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

      การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด ต้องปรับปรุงก าไรขาดทนุประจ างวดด้วยรายได้หรือ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากตราสารท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั  โดยต้องน าก าไรสุทธิประจ า
งวดสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัปรับด้วยดอกเบีย้จ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินปันผลของหุ้น
บริุมสิทธิแปลงสภาพ  
 

2.  จ ำนวนหุ้นที่ใช้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

      จ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด คือจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ท่ีใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานบวกด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียท่ีบริษัทต้องออกเพ่ือแปลง
สภาพตราสารให้เป็นหุ้นสามญั 

การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด สามารถแสดงสตูรการค านวณได้ดงันี ้

 

     ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 

  

= 

 

       
การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลด สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 

8.11  ตวัอยา่ง  8.12  และตวัอยา่ง 8.13  ดงันี ้
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ก าไรสทุธิประจ างวด 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

ก าไรสทุธิประจ างวด + ดอกเบีย้จา่ยหุ้นกู้หลงัหกัภาษี 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย + จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จากการแปลงสภาพ 

ตัวอย่ำง 8.11  กรณีออกหุ้นกู้แปลงสภำพ 

บริษัท มัสยา จ ากัด มีหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายถัวเฉล่ียจ านวน 10,000 หุ้น วันท่ี 1  มกราคม  
25x1 บริษัทออกจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 15,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 50 บาท บาท อาย ุ5 ปี อตัรา
ดอกเบีย้ 5% (อตัราภาษี 20%) โดยหุ้นกู้   5 หุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  สิน้งวดบริษัท
มีก าไรสทุธิ 120,000 บาท 

 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

             ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  

  

  =          
 

  = 
10,000

120,000
 

 

  =   12   บาท 

 

     ก าไรตอ่หุ้นปรับลด  

 

= 

 
 

=   
3,000  10,000

20%)) x (37,500- (37,500  120,000




 

 

  =   
13,000

150,000
  

 

  =    11.54  บาท 
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ก าไรสทุธิประจ างวด – เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

ก าไรสทุธิประจ างวด + เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย + จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จากการแปลงสภาพ 

ตัวอย่ำง 8.12  กรณีออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภำพ 

บริษัท มีนานุช จ ากัด มีหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายถัวเฉล่ีย เม่ือวันท่ี 1  มกราคม  25x1 จ านวน  
20,000 หุ้น  และวนัท่ี 1  เมษายน 25x1  บริษัทออกจ าหน่ายหุ้นบริุมสิทธิแปลงสภาพ 5% (ชนิด
สะสม) 6,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท บาท โดยหุ้นบริุมสิทธิ  1 หุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ได้ 3 หุ้น  สิน้งวดบริษัทมีก าไรสทุธิ 150,000 บาท 

 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

     ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  

  

  =          
 

       = 
20,000

30,000 - 150,000
    

 

  =   6   บาท 

 

     ก าไรตอ่หุ้นปรับลด  

 

= 

 

  =   
9/12) x 3 x (6,000  20,000

30,000  150,000




    

     

= 
13,500  20,000

180,000

         

  

  = 5.37   บาท 
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กำรแสดงก ำไรต่อหุ้นในงบกำรเงนิ 

 เ น่ืองจากก าไรต่อหุ้ นเ ป็นข้อมูลส าคัญ เ พ่ือให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูลเ ก่ียวกับ
ความสามารถในการหาก าไรของกิจการ บริษัทต้องแสดงก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับ
ลดในสว่นท้ายของงบก าไรขาดทนุ สามารถแสดงได้ตามตวัอยา่ง 8.13  ดงันี ้

 

ตัวอย่ำง  8.13  จากตวัอยา่ง  8.12  ก าไรตอ่หุ้นจะแสดงในงบก าไรขาดทนุดงันี ้

บริษัท มีนานชุ จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุ (บางสว่น) 
ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 25x1 

(หนว่ย : บาท) 
  ขายสินค้า      900,000 

  หกั ต้นทนุขาย      540,000 

  ก าไรขัน้ต้น      360,000 

  หกั คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน    210,000 

  ก าไรสทุธิ      150,000 

 

  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน     6.00 

  ก าไรตอ่หุ้นปรับลด     5.37 
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สรุป 

 ก าไรสะสมเป็นก าไรทัง้หมดของบริษัทท่ียงัไม่ได้แบง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น สามารถแบง่ได้เป็น  2 
ส่วน คือ (1) ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว โดยจะจดัสรรจดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ เช่น เงินส ารอง
ตามกฎหมาย เงินส ารองทัว่ไป เป็นต้น  และจดัสรรเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น (2) ก าไรสะสมท่ี
ยงัไม่ได้จดัสรร คือก าไรสะสมท่ีเหลือหลงัจากจดัสรรแล้ว สามารถน าไปจดัสรรเป็นผลปันผลให้ผู้
ถือหุ้นได้อีก 

ก าไรต่อหุ้ นเป็นจ านวนก าไรสุทธิต่อหุ้ นสามัญหนึ่งหุ้ นท่ีจะได้รับ ก าไรต่อหุ้ นถือเป็น
ผลตอบแทนของหุ้นสามญัเท่านัน้  จะไม่มีการค านวณก าไรตอ่หุ้นบริุมสิทธิ  โดยการค านวณก าไร
ตอ่หุ้นต้องดโูครงสร้างเงินทนุของบริษัท  ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทนุแบบง่ายจะค านวณก าไรต่อหุ้น
ขัน้พืน้ฐาน  แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนแบบซบัซ้อนการค านวณก าไรต่อหุ้นต้องค านวณก าไรต่อ
หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลดด้วย   
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  บริษัท ตะวนัรอน จ ากดั   ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีหุ้นสามญัเพียง
ชนิดเดียว ภายใต้เง่ือนไขของกรณีตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

1.  วนัท่ี 20  มีนาคม 25x1 บริษัทประกาศจา่ยปันผลเป็นเงินสด 150,000  บาท และ 

จา่ยปันผลในวนัท่ี 30  เมษายน  25x1 

2.  วนัท่ี  20  มีนาคม 25x1 บริษัทประกาศจา่ยปันผลเป็นเงินลงทนุในเงินกู้ของบริษัท  
รอนแรม จ ากดั ซึ่งซือ้มาในมลูคา่  150,000 บาท และมีราคาตลาดในวนันี ้165,000  บาท  และ
จา่ยปันผลในวนัท่ี 30  เมษายน  25x1 

3.  วนัท่ี 20 มีนาคม  25x1 บริษัทประกาศจ่ายปันผลเป็นสินค้าซึ่งมีมลูคา่ 150,000 บาท 
ซึง่มีราคาตลาดในวนันี ้135,000 บาท และจา่ยปันผลในวนัท่ี 30  เมษายน  25x1 

4.  วนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 25x1 บริษัทประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัไม่เกิน 25% ของ
ทนุท่ีมีอยู่  โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด จ านวน 2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  ราคา
ตลาดหุ้นสามญัวนันีหุ้้นละ 125  บาท 

       
ให้ท ำ     บนัทกึรายการจา่ยปันผลในแตล่ะกรณีในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 2.   บริษัท นสัรา จ ากัด  มีหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
และมีรายการเก่ียวกบัการจา่ยหุ้นปันผลในปี 25x1 ดงันี ้

ม.ค. 20   บริษัทประกาศจา่ยหุ้นปันผลในอตัรา 10% ของหุ้นเดมิท่ีน าออกจ าหนา่ยแล้ว 

  ราคาตลาดของหุ้นสามญัในวนันีหุ้้นละ 110 บาท 

ก.พ. 20   บริษัทออกหุ้นปันผลให้ผู้ ถือหุ้น  โดยปันผลเป็นหุ้นสามญั 6,000  หุ้น  
  ราคาตลาดของหุ้นสามญัในวนันีหุ้้นละ 120 บาท 

 

ให้ท ำ      บนัทกึรายการจา่ยหุ้นปันผลในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 3.   บริษัท อิงดาว จ ากดั ก่อตัง้บริษัทโดย จดทะเบียนทนุหุ้นสามญั 15,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท และจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ 10%  8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50 บาท  ณ  วนัท่ี 31  

ธนัวาคม  25x1   มีบญัชีตา่งคงเหลือในสว่นของผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

  ทนุหุ้นสามญั  10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  1,000,000
  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ 10% 8,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  50 บาท     400,000
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั         200,000
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ          80,000
  ก าไรสะสม (ยงัไมจ่ดัสรร)           90,000 

  เงินส ารองตามกฎหมาย           36,000 

  เงินส ารองเพ่ือช าระหนีร้ะยะยาว          54,000 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      1,860,000 

   31  ธนัวาคม 25x1  บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี  360,000 มีนโยบายการจดัสรรก าไรดงันี ้

1.  เสนอจา่ยเงินสดปันผลให้แก่หุ้นสามญัหุ้นละ 15  บาท   
2.  ประกาศจ่ายหุ้นสามญัปันผล 10% ของทุนท่ีมีอยู่  ราคาตลาดของหุ้นสามัญหุ้นละ 

112  บาท 

3.   เสนอจา่ยเงินสดปันผลให้แก่หุ้นบริุมสิทธิในอตัรา 10%  
4.  ตัง้ส ารองตามกฎหมาย 5%  ของก าไรสทุธิ  และส ารองทัว่ไป 50,000 บาท 

 

ให้ท ำ  
 1.  บนัทกึก าไรและการจดัสรรก าไรข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2.  แสดงหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 25x1 

 3.  หากบริษัทจา่ยปันผลทัง้หมดในวนัท่ี  25  มกราคม 25x2  ให้บนัทกึการจา่ยปันผล 

 

ข้อ 4.  บริษัท สรีุพร จ ากดั มีก าไรประจ าปี 25x1  240,000 บาท บริษัทมีนโยบายจดัสรรก าไรโดย 
ตัง้เงินส ารองตามกฎหมาย 5%  ตัง้เงินส ารองเพ่ือช าระหนีร้ะยะยาว 90,000 บาท  ตัง้ส ารองเพ่ือ
ขยายกิจการ 10%   และตัง้ส ารองทัว่ไป  25,000  บาท 

 

ให้ท ำ      บนัทกึรายการก าไรและการจดัสรรก าไรในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 5.   วนัท่ี  1 มกราคม 25x1 บริษัทออกหุ้นสามญั  100,000  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท ตอ่มา
และออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม  8%  50,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 50 บาท  ตอ่มาวนัท่ี 1 มีนาคม 
25x1 บริษัทออกหุ้ นสามัญเพิ่ม 30,000 หุ้ นมูลค่าหุ้ นละ 100 บาท  สิน้ปีบริษัทมีก าไรสุทธิ  
480,000 บาท 

 

ให้ท ำ  ค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

ข้อ  6.  บริษัท ต้นกล้า จ ากดั  มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x1  ดงันี ้ 
 หุ้นสามญั  (จดทะเบียน 200,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10  บาท 

       ออกจ าหนา่ยแล้ว  150,000 หุ้น)    1,500,000 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั          750,000
 ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว 

 เงินส ารองตามกฎหมาย      100,000 

  เงินส ารองเพ่ือขยายโรงงาน     300,000 

 ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร      450,000    850,000 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น        3,100,000 

  

บริษัทได้ท าสญัญาก่อสร้างขยายโรงงานเพิ่มเติมตามท่ีบริษัทได้จดัสรรก าไรสะสมไว้แล้ว  
ตอ่มาในวนัท่ี 1 ตลุาคม 25x2 โรงงานก่อสร้างเสร็จ 

 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี  25x2  จ านวน  500,000  บาท คณะกรรมการบริหารมีมติให้
โอนเงินส ารองเพ่ือขยายโรงงานไปยังก าไรสะสมท่ีไม่ได้จัดสรรและประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้ น
สามญั  ในอตัราหุ้นละ  2.50 บาท และตัง้ส ารองตามกฎหมาย 5%  และส ารองเพ่ือช าระหนีร้ะยะ
ยาว  90,000 บาทบริษัทจะจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 31  มกราคม  25x3 

  

ให้ท ำ   

1.   บนัทกึรายการข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไปตัง้แตปี่ 25x2 – 25x3 

 2.   แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25x2 
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ข้อ 7.   วนัท่ี  1 มกราคม 25x1 บริษัทออกหุ้นสามญั  60,000  หุ้น ตอ่มาวนัท่ี 1 มีนาคม 25x1 

บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม 10,000 หุ้น และวนัท่ี 1 เมษายน  25x1  บริษัทจ่ายหุ้นปันผล 25% ของ
หุ้นทัง้หมด  สิน้ปีบริษัทมีก าไรสทุธิ  300,000 บาท 

 

ให้ท ำ   

1.   ค านวณจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

 2.   ค านวณก าไรตอ่หุ้น 

 

ข้อ 8.  วนัท่ี  1 มกราคม 25x1 บริษัทออกหุ้นสามัญ  100,000 หุ้น สิน้ปีมีก าไรสุทธิ  900,000 
บาท  การเปล่ียนแปลงหุ้นสามญัในปี 25x1  มีดงันี ้

 1    มีนาคม  25x1 บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม 50,000 หุ้น 

 1    พฤษภาคม  25x1  บริษัทจา่ยหุ้นปันผล 20% ของหุ้นทัง้หมด 

1    สิงหาคม   25x1  บริษัทมีการแยกหุ้นเดมิ 1 หุ้น เป็นหุ้นใหม ่2 หุ้น  
1    กนัยายน  25x1  บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม  20,000 หุ้น 

1    ธนัวาคม  25x1 บริษัทรวมหุ้นในอตัรา 4 หุ้นเดมิ เหลือ 1 หุ้นใหม ่

 

ให้ท ำ   

1.   ค านวณจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

 2.   ค านวณก าไรตอ่หุ้น 

 

ข้อ 9.  บริษัท วรินทรา จ ากดั มีหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายถวัเฉล่ียจ านวน 70,000 หุ้น วนัท่ี 1 

มกราคม  25x1 บริษัทออกจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ 12,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 60 บาท บาท อาย ุ
3 ปี อตัราดอกเบีย้ 7%  (ภาษีเงินได้ 20%)  โดยหุ้นกู้   3 หุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

สิน้งวดบริษัทมีก าไรสทุธิ 350,000 บาท 

 

ให้ท ำ    
1.  ค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

2.  ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 
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ข้อ 10.  บริษัท แก้วดารา จ ากดั มีหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายจ านวน 30,000 หุ้น วนัท่ี 1  เมษายน 
25x1  บริษัทออกจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดสะสม 6% 6,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท บาท  (อตัราภาษี 20%)  โดยหุ้นบริุมสิทธิ  1 หุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 2 หุ้น  สิน้งวด
บริษัทมีก าไรสทุธิ 300,000 บาท 

 

ให้ท ำ    
1.  ค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

2.  ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 

 

ข้อ 11.  บริษัท สธิุดา จ ากดั  น าหุ้นออกขายเม่ือวนัท่ี  1 มกราคม 25x1 ประกอบด้วยหุ้นสามญั  
8,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดสะสม 10%  6,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท  (หุ้นบริุมสิทธิ  3 หุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น)  สิน้ปีมีก าไรสทุธิ  
500,000 บาท   

ในระหวา่งปี 25x1  มีการเปล่ียนแปลงหุ้นสามญัดงันี ้

 1    เมษายน   25x1 บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม 3,000 หุ้น 

1    กรกฎาคม  25x1 บริษัทมีการแยกหุ้นสามญัเดมิ 1 หุ้น เป็นหุ้นใหม ่2 หุ้น  
1    กนัยายน  25x1  บริษัทออกหุ้นสามญัเพิ่ม  5,000 หุ้น 

1    ตลุาคม   25x1 บริษัทรวมหุ้นสามญั 4 หุ้นเดมิ เป็น 1 หุ้นใหม ่

 1    ตลุาคม  25x1 บริษัทจา่ยหุ้นสามญัปันผล 10% ของหุ้นทัง้หมด 

 

ให้ท ำ    
1.  ค านวณจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

2.  ค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

3.  ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 
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การด าเนินธุรกิจอาจจะประสบความส าเร็จหรือประสบความล้มเหลวได้เสมอ  ถ้าธุรกิจ
ประสบความส าเร็จอาจท าการขยายกิจการโดยการเพ่ิมทุนของกิจการขึน้  ในทางตรงกนัข้ามถ้า
ธุรกิจประสบความล้มเหลวมผีลการขาดทนุสะสมและไมส่ามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  ธุรกิจนัน้ก็
ต้องมีการปรับปรุงภายในกิจการเพ่ือล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดไป  แตห่ากธุรกิจประสบปัญหา
ขาดทุนอย่างมากและผู้ ถือหุ้นไม่ต้องการด าเนินธุรกิจต่อไปอาจต้องท าการเลิกกิจการ  ซึ่งเมื่อมี
การเลิกกิจการจะต้องท าการช าระบญัชีให้เสร็จสิน้  

 

การปรับปรุงภายในกจิการ   
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115  ระบุไว้ว่าบริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลไม่ได้หากบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ซึ่งเมื่อบริษัทด าเนินกิจการและมีผล
ขาดทุนสะสมต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก  บริษัทจะไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้  ผู้ลงทุนไม่สนท่ีจะ
ลงทุนในบริษัทตอ่ไป  ท าให้บริษัทไมมี่เงินทุนมาใช้ในกิจการ  ดงันัน้บริษัทจึงต้องท าการปรับปรุง
ภายในเพ่ือล้างผลขาดทนุสะสมออกจากบญัชี   
 

1.  การปรับปรุงภายในเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม 

     การปรับปรุงภายในเพ่ือล้างผลขาดทุนสะสมนัน้  บริษัทควรท าการปรับปรุงราคา
สินทรัพย์ใหมจ่ากราคาตามบญัชีให้เป็นราคาตลาดหรือมลูคา่ยติุธรรม  เพ่ือให้บริษัทแสดงผลการ
ด าเนินงานที่แท้จริง   การล้างขาดทนุสะสมหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ของบริษัทอาจท าได้อีก
วิธีหนึง่  คือ  การเลิกบริษัทแล้วตัง้บริษัทใหมเ่พ่ือรับโอนสินทรัพย์ของบริษัทเดิมโดยการออกหุ้ นให้
เป็นการเปลี่ยนเท่ากับราคาสินทรัพย์สุทธิของบริษัท  แต่ในทางปฏิบัติเป็นการยุ่งยากเพราะการ
เลิกบริษัทเดิมและการตัง้บริษัทใหม่นัน้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกฎหมาย  ดงันัน้
บริษัทจงึท าการปรับปรุงภายในแทน   

การบันทึกการปรับปรุงราคาสินทรัพย์นัน้ผลต่างจากการปรับปรุงจะน าไปลดก าไรสะสม
หรือเพ่ิมก าไรสะสม   สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 9.1 ดงันี ้
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ตัวอย่าง 9.1  บริษัท วรรณภา จ ากดั  ตกลงปรับปรุงภายในกิจการโดยท าการปรับปรุงราคาสินทรัพย์
ดงันี ้ ที่ดินราคาประเมิน 900,000 บาท ราคาตามบัญชี 750,000  บาท  สินค้าคงเหลือมีมูลค่าตาม
บัญชี  200,000 บาท  มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ  160,000  บาท ลดราคาอาคารลง  75,000  บาทโดย
ปรับปรุงกบับญัชีคา่เสื่อมราคาสะสม – อาคาร  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

  เดบิต  ท่ีดนิ   150,000 

   เครดติ  สินค้าคงเหลอื      40,000 

    คา่เสื่อมราคาสะสม – อาคาร    75,000 

    ก าไรสะสม      35,000 

  บนัทกึการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ 

 

 2.  ขัน้ตอนการล้างผลขาดทุนสะสม 

     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2544 มาตรา 119  ก าหนด 
ให้บริษัทมหาชนจ ากดัสามารถน าสว่นเกินมลูคา่หุ้น เงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น มา
ชดเชยผลขาดทนุสะสมได้หากมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั  ดงันัน้โดยสรุปแล้วหากบริษัทต้องการล้าง
ผลขาดทนุสะสมให้หมดไป  สามารถปฏิบติัตามขัน้ตอนดงันี ้

     2.1  ปรังปรุงราคาสินทรัพย์กับบัญชีก าไรสะสม  บนัทกึบญัชีโดย 

    เดบิต  สินทรัพย์    xx            

       เครดติ  ก าไรสะสม    xx  

  บนัทกึปรับปรุงราคาสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ หรือ  

 

  เดบิต  ก าไรสะสม    xx 

        เครดติ  สินทรัพย์              xx 

บนัทกึปรับปรุงราคาสินทรัพย์ลดลง 
 

    2.2   โอนเงนิส ารองอ่ืนๆ ไปล้างผลขาดทุน  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบิต  เงินส ารองอ่ืน ๆ   xx 

  เครดติ  ก าไรสะสม    xx 
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    2.3  โอนเงนิส ารองตามกฎหมายไปล้างผลขาดทุน  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบิต  เงินส ารองตามกฎหมาย  xx 

เครดติ  ก าไรสะสม    xx 

 

    2.4  โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปล้างผลขาดทุน  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบิต  สว่นเกินมลูคา่หุ้น   xx 

เครดติ  ก าไรสะสม    xx 

 

    2.5  การลดทุน  บริษัทจะท าการลดทุนลงหากยงัมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ซึง่การลดทนุ
สามารถท าได้ 2 วิธี ดงันี ้

                          2.5.1  การลดจ านวนหุ้น เช่น  ลดจ านวนหุ้นจาก 1,000 หุ้น เหลือ  800  หุ้น  
เป็นต้น  บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  ทนุหุ้นสามญั    xx 

   เครดติ   สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดจ านวนหุ้น xx 

 

                          2.5.2  การลดราคาตามมูลค่าหุ้น เช่น  ลดราคาตามมลูค่าหุ้นจากหุ้นละ 100  
บาท เหลือหุ้นละ 75  หุ้น เป็นต้น บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  ทนุหุ้นสามญั    xx 

   เครดติ   สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดจ านวนหุ้น xx 

 

    2.6  โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการลดทุนไปล้างผลขาดทุน  บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดทนุ xx 

   เครดติ  ก าไรสะสม    xx 

 

 การบนัทกึบญัชีตามขัน้ตอนการล้างผลขาดทนุสะสม สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง   9.2  
ดงันี ้
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ตัวอย่าง 9.2   บริษัท กรองแก้ว จ ากดั จดทะเบียนทุนหุ้นสามญั 1,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 100 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 มสีว่นของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 ส่วนของผู้ถือหุ้น               (หนว่ย : บาท) 
ทนุหุ้นสามญั 1,500 หุ้น หุ้นละ 100 บาท              150,000   
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั         10,000   
เงินส ารองตามกฎหมาย         15,000   
เงินส ารองอืน่ๆ          20,000   
ขาดทนุสะสม                          (120,000)   

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น      75,000   
บริษัทต้องการปรับปรุงภายในเพ่ือล้างผลขาดทนุสะสมออกจากบญัชี ซึง่มีรายการบัญชีที่

เก่ียวข้องดงันี ้
1.  ณ วนันี ้ที่ดินมีราคาตามบญัชี  120,000  ราคาตลาด  200,000 บาท               
2.  อาคารมรีาคาตามบญัชี  150,000  ราคาตลาด 120,000 บาท 

3.  ตัง้คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู  10,000  บาท 

4.  บริษัทมมีติให้ลดราคาตามมลูคา่หุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 70 บาท 

การบนัทกึบญัชีปรับปรุงภายในเพ่ือล้างผลขาดทนุสะสม จะเป็นดงันี ้
25x1 

ธ.ค. 31   เดบิต  ท่ีดิน    80,000 

   เครดติ  อาคาร       30,000 

    คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     10,000 

    ก าไรสะสม      40,000 

  บนัทกึปรับปรุงราคาสินทรัพย์ 

 

  เดบิต   เงินส ารองอืน่ ๆ   20,000 

             เงินส ารองตามกฎหมาย  15,000 

             สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  10,000 

   เครดติ  ก าไรสะสม      45,000 

  บนัทกึการโอนเงินส ารองและสว่นเกินมลูคา่หุ้นไปล้างผลขาดทนุสะสม 
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25x1 

ธ.ค. 31   เดบิต  ทนุหุ้นสามญั   45,000 

   เครดติ   สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดทนุ    45,000 

   บนัทกึการลดทนุ 

 

   เดบิต  สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดทนุ   35,000 

    เครดติ  ก าไรสะสม      35,000 

   บนัทกึการโอนสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดทนุไปล้างขาดทนุสะสม 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้นภายหลงัการปรับปรุงภายในจะแสดงดงันี ้
      (หนว่ย : บาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุหุ้นสามญั 1,500 หุ้น หุ้นละ 70 บาท        105,000 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการลดทนุ        10,000 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น       115,000 

 

การเลิกบริษัท  

 การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของบริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัก็ตาม
เม่ือผ่านไปในช่วงระยะเวลาหนึง่สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  และการแข่งขนัสงู
อาจส่งผลให้การประกอบการไม่สามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้จึงมีการเลิกกิจการไป หรือ
บางครัง้อาจเกิดจากการประกอบขึน้มาเพ่ือวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึง่ เมื่อบรรลุแล้วก็อาจ
มีการเลิกกิจการได้เช่นกัน ดังนัน้ การเลิกกิจการท่ีถูกต้องจะต้องมีกระบวนการและขัน้ตอนท่ี
โปร่งใส ชดัเจนและสามารถกระท าได้โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 1.  สาเหตุของการเลิกบริษัทจ ากัด 

      ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1226 และ 1227  สามารถสรุปสาเหตุ
ของการเลิกบริษัทจ ากดั ได้หลายกรณี ดงัตอ่ไปนี ้
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      1.1  เลิกโดยผลของกฎหมาย ซึง่เกิดจากเหตกุารณ์ตา่งๆ คือ 

             1.1  ถ้าข้อบังคับของบริษัทก าหนดเหตุที่จะเลิก เม่ือเกิดเหตุนัน้บริษัทต้องเลิก
กิจการ 

            1.2  ถ้าบริษัทตัง้ขึน้โดยก าหนดระยะเวลาไว้และเมือ่สิน้สดุระยะเวลานัน้จงึเลิก 

กิจการ 
             1.3  ถ้าบริษัทตัง้ขึน้เพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเม่ือท ากิจการนัน้เสร็จ
แล้วจงึเลิกกิจการ 

            1.4  ถ้าบริษัทล้มละลาย 

      1.2  เลิกโดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

             1.2.1  ถ้าผู้ ถือหุ้นลงมตพิิเศษให้เลกิบริษัท  การเลิกและช าระบญัชีบริษัทจ ากดั
ในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยด าเนินการจดัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือลง
มตพิิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีเข้าประชมุ 

      1.3  เลิกโดยค าส่ังศาล ซึง่มีจากเหต ุ

            1.3.1  ถ้าบริษัทกระท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตัง้บริษัทหรือกระท าผิดใน
การประชมุตัง้บริษัท 

             1.3.2  ถ้าบริษัทไมเ่ร่ิมประกอบการภายใน 1 ปี นบัแตว่นัจดทะเบียนหรือหยุดท า
การถงึ 1 ปี 

             1.3.3  ถ้าการด าเนินงานของบริษัทมแีตผ่ลขาดทนุและไมมี่ทางหวงัจะฟืน้ตวัได้ 

             1.3.4  ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดลงจนเหลอืไมถ่งึ 3 คน  
 

 2.  สาเหตุของการเลิกบริษัทมหาชนจ ากัด 

     ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 154 และ 155   สามารถ
สรุปสาเหตขุองการเลิกบริษัทมหาชนจ ากดั ได้หลายกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

     2.1.  เม่ือมีเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปนี ้ให้ด าเนินการเลิกบริษัท 

                  2.1.1  เม่ือที่ประชุมถือหุ้นลงมติให้เลิกคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

             2.1.2  เม่ือบริษัทล้มละลาย 

                 2.1.3  เม่ือศาลมคี าสัง่ให้เลิกบริษัท 
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     2.2   เลิกโดยค าส่ังศาล  หากผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสิบของ
จ านวนหุ้นที่ขายได้ทัง้หมดจะร้องของศาลให้เลิกสัง่บริษัทกไ็ด้ เมื่อเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

              2.2.1  ผู้ เร่ิมจัดตัง้บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบัญญัติเก่ียวกับการประชุม 
จดัตัง้บริษัทหรือการจดัท ารายงานการจดัตัง้บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติเก่ียวกับการช าระเงินค่าหุ้น การโอนกรรมสิทธ์ทรัพย์สินหรือท าเอกสารหลกัฐาน
การใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัทเพ่ือ การช าระค่าหุ้ น การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นหรือการจด
ทะเบียนบริษัท 

              2.2.2  ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไมถ่งึ 15 คน 

                        2.2.3  ถ้าการด าเนินงานของบริษัทมแีตผ่ลขาดทนุและไมมี่ทางหวงัจะฟืน้ตวัได้ 

 

 3.  ขัน้ตอนการเลิกบริษัท 

     การเลิกบริษัทจะมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

      3.1  แต่งตัง้ผู้ช าระบัญชีของบริษัท  หากข้อบงัคบัของบริษัทไมไ่ด้ก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน กรรมการทุกคนของบริษัทต้องเป็นผู้ช าระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ช าระบญัชีมีหลาย
คน ผู้ช าระบญัชีทกุคนต้องกระท าการร่วมกนั เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ก าหนดข้อบังคับในเร่ืองการตัง้ผู้ช าระบัญชีไว้  หากบริษัท
ประสงค์จะตัง้กรรมการบางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือบุคคลอื่นท่ีไมใ่ช่กรรมการของ
บริษัทเป็นผู้ช าระบญัชีจะต้องให้ที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติตัง้ผู้ช าระบัญชีหรือก าหนด
อ านาจของผู้ช าระบญัชี  

     3.2  ผู้ช าระบญัชีจดัท าค าขอและย่ืนจดทะเบียนเลิกบริษัท  ค าขอจดทะเบียนเลิกและ
อ านาจของผู้ช าระบญัชีของบริษัท จะต้องลงลายมือช่ือโดยผู้ช าระบญัชีซึง่ได้แก่กรรมการที่ลงช่ือ
ผกูพนับริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลกิ โดยต้องด าเนินการภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีเลิกบริษัท 

     3.3  ประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครัง้ เป็นอย่างน้อย โดยต้อง
ด าเนินการภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีเลิกบริษัท 

     3.4  ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยงัเจ้าหนี  ้ (ถ้ามี) โดยต้อง
ด าเนินการภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีเลิกบริษัท 

     3.5  ด าเนินการช าระบญัชีและขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีบริษัท  โดยให้ย่ืนขอ
จดทะเบียนท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวดัซึง่บริษัทนัน้มีส านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ หรือย่ืน
ขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ี   www.dbd.go.th 

http://www.dbd.go.th/
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 การช าระบัญชีของบริษัท 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535  ก าหนดไว้ว่า เมื่อบริษัทจะท าการเลิกกิจการ  บริษัทจะยงัคงตัง้อยู่เพ่ือการช าระบญัชี 

การเลิกบริษัทกรณีอ่ืนนอกจากล้มละลายต้องมกีารแตง่ตัง้ผู้ช าระบัญชี เพ่ือด าเนินการจดทะเบียน
เลิกบริษัทและช าระบญัชีของบริษัทให้เสร็จสิน้ไป โดยมีการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชี เพ่ือด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกบริษัทที่ส านกังานพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  และช าระบัญชีของบริษัท
ให้เสร็จสิน้ไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ช าระหนี ้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการได้
ออกไปในการด าเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นก าไรใน
ระหว่างผู้ ถือหุ้น และจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี เม่ือได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว 

การฟ้องคดีเรียกหนีส้นิที่บริษัท กรรมการหรือผู้ช าระบญัชีเป็นหนีอ้ยู่นัน้ จะต้องท าการฟ้องภายใน 

2 ปีนบัแตว่นัเสร็จสิน้การช าระบญัชี  

การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีของบริษัทนัน้ หากข้อบงัคบัของบริษัทไมไ่ด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

กรรมการทุกคนของบริษัทต้องเป็นผู้ช าระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ช าระบญัชีมีหลายคน ผู้
ช าระบญัชีทุกคนต้องกระท าการร่วมกนั เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็น
อย่างอื่น ในกรณีที่บริษัทไมไ่ด้ก าหนดข้อบงัคบัในเร่ืองการตัง้ผู้ช าระบญัชีไว้ หากบริษัทประสงค์จะ
ตัง้กรรมการบางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือบุคคลอื่นท่ีไมใ่ช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้
ช าระบญัชีจะต้องให้ที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติตัง้ผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้
ช าระบญัชี  

 

1.  อ านาจและหน้าท่ีของผู้ช าระบัญชี  ผู้ช าระบญัชีจะมีหน้าท่ีดงันี ้

1.1  สะสางการงานของบริษัทให้เสร็จสิน้ 

1.2  ประกาศหนงัสอืพิมพ์ และบอกกลา่วเจ้าหนี ้

1.3  ย่ืนจดทะเบียนเลิกบริษัทและชื่อผู้ช าระบญัชี 
1.4  จดัท างบแสดงฐานะการเงินและสง่ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ 

1.5  จดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

1.6  ย่ืนรายงานการช าระบญัชีทกุ 3 เดือน 

1.7  ท าการรวบรวมขายสินทรัพย์ ตลอดจนช าระหนีส้ิน 

1.8  เรียกประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอรายงานการช าระบญัชี 

1.9  ย่ืนจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุอนมุติั 
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2.  อ านาจของผู้ช าระบัญชี  ผู้ช าระบญัชีจะมีอ านาจดงันี ้

2.1  เป็นผู้แก้ตา่งในนามของบริษัทในคดีพิพาทตา่ง ๆ 

2.2  ด าเนินกิจการของบริษัทเทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือการช าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 
2.3  ขายสินทรัพย์ของบริษัท 

2.4  น าเงินท่ีได้จากการขายสินทรัพย์ไปจ่ายช าระหนี ้
2.5  จ่ายคืนทนุให้ผู้ถือหุ้น 

2.6  ท าการอย่างอ่ืนๆ ตามแตจ่ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีให้เสร็จไปด้วยดี 
 

3.  ล าดับขัน้ตอนในการช าระบัญชี 

      ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ระบุให้ผู้ช าระบญัชีท าการช าระหนี ้

ของบริษัทตามล าดบั ดงันี ้
3.1  คา่ธรรมเนียม เช่น คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกบริษัท คา่ธรรมเนียมศาล  
3.2  คา่ภาระติดพนั เช่น คา่ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

3.3  คา่ใช้จ่ายซึง่จ าเป็นต้องจ่ายในการช าระบญัชี 

3.4  ช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้

3.5  เม่ือมสีินทรัพย์เหลืออยูใ่ห้คนืทนุแก่ผู้ ถือหุ้น 

 

การบันทกึบัญชีการช าระบัญชีเลิกบริษัท 

เม่ือบริษัทเลิกกิจการ ผู้ช าระบัญชีต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัเลิกบริ ษัท ท า
การช าระบญัชี และจดัท ารายงานการช าระบญัชีเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึง่การบันทึกบญัชีการ
ช าระบญัชีเลิกบริษัทจะท าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  การโอนปิดส่วนของหุ้นบุริมสิทธิไปบัญชีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 

     สว่นของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิประกอบด้วยทนุหุ้นบุริมสิทธิและส่วนเกินมลูคา่หุ้นบุริมสิทธิ
รวมทัง้เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิที่ค้างจ่าย บนัทกึบญัชีโดย 

 เดบิต  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ    xx 

            สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสทิธิ  xx 

            เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย  xx 

  เครดติ  ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ     xx 



หน้า  300 บทที่  9  การปรับปรุงภายในและการเลิกบริษัท 

 

2.  การโอนปิดส่วนของหุ้นสามัญไปบัญชีผู้ถือหุ้นสามัญ 

     ส่วนของผู้ ถือหุ้ นสามัญประกอบด้วยทุนหุ้ นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้ นสามัญ  
รวมทัง้เงินปันผลหุ้นสามญัค้างจ่าย  บนัทกึบญัชีโดย 

 เดบิต  ทนุหุ้นสามญั    xx 

            สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   xx 

            เงินปันผลหุ้นสามญัค้างจ่าย  xx 

  เครดติ  ผู้ ถือหุ้นสามญั     xx 

 

3.  การโอนปิดส่วนของหุ้นกู้ไปบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ 

     บริษัทที่มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้จะโอนปิดบญัชีหุ้นกู้และดอกเบีย้กู้ ค้าง
จ่าย ไปบญัชีผู้ ถือหุ้นกู้บนัทกึบญัชีโดย 

 เดบิต  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ    xx 

            ดอกเบีย้หุ้นกู้ ค้างจ่าย   xx 

  เครดติ  ผู้ ถือหุ้นกู้      xx 

 

4.  การโอนเงนิส ารองต่าง ๆ ไปบัญชีก าไรสะสม 

       บริษัทอาจมีเงินส ารองต่าง  ๆ   เช่น  เงินส ารองตามกฎหมาย  เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ  เงิน
ส ารองเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้   เป็นต้น  จะต้องปิดบญัชีส ารองต่าง ๆ เหล่านีไ้ปบัญชีก าไรสะสม  บันทึก
บญัชีโดย 

 เดบิต  เงินส ารองตา่ง ๆ    xx 

             เครดติ  ก าไรสะสม     xx 

 

5.  การโอนปิดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้หรือส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ไปบัญชีขาดบัญชี
ขาดทุน หรือก าไรในการขายสินทรัพย์ 

     ถ้าในวันช าระบัญชีบริษัทยังมีบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นกู้   หรือส่วนลดมูลค่าหุ้ นกู้
เหลืออยู่เนื่องจากยงัตดัขายไมห่มด  จะต้องโอนปิดบญัชีเหลา่นีไ้ปบญัชีก าไรขาดทนุในการขาย 

สินทรัพย์  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้
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         5.1  กรณีมีบัญชีส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้  บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  xx 

             เครดติ  สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้     xx 

 

     5.2  กรณีมีบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ 

  เดบิต  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    xx 

             เครดติ  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์   xx 

 

6.  การบันทกึบัญชีเม่ือมีการขายสินทรัพย์ 

    การขายสินทรัพย์  เงินสดท่ีได้รับอาจจะเท่ากบั  มากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตามบญัชี
ของสินทรัพย์  ส่านแตกต่างระหว่างจ านวนที่ได้รับและราคาตามบัญชี คือ  ก าไรขาดทุนในการ
ขายสินทรัพย์  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

     6.1  กรณีมีก าไรจากการขายสินทรัพย์  บนัทกึบญัชีโดย 

 เดบิต  เงินสด     xx 

เครดติ  สินทรัพย์ (ราคาตามบญัชี)   xx 

 ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์   xx 

 

      6.2  กรณีขาดทุนจากการขายสินทรัพย์  บนัทกึบญัชีโดย 

เดบิต  เงินสด     xx 

            ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  xx 

             เครดติ  สินทรัพย์ (ช่ือบญัชี)   xx 

 

7.  การบันทกึการจ่ายช าระหนี ้

     เม่ือรวบรวมเงินสดได้แล้ว  ผู้ ช าระบัญชีจะจ่ายช าระหนีส้ินให้แก่บุคคลภายนอก 
หลงัจากนัน้จงึจา่ยจา่ยคา่ช าระบญัชี  บนัทกึบญัชีโดย 

 เดบิต  หนีส้ิน (ช่ือบญัชี)    xx 

  เครดติ  เงินสด      xx 
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8.  การโอนปิดบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงนิสดได้  ไปบัญชีก าไร 

ขาดทุนในการขายสินทรัพย์ 

      สินทรัพย์ชนิดใดท่ีไมส่ามารถขายได้กิจการจะต้องโอนปิดเข้าบัญชีก าไรขาดทุนในการ
ขายสินทรัพย์  บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  xx 

เครดติ  สินทรัพย์ (ช่ือบญัชี)    xx 

 

9.  จ่ายค่าช าระบัญชี   
           ค่าช าระบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งจ าเป็นในการช าระบัญชี  และท าให้ขาดทุนจากการ
ช าระบญัชีเพ่ิมขึน้จงึน าไปเดบิตบญัชีก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  xx 

เครดติ  เงินสด      xx 

 

10.  การปิดบัญชีก าไรขาดทุนในการขายสินทรัพย์ 

                  เม่ือขายสินทรัพย์และช าระหนีส้ินทัง้หมดแล้วจะปิดบัญชีก าไรขาดทุนในการขาย
สินทรัพย์ไปบญัชีก าไรสะสม  การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้

       10.1  กรณีมีก าไรจากการขายสินทรัพย์ บนัทกึบญัชีโดย 

      เดบิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  xx 

    เครดติ  ก าไรสะสม     xx 

 

      10.2  กรณีมีขาดทุนจากการขายสินทรัพย์  บนัทกึบญัชีโดย 

      เดบิต  ก าไรสะสม    xx 

    เครดติ  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  xx 

 

11.  การปิดบัญชีก าไรสะสม 

       ก าไรสะสมเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นสามญั จงึปิดบญัชีก าไรสะสมไปบญัชีผู้ ถือหุ้นสามญั 

การบนัทกึบญัชีจะเป็นดงันี ้
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       11.1  กรณีมีก าไรสะสม  บนัทกึบญัชีโดย 

      เดบิต  ก าไรสะสม    xx 

       เครดติ  ผู้ ถือหุ้นสามญั     xx 

 

      11.2  กรณีมีขาดทุนสะสม  บนัทกึบญัชีโดย 

     เดบิต  ผู้ ถือหุ้นสามญั    xx 

      เครดติ  ก าไรสะสม     xx 

 

12.  การจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น 

        การคนืทนุนัน้จะต้องคืนให้แก่ผู้ ถือบุริมสิทธิก่อน เงินสดท่ีเหลืออยู่หลงัจากคืนให้แก่ผู้
ถือหุ้นบริุมสิทธิแล้วจะเท่ากบัจ านวนท่ีจะคนืให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัพอดี  บนัทกึบญัชีโดย 

  เดบิต  ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ    xx 

            ผู้ ถือหุ้นสามญั    xx 

   เครดติ  เงินสด      xx 

 

 การบันทึกบัญชีการช าระบัญชีเลิกบริษัท และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการช าระบัญชี 
สามารถแสดงได้ตามตวัอย่าง 9.3  ดงันี ้
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ตัวอย่าง 9.3  บริษัท นรากร จ ากัด ตกลงเลิกกิจการตามมติพิเศษของผู้ ถือหุ้ น เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 25x1  งบแสดงฐานะการเงิน ซึง่ผู้ช าระบญัชีท าขึน้เป็นดงันี ้

บริษัท  นรากร จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัที่ 1 มกราคม   25x1 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

         เงินสด         58,500 

         ตัว๋เงินรับ         13,500 

        ลกูหนีก้ารค้า    90,000 

        หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     4,500    85,500 

        สินค้าคงเหลือ        45,000   

        คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า        4,500           207,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        ที่ดิน       900,000 

        อาคาร     180,000 

        หกั คา่เสื่อมราคาสะสม   108,000   72,000 

               อปุกรณ์ส านกังาน   135,000 

        หกั คา่เสื่อมราคาสะสม     81,000   54,000              1,026,000 

สินทรัพย์อ่ืน 

       คา่ความนิยม                   39,600 

รวมสินทรัพย์                      1,272,600 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน       

        ตัว๋เงินจ่าย          7,200 

        เจ้าหนีก้ารค้า        20,000 

 ดอกเบีย้หุ้นกู้ ค้างจ่าย         7,000 

        ภาษีเงินได้ค้างจา่ย         6,300 

        คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย         4,500                   45,000 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน  

หุ้นกู้        180,000 

 บวก  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้         12,600                192,600 

รวมหนีส้นิ              237,600 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

 ทนุเรือนหุ้น    

      ทนุจดทะเบียน 

         หุ้นบุริมสิทธิ12% 200 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,800 บาท 360,000 

         หุ้นสามญั  3,000  หุ้น มลูคา่หุ้นละ  180  บาท 540,000      900,000 

     ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

         หุ้นบุริมสิทธิ12% 200 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,800 บาท 360,000 

         หุ้นสามญั  3,000  หุ้น มลูคา่หุ้นละ  180  บาท 540,000      900,000 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั              54,000 

 ก าไรสะสม       

         จดัสรรแล้ว 

     เงินส ารองตามกฎหมาย 36,000 

     เงินส ารองทัว่ไป  18,000           54,000 

         ยงัไมไ่ด้จดัสรร                            27,000              81,000
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น          1,035,000

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น                    1,272,600

  



หน้า  306 บทที่  9  การปรับปรุงภายในและการเลิกบริษัท 

 

ผู้ช าระบญัชีด าเนินการขายสินทรัพย์  ช าระหนีส้ินและจ่ายคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับ
คา่ช าระบญัชี  27,000  บาท รายการขายสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้นิมีดงันี ้
 ม.ค.   5  เก็บเงินตามตัว๋เงินรับได้    13,500  บาท 

    8 เก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้    81,000  บาท 

              12 ขายสินค้าได้     21,600  บาท 

              19 ขายอปุกรณ์ส านกังานได้   25,200  บาท 

              23 จ่ายช าระคา่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและคา่ไฟฟ้าค้างจ่าย 

              31  จ่ายตามตัว๋เงินจ่าย    7,200  บาท 

 ก.พ.     10   ขายท่ีดนิและอาคารได้          936,000  บาท 

  12 จ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้าได้สว่นลด       540  บาท 

  16   ไถ่ถอนหุ้นกู้     

  25 จ่ายคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

การบันทกึบัญชี 

 25x1 

 ม.ค. 1 เดบิต  ทนุหุ้นบริุมสิทธิ   360,000 

เครดิต  ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ    360,000 

บนัทกึปิดบญัชีทนุหุ้นบุริมสิทธิไปบญัชีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ  

 

เดบิต  ทุนหุ้นสามญั   540,000 

          สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั    54,000 

เครดิต  ผู้ ถือหุ้นสามญั    594,000 

บนัทกึปิดบญัชีสว่นหุ้นสามญัไปบญัชีผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

เดบิต  หุ้นกู้     180,000 

           ดอกเบีย้หุ้นกู้ ค้างจ่าย      7,000 

เครดิต  ผู้ ถือหุ้นกู้     187,000 

บนัทกึปิดบญัชีหุ้นกู้ ไปบญัชีผู้ถือหุ้นกู้  
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25x1 

ม.ค. 1 เดบิต  ส ารองตามกฎหมาย   36,000 

          ส ารองทัว่ไป    18,000 

เครดิต  ก าไรสะสม     54,000 

บนัทกึปิดบญัชีเงินส ารองตา่ง ๆ ไปบญัชีก าไรสะสม 

 

เดบิต  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้    12,600 

เครดิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์   12,600 

บนัทกึปิดบญัชีสว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้ ไปบญัชีก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์ 

 

 ม.ค. 5 เดบิต  เงินสด     13,500 

เครดิต  ตัว๋เงินรับ     13,500 

บนัทกึเก็บเงินตามตัว๋เงินรับ 

 

       8 เดบิต เงินสด     81,000 

         คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     4,500 

         ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์    4,500 

เครดิต  ลกูหนีก้ารค้า     90,000 

บนัทกึการเก็บเงินจากลกูหนี ้

 

     12 เดบิต เงินสด     21,600 

         ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  23,400 

   เครดิต  สินค้าคงเหลือ     45,000 

บนัทกึการขายสินค้า 

 

     19 เดบิต  เงินสด     25,200 

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-อปุกรณ์ส านกังาน 81,000 

          ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์  28,800 

               เครดิต  อปุกรณ์ส านกังาน    135,000 

บนัทกึการขายอปุกรณ์ส านกังาน 
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  25x1 

ม.ค. 23  เดบิต  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     6,300 

          ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย      4,500 

เครดิต  เงินสด      10,800 

บนัทกึการจ่ายคา่ภาษีเงินได้และคา่ไฟฟ้าค้างจ่าย 

 

      31 เดบิต  ตัว๋เงินจ่าย      7,200 

เครดิต  เงินสด        7,200 

บนัทกึการจ่ายเงินตามตัว๋เงินจา่ย 

 

ก.พ.10 เดบิต  เงินสด     936,000 

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร  108,000 

          ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์    36,000 

เครดิต  ท่ีดิน      900,000 

อาคาร      180,000 

บนัทกึการขายท่ีดนิและอาคาร 
 

     12 เดบิต  เจ้าหนีก้ารค้า      20,000 

เครดิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์         540 

เงินสด       19,460 

บนัทกึการจ่ายช าระหนีไ้ด้รับสว่นลด 

 

     16 เดบิต  ผู้ ถือหุ้นกู้      187,000 

เครดิต  เงินสด      187,000 

บนัทกึการไถ่ถอนหุ้นกู้  
 

เดบิต  ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์     44,100 

เครดิต   คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้า       4,500 

คา่ความนิยม      39,600 

บนัทกึปิดบญัชีคา่เบีย้ประกนัลว่งหน้าและคา่ความนิยม 
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25x1 

ก.พ.16 เดบิต ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์     27,000 

เครดิต  เงินสด       27,000 

บนัทกึการจ่ายคา่ช าระบญัชี 

 

เดบิต  ก าไรสะสม    150,660 

เครดิต ก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์   150,660 

บนัทกึปิดบญัชีก าไรขาดทนุในการขายสนิทรัพย์ไปบญัชีก าไรสะสม 

 

ก.พ.16 เดบิต  ผู้ ถือหุ้นสามญั     69,660 

เครดิต  ก าไรสะสม      69,660 

บนัทกึปิดบญัชีก าไรสะสมไปบญัชีผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

      25 เดบิต  ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ    360,000 

                         ผู้ ถือหุ้นสามญั    524,340 

 เครดิต  เงินสด      884,340 

บนัทกึการจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ ถือหุ้นสามญั 
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งบรับจ่ายเงินสดและงบก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์จะเป็นดงันี ้
บริษัท  นรากร  จ ากดั 

งบรับจ่ายเงินสด 

มกราคม-กมุภาพนัธ์   25x1 

(หนว่ย : บาท) 
เงินสดคงเหลือ  1  ม.ค. 25x1                         58,500 

เงินสดรับ   

 เก็บเงินตามตัว๋เงินรับ      13,500    

 เก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้า      81,000 

 ขายสินค้า       21,600 

 ขายอปุกรณ์ส านกังาน      25,200 

 ขายท่ีดนิและอาคาร    936,000  1,077,300 

          1,135,800 

เงินสดจ่าย 

 ช าระคา่ภาษีเงินได้ค้างจ่าย       6,300 

 ช าระคา่ไฟฟ้าค้างจ่าย        4,500 

 ช าระตามตัว๋เงินจ่าย        7,200 

 ช าระเจ้าหนีก้ารค้า      19,460 

 ไถ่ถอนหุ้นกู้      187,000 

 คา่ช าระบญัชี       27,000 

 จ่ายคืนทนุผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ   360,000   

 จ่ายคืนทนุผู้ ถือหุ้นสามญั    524,340  1,135,800 

                      0.- 
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บริษัท  นรากร  จ ากดั 

งบก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์ 

มกราคม-กมุภาพนัธ์  25x6 

(หนว่ย : บาท) 
ขาดทนุในการขายสินทรัพย์ 

 หนีส้ญู        4,500 

 ขาดทนุในการขายสินค้า    23,400 

 ขาดทนุในการขายอปุกรณ์ส านกังาน  28,800 

 ขาดทนุในการขายท่ีดนิและอาคาร  36,000 

 คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า     4,500 

 คา่ความนิยม     39,600   136,800 

ก าไรในการขายสนิทรัพย์ 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้     12,600 

 สว่นลดจากเจ้าหนีก้ารค้า         540     13,140 

ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์       123,660 

คา่ช าระบญัชี           27,000 

ขาดทนุจากการช าระบญัชี                              150,660 
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สรุป 

เม่ือบริษัทเกิดผลขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นได้  บริษัทต้องท าการปรับปรุงภายในเพ่ือล้างผลขาดทนุสะสมออกจากบญัชี  โดยการปรับปรุง
ภายในเพ่ือล้างผลขาดทุนสะสมเร่ิมตัง้แต่ปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม  โอนเงิน
ส ารองต่าง ๆ และส่วนเกินมูลค่าหุ้ นไปล้างผลขาดทุน  หากไม่สามารถล้างผลขาดทุนได้หมด
บริษัทจะท าการลดทนุลง  ซึง่การลดทนุนัน้จะลดราคาตามมลูคา่หุ้นหรือจ านวนหุ้นก็ได้ 

การเลิกบริษัทมีหลายสาเหตุได้แก่ การเลิกตามกฎหมาย  เลิกโดยค าสั่งศาล  หรือเลิก
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  โดยการเลิกบริษัทนัน้จะต้องแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีเพ่ือด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกบริษัท ท าการช าระบญัชีและบนัทึกการช าระบญัชี  และจดัท ารายงานการช าระบัญชี
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เสร็จสิน้  
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แบบฝึกหดั 

 

ข้อ 1.  บริษัท ประกายแก้ว จ ากดั มีรายละเอียดบางสว่นในงบแสดงฐานะการก่อนที่จะมีการ
ปรับปรุงภายในกิจการ ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 ดงันี ้

1. สว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม  25x1  ประกอบด้วย 

  ทนุหุ้นสามญั  10,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100  บาท               1,000,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั           150,000 

  เงินส ารองตามกฎหมาย             35,000 

  เงินส ารองทัว่ไป                65,000 

ก าไรสะสม (ขาดทนุสะสม)                   (450,000) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                     800,000 

 

 2.   อาคารโรงงาน มีราคาตามบัญชี  700,000  บาท  มูลค่ายุติธรรมปัจจุบันเท่ากับ  
620,000 บาท  คณะกรรมการบริษัทตกลงให้ปรับปรุงราคาอาคารโรงงานกบับัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสมอาคาร 

3.  ท่ีดินมีมลูคา่ตามบัญชี 1,000,000  บาท ราคาประเมินปัจจุบนัเท่ากับ 1,100,000 

บาท 

4.  สิน้งวดมีบัญชีลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด  175,000  บาท  กิจการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
10% ของยอดลกูหนีก้ารค้า 

5.   ผู้ ถือหุ้นมมีติให้ลดราคาตามมลูคา่หุ้นจาก 100 บาท เป็น  80  บาท 

 

ให้ท า    
1.  บนัทกึรายการปรับปรุงภายในกิจการของบริษัท ประกายแก้ว จ ากดั  
2.  แสดงสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1  ภายหลงัการปรับปรุงภายใน 

     กิจการ 
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ข้อ 2.    บริษัท เดือนแรม จ ากัด ตกลงเลิกกิจการเมื่อวันท่ี 1 มกราคม  25x1  งบแสดงฐานะ
การเงินซึง่ผู้ช าระบญัชีจดัท าขึน้ ณ วนัเลิกกิจการเป็นดงันี ้

บริษัท เดอืนแรม จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัที่ 1 มกราคม  25x1 

(หนว่ย : บาท) 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร      72,000 

ลกูหนีก้ารค้า    129,600 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      6,480 123,120 

สินค้าคงเหลือ         135,720 

คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า           8,640                 339,480 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 ท่ีดนิ       900,000 

 อาคาร     360,000 

 หกั คา่เสื่อมราคาสะสม   216,000 144,000 

 อปุกรณ์ส านกังาน      180,000 

 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม   108,000    72,000       1,116,000
รวมสินทรัพย์                                       1,455,480 
 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมนุเวียน       

   เจ้าหนีก้ารค้า       113,760 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย           15,300 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย       62,820                 191,880 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

 หุ้นกู้        180,000 

 บวก  สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้          12,600                 192,600 

รวมหนีส้นิ              384,000 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

          ทนุจดทะเบียน 

      หุ้นบุริมสิทธิ 8%  3,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท 300,000 

      หุ้นสามญั 3,000 หุ้น หุ้นละ 200 บาท  600,000      900,000 

  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

      หุ้นบุริมสิทธิ 8% 3,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท  300,000 

      หุ้นสามญั 3,000 หุ้น หุ้นละ 200 บาท  600,000        900,000 

        สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั                        54,000 

          ก าไรสะสม        

  จดัสรรแล้ว 

        เงินส ารองตามกฎหมาย 54,000 

        เงินส ารองทัว่ไป  36,000  90,000 

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร     27,000                   117,000       
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น           1,071,000
 รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น                      1,455,480 

 

 ผู้ช าระบญัชีด าเนินการขายสินทรัพย์ ช าระหนีส้ินและจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้รับ
คา่ช าระบญัชี  27,000  บาท  รายการตา่งๆ ในการช าระบญัชีมีดงันี ้
 ม.ค.    5 เก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้  120,000 บาท 

            8 ขายสินค้าได้  110,000 บาท 

          19 ขายอปุกรณ์ส านกังานได้  39,600 บาท 

          25 จ่ายคา่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

ก.พ.   1  ขายท่ีดนิและอาคารได้  1,080,000  บาท 

           6       จ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า 

         15       ไถ่ถอนหุ้นกู้    
         20       จ่ายคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ ถือหุ้นสามญั 
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ให้ท า   
1.  บนัทกึรายการดงักลา่วข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2.  งบรับจ่ายเงินสด 

 3.  งบก าไรขาดทนุในการขายสนิทรัพย์ 

 

ข้อ 3.  บริษัท ดาหลา จ ากดั มยีอดคงเหลือในบญัชีตา่ง ๆ ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 มีดงันี ้
เงินสด      96,000      ตัว๋เงินจ่าย       24,000 

เงินลงทนุระยะสัน้  112,000      เจ้าหนีก้ารค้า  120,000 

ลกูหนีก้ารค้า     72,000      ภาษีเงินได้ค้างจา่ย    38,000 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     12,000      เงินกู้ระยะสัน้    64,000 

สินค้าคงเหลือ   370,000      ทนุหุ้นบุริมสิทธิ 10%  

อาคาร    184,000      (2,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 120 บาท) 240,000 

 คา่เสื่อมราคาสะสม-อาคาร   48,000      ทนุหุ้นสามญั 

 อปุกรณ์ส านกังาน  474,000       (4,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 120 บาท) 480,000 

 คา่เสื่อมราคาสะสม-อปุกรณ์   84,000      สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   32,000 

 คา่ความนิยม      8,000     ส ารองตามกฎหมาย    30,000 

                      ส ารองทัว่ไป     12,000 

            ก าไรสะสม   132,000 

 บริษัทฯ ตกลงเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25x1  ผู้ช าระบัญชีด าเนินการขาย
สินทรัพย์ ช าระหนีส้ินและจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับค่าช าระบัญชี  16,000  บาท  
รายการตา่งๆ ในการช าระบญัชีมดีงันี ้
 ม.ค.      3 ขายพนัธบตัรรัฐบาล  113,600 บาท 

  5 จ่ายช าระภาษีเงินได้ค้างจ่าย   
  10     เก็บเงินจากลกูหนีไ้ด้ 52,000 บาท 

           15 ขายอปุกรณ์ส านกังานได้  313,600 บาท            
20 ขายสินค้าได้  288,000 บาท 

           23 ขายอาคารได้ 144,250 บาท 

 26 จ่ายช าระหนีส้ินท่ีเหลือทัง้หมด  ส าหรับเจ้าหนีไ้ด้สว่นลด 1,600 บาท 

  30 จ่ายคา่ช าระบญัชี และจ่ายคนืทนุให้ผู้ ถือหุ้น 
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 ให้ท า   
1.  บนัทกึรายการดงักลา่วข้างต้นในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2. งบรับจ่ายเงินสด 

3. งบก าไรขาดทนุในการขายสนิทรัพย์ 

 

 ข้อ  4. บริษัท แก้วฟ้า จ ากดั  มยีอดคงเหลือในบญัชีของบริษัท เม่ือวนัที่  1  เมษายน  25x1 ดงันี ้

เงินสด   143,400 เจ้าหนีก้ารค้า           140,000 

เงินลงทนุระยะสัน้ 100,000     ตัว๋เงินจ่าย              28,000 

ลกูหนีก้ารค้า    86,000     ภาษีเงินได้ค้างจา่ย              25,000 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู       14,400     เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่าย      70,000 

คา่เช่าจา่ยลว่งหน้า   10,000 หุ้นกู้             120,000 

สินค้าคงเหลือ  144,000     สว่นเกินมลูคา่หุ้นกู้               10,000 

อาคาร              220,000             หุ้นบุริมสิทธิ (2,500 หุ้น)         250,000  
คา่เสื่อมราคาสะสม –  อาคาร   57,000      หุ้นสามญั (3,000 หุ้น)          300,000 

อปุกรณ์              568,000  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั              50,000  
คา่เสื่อมราคาสะสม – อปุกรณ์     100,000     ก าไรสะสม               47,000 

ลิขสิทธ์ิ     10,000      ส ารองเพ่ือขยายกิจการ             30,000 

ส ารองตามกฎหมาย      40,000 
 

     ท่ีประชมุใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษในวนัที่ 2 เมษายน  25x1  เลกิกิจการเนื่องจากบริษัท
ประสบภาวะขาดทนุติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี และได้แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีด าเนินการต่างๆ ดงันี ้ 
  เม.ย. 4     น าเงินลงทนุระยะสัน้ออกขายได้เงิน  120,000  บาท 

 9     เก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าได้เพียง  62,000  บาท 

           14     ขายอปุกรณ์ทัง้หมดได้  390,000  บาท 

           19     ขายสินค้าคงเหลือทัง้หมดได้  120,000  บาท 

           25     ขายอาคารได้  150,000  บาท 

           27     จ่ายช าระหนีส้ินทัง้หมด ส าหรับหุ้นกู้ กิจการต้องจ่ายดอกเบีย้คงค้าง 

                    จ านวน 3,000 บาท       
           30     จ่ายคา่ช าระบญัชี 30,000 บาทและจ่ายคืนทนุแก่ผู้ถือหุ้น 
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ให้ท า  

1.  บนัทกึรายการช าระบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป 

2.  จดัท างบรับจ่ายเงินสด 

3.  งบก าไรขาดทนุในการขายสนิทรัพย์   
 

ข้อ 5.  บริษัท ลดัดาวลัย์  จ ากัด  ได้ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยมีมติพิเศษให้เลิกกิจการ บริษัทจึงได้
แต่งตัง้ผู้ช าระบัญชีและตกลงจ่ายค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีจ านวน 50,000 บาท และผู้ช าระ
บญัชีได้สรุปยอดคงเหลือของบญัชีตา่ง ๆ ดงันี ้

เงินสด    575,000   หุ้นกู้     300,000 

ลกูหนีก้ารค้า   125,000   สว่นลดมลูคา่หุ้นกู้  175,000 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    40,000   ทนุหุ้นบริุมสทิธิ 8%    200,000 

สินค้าคงเหลือ   100,000   ทนุหุ้นสามญั   250,000 

อปุกรณ์ส านกังาน  250,000   สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ   15,000 

คา่เสื่อมราคาสะสม – อปุกรณ์ 190,000   ส ารองตามกฎหมาย    45,000 

คา่ความนิยม   125,000   ส ารองเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้     50,000 

 เจ้าหนีก้ารค้า     15,000   ส ารองทัว่ไป     30,000 

ดอกเบีย้หุ้นกู้ ค้างจ่าย    25,000   ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร   90,000 

เงินกู้                 100,000 

ในระหวา่งเดือนมีนาคม 25x1  ผู้ช าระบญัชีได้ด าเนินการตา่งๆ ดงันี ้

มี.ค.   5    ขายอปุกรณ์ส านกังานทัง้หมดได้ในราคา 70% ของราคาตามบญัชี 

          8    น าลกูหนีก้ารค้าไปขายให้สถาบนัการเงินแห่งหนึง่ได้รับเงินสด 60% ของยอดลกูหนี ้
       การค้าสทุธิ 

        10   สนิค้าคงเหลือทัง้หมดขายได้เงินสด 150,000 บาท 

        15   ถอนเงินฝากธนาคารทัง้หมดเพ่ือถือเป็นเงินสด  

        18   ช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ทัง้หมด ได้รับสว่นลดพิเศษจากเจ้าหนีก้ารค้า 10%   
                   จากมลูคา่หนี ้
        22   ไถ่ถอนหุ้นกู้  
       25   จ่ายค่าช าระตามบญัชี 

        31   จา่ยคืนทนุให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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ให้ท า  

1.    บนัทกึรายการช าระบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2.    จดัท างบรับจ่ายเงินสด 

 3.    จดัท างบก าไรขาดทนุในการขายสินทรัพย์ 

 

ข้อ 6.  บริษัท สนุทร จ ากดั มีรายละเอียดในสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  ดงันี ้
  ทนุหุ้นสามญั  5,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  100  บาท                   500,000 

  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั          100,000 

  เงินส ารองตามกฎหมาย            55,000 

  เงินส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทนุ             80,000 

ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสม)                   (135,000) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                    600,000 

 

 บริษัทต้องการปรับปรุงภายในเพ่ือล้างผลขาดทุนสะสมออกจากบญัชี โดย ณ วนันี ้
สินทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทควรมกีารปรับปรุง ดงันี ้ สินค้าคงเหลือมกีารมลูคา่ตามบญัชี  
75,000  บาท มลูคา่ยุติธรรม  60,000 บาท  ท่ีดินควรตรีาคาเพ่ิมขึน้  50,000 บาท  ควรตัง้
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิม  12,500 บาท 

  

ให้ท า    
1. บนัทกึรายการปรับปรุงภายในกิจการของบริษัท สนุทร จ ากดั   
2. แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  25x1  ภายหลงัการปรับปรุงภายใน 

 

ข้อ 7.  บริษัท มกราคม จ ากดั จดัตัง้เมื่อวนัที่  1  มกราคม 25x1  โดยจดทะเบียนทุนหุ้นสามญั 
จ านวน  50,000 หุ้ นมูลค่าหุ้ นละ 50 บาท บริษัทด าเนินงานผ่าน 9 ปี ปรากฏว่า ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 25x9  บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในบัญชีจ านวน 680,000 บาท  บริษัทต้องการล้างผล
ขาดทนุสะสมออกจากบญัชีโดยท าการปรับปรุงภายใน วนัที่ปรับปรุงภายในมีบญัชีต่าง ๆ คงเหลือ
ในสว่นของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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ทนุหุ้นสามญั 50,000 หุ้น หุ้นละ 50 บาท              2,500,000  บาท 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        250,000  บาท 

เงินส ารองตามกฎหมาย        120,000  บาท 

เงินส ารองทัว่ไป             90,000  บาท 

ขาดทนุสะสม                               680,000  บาท 

ในวนัท่ีปรับปรุงภายในเพ่ือล้างผลขาดทุนสะสมออกจากบญัชี มีรายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
ดงันี ้

-  สินค้าคงเหลือตีราคาลดลง   20,000 บาท           
-  คา่เสื่อมราคาสะสมอปุกรณ์ส านกังานมีจ านวน  68,000 บาท ควรเป็น 90,000 บาท 

-  ลกูหนีข้องบริษัทคาดวา่จะเกบ็เงินไมไ่ด้ 15,000 บาท 

หลงัจากปรับปรุงภายในแล้วหากบริษัทไม่สามารถล้างผลขาดทนุสะสมออกจากบญัชีได้
หมด  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดราคาตามมลูคา่หุ้นจากหุ้นละ 50 บาท เป็นหุ้นละ 45 บาท 

  

ให้ท า    
1. บนัทกึรายการปรับปรุงภายในกิจการของบริษัท มกรา จ ากดั   
2. แสดงสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  25x9  ภายหลงัการปรับปรุงภายใน 
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ตาราง 1 :  มูลค่าปัจจุบันของเงนิ 1 บาท เม่ือสิน้งวดที่ n  

     (PRESENT VALUE OF 1  :  PVIFi,n) 

 

ตาราง 2 :  มูลค่าปัจจุบันของเงนิงวด 1 บาทต่องวด เป็นเวลา n งวด   
     (PRESENT VALUE OF AN ORDINARY ANUITY : PVIFA i,n) 
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ตาราง 1 :  มูลค่าปัจจุบันของเงนิ 1 บาท เมื่อสินงวดที่ n  (PRESENT VALUE OF 1  :  PVIF i,n) 

15% 

0.86957 

0.75614 

0.65752 

0.57175 

0.49718 

0.43233 

0.37594 

0.32690 

0.28426 

0.24718 

0.21494 

0.18691 

0.16253 

0.14133 

0.12289 

14% 

0.87719 

0.76947 

0.67497 

0.59208 

0.51937 

0.45559 

0.39964 

0.35056 

0.30751 

0.26974 

0.23662 

0.20756 

0.18207 

0.15971 

0.14010 

13% 

0.88496 

0.78315 

0.69305 

0.61332 

0.54276 

0.48032 

0.42506 

0.37616 

0.33288 

0.29459 

0.26070 

0.23071 

0.20416 

0.18068 

0.15989 

12% 

0.89286 

0.79719 

0.71178 

0.63552 

0.56743 

0.50663 

0.45235 

0.40388 

0.36061 

0.32197 

0.28748 

0.25668 

0.22917 

0.20462 

0.18270 

11% 

0.90090 

0.81162 

0.73119 

0.65873 

0.59345 

0.53464 

0.48166 

0.43393 

0.39092 

0.35218 

0.31728 

0.28584 

0.25751 

0.23199 

0.20900 

10% 

0.90909 

0.82645 

0.75131 

0.68301 

0.62092 

0.56447 

0.51316 

0.46651 

0.42410 

0.38554 

0.35049 

0.31863 

0.28966 

0.26333 

0.23939 

9% 

0.91743 

0.84168 

0.77218 

0.70843 

0.64993 

0.59627 

0.54703 

0.50187 

0.46043 

0.42241 

0.38753 

0.35553 

0.32618 

0.29925 

0.27454 

8% 

0.92593 

0.85734 

0.79383 

0.73503 

0.68058 

0.63017 

0.58349 

0.54027 

0.50025 

0.46319 

0.42888 

0.39711 

0.36770 

0.34046 

0.31524 

7% 

0.93458 

0.87344 

0.81630 

0.76290 

0.71299 

0.66634 

0.62275 

0.58201 

0.54393 

0.50835 

0.47509 

0.44401 

0.41496 

0.38782 

0.36245 

6% 

0.94340 

0.89000 

0.83962 

0.79209 

0.74726 

0.70496 

0.66506 

0.62741 

0.59190 

0.55839 

0.52679 

0.49697 

0.46884 

0.44230 

0.41727 

5% 

0.95238 

0.90703 

0.86384 

0.82270 

0.78353 

0.74622 

0.71068 

0.67684 

0.64461 

0.61391 

0.58468 

0.55684 

0.53032 

0.50507 

0.48102 

4% 

0.96154 

0.92456 

0.88900 

0.85480 

0.82193 

0.79031 

0.75992 

0.73069 

0.70259 

0.67556 

0.64958 

0.62460 

0.60057 

0.57748 

0.55526 

3% 

0.97087 

0.94260 

0.91514 

0.88849 

0.86261 

0.83748 

0.81309 

0.78941 

0.76642 

0.74409 

0.72242 

0.70138 

0.68095 

0.66112 

0.64186 

2% 

0.98039 

0.96117 

0.94232 

0.92385 

0.90573 

0.88797 

0.87056 

0.85349 

0.83676 

0.82035 

0.80426 

0.78849 

0.77303 

0.75788 

0.74301 

1% 

0.99010 

0.98030 

0.97059 

0.96098 

0.95147 

0.94205 

0.93272 

0.92348 

0.91434 

0.90529 

0.89632 

0.88745 

0.87866 

0.86996 

0.86135 

n , i% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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 ตาราง 2 :  มูลค่าปัจจุบันของเงินงวด 1 บาทต่องวด เป็นเวลา  งวด  (PRESENT  VALUE  OF  AN ORDINARY ANUITY  :  PVIFA i,n) 

15% 

0.86957 

1.62571 

2.28323 

2.85498 

3.35216 

3.78448 

4.16042 

4.48732 

4.77158 

5.01877 

5.23371 

5.42062 

5.58315 

5.72448 

5.84737 

14% 

0.87719 

1.64666 

2.32163 

2.91371 

3.43308 

3.88867 

4.28830 

4.63886 

4.94637 

5.21612 

5.45273 

5.66029 

5.84236 

6.00207 

6.14217 

13% 

0.88496 

1.66810 

2.36115 

2.97447 

3.51723 

3.99755 

4.42261 

4.79877 

5.13166 

5.42624 

5.68694 

5.91765 

6.12181 

6.30249 

6.46238 

12% 

0.89286 

1.69005 

2.40183 

3.03735 

3.60478 

4.11141 

4.56376 

4.96764 

5.32825 

5.65022 

5.93770 

6.19437 

6.42355 

6.62817 

6.81086 

11% 

0.90090 

1.71252 

2.44371 

3.10245 

3.69590 

4.23054 

4.71220 

5.14612 

5.53705 

5.88923 

6.20652 

6.49236 

6.74987 

6.98187 

7.19087 

10% 

0.90909 

1.73554 

2.48685 

3.16987 

3.79079 

4.35526 

4.86842 

5.33493 

5.75902 

6.14457 

6.49506 

6.81369 

7.10336 

7.36669 

7.60608 

9% 

0.91743 

1.75911 

2.53129 

3.23972 

3.88965 

4.48592 

5.03295 

5.53482 

5.99525 

6.41766 

6.80519 

7.16073 

7.48690 

7.78615 

8.06069 

8% 

0.92593 

1.78326 

2.57710 

3.31213 

3.99271 

4.62288 

5.20637 

5.74664 

6.24689 

6.71008 

7.13896 

7.53608 

7.90378 

8.24424 

8.55948 

7% 

0.93458 

1.80802 

2.62432 

3.38721 

4.10020 

4.76654 

5.38929 

5.97130 

6.51523 

7.02358 

7.49867 

7.94269 

8.35765 

8.74547 

9.10791 

6% 

0.94340 

1.83339 

2.67301 

3.46511 

4.21236 

4.91732 

5.58238 

6.20979 

6.80169 

7.36009 

7.88687 

8.38384 

8.85268 

9.29498 

9.71225 

5% 

0.95238 

1.85941 

2.72325 

3.54595 

4.32948 

5.07569 

5.78637 

6.46321 

7.10782 

7.72173 

8.30641 

8.86325 

9.39357 

9.89864 

10.37966 

4% 

0.96154 

1.88609 

2.77509 

3.62990 

4.45182 

5.24214 

6.00205 

6.73274 

7.43533 

8.11090 

8.76048 

9.38507 

9.98565 

10.56312 

11.11839 

3% 

0.97087 

1.91347 

2.82861 

3.71710 

4.57971 

5.41719 

6.23028 

7.01969 

7.78611 

8.53020 

9.25262 

9.95400 

10.63496 

11.29607 

11.93794 

2% 

0.98039 

1.94156 

2.88388 

3.80773 

4.71346 

5.60143 

6.47199 

7.32548 

8.16224 

8.98259 

9.78685 

10.57534 

11.34837 

12.10625 

12.84926 

1% 

0.99010 

1.97040 

2.94099 

3.90197 

4.85343 

5.79548 

6.72819 

7.65168 

8.56602 

9.47130 

10.36763 

11.25508 

12.13374 

13.00370 

13.86505 

n , i% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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งบการเงนิของ 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน 

บริษัทจ ากัด 

บริษัทมหาชนจ ากัด 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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งบการเงนิ 

ของ 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

---------------------------- 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

     สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

     1.1  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

     1.2  เงินลงทนุชัว่คราว 

     1.3  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

     1.4  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

     1.5  สินค้าคงเหลือ 

     1.6  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     2.1  เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 2.2  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 2.3  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 2.4  เงินลงทนุในการร่วมค้า 

 2.5  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 

 2.6  เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 

 2.7  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 2.8  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 2.9  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 

 2.10  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  
 2.11  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี* 

 2.12  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 
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หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

    หนีส้ินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

3. หนีส้ินหมุนเวียน 

     3.1  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

     3.2  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     3.3  สว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

     3.4  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

     3.5  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการอ่ืน 

     3.6  ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 

     3.7  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

4. หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     4.1  เงินกู้ ยืมระยะยาว 

     4.2  หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี* 

     4.3  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

     4.4  ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 

     4.5  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 

     รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้ิน 

5. ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

     5.1  ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคน 

     5.2  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมยงัไมไ่ด้แบง่ 

     5.3  องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ เป็นหุ้นสว่น 

   รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

*กรณีใช้แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ี
ไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ (NPAE) 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

  1.  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 
  2.  ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ 
       รวมรายได้ 

  3.  การเปล่ียนแปลงของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 

  4.  งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทกึเป็นสินทรัพย์ 

  5.  วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 

  6.  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 

  7.  คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 

  8.  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

     รวมค่าใช้จ่าย 

  9.  ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

10.  ต้นทนุทางการเงิน 

11.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

12.  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

13.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – ขัน้เดียว 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

1.  รายได้ 

     1.1  รายได้จากการขายและหรือให้บริการ 
     1.2  รายได้อ่ืน 

     รวมรายได้ 

2.  คา่ใช้จา่ย 

     2.1  ต้นทนุขายและหรือต้นทนุการให้บริการ 
     2.2  คา่ใช้จา่ยในการขาย 

     2.3  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
     2.4  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

     รวมค่าใช้จ่าย 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

4.  ต้นทนุทางการเงิน 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

6.  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – หลายขัน้ 

 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

  1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  2.  ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ 
  3.  ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 

  4.  รายได้อ่ืน 

 5.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 

  6.  คา่ใช้จา่ยในการขาย 

  7.  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
  8.  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 9.  รวมค่าใช้จ่าย 

10.  ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

11.  ต้นทนุทางการเงิน 

12.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

13.  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ (NPAE)  โดยมี 2 สว่น คือ 

 

1.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.  ข้อมลูเพิ่มเตมิอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า  338 ภาคผนวก 

 

งบของการเงนิ 

ของ 

บริษัทจ ากัด 

---------------------------- 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : บาท 

          หมายเหตุ 25x1    25x0 

     สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

     1.1  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

     1.2  เงินลงทนุชัว่คราว 

     1.3  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

     1.4  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

     1.5  สินค้าคงเหลือ 

     1.6  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     2.1  เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 2.2  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 2.3  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 2.4  เงินลงทนุในการร่วมค้า 

 2.5  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 

 2.6  เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 

 2.7  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 2.8  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 2.9  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 

 2.10  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  
 2.11  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี* 

 2.12  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 
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หน่วย : บาท 

  หมายเหตุ 25x1 25x0 

    หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. หนีส้ินหมุนเวียน 

     3.1  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

     3.2  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     3.3  สว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

     3.4  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

     3.5  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการอ่ืน 

     3.6  ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 

     3.7  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

4. หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     4.1  เงินกู้ ยืมระยะยาว 

     4.2  หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี* 

     4.3  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

     4.4  ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 

     4.5  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 

     รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้ิน 

5.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     5.1  ทนุเรือนหุ้น 

             5.1.1  ทนุจดทะเบียน 

            5.1.1.1 หุ้นบริุมสิทธิ 

            5.1.1.2 หุ้นสามญั 

 5.1.2  ทนุท่ีช าระแล้ว 

            5.1.2.1 หุ้นบริุมสิทธิ 

            5.1.2.2 หุ้นสามญั 
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หน่วย : บาท 

   หมายเหตุ 25x1 25x0 

     5.2  สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

 5.2.1  สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 

 5.2.2  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

     5.3  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

5.3.1  จดัสรรแล้ว 

           5.3.1.1 ทนุส ารองตามกฎหมาย 

           5.3.1.2 อ่ืน ๆ 

5.5.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
 5.4  องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*กรณีใช้แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่น
ได้เสียสาธารณะ (NPAE) 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

  หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

  1.  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 
  2.  ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ 
       รวมรายได้ 

  3.  การเปล่ียนแปลงของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 

  4.  งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทกึเป็นสินทรัพย์ 

  5.  วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 

  6.  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 

  7.  คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 

  8.  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

     รวมค่าใช้จ่าย 

  9.  ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

10.  ต้นทนุทางการเงิน 

11.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

12.  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

13.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – ขัน้เดียว 

หน่วย : บาท 

  หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

1.  รายได้ 

     1.1  รายได้จากการขายและหรือให้บริการ 
     1.2  รายได้อ่ืน 

     รวมรายได้ 

2.  คา่ใช้จา่ย 

     2.1  ต้นทนุขายและหรือต้นทนุการให้บริการ 
     2.2  คา่ใช้จา่ยในการขาย 

     2.3  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
     2.4  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

     รวมค่าใช้จ่าย 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

4.  ต้นทนุทางการเงิน 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

6.  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบก าไรขาดทุน 

จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – หลายขัน้ 

 

หน่วย : บาท 

  หมายเหตุ 25x1 25x0 

  1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  2.  ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ 
  3.  ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 

  4.  รายได้อ่ืน 

 5.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 

  6.  คา่ใช้จา่ยในการขาย 

  7.  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
  8.  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

 9.  รวมค่าใช้จ่าย 

10.  ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

11.  ต้นทนุทางการเงิน 

12.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

13.  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 หน่วย  :  บาท 

 หมาย
เหต ุ

ทนุที่
ช าระ
แล้ว 

สว่นเกิ
นมลูคา่
หุ้น 

ก าไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

องค์ประกอบ
อ่ืนของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

รวม 

1. ยอดคงเหลอื ณ ต้นปี 25x0       

2. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี*       

3. ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชี*       

4. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว       

5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น ส าหรับปี 25x0       

    5.1 การเพิ่ม(ลด)หุ้นสามญั       

    5.2 การเพิ่ม(ลด)หุ้นบริุมสทิธิ       

    5.3 ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 25x0       

    5.4 เงินปันผล       

    5.5 องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น       

          5.5.1 ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน       

          5.5.2 ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย       

         5.5.3 ผลก าไร(ขาดทนุ)ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง       

6. ยอดคงเหลอื ณ สิน้ปี 25x0       

7. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี**       

8. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผอดพลาด**       

9. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว       

10. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น ส าหรับปี 
25x1 

      

    10.1 การเพิ่ม(ลด)หุ้นสามญั       

    10.2 การเพิ่ม(ลด)หุ้นบริุมสทิธิ       

    10.3 ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 25x0       

    10.4 เงินปันผล       

    10.5 องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น       

          10.5.1 ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน       

          10.5.2 ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย       

          10.5.3 ผลก าไร(ขาดทนุ)ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง       

11.ยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 25x1       

* ผลกระทบสะสมที่เกิดขึน้จากการปรังงบการเงินย้อนหลงั 

** กรณีที่ไมส่ามารถปรับข้อมลูย้อนหลงัได้ตามรายการท่ี 2 และ 3 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ (NPAE)  โดยมี 2 สว่น คือ 

 

1.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.  ข้อมลูเพิ่มเตมิอ่ืน 
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งบของการเงนิ 

ของ 

บริษัทมหาชนจ ากัด 

------------------------------------ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : บาท 

        งบการเงนิ        งบการเงนิ 

        รวม*        เฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ     25x1    25x0 25x1    25x0 

     สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

     1.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

     1.2  เงินลงทนุชัว่คราว 

     1.3  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 

     1.4  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

     1.5  สินค้าคงเหลือ 

     1.6  สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     2.1  เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 2.2  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 2.3  เงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 2.4  เงินลงทนุในการร่วมค้า 

 2.5  เงินลงทนุระยะยาวอื่น 

 2.6  เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 

 2.7  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 2.8  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 

     2.9  คา่ความนิยม 

 2.10  สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 

 2.11  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 2.12  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 
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หน่วย : บาท 

        งบการเงนิ        งบการเงนิ 

        รวม*        เฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ     25x1    25x0 25x1    25x0 

    หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. หนีส้ินหมุนเวียน 

     3.1  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

     3.2  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

     3.3  สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

     3.4  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

     3.5  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการอื่น 

     3.6  ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 

     3.7  หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 

     3.8  หนีส้ินที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 

     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

4. หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     4.1  เงินกู้ ยืมระยะยาว 

     4.2  หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

     4.3  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

     4.4  ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 

     4.5  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 

     รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้ิน 

5.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     5.1  ทนุเรือนหุ้น 

             5.1.1  ทนุจดทะเบียน 

            5.1.1.1 หุ้นบริุมสิทธิ 

            5.1.1.2 หุ้นสามญั 

 5.1.2  ทนุท่ีช าระแล้ว 

            5.1.2.1 หุ้นบริุมสิทธิ 

            5.1.2.2 หุ้นสามญั 
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หน่วย : บาท 

        งบการเงนิ        งบการเงนิ 

        รวม*        เฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ     25x1    25x0 25x1    25x0 

      5.2  สว่นเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุ้น 

 5.2.1  สว่นเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 

 5.2.2  สว่นเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุ้นสามญั 

     5.3  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

     5.4  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

5.4.1  จดัสรรแล้ว 

           5.4.1.1 ทนุส ารองตามกฎหมาย 

           5.4.1.2 อื่น ๆ 

5.4.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
 5.5  องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 

     5.6  สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

*กรณีท่ีกิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าท่ีเลือกใช้ 

วิธีสว่นได้เสีย ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพ่ือความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย   
(แสดงแบบงบเดียว) 

หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

  1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  2.  รายได้อื่น 

  3.  การเปลีย่นแปลงของสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 

  4.  งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ 

  5.  วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 

  6.  คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 

  7.  คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 

  8.  ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

 9.  คา่ใช้จ่ายอื่น 

10.  ต้นทนุทางการเงิน 

11.  สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

12.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 

13.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

15.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

16.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

17.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น*: 
        17.1  ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

 17.2  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 17.3  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

 17.4  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่

 17.5  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณกาตามหลกัคณิตศาสตร์ 
                 ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

          (กรณีที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
 17.6  สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

 17.7  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

          (กรณีเลือกแสดงองค์ประกอบรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จด้วย 

      ยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง) 
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หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

18.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

19.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

20.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
       20.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       20.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

21.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

     21.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       21.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

22.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       22.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       22.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 

 

 

 

 *   การเปิดเผยเก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด : 
      1.  กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ที่เก่ียวกบัแตล่ะองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถงึการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่ไมว่า่จะเป็นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

      2.  กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี  ้
 2.1  แสดงยอดสทุธิจากผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง 

 2.2  แสดงยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดงยอดทีเ่ป็นยอดรวมภาษีเงิน 

      ได้ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบนัน้ 

     3.  กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหมท่ี่เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร 
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

**  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าที่เลอืกใช้ 

วิธีสว่นได้เสยี ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสยี”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพื่อความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย   
(แสดงแบบสองงบ) 

หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

งบก าไรขาดทุน 

 

  1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  2.  รายได้อื่น 

  3.  การเปลีย่นแปลงของสนิค้าส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 

  4.  งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ 

  5.  วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 

  6.  คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 

  7.  คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 

  8.  ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

 9.  คา่ใช้จ่ายอื่น 

10.  ต้นทนุทางการเงิน 

11.  สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

12.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 

13.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

15.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

16.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

17.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
       17.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       17.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

18.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       18.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       18.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 
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หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

16.   ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 

19.   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น*: 
        19.1  ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

 19.2  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 19.3  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

 19.4  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม่ 
 19.5  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณกาตามหลกัคณิตศาสตร์ 
                 ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

          (กรณีที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
 19.6  สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

 19.7  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

          (กรณีเลือกแสดงองค์ประกอบรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จด้วย 

      ยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง) 
20.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

21.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

22.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

     21.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       21.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 

 *   การเปิดเผยเก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด : 
      1.  กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวกบัแตล่ะองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถงึการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่ไมว่า่จะเป็นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

      2.  กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้
 2.1  แสดงยอดสทุธิจากผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง 

 2.2  แสดงยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดงยอดทีเ่ป็นยอดรวมภาษีเงิน 

      ได้ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบนัน้ 

     3.  กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหมท่ี่เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร 
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

**  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าที่เลอืกใช้ 

วิธีสว่นได้เสยี ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสยี”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพื่อความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – ขัน้เดียว 

(แสดงแบบงบเดียว) 
 

หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

1.  รายได้ 

     1.1  รายได้จากการขายและหรือให้บริการ 
     1.2  รายได้อื่น 

     รวมรายได้ 

2.  ค่าใช้จ่าย 

     2.1  ต้นทนุขายและหรือต้นทนุการให้บริการ 
     2.2  คา่ใช้จ่ายในการขาย 

     2.3  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
     2.4  คา่ใช้จ่ายอื่น 

     2.5  ต้นทนุทางการเงิน 

     รวมค่าใช้จ่าย 

3. สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

4.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 

5.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

6.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

7.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

8.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

9.  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น*: 
      9.1  ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

 9.2  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 9.3  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

 9.4  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม่ 
 9.5  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณกาตามหลกัคณิตศาสตร์ 
             ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

    (กรณีที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
 9.6  สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

 9.7  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    (กรณีเลือกแสดงองค์ประกอบรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จด้วย 

             ยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง) 
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   หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

 

10.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

11.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

12.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
       12.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       12.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

13.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

      13.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       13.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       14.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       14.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 

 

 

 

 *   การเปิดเผยเก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด : 
      1.  กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวกบัแตล่ะองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถงึการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่ไมว่า่จะเป็นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

      2.  กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี  ้
 2.1  แสดงยอดสทุธิจากผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง 

 2.2  แสดงยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดงยอดทีเ่ป็นยอดรวมภาษีเงิน 

      ได้ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบนัน้ 

     3.  กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหมท่ี่เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร 
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

**  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าที่เลอืกใช้ 

วิธีสว่นได้เสยี ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสยี”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพื่อความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 

 



ภาคผนวก หน้า  355 

 

งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – ขัน้เดียว 

(แสดงแบบสองงบ) 
 

หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

งบก าไรขาดทุน 

 

1.  รายได้ 

     1.1  รายได้จากการขายและหรือให้บริการ 
     1.2  รายได้อื่น 

     รวมรายได้ 

2.  ค่าใช้จ่าย 

     2.1  ต้นทนุขายและหรือต้นทนุการให้บริการ 
     2.2  คา่ใช้จ่ายในการขาย 

     2.3  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
     2.4  คา่ใช้จ่ายอื่น 

     2.5  ต้นทนุทางการเงิน 

     รวมค่าใช้จ่าย 

3. สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

4.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 

5.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

6.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

7.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

8.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

9.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
      9.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

      9.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

10.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       10.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       10.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 
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หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  8.   ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 

11.   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น*: 
        11.1  ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

 11.2  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 11.3  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

 11.4  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม่ 
 11.5  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณกาตามหลกัคณิตศาสตร์ 
                   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

          (กรณีที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
 11.6  สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

 11.7  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

          (กรณีเลือกแสดงองค์ประกอบรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จด้วย 

     ยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง) 
12.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

13.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

14.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

     14.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       14.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 

 *   การเปิดเผยเก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด : 
      1.  กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวกบัแตล่ะองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถงึการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่ไมว่า่จะเป็นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

      2.  กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี  ้
 2.1  แสดงยอดสทุธิจากผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง 

 2.2  แสดงยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดงยอดทีเ่ป็นยอดรวมภาษีเงิน 

      ได้ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบนัน้ 

     3.  กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหมท่ี่เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร 
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

**  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าที่เลอืกใช้ 

วิธีสว่นได้เสยี ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสยี”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพื่อความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – หลายขัน้ 

(แสดงแบบงบเดียว) 
หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

  1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  2.  ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ 
  3.  ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 

  4.  รายได้อื่น 

  5.  คา่ใช้จ่ายในการขาย 

  6.  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
  7.  คา่ใช้จ่ายอื่น 

  8.  ต้นทนุทางการเงิน 

  9.  สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

10.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 

11.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

12.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

13.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

15.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น*: 
       15.1  ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

  15.2  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 

  15.3  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

  15.4  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่

  15.5  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณกาตามหลกัคณิตศาสตร์ 
                ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

       (กรณีที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
  15.6  สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

  15.7  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       (กรณีเลือกแสดงองค์ประกอบรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จด้วย 

                ยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง) 
16.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

17.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
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   หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

 

18.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
       18.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       18.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

19.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

      19.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       19.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

20.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       20.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       20.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 

 

 

 

 

 *   การเปิดเผยเก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด : 
      1.  กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวกบัแตล่ะองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถงึการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่ไมว่า่จะเป็นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

      2.  กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี  ้
 2.1  แสดงยอดสทุธิจากผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง 

 2.2  แสดงยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดงยอดทีเ่ป็นยอดรวมภาษีเงิน 

      ได้ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบนัน้ 

     3.  กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหมท่ี่เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร 
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

**  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าที่เลอืกใช้ 

วิธีสว่นได้เสยี ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสยี”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพื่อความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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งบก าไรขาดทุน  
จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – หลายขัน้ 

(แสดงแบบสองงบ) 
หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ     งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

งบก าไรขาดทุน 

 

  1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
  2.  ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ 
  3.  ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 

  4.  รายได้อื่น 

  5.  คา่ใช้จ่ายในการขาย 

  6.  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
  7.  คา่ใช้จ่ายอื่น 

  8.  ต้นทนุทางการเงิน 

  9.  สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

10.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 

11.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

12.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

13.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

14.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

15.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
       15.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       15.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

16.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       16.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       16.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 
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หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ      งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกิจการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

14.  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 

17.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น*: 
       17.1  ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

  17.2  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 

  17.3  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

  17.4  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม่ 
  1575  ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณกาตามหลกัคณิตศาสตร์ 
                 ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

       (กรณีที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
  17.6  สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม การร่วมค้า 

  17.7  ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       (กรณีเลือกแสดงองค์ประกอบรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จด้วย 

                ยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง) 
18.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

19.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

20.  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

      19.1  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

       19.2  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

20.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

       20.1  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

       20.2  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 

 

 *   การเปิดเผยเก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด : 
      1.  กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ที่เก่ียวกบัแตล่ะองค์ประกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถงึการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่ไมว่า่จะเป็นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

      2.  กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี  ้
 2.1  แสดงยอดสทุธิจากผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง 

 2.2  แสดงยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้อง พร้อมแสดงยอดทีเ่ป็นยอดรวมภาษีเงิน 

      ได้ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบนัน้ 
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     3.  กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหมท่ี่เก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร 

ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

**  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าที่เลอืกใช้ 

วิธีสว่นได้เสยี ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสยี”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพื่อความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม*) 
 หน่วย  :  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หมาย
เหตุ 

สว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

สว่นได้เสีย
ท่ีไม่มี
อ านาจ
ควบคุม 

(13) 

 

รวม
สว่น
ของผู้
ถือหุ้น 

(14)3 

ทนุท่ี
ช าระแล้ว 

(1) 

สว่น เกิน
มูลค่าหุ้น 

(2) 

ใบส าคญั
แสดง

สทิธิท่ีจะ
ซือ้หุ้น 

(3) 

ก าไร
(ขาดทนุ
)สะสม 

(4) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น รวมสว่น
ของผู้ถือ
หุ้นบริษัท
ใหญ่ 

(12)2 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รายการอ่ืน 
ของการ

เปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากผู้ถือ
หุ้น (แยก
ประเภท

รายการตาม
ความ

เหมาะสม) 
(10) 

รวม
องค์ประก
อบอ่ืนของ
สว่นของผู้
ถือหุ้น
(11)1 

การแปลง
ค่างบ
การเงิน 

(5) 

เงินลงทนุ
เผ่ือขาย 

(6) 

การ
ป้องกนั

ความเส่ียง
กระแสเงิน

สด 

(7) 

สว่นเกิน
ทนุจาก

การตีราคา
สนิทรัพย์ 

(8) 

สว่นแบง่
ก าไร
ขาดทนุ
เบด็เสร็จ
อ่ืนจาก

บริษัทร่วม   
การร่วมค้า 

(9) 

1. ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 
25x0 

               

2. ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชี* 

               

3. ผลกระทบจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางการ
บญัชี* 

               

4. ยอดคงเหลือท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

               

5. การเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปี 25x0 

               

    5.1 การเพ่ิม(ลด)หุ้น
สามญั 

               

    5.2 การเพ่ิม(ลด)หุ้น
บริุมสิทธิ 

               

    5.3 ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

               

    5.4 เงินปันผล                

    5.5 ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสร็จรวมปี 25x0 

               

    5.6 โอนไปก าไร
(ขาดทนุ)สะสม 

               

6. ยอดคงเหลือ ณ สิน้
ปี 25x0 

               

7. ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชี** 

               

8. ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผอดพลาด** 

               

9. ยอดคงเหลือท่ี
ปรับปรุงแล้ว 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม*) 
 หน่วย  :  บาท 

 
1 
 ผลรวมของรายการที่ (5) ถงึ รายการที่ (10) 

2 
 ผลรวมของรายการที่ (1) ถงึ รายการที่ (4) และรายการที่ (11) 

3 
 ผลรวมของรายการที่ (12) ถงึ รายการที่ (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หมาย
เหต ุ

สว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

สว่นได้
เสียท่ีไม่

มี
อ านาจ
ควบคมุ 

(13) 

 

รวม
สว่น
ของผู้
ถือหุ้น 

(14)3 

ทนุท่ี
ช าระ
แล้ว 

(1) 

สว่น 
เกิน
มลูคา่
หุ้น 

(2) 

ใบส าคญั
แสดง
สิทธิท่ี
จะซือ้
หุ้น 

(3) 

ก าไร
(ขาด
ทนุ)
สะสม 

(4) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น รวม
สว่น
ของผู้
ถือหุ้น
บริษัท
ใหญ่ 

(12)2 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รายการอ่ืน
ของการ

เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากผู้
ถือหุ้น (แยก
ประเภท

รายการตาม
ความ

เหมาะสม) 
(10) 

รวม
องค์ประก
อบอ่ืนของ
สว่นของผู้
ถือหุ้น
(11)1

 

การแปลง
ค่างบ
การเงิน 

(5) 

เงินลงทนุ
เผ่ือขาย 

(6) 

การ
ป้องกนั

ความเส่ียง
กระแสเงิน

สด 

(7) 

สว่นเกิน
ทนุจาก

การตีราคา
สนิทรัพย์ 

(8) 

สว่นแบง่ก าไร
ขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน
จากบริษัทร่วม   
การร่วมค้า 

(9) 

10. การเปล่ียนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปี 25x1 

               

   10.1 การเพ่ิม(ลด)
หุ้นสามญั 

               

   10.2 การเพ่ิม(ลด)
หุ้นบริุมสิทธิ 

               

  10.3 ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

               

  10.4 เงินปันผล                

  10.5 ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสร็จรวมปี 25x0 

               

  10.6 โอนไปก าไร
(ขาดทนุ)สะสม 

               

11.ยอดคงเหลือ ณ 
สิน้ปี 25x1 

               

  *   กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าท่ีเลือกใช้วิธีสว่นได้เสีย ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงิน   
      ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย”  แทน  “งบการเงินรวม” 
** ผลกระทบสะสมท่ีเกิดขึน้จากการปรังงบการเงินย้อนหลงั 

*** กรณีท่ีไมส่ามารถปรับข้อมลูย้อนหลงัได้ตามรายการท่ี 2 และ 3 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
 หน่วย  :  บาท 

 

หมาย
เหต ุ

ทนุที่
ช าระ
แล้ว 

(1) 

สว่นเกิน
มลูค่าหุ้น 

(2) 

ใบส าคัญ
แสดง

สทิธิที่จะ
ซือ้หุ้น 

(3) 

ก าไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

(4) 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

รวมสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น 

(11)2
 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
รายการอื่นของการ
เปลีย่นแปลงที่เกิด
จากผู้ ถือหุ้น (แยก
ประเภทรายการตาม
ความเหมาะสม) 

(9) 

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

(10)1
 

การ
แปลงค่า

งบ
การเงิน 

(5) 

เงินลงทนุ
เผ่ือขาย 

(6) 

การป้องกนั
ความเส่ียง

กระแส       เงิน
สด 

(7) 

สว่นเกินทนุ
จากการตี
ราคา

สนิทรัพย์ 

(8) 
1. ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 
25x0 

            

2. ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชี* 

            

3. ผลกระทบจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบญัชี* 

            

4. ยอดคงเหลือท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

            

5. การเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับ
ปี 25x0 

            

    5.1 การเพ่ิม(ลด)หุ้น
สามญั 

            

    5.2 การเพ่ิม(ลด)หุ้น
บริุมสิทธิ 

            

    5.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้น 

            

    5.4 เงินปันผล 

 

            

    5.5 ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสร็จรวมปี 25x0 

            

    5.6 โอนไปก าไร(ขาดทนุ)
สะสม 

            

6. ยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 
25x0 

            

7. ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชี** 

            

8. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อ
ผอดพลาด** 

            

9. ยอดคงเหลือท่ี
ปรับปรุงแล้ว 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
หน่วย  :  บาท  

 

หมาย
เหต ุ

ทนุที่
ช าระ
แล้ว 

(1) 

สว่นเกิน
มลูค่าหุ้น 

(2) 

ใบส าคัญ
แสดง

สทิธิที่จะ
ซือ้หุ้น 

(3) 

ก าไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

(4) 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

รวมสว่น
ของผู้ ถือ
หุ้น 

(11)2
 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
รายการอื่นของ
การเปลีย่นแปลง
ที่เกิดจากผู้ ถือ
หุ้น (แยก

ประเภทรายการ
ตามความ
เหมาะสม) 

(9) 

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

(10)1
 

การ
แปลงค่า

งบ
การเงิน 

(5) 

เงิน
ลงทนุ
เผ่ือขาย 

(6) 

การป้องกนั
ความเส่ียง

กระแสเงินสด 

(7) 

สว่นเกินทนุ
จากการตี
ราคา

สนิทรัพย์ 

(8) 

10. การเปล่ียนแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 25x1 

            

   10.1 การเพ่ิม(ลด)หุ้นสามญั             

   10.2 การเพ่ิม(ลด)หุ้นบริุมสิทธิ             

   10.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้น 

            

   10.4 เงินปันผล             

   10.5 ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม
ปี 25x0 

            

   10.6 โอนไปก าไร(ขาดทนุ)สะสม             

11.ยอดคงเหลือ ณ สิน้ปี 25x1             

  *  ผลกระทบสะสมท่ีเกิดขึน้จากการปรังงบการเงินย้อนหลงั 

** กรณีท่ีไมส่ามารถปรับข้อมลูย้อนหลงัได้ตามรายการท่ี 2 และ 3 

 

 
1 
 ผลรวมของรายการที่ (5) ถงึ รายการที่ (9) 

2 
 ผลรวมของรายการที่ (1) ถงึ รายการที่ (4) และรายการที่ (10) 
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งบกระแสเงนิสด 

 

หน่วย : บาท 

             งบการเงนิ      งบการเงนิ 

               รวม**     เฉพาะกจิการ         
                หมายเหตุ   25x1   25x0    25x1    25x0 

 

  1.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

       .................................................... 
       .................................................... 
       .................................................... 
  2.  เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

  3.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

       .................................................... 
       .................................................... 
       .................................................... 
  4.  เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 

  5.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

       .................................................... 
       .................................................... 
       .................................................... 
  6.  เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

  7.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

  8.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 

  9.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 

10.  ข้อมลูเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงินสด 

 

*กรณีท่ีกิจการมีเพียงแตเ่งินลงทนุในบริษัทร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมค้าท่ีเลือกใช้ 

วิธีสว่นได้เสีย ให้ใช้ค าวา่  “งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตมวิธีสว่นได้เสีย”  แทน  “งบการเงินรวม” 
เพ่ือความสะดวกในการจดัท างบการเงิน อาจแยกฉบบัระหวา่ง  “งบการเงินรวม”  กบั  

“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยมี 2 สว่น คือ 

 

 1.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 2.  ข้อมลูเพิ่มเตมิอ่ืน 
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