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กระแสเงินสดรวม การบัญชีส าหรับการร่วมการงาน การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึก
ไว้ไม่สมบูรณ์ และการบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร 
 

ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระคุณของบิดา-มารดา ครูอาจารย์ และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการที่กรุณาให้ค าแนะน า ท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง 
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากจะช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นแนวทางการปรับปรุงต าราเล่ม
นี้แล้วยังเป็นก าลังใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะเขียนผลงานทางวิชาการต่อไป  
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บทท่ี 1 

การรวมธุรกิจ 

 

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการไหลของเงินทุนมาจากต่างประเทศ โดยบริษัทต่างชาติเข้า
มาซื้อกิจการบริษัทในประเทศมากขึ้น หากไม่มีการปรับตัว กิจการก็อาจจะถูกบริษัทต่างชาติซื้อไป 
การรวมธุรกิจถือเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่ถูกน ามาใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้   ซึ่งการรวม
ธุรกิจจะท าให้องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มก าลังการผลิต เพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
และเพิ่มอ านาจการต่อรองมากขึ้น โดยเนื้อหาในบทนี้จะได้อธิบายถึง ลักษณะของการรวมธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ของการรวมธุรกิจ รูปแบบของการรวมธุรกิจ รวมถึงวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ
รวมธุรกิจ 

 

ลักษณะของการรวมธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้กิจการมีความเจริญเติบโต และมี
ขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการขยายกิจการ คือการรวมธุรกิจ เนื่องจากท าให้
สามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว เจ้าของกิจการที่มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ จะเริ่มมอง
หาธุรกิจที่จะมารวมกับกิจการของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการด าเนินงานเหมือนกัน
มารวมกัน เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น หรือเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการด าเนินงานที่ไม่
เหมือนกันแต่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น เป็นผู้จัดจ าหน่าย หรือเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้กิจการมี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมากขึ้น หรือเพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานของกิจการลดลง 

ลักษณะของการรวมธุรกิจเป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางธุรกิจที่ท าให้ผู้ซื้อเข้าไปมีอ านาจ
ในการควบคุมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือมากกว่า ซึ่งรายการหรือเหตุการณ์ทางธุรกิจดังกล่าวได้แก่ 
การเข้าไปซื้อหุ้นในกิจการอ่ืน เช่น บริษัท ก จ ากัด เข้าไปซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท ข 
จ ากัด กรณีนี้จะท าให้บริษัท ก จ ากัด กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ข จ ากัด  การเข้าไปซื้อสินทรัพย์
ในกิจการอ่ืน เช่น บริษัท ก จ ากัด เข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญของกิจการนั้น 
เช่น เครื่องจักร เครื่องหมายการค้า  หรือการเข้าไปซื้อหน่วยธุรกิจในกิจการอ่ืน รวมไปถึงการซื้อเข้า
กิจการท้ังหมดของกิจการอ่ืน  โดยวัตถุประสงค์ของการรวมธุรกิจจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการรวมธุรกิจ 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการด าเนินธุรกิจ คือ ความเจริญเติบโตของกิจการ โดยกลยุทธ์ที่จะ
ท าให้กิจการมีความเติบโตสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การขยายกิจการโดยการเพิ่ม
ส านักงานให้มากขึ้นโดยการซื้อที่ดินและสร้างอาคารส านักงานเพิ่มเติมเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ทั่วถึง  นอกจากน้ีการรวมธุรกิจเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้กิจการสามารถขยายกิจการได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งการขยายกิจการโดยการรวมธุรกิจมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  

     การรวมธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจะท าให้ ส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มมากขึ้น เช่น การรวมธุรกิจระหว่าง ธนาคารนครหลวงไทย และ ธนาคารธนชาต เมื่อธนาคาร
ธนชาตเข้าควบคุมธนาคารนครหลวงไทย ลูกค้าเดิมของธนาคารนครหลวงไทยก็จะกลายมาเป็น
ลูกค้าของธนาคารธนชาต  ท าให้ธนาคารธนชาตมีลูกค้ามากขึ้นและส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ธุรกิจธนาคารก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 

 2. เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาด 

              การรวมธุรกิจจะท าให้ความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดลดลง เนื่องจากการที่กิจการจะ
น าเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้นั้น กิจการจะต้องพยายามน าเสนอสินค้าหรือ
บริการที่มีความแตกต่างกับสินค้าเดิมที่มีอยู่ และจะต้องพยายามหาวิธีการ กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดึง
ลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของตน แต่เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความจงรักภักดีต่อสินค้า ดังนั้น 
กิจการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ จึงมักที่จะเลือกใช้กลยุทธ์การซื้อกิจการ ของบริษัทที่ด าเนินงาน
อยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้สามารถเข้าถึงธุรกิจนั้นได้ทันท ี

 3. เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงาน  
              การรวมธุรกิจจะท าให้ธุรกิจ สามารถพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง 
การพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการใช้ทรัพยากร หรือเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมกิจการนั้น ซึ่งจะท าให้
กิจการสามารถลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่ และเงินลงทุนในการน าสินค้าออกสู่ตลาด 

 4. เพื่อการกระจายความเสี่ยง 
      การรวมธุรกิจโดยการซื้อกิจการที่มีความแตกต่างกันกับกิจการเดิม จะท าให้กิจการมี
การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้ลงทุนไปที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงธุรกิจเดียว ซึ่งหากธุรกิจเดิม
นั้นไม่ประสบผลส าเร็จ กิจการก็ยังมีธุรกิจอ่ืนรองรับอยู่ ซึ่งถือเป็นการกระจายการลงทุนอย่างหนึ่ง  

และท าให้ความเสี่ยงจากการด าเนินงานลดลง 
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 5. เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเข้าด าเนินงานโดยกิจการอื่น 

     เพื่อป้องกันการเข้ามาซื้อกิจการของกิจการที่มีขนาดใหญ่ กิจการที่มีขนาดเล็กมักจะ
รวมธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อให้ธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น  
 6. เพื่อการครอบครองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

     การรวมธุรกิจจะท าให้เกิดการรวมกันของสินทรัพย์ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนรวมไปจนถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัปทาน เครื่องหมายการค้า และ
ฐานข้อมูลลูกค้า 
           7. เพื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
      การรวมธุรกิจกับกิจการที่ด าเนินงานอยู่ก่อนแล้ว จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะกิจการที่มีอยู่ก่อน จะมีอาคาร อุปกรณ์ กิจการไม่ต้องเสียเวลาไปกับการก่อสร้าง
อาคารใหม่  เช่น การรวมธุรกิจของธนาคารธนชาต และ ธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารธน
ชาตสามารถใช้อาคารเดิมของธนาคารนครหลวงไทย ในการขยายสาขาโดยที่ไม่ต้องไปสร้าง
อาคารใหม่  

 8. เพื่อเพิ่มความสามารถในการกู้ยืม 

       การรวมธุรกิจจะท าให้กิจการมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความสามารถกู้ยืมเพิ่มขึ้น รวมไป
จนถึงการระดมทุนจากแหล่งอื่นก็สามารถท าได้ง่าย 

            9. เพื่อเหตุผลอื่น  
       การรวมธุรกิจเพื่อเหตุผลอ่ืน เช่น เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  เพื่อผลประโยชน์
ทางภาษี หากกิจการหนึ่งมีก าไรและอีกกิจการหนึ่งมีผลขาดทุน หรือเพื่อจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 

รูปแบบของการรวมธุรกิจ 

 การรวมธุรกิจสามารถจัดท าได้ในหลายลักษณะ หลายวิธีการ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบของ
การรวมธุรกิจ ตามลักษณะต่าง ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 

1. การแยกประเภทตามโครงสร้างการด าเนินงาน (Structure of the combination) 

       การแบ่งประเภทการรวมธุรกิจตามโครงสร้างการด าเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

       1.1 การรวมธุรกิจในแนวนอน (Horizontal integration)   
                           การรวมธุรกิจในแนวนอน เป็นการรวมธุรกิจในลักษณะที่เป็นการเข้าไปซื้อหรือ
ควบคุมธุรกิจอ่ืน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  การลดต้นทุนต่อหน่วย หรือการ
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เพิ่มอ านาจการต่อรอง โดยเป็นการควบคุมธุรกิจที่มีความสัมพันธ์หรือเหมือนกับธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถขององค์กรให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาลในกรุงเทพเข้าซื้อโรงพยาบาลตาม
ต่างจังหวัด หรือ การรวมกันของสถาบันการเงินต่าง ๆ   
       1.2 การรวมธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical integration)   

                           การรวมธุรกิจในแนวต้ัง เป็นการรวมธุรกิจในลักษณะการเข้าไปซื้อธุรกิจอ่ืน โดย
ที่ธุรกิจอ่ืนนี้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิมในลักษณะของ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้จัดจ าหน่าย หรือลูกค้า 
เช่น บริษัทผลิตซีเมนต์ ได้เข้าไปซื้อกิจการ ของบริษัทผลิตกระดาษที่ใช้ท าเป็นถุงใส่ปูนซิเมนต์   

      1.3 การรวมธุรกิจแบบผสม (Conglomerate integration)   
              การรวมธุรกิจแบบผสม เป็นการรวมธุรกิจในลักษณะการเข้าไปซื้อหรือควบคุม

ธุรกิจอ่ืนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการด าเนินงานไปใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่  เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  ได้เข้าไปซื้อ ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

 

2. การแยกประเภทตามวิธีการรวมธุรกิจ (Method of combination) 

                   การแบ่งประเภทการรวมธุรกิจตามวิธีการรวมธุรกิจสามารแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 
       2.1  การโอนกิจการ (Statutory merger) 

                การโอนเป็นการรวมธุรกิจ โดยกิจการหนึ่งรับซื้อหรือโอนกิจการอีกแห่งหนึ่ง หรือ
หลายกิจการมารวมเป็นกิจการเดียวกัน แล้วท าให้กิจการที่ถูกโอนมานั้นเลิกกิจการไป  ส่วนกิจการ
ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนจะมีขนาดใหญ่ขึ้น การรวมกิจการนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นก่อนการรวมกิจการ ในการรับโอนสินทรัพย์สุทธินั้น กิจการที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับโอนสินทรัพย์
สุทธิ อาจช าระค่าซื้อกิจการด้วยเงินสด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือ หุ้นกู้ ให้แก่กิจการที่เป็นผู้ขายหรือผู้
โอนสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งกิจการท่ีถูกโอนนี้ก็จะน าไปแบ่งกันระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการ 
                เช่น บริษัท ก จ ากัด รวมธุรกิจกับ บริษัท ข จ ากัด  โดยบริษัท ข จ ากัด เลิก
กิจการ ส่วนบริษัท ก จ ากัด จะรับโอนสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท ข จ ากัด มา และ จ่ายช าระเป็น เงิน
สด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ ก็ได้ เมื่อ บริษัท ข จ ากัด ได้รับ ก็จะน าไปแบ่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น  ดัง
แสดงตามภาพที่ 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 การโอนกิจการ 
ที่มา : ปรับปรงุจาก Christensen, Cottrell and Baker (2014 : 11)  

 

         2.2  การควบกิจการ (Statutory consolidation) 

                 การควบกิจการเป็นการรวมธุรกิจโดยการจัดต้ังกิจการใหม่ขึ้นมาเพื่อรับซื้อหรือ
รับโอนสินทรัพย์ และหนี้สินของกิจการอ่ืนที่ด าเนินงานอยู่แล้วต้ังแต่ 2 กิจการขึ้นไป ท าให้กิจการ
เดิมที่มารวมกัน เลิกกิจการไป  โดยกิจการที่ต้ังขึ้นมาใหม่จะต้องช าระค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ที่รับ
โอนมาให้แก่กิจการที่เลิกไป ด้วยหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการใหม่ ซึ่งกิจการเดิมนั้นจะน าไป
แบ่งกันระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อยกเลิกการด าเนินงานเป็นหน่วยงานอิสระ หรือ อาจด าเนินงานต่อใน
ฐานะแผนกงาน   หนึ่ง ๆ ของกิจการใหม่ก็ได้  การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ก็จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับในกรณีการโอนกิจการ 
                เช่น  บริษัท ก จ ากัด รวมธุรกิจกับ บริษัท ข จ ากัด โดยทั้งสองบริษัทเลิกกิจการ
ไป และจัดต้ังเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมา คือ บริษัท ค จ ากัด เพื่อรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ
เลิกไป โดยบริษัท ค จ ากัด จะออกหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เมื่อ บริษัท ก 
จ ากัด และ บริษัท ข จ ากัด ได้รับหุ้นทุน ก็จะน าหุ้นนั้นไปแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตนต่อไป ดัง
แสดงตามภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

 

บริษัท ก จ ากัด บริษัท ข จ ากัด 

บริษัท ก จ ากัด 
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ภาพท่ี 1.2 การควบกิจการ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Christensen, Cottrell and Baker (2014 : 11) 

 

      2.3  การซื้อหุ้น (Stock acquisition ) 

                การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทที่ต้องการรวมกิจการ 
อาจซื้อโดยตรงจากกิจการที่ขาย ในกรณีที่กิจการนั้นเริ่มจัดต้ังบริษัทและประกาศขายหุ้น หรือซื้อ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง หรือโดยประกาศรับซื้อก็ได้
กิจการท่ีซื้อหุ้นจะบันทึกการซื้อหุ้นนี้เป็น เงินลงทุนและแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน   

               การจ่ายตอบแทนค่าซื้อหุ้นอาจจะช าระด้วยเงินสด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือหุ้นกู้
ของบริษัทผู้ซื้อก็ได้ และหลังการรวมธุรกิจแล้วทั้งกิจการที่ซื้อหุ้นและกิจการที่ถูกซื้อหุ้นยังคง
ด าเนินงานต่อไปเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย  และกิจการที่ซื้อหุ้นจะบันทึกการซื้อหุ้นเป็นเงิน
ลงทุน แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

               ในกรณีที่การรวมธุรกิจเป็นลักษณะของการเข้าไปควบคุมการด าเนินงานของ
อีกกิจการหนึ่งและซื้อหุ้นเกินกว่า 50%  จะท าให้บริษัทผู้ถูกซื้อกลายเป็นบริษัทย่อย (Subsidiary 

company) และบริษัทผู้ซื้อหุ้นจะเรียกว่าบริษัทใหญ่ (Parent company)  ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้
ซื้อต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)  เรื่องการรวมธุรกิจ 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินรวม  เมื่อจัดท างบการเงินรวม  
และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับส่วนได้เสียในกิจการที่ซื้อมาเมื่อจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
                 เช่น  บริษัท ก จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ข จ ากัด 70% โดยจ่ายช าระเป็น
หุ้นกู้ของบริษัท ก จ ากัด ท าให้ บริษัท ก จ ากัด สามารถควบคุมการด าเนินงานของ บริษัท ข จ ากัด 

บริษัท ก จ ากัด บริษัท ข จ ากัด 

บริษัท ค จ ากัด 
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ได้  โดยที่บริษัท ก จ ากัด และ บริษัท ข จ ากัด ยังคงด าเนินงานต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ บริษัท ก จ ากัด 
จะถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ ส่วนบริษัท ข จ ากัด จะถือว่าเป็นบริษัท ย่อย  ดังแสดงตามภาพที่ 1.3 

 

 

 

 

 

                                                                               
                                                                         70% 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1.3 การซื้อหุ้น 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Christensen, Cottrell and Baker (2014 : 11) 

 

       2.4  การซื้อสินทรัพย ์(Asset acquisition) 

                      การรวมธุรกิจโดยการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของอีกกิจการ
หนึ่ง โดยอาจจะจ่ายช าระเป็นเงินสด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือหุ้นกู้  ให้แก่บริษัทผู้ขายเพื่อเป็นการ
ตอบแทน  และการซื้อสินทรัพย์นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ส่วนบริษัทที่ขายสินทรัพย์อาจจะยังคงด าเนินกิจการตามปกติหรือเลิกกิจการ
ก็ได้ แต่ไม่ได้กลายมาเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัทผู้ซื้อเหมือนกรณีการซื้อหุ้น 

 

3. การแยกประเภทตามวิธีการบัญชี (Accounting method) 

                    การแบ่งประเภทการรวมธุรกิจตามวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 

(ปรับปรุง 2543) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ก าหนดหลักการบัญชีที่น ามาใช้ในทางปฏิบัติส าหรับการ
รวมธุรกิจ ไว้ 2 วิธี ดังนี้ 
 

 

 

บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย 

บริษัท ก จ ากัด 

บริษัท ข จ ากัด 
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       3.1  วิธีการบัญชีแบบซื้อ (Purchase method)  

                การซื้อธุรกิจ หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ซื้อเข้าควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการ
ด าเนินงานของผู้ขายโดยการโอนสินทรัพย์ การก่อหนี้สิน หรือการออกหุ้นทุนเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยน  ในการซื้อธุรกิจจะใช้ราคาทุนเป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี โดยจะมีการก าหนดมูลค่า
ต้นทุนของการซื้อธุรกิจ จากมูลค่าของสิ่งที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินราคา
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา รวมถึง ต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์สุทธิ 

 

                     3.2  วิธีการบัญชีแบบรวมส่วนได้เสีย (Pooling of interest method) 

                การรวมส่วนได้เสีย หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละกิจการ
ที่มารวมกัน ได้ร่วมกันควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการด าเนินงานทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของ
กิจการท่ีรวมแล้ว เพื่อร่วมรับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะเกิดจากกิจการที่มารวมกัน ในลักษณะที่
ไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ เนื่องจากไม่มีกิจการใดที่สามารถครอบง ากิจการอ่ืนได้  การ
รวมส่วนได้เสียจะท าให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละกิจการที่มารวมกันมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการ
ควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการด าเนินงานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการที่รวมแล้ว นอกจากนี้ 
ฝ่ายบริหารของแต่ละกิจการที่มารวมกันยังมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการที่รวมกันแล้ว ท าให้ผู้ถือ
หุ้นของแต่ละกิจการที่มารวมกันต้องร่วมรับความเสี่ยงและประโยชน์ในกิจการที่รวมแล้ว ตาม
สัดส่วนเดิมหรือใกล้เคียงกับสัดส่วนเดิมที่มีอยู่ระหว่างกันก่อนการรวมธุรกิจ  การรวมส่วนได้เสียจึง
มีลักษณะเป็นการรวมสินทรัพย์ หนี้สินตามราคาที่ปรากฏในสมุดบัญชีของแต่ละแห่ง โดยไม่ต้องมี
การประเมินราคายุติธรรม 

        การอนุญาตให้ใช้วิธีการบัญชีทั้ง 2 วิธี ส าหรับการรวมธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
จะท าใหค้วามสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงินลดลง และการอนุญาตให้ใช้วิธีการ
บัญชีมากกว่าหนึ่งวิธี อาจท าให้เกิดการเลือกวิธีในการท ารายการเพื่อตกแต่งตัวเลขทางบัญชี เพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในกิจการ อีกทั้งมีการยกเลิกการใช้วิธีรวมส่วนได้เสียในบางประเทศ 
เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งก าหนดให้การรวมธุรกิจใน
ทุกกรณีที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ปฏิบัติตามวิธีซื้อ  

        และในปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ  โดยในมาตรฐานฉบับดังกล่าวก็ยังคงให้ปฏิบัติตามวิธีซื้อ 
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วิธีการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้ก าหนดให้ใช้วิธีซื้อ ซึ่งมีข้อก าหนด ดังนี้ 
 

          1. การระบุผู้ซื้อ 

      การรวมธุรกิจต้องระบุได้ว่า กิจการท่ีน ามารวมกันกิจการใดเป็นผู้ซื้อ โดย   
     ผู้ซื้อ (Acquirer) หมายถึง กิจการที่ได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ (Acquiree) ซึ่งผู้

ซื้ออาจด าเนินการได้ในหลายรูปแบบเพื่อให้ได้อ านาจในการควบคุมจากผู้ถูกซื้อ เช่น การโอนเงิน
สด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อ่ืน  การก่อหนี้สิน การออกส่วนได้เสียในส่วนของ
เจ้าของ การให้สิ่งตอบแทนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ หรือการไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซึ่งรวมถึง 
การรวมธุรกิจที่ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว 

     การควบคุมผู้ถูกซื้อตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม มีดังนี้ 

     การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน (ผู้ถูกซื้อ) หมายถึง ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้
ลงทุนมีการเปิดรับสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมี
ความสามารถที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 
ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก าหนดหลักการประเมินการควบคุมไว้ 3 

องค์ประกอบ ดังนี้      
     1. ผู้ลงทุนมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน      เมื่อสิทธิของผู้ลงทุนที่มีอยู่ ท าให้เกิด

ความสามารถในการสั่งการกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการใช้สิทธินั้นก็
ตาม  สิทธิดังกล่าวได้แก่ สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ สิทธิมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออก
เสียงของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการแต่งต้ังสมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มี
หน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการที่สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง   ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุน
กับผู้มีสิทธิออกเสียงอื่น  

     2. ผู้ลงทุนมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการลงทุนในกิจการที่ได้รับการลงทุน 

ผลตอบแทนผันแปร หมายถึง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการเข้าไปมีอ านาจในการควบคุม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีโอกาสที่จะผันแปรไปตามผลการด าเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน โดย
หากผู้ได้รับการลงทุนมีก าไรสูง โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วย  ตัวอย่างของ
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ผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ผลประโยชน์ทางด้านภาษี  สิทธิใน
การใช้สินทรัพย์  การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ลงทุน 

     3. ผู้ลงทุนมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เพื่อท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนนั้น  

 

          2. การก าหนดวันที่ซื้อ 

    ผู้ซื้อจะต้องก าหนดว่าวันซื้อคือวันใด เนื่องจากจะต้องมีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อ   

    วันที่ซื้อ หมายถึง วันที่ผู้ซื้อได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ  โดยทั่วไป วันที่ผู้ซื้อได้
อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ คือวันที่ผู้ซื้อได้โอนสิ่งสอบแทนให้แก่ผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย และวันที่
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรับมาซึ่งหนี้สินจากผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นวันที่สิ้นสุดของรายการ
ซื้อขายกิจการ เช่น วันที่ซื้ออาจเกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการหากเงื่อนไขใน
สัญญาก าหนดให้วันที่ผู้ซื้อได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อเป็นวันที่ก่อนวันที่สิ้นสุดของรายการซื้อ
ขายกิจการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 

            3. การรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมา และส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

               การรวมธุรกิจตามวิธีการโอนกิจการและวิธีการควบกิจการ ทั้งสองวิธีจะมีกิจการที่
เหลืออยู่หลังจากการรวมธุรกิจเพียงกิจการเดียว ซึ่งกิจการนี้จะรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของทุก
กิจการท่ีมารวมกิจการกัน ดังนั้น ในสองวิธีนี้จะไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

      การรวมธุรกิจตามวิธีการซื้อหุ้น กิจการที่เป็นผู้ซื้อจะมีอ านาจควบคุมผู้ถูกซื้อตาม
สัดส่วนการซื้อหุ้นซึ่งอาจจะซื้อทั้งหมดหรือซื้อเพียงบางส่วน แต่ในกรณีที่ซื้อเพียงบางส่วน กิจการ
จะมีอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อเพียงบางส่วน  ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นกลุ่มอ่ืน ซึ่ง
เรียกว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

      การรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 

      3.1 หลักการรับรู้รายการ 
             ณ วันที่ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อแยกต่างหากจากค่าความนิยม  โดยสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
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และหนี้สินที่รับมาต้องเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์และหนี้สินตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน ดังนี้ 

 สินทรัพย์  (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ ในความควบคุมของกิจการ 
ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีตโดยการช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ ถ้าสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ คือ สามารถแยกหรือ
แบ่งออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเป็นเอกเทศ 
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รถยนต์ ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่สามารถระบุได้ 
เช่น ชื่อเสียงของกิจการ  ไม่สามารถแยกขายเฉพาะชื่อเสียงของกิจการได้  

             การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ผู้ซื้อต้อง
รับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินบางรายการซึ่งไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซื้อมาก่อน เช่น ผู้ซื้อ
ต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินค้า ซึ่งผู้ถูกซื้อไม่เคยมีการรับรู้
สินทรัพย์นั้นในงบการเงินมาก่อน เนื่องจากอาจจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาเองและบันทึกต้นทุนที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย  หรือผู้ซื้อต้องรับรู้หนี้สินที่เกิดจากคดีความฟ้องร้องที่คดีความยังไม่
สิ้นสุด แต่มีความเป็นไปได้ที่กิจการจะแพ้คดี ผู้ซื้อจึงต้องรับรู้เป็นหนี้สินเพิ่มเติม จากที่ผู้ถูกซื้อไม่
เคยมีการรับรู้หนี้สินนั้นในงบการเงิน 

 

      3.2 หลักการวัดมูลค่า 
               ณ วันที่มีการซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

จากผู้ถูกซื้อ ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ให้

ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมไว้ว่า “มูลค่ายุติธรรม (Fair value) หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการ
ขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ 
วันที่วัดมูลค่า  ซึ่งเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมประกอบไปด้วย 3 วิธี ได้แก่ วิธีราคาตลาด วิธี
ราคาทุน และ วิธีรายได้ 
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 3.2.1 วิธีราคาตลาด (Market approach) 

                        วิธีราคาตลาดเป็นวิธีที่ค านวณหามูลค่ายุติธรรม โดยจะใช้ราคาและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่เป็นข้อมูลของตลาดส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคารส านักงาน อาจจะใช้ราคาตลาดที่มีการซื้อขาย
อาคารที่มีลักษณะคล้ายคลังกันในบริเวณใกล้เคียงมาพิจารณา 

              3.2.2 วิธีราคาทุน (Cost approach) 

                        วิธีราคาทุนเป็นวิธีที่ค านวณหามูลค่ายุติธรรมโดยจะใช้ราคาที่สะท้อนให้
เห็นถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ในปัจจุบันเพื่อน ามาเปลี่ยนแทนก าลังการผลิตของสินทรัพย์ เช่น การวัด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องจักร อาจจะใช้ราคาที่จะสามารถหาซื้อเครื่องจักรรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันกับเครื่องจักรที่ต้องการวัดมูลค่ามาพิจารณา 

              3.2.3 วิธีรายได้ (Income approach) 

                        วิธีรายได้เป็นวิธีที่ค านวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการแปลงมูลค่ารายได้
หรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตให้มาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งในวิธีรายได้จะสะท้อนให้เห็นถึง
ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับจ านวนเงินในอนาคตที่จะได้รับนั้น เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ยานพาหนะในกิจการให้บริการขนส่ง จะต้องพิจารณาว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
จากการใช้ยานพาหนะนั้นมีจ านวนเท่าใด แล้วค านวณมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน  

 

               นอกจากนี้ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ณ วันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าของส่วนที่
เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่เป็นส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในปัจจุบัน 
ที่ท าให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุน ในกรณีที่มีการ
ช าระบัญชี ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ระหว่าง มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูก
ซื้อที่ผู้ซื้อรับรู้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในปัจจุบัน   
                                  

            4. การรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ า
กว่ามูลค่ายุติธรรม 

                  การรวมธุรกิจนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนสิ่งตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ถูก
ซื้อ ผู้ซื้อจะมีการโอนสิ่งตอบแทนเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถูกซื้อ ส่วนผู้ถูกซื้อจะมีการมอบสิ่งที่
ผู้ซื้อต้องการให้กับผู้ซื้อ และในบางครั้งสิ่งตอบแทนที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ถูกซื้อ นั้นไม่เท่ากันจะเกิดผลต่างเกิดขึ้น ซึ่งผลต่างดังกล่าว เกิดขึ้นได้ใน สองลักษณะคือ ถ้า
สิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้มีค่าสูงกว่าสิ่งที่ได้รับจากผู้ถูกซื้อจะท าให้เกิดผลต่างที่เรียกว่าค่าความ
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นิยม (Goodwill) และ ในทางตรงกันข้ามหากสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้มีค่าต่ ากว่าสิ่งที่ได้รับจากผู้
ถูกซื้อจะท าให้เกิด ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม (Bargain purchase) 

 

      ค่าความนิยม (Goodwill) 

                   ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ เกิดจากผลต่างของมูลค่าตามบัญชีของกิจการ 
กับมูลค่าที่มีการซื้อขายกัน ซึ่งการที่ผู้ซื้อยอมจ่ายซื้อในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเกิดจาก
กิจการที่เข้าไปซื้อนั้นด าเนินกิจการมานาน มีผลประกอบการดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินธุรกิจนั้น รวมถึงมีฐานข้อมูลของลูกค้า และผู้ซื้อพิจารณาแล้วว่าผลต่างที่ยอมจ่ายซื้อใน
ราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการในอนาคต 

      ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อ ในกรณีที่ผลรวมของ 1) สิ่งตอบแทนที่โอนให้
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ  2) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ       
3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการ
รวมธุรกิจที่ด าเนินงานส าเร็จจากการทยอยซื้อ   มากกว่า มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา 

      ค่าความนิยมนี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ซื้อ 

 

      ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม (Bargain purchase) 

               บางครั้งสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของกิจการผู้ถูกซื้อ 
จะท าให้เกิดก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่งในกรณีที่ซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมนี้อาจจะเกิดจากการบังคับขายที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตามค าสั่งบังคับขาย 

      ผู้ซื้อต้องรับรู้ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในกรณีที่ 
ผลรวมของ 1) สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ  2) ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ 3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของ
ผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินงานส าเร็จจากการทยอยซื้อ น้อยกว่า มูลค่าสุทธิ 
ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา  

       ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการรับรู้ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมนั้น ผู้ซื้อจะต้อง
ประเมินความถูกต้องของสินทรัพย์และหนี้สินที่รับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าการวัดมูลค่า
สินทรัพย์หนี้สินดังกล่าวมีความถูกต้อง หากสินทรัพย์และหนี้สินที่รับมานั้นมีความถูกต้องจึงจะ
สามารถรับรู้ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมได้ 
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       ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมนี้ถือเป็นก าไรที่เกิดขึ้นในก าไรหรือ
ขาดทุน ณ วันที่ซื้อ โดยใหถ้ือเป็นก าไรในส่วนของผู้ซื้อ   

       การรับรู้ค่าความนิยมและก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม สามารถ
แสดงได้ในภาพที่ 1.4 

 

 

ภาพท่ี 1.4 การรับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่า
มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

(ก) 
มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให้ 

+ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซือ้ 

+ 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อของส่วนได้เสียในส่วน
ของเจ้าของของผู้ถกูซื้อที่ผู้ซื้อถอือยู่กอ่นการรวม

ธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ 

(ข) 
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา - หน้ีสินท่ีรับมา 

= 

มูลค่าสุทธ ิ

     ถ้า  (ก)  มากกว่า (ข)  =  ค่าความนิยม 

     ถ้า  (ก) น้อยกว่า (ข)   =  ก าไรจากการซ้ือในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 
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                   4.1 สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ 

                          การรวมธุรกิจ ผู้ซื้อจะต้องมีการโอนสิ่งตอบแทนเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถูก
ซื้อ โดยสิ่งตอบแทนที่โอนให้น้ีต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณจากผลรวมของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนไป หนี้สินที่ผู้ซื้อก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ 
และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผู้ซื้อ 

              ตัวอย่างของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ เช่น เงินสด สินทรัพย์อ่ืน หน่วยธุรกิจ หรือ
บริษัทย่อยของผู้ซื้อ สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซื้อ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม 

              นอกจากนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ อาจรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินของผู้ซื้อ ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่โอนให้ เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และ รับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลก าไรหรือ
ขาดทุน ในก าไรหรือขาดทุน  เช่น ในการรวมธุรกิจผู้ซื้อโอนที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 100,000 

บาท และมีมูลค่ายุติธรรม 120,000 บาท ให้แก่ผู้ถูกซื้อ ในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องรับรู้ผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมจ านวน 20,000 บาท เป็น ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
                      

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ 

                          การรวมธุรกิจนั้น นอกจากผู้ซื้อจะต้องโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซื้อเพื่อเป็นการ
ตอบแทน แล้ว ยังมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออ่ืนเกิดขึ้นได้อีก  เช่น ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ผู้
จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาในการรวมธุรกิจ  ที่ปรึกษากฎหมายนักบัญชี  ผู้
ประเมินราคา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึกษาอ่ืน ๆ ต้นทุนในการบริหารทั่วไป รวมถึงต้นทุน
ของแผนกงานภายในที่ท าหน้าที่ซื้อธุรกิจ และต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและ
ตราสารหนี้  

             ผู้ซื้อต้องบันทึกบัญชีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและได้รับบริการ   
              ยกเว้นต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ต้องรับรู้ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  โดยหากเป็นต้นทุนในการจดทะเบียนตราสารทุนให้น าไปลด
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และหากเป็นต้นทุนในการจดทะเบียนตราสารหนี้ ให้น าไปปรับปรุงกับ
ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 
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               4.2 การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

             ภายหลังจากการรวมธุรกิจ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้มา 
หนี้สินที่รับมาหรือที่เกิดขึ้น และตราสารทุนที่ออกใหม่ในการรวมธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการเหล่านั้น โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการแต่
ละรายการ 

  

การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อธุรกิจ  
 บทนี้จะน าเสนอเฉพาะ การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจด้วยรูปแบบ การโอนกิจการ  และ  
การควบกิจการ เท่านั้น  ส่วนการรวมธุรกิจด้วยรูปแบบการซื้อหุ้น  จะน าเสนอในบทต่อไป 

 

1. การบันทึกบัญชีทางด้านผู้ซื้อ 

              1.1 บันทึกการซื้อธุรกิจ 

                        วิธีซื้อธุรกิจ ผู้ซื้ออาจจะช าระค่าซื้อ ด้วย เงินสด สินทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่เงินสด หุ้นทุน 
หรือหุ้นกู้ ของบริษัทผู้ซื้อ ก็ได้ 
 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท (ระบุชื่อบริษัทผู้ถูกซื้อ)    xxx 

  เครดิต เงินสด  (ในกรณีจ่ายช าระเป็นเงินสด)    xxx 

   สินทรัพย์อ่ืน ๆ (ในกรณีช าระเป็นสินทรัพย์อ่ืนๆ)   xxx 

   ทุนหุ้นสามญั (ในกรณีจ่ายช าระเป็นทุนหุ้นสามัญ)   xxx 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ(ในกรณีจ่ายช าระเป็นทุนหุ้นสามัญ  

และราคาตลาดสูงกว่าราคาตามมูลค่า) xxx 

หุ้นกู้  (ในกรณีช าระเป็นหุ้นกู้)     xxx 

บันทึกการซื้อกิจการ 
        

 

              1.2 บันทึกการรับโอนกิจการ 
                        ผู้ซื้อจะบันทึกรับโอนสินทรัพย์ และ หนี้สิน ของผู้รับโอน ด้วยมูลค่ายุติธรรม และ
บันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ ที่สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่รับโอนมา เป็นค่าความนิยม ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของผู้ซื้อภายหลังการรวมธุรกิจ 
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          1.2.1 กรณีมีค่าความนิยม 

 

เดบิต สินทรัพย์ (ของผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม)    xxx 

  ค่าความนิยม        xxx 

  เครดิต หนี้สิน (ของผู้ถูกซื้อมูลค่ายุติธรรม)    xxx 

เงินลงทุนในบริษัท (ระบุชื่อบริษัทผู้ถูกซื้อ)         xxx         
บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินและบันทึกค่าความนิยม 

 

            กรณีที่ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ ต่ ากว่า มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่รับโอนมา ผลต่างนั้นให้ถือเป็น ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่ง
ถือเป็นรายได้และรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

          1.2.2 กรณีมีก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 

เดบิต สินทรัพย์ (ของผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม)    xxx 

  เครดิต ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม   xxx 

   หนี้สิน (ของผู้ถูกซื้อมูลค่ายุติธรรม)    xxx 

เงินลงทุนในบริษัท (ระบุชื่อบริษัทผู้ถูกซื้อ)         xxx         
บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินและบันทึกก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 

 

2. การค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

      ค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ค านวณได้ดังนี้ 
 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    xxx 

บวก  มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ     xxx xxx 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ 

  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์    xxx 

  หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน                        (xxx) xxx    
ค่าความนิยม (ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม)  xxx 
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3. การบันทึกบัญชีของผู้ถูกซื้อ (กรณีที่ผู้ถูกซื้อต้องเลิกกิจการ) 

 

เดบิต หนี้สิน  (ด้วยมูลค่าตามบัญชี)     xxx 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น       xxx 

  เครดิต สินทรัพย์  (ด้วยมูลค่าตามบัญชี)     xxx 

 บันทึกรายการปิดบัญชีเพื่อเลิกกิจการ 
  

  

 การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อธุรกิจแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 1.1 และ ตัวอย่างที่ 1.2 ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 1.1 การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อธุรกิจ เมื่อมีการรวมกิจการแบบ Statutory 

merger  
ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินก่อนการรวมธุรกิจของบริษัท งามดี จ ากัด และ บริษัท 

จงเจริญ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  ซึ่งแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีและ มูลค่ายุติธรรม 

 บริษัท งามดี จ ากัด บริษัท จงเจริญ จ ากัด 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์     

เงินสด 80,000 80,000 25,000 25,000 

ลูกหนี้ 30,000 25,000 20,000 15,000 

สินค้าคงเหลือ 150,000 185,000 65,000 50,000 

ที่ดิน 375,000 250,000 75,000 88,000 

อาคาร 650,000 550,000 200,000 200,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (150,000)  (10,000)  

อุปกรณ์ 150,000 100,000 50,000 33,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (20,000)  (24,000)  

     รวมสินทรัพย์ 1,265,000  401,000  
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 บริษัท งามดี จ ากัด บริษัท จงเจริญ จ ากัด 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

เจ้าหนี้ 110,000 110,000 32,000 32,000 

หุ้นกู้ 350,000 340,000 105,000 95,000 

ทุนหุ้นสามญั 

(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

600,000  100,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000  35,000  

ก าไรสะสม 150,000  129,000  

   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,265,000  401,000  

 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท จงเจริญ จ ากัด มลีิขสิทธิ์ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีและ
สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ จ านวนเงิน 7,000 บาท 

 

กรณีที่ 1 การซื้อช าระด้วยเงินสด 

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท งามดี จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกับบริษัท จงเจริญ จ ากัด 
โดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท จงเจริญ จ ากัด  และบริษัท งามดี จ ากัด จ่าย
ช าระค่าซื้อกิจการด้วยเงินสด จ านวน 291,000 บาท   

การค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมและการ
บันทึกบัญชีของบริษัท งามดี จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 
 

การค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม  
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    

      เงินสด                          291,000  บาท 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่รับโอนมา 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้มา   418,000 

 หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมา             (127,000)     291,000  บาท 

ค่าความนิยม                          0  บาท 
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 จากการค านวณจะเห็นได้ว่าไม่เกิดผลต่างระหว่างเงินสดที่บริษัท จงเจริญ จ ากัด จ่าย กับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท งามดี จ ากัด จึงไม่มีค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อ
ในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้น 

 

การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินลงทุนใน บริษัท จงเจริญ จ ากัด  291,000 -   

           เงินสด     291,000 - 

  บันทึกการซื้อ บริษัท จงเจริญ จ ากัด      

  เงินสด  25,000 -   

  ลูกหนี้  15,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  50,000 -   

  ที่ดิน  88,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  33,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  10,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

           เจ้าหนี้    32,000 - 

           หุ้นกู ้    105,000 - 

           เงินลงทุนในบริษัทจงเจริญจ ากัด    291,000 - 

  บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัท จงเจริญ จ ากัด ที่เลิกกิจการ      
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กรณีที่ 2 การซื้อช าระด้วยเงินสด และเกิดค่าความนิยมในการซื้อ 

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท งามดี จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกับบริษัท จงเจริญ จ ากัด 
โดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท จงเจริญ จ ากัด  และบริษัท งามดี จ ากัด จ่าย
ช าระค่าซื้อกิจการด้วยเงินสด จ านวน 350,000 บาท   

การค านวณค่าความนิยมและการบันทึกบัญชีของบริษัท งามดี จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 
 

การค านวณค่าความนิยม  
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    

      เงินสด                          350,000  บาท 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่รับโอนมา 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้มา   418,000 

 หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมา             (127,000)     291,000  บาท 

ค่าความนิยม                 59,000  บาท 

 

 จากการค านวณจะเห็นได้ว่าเงินสดที่บริษัท จงเจริญ จ ากัด จ่าย มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท งามดี จ ากัด จ านวน 59,000 บาท ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นนี้ให้
รับรู้เป็นค่าความนิยมแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่น  
 

การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินลงทุนใน บริษัท จงเจริญ จ ากัด  350,000 -   

           เงินสด     350,000 - 

  บันทึกการซื้อ บริษัท จงเจริญ จ ากัด      
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                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 2 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x2        

ม.ค. 1 เงินสด  25,000 -   

  ลูกหนี้  15,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  50,000 -   

  ที่ดิน  88,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  33,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  10,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

  ค่าความนิยม  59,000 -   

           เจ้าหนี้    32,000 - 

           หุ้นกู ้    105,000 - 

           เงินลงทุนในบริษัทจงเจริญจ ากัด    350,000 - 

  บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัท จงเจริญ จ ากัด ที่เลิกกิจการ      

 

 

กรณีที่ 3 การซื้อช าระด้วยเงินสด และเกิดก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่า
ยุติธรรม 

 เมื่อวันที่  1 มกราคม 25x2 บริษัท งามดี จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกับบริษัท จงเจริญ จ ากัด 
โดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท จงเจริญ จ ากัด  และบริษัท งามดี จ ากัด จ่าย
ช าระค่าซื้อกิจการด้วยเงินสด จ านวน 250,000 บาท   

การค านวณก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมและการบันทึกบัญชีของบริษัท 
งามดี จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 
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การค านวณก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม   
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    

      เงินสด                          250,000  บาท 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่รับโอนมา 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้มา   418,000 

 หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมา             (127,000)     291,000  บาท 

ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม             41,000  บาท 

 

 จากการค านวณจะเห็นได้ว่าเงินสดที่บริษัท จงเจริญ จ ากัด จ่าย มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท งามดี จ ากัด จ านวน 41,000 บาท ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นนี้ให้
รับรู้เป็นก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม และรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ วันที่ซื้อ  
 

การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินลงทุนใน บริษัท จงเจริญ จ ากัด  250,000 -   

           เงินสด     250,000 - 

  บันทึกการซื้อ บริษัท จงเจริญ จ ากัด      
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                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 2 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x2        

ม.ค. 1 เงินสด  25,000 -   

  ลูกหนี้  15,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  50,000 -   

  ที่ดิน  88,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  33,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  10,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

           เจ้าหนี้    32,000 - 

           หุ้นกู ้    105,000 - 

           ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่า 

         มูลค่ายุติธรรม    41,000 - 

           เงินลงทุนในบริษัทจงเจริญจ ากัด    250,000 - 

  บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัท จงเจริญ จ ากัด ที่เลิกกิจการ      

 

 

กรณีท่ี 4 การช าระด้วยเงินสดและสินทรัพย์อื่น และเกิดก าไรจากการซื้อในราคา
ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

หากบริษัทผู้ซื้อตกลงจ่ายช าระด้วยเงินสด และสินทรัพย์อ่ืน การบันทึกบัญชีเงินลงทุนให้
ใช้มูลค่าเงินสดท่ีจ่าย บวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น  และให้บันทึกผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีกับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนให้นั้นเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย ์

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท งามดี จ ากัด จ่ายช าระค่าซื้อกิจการด้วยเงินสด 50,000 

บาท พร้อมกับ ที่ดินราคาตามบัญชี 150,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม  180,000 บาท   
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การค านวณก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมและการบันทึกบัญชีของบริษัท 
งามดี จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 

 

การค านวณก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม   
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    

           ที่ดินราคายุติธรรม                 180,000              บาท 

           เงินสด                                                50,000   230,000    บาท 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่รับโอนมา 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้มา                418,000 

 หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมา              (127,000)  291,000     บาท 

ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม         (61,000)     บาท 

  
การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินลงทุนใน บริษัท จงเจริญ จ ากัด  230,000 -   

          ที่ดิน    150,000 - 

          ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์    30,000 - 

          เงินสด     50,000 - 

  บันทึกการซื้อ บริษัท จงเจริญ จ ากัด      
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                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 2 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x2        

ม.ค. 1 เงินสด  25,000 -   

  ลูกหนี้  15,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  50,000 -   

  ที่ดิน  88,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  33,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  10,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

           เจ้าหนี้    32,000 - 

           หุ้นกู ้    105,000 - 

           ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่า 

               มูลค่ายุติธรรม    61,000 - 

           เงินลงทุนในบริษัทจงเจริญจ ากัด    230,000 - 

  บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัท จงเจริญ จ ากัด ที่เลิกกิจการ      

 

กรณีที่ 5 การช าระด้วยหุ้นของบริษัทผู้ซื้อ และเกิดค่าความนิยม 

 เมื่อผู้ซื้อช าระค่าซื้อกิจการด้วยหุ้นสามัญของบริษัทผู้ซื้อ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ของบริษัทผู้ถูกซื้อ การบันทึกบัญชีเงินลงทุนให้ใช้ราคาตลาดของหุ้นบริษัท
ผู้ซื้อ หากไม่มีราคาซื้อขายในตลาด ให้ใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงถึง
สัดส่วนของส่วนไดเ้สียในมูลค่ายุติธรรมของกิจการบริษัทผู้ซื้อ หรือโดยอ้างอิงตามสัดส่วนของส่วน
ได้เสียในมูลค่ายุติธรรมของบริษัทผู้ถูกซื้อแล้วแต่มูลค่าใดจะชัดเจนมากกว่ากัน 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x2 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 
บาท (ราคาตลาดหุ้นละ 37 บาท) จ านวน 9,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท จงเจริญ จ ากัด 

การค านวณค่าความนิยมและการบันทึกบัญชีของบริษัท งามดี จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 
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การค านวณค่าความนิยม  
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    

      ทุนหุ้นสามัญ 9,000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 37 บาท                     333,000  บาท 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่รับโอนมา 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อได้มา   418,000 

 หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมา             (127,000)     291,000  บาท 

ค่าความนิยม                 42,000  บาท 

 

การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินลงทุนใน บริษัท จงเจริญ จ ากัด  333,000 -   

           ทุนหุ้นสามญั    90,000 - 

           ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    243,000 - 

  บันทึกการซื้อ บริษัท จงเจริญ จ ากัด      
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                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 2 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x2        

ม.ค. 1 เงินสด  25,000 -   

  ลูกหนี้  15,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  50,000 -   

  ที่ดิน  88,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  33,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  10,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

  ค่าความนิยม  42,000 -   

           เจ้าหนี้    32,000 - 

           หุ้นกู ้    105,000 - 

           เงินลงทุนในบริษัทจงเจริญจ ากัด    333,000 - 

  บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัท จงเจริญ จ ากัด ที่เลิกกิจการ      

 

 

 ภายหลังการรวมกิจการ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทผู้ซื้อ จะน าสินทรัพย์และหนี้สินที่
รับโอนมาในมูลค่ายุติธรรม รวมกับสินทรัพย์และหนี้สินที่ของบริษัทผู้ซื้อที่บันทึกไว้ในราคาตาม
บัญชี  ดังแสดงได้ดังนี้ 
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บริษัท งามดี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 (หลังการรวมธุรกิจ) 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด (80,000 + 25,000)      105,000 

ลูกหนี้ (30,000 + 15,000)        45,000 

สินค้าคงเหลือ (150,000 + 50,000)     200,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       350,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน (375,000 + 88,000)      463,000 

อาคาร – สุทธิ (500,000 + 200,000)     700,000 

อุปกรณ์ – สุทธิ (130,000 + 33,000)     163,000 

ลิขสิทธิ์             7,000 

ค่าความนิยม          42,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               1,375,000 

รวมสินทรัพย์                 1,722,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้         142,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 หุ้นกู้ – สุทธิ        445,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนหุ้นสามญั (600,000 + 90,000)     690,000

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (55,000 + 243,000)    298,000 

 ก าไรสะสม        150,000 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                1,135,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น               1,722,000
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กรณีที่ 6 การช าระด้วยหุ้นของบริษัทผู้ซื้อ และเกิดค่าความนิยม และมีค่าใช้จ่าย

ในการรวมธุรกิจ 

หากมีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจเกิดขึ้น บริษัทผู้ซื้อต้องบันทึกบัญชีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นหากกิจการได้รับบริการนั้นแล้ว ยกเว้นต้นทุนในการ
จดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง  โดยหากเป็นต้นทุนในการจดทะเบียนตราสารทุนให้น าไปลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
และหากเป็นต้นทุนในการจดทะเบียนตราสารหนี้ ให้น าไปปรับปรุงกับส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่า
หุ้นกู ้

จากกรณีที่ 5 สมมติบริษัท จงเจริญ จ ากัด ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ ดังนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา 20,000 บาท 

 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการซื้อธุรกิจ 5,000 บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบหุ้น  3,000 บาท 

 4. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นที่ออกใหม่ 10,000 บาท 

 

การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินลงทุนใน บริษัท จงเจริญ จ ากัด  333,000 -   

           ทุนหุ้นสามญั    90,000 - 

           ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    243,000 - 

  บันทึกการซื้อ บริษัท จงเจริญ จ ากัด      

  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา  20,000 -   

           เงินสด    20,000 - 

  บันทึกการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษา 

     

 

 

 



บทที่ 1 การรวมธุรกิจ หน้า | 31 

 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 2 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  5,000 -   

           เงินสด    5,000 - 

  บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  13,000 -   

           เงินสด    13,000 - 

  บันทึกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบหุ้นและ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นท่ี
ออกใหม่ 

     

  เงินสด  25,000 -   

  ลูกหนี้  15,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  50,000 -   

  ที่ดิน  88,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  33,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  10,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

  ค่าความนิยม  42,000 -   

           เจ้าหนี้    32,000 - 

           หุ้นกู ้    105,000 - 

           เงินลงทุนในบริษัทจงเจริญจ ากัด    333,000 - 

  บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัท จงเจริญ จ ากัด ที่เลิกกิจการ      
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ตัวอย่างที่ 1.2  การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อธุรกิจ เมื่อมีการรวมกิจการแบบ Statutory 

consolidation 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยต้ังบริษัท งามเจริญ จ ากัด ขึ้นมารับโอนสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท งามดี 
จ ากัด  และ บริษัท  จงเจริญ จ ากัด  ที่เลิกกิจการไป     

บริษัท งามเจริญ จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัท งามดี 25,000 
หุ้น และ ให้บรษิัทจงเจริญ  10,000 หุ้น  ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท งามเจริญ จ ากัด หุ้นละ 
30 บาท   
 การค านวณค่าความนิยมและการบันทึกบัญชีของบริษัท งามเจริญ จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 
 

การค านวณค่าความนิยม 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้    

 ทุนหุ้นสามญัราคาตลาด (35,000 หุ้น ๆ 30 บาท)                          1,050,000  บาท 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่รับโอนมา 

      มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์บริษัท งามดี จ ากัด       1,190,000                          บาท 

      หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินบริษัท งามดี จ ากัด      (450,000)     740,000                    บาท 

      มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์บริษัท จงเจริญ จ ากัด      418,000                            บาท 

      หัก มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินบริษัท จงเจริญ จ ากัด   (127,000)    291,000   1,031,000 บาท 

ค่าความนิยม                                            19,000  บาท 
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การบันทึกบัญชีของ บริษัท งามเจริญ จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    105,000 -   

  ลูกหนี้  40,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  235,000 -   

  ที่ดิน  338,000 -   

  อาคาร  750,000 -   

  อุปกรณ์  133,000 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นกู้  20,000 -   

  ลิขสิทธิ์  7,000 -   

  ค่าความนิยม  19,000 -   

                 เจ้าหนี้    142,000  

                 หุ้นกู้    455,000  

                 ทุนหุ้นสามัญ    350,000  

                 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    700,000  

  บันทึกการรวมธุรกิจ      
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่
น ามารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกัน
ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็นการควบคุมชั่วคราว  ซึ่งการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันนี้ ถือว่าไม่มีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือกลุ่มกิจการที่มีอ านาจสูงสุด เช่น 
บริษัท  A จ ากัด และบริษัท B จ ากัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ของ บริษัท แม่ จ ากัด 
ต่อมาบริษัท A จ ากัด และ บริษัท B จ ากัด มีการรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน กรณีนี้ถือว่าเป็นการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ให้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยในแนวปฏิบัติดังกล่าว ก าหนดให้ปฏิบัติเสมือนว่าเป็นวิธีการ
รวมส่วนได้เสีย (Similar to polling-of-interests)  

 

วิธีการบัญชีแบบรวมส่วนได้เสีย 

 การรวมส่วนได้เสีย หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละกิจการที่มารวมกัน
ได้ร่วมกันควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการด าเนินงานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการที่รวมแล้ว
เพื่อร่วมรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะเกิดจากกิจการที่รวมแล้วต่อไปในลักษณะที่ไม่สามารถ
ระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ   

วิธีการบัญชีแบบรวมส่วนได้เสียส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีวิธี
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ผู้ซื้อต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการท่ีถูกน ามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของ
กิจการท่ีถูกน ามารวม  ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

2. ผู้ซื้อต้องรับรู้มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งก่อนของผู้
ที่มีอ านาจสูงสุด และรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
ด้วย 

3. ผลต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผู้ซื้อ
ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกน ามารวม  ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
                  3.1 หากกิจการท่ีถูกน ามารวมมีรายการก าไรหรือขาดทุนที่ไม่ผ่านงบก าไรขาดทุน เช่น 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ หรือ ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
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ส่วนเกินทุนจากการแปลงค่างบการเงิน งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจต้องแสดงรายการ
ดังกล่าวในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนว่ามีการรวมธุรกิจมาต้ังแต่ต้น 

                  3.2 หากยังคงมีส่วนต่างเหลืออยู่ ให้แสดงเป็นรายการหนึ่งแยกต่างหากในส่วนของผู้
ถือหุ้นเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” และให้ตัด
รายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนนี้ออกไป 

4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายให้นักบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สิน และที่ปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น 

 

วิธีการบัญชีแบบรวมส่วนได้เสีย อาจถูกน ามาใช้ส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรวมธุรกิจ ไม่ได้ก าหนดให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ  
 การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแบบรวมส่วนได้เสีย แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 1.3 และ 

ตัวอย่างที่ 1.4 ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 1.3  การบันทึกบัญชีตามวิธีรวมส่วนได้เสีย เมื่อมีการรวมกิจการแบบ 
Statutory merger 

 กรณีที่ 1 มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เท่ากับมูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัท
ที่ยกเลิก 

 กรณีที่มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่ากับทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยกเลิก ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและก าไรสะสมของบริษัทที่ยกเลิกจะน ามาแสดงในกิจการ
ผู้ซื้อภายหลังการรวมธุรกิจทั้งจ านวนเท่ากับจ านวนที่มีอยู่เดิมก่อนการรวมธุรกิจ 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยบริษัท จงเจริญ จ ากัด เลิกกิจการไป    บริษัท งามดี จ ากัด  ออกหุ้น
สามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 10,000 หุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด  
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ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท และหุ้นที่ออกให้ใหม่ แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท งามดี บริษัท จงเจริญ หุ้นที่ออก

ใหม่ 
บริษัท งามดี 

(ใหม่) 
ทุนหุ้นสามญั 600,000 100,000 100,000 700,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 35,000 35,000 90,000 

ก าไรสะสม 150,000 129,000 129,000 279,000 

 805,000 264,000 264,000 1,069,000 

 

การบันทึกบัญชีของบริษัท งามดี จ ากัด  
                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    25,000 -   

  ลูกหนี้  20,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  65,000 -   

  ที่ดิน  75,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  50,000 -   

 ¤          ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร    10,000 - 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    24,000 - 

            เจ้าหนี้    32,000 - 

            หุ้นกู้    105,000 - 

            ทุนหุ้นสามัญ    100,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    35,000 - 

 ¤          ก าไรสะสม    129,000 - 

  บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท จงเจริญ จ ากัด     
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กรณีที่ 2 มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่ต่ ากว่ามูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัท
ที่ยกเลิก 

 กรณีที่มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ ากว่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยกเลิก ให้น าผลต่างแสดงเป็นรายการหนึ่งแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายการ 
“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ทางด้านเครดิต 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยบริษัท จงเจริญ จ ากัด เลิกกิจการไป    บริษัท งามดี จ ากัด  ออกหุ้น
สามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 8,000 หุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท 
จงเจริญ จ ากัด  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท และหุ้นที่ออกให้ใหม่ แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท งามดี บริษัท จงเจริญ หุ้นทีอ่อก

ใหม่ 
บริษัท งามดี 

(ใหม่) 
ทุนหุ้นสามญั 600,000 100,000 80,000 680,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 35,000 35,000 90,000 

ก าไรสะสม 150,000 129,000 129,000 279,000 

ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 

  20,000 20,000 

 805,000 264,000 264,000 1,069,000 
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การบันทึกบัญชีของบริษัท งามดี จ ากัด 

                                       สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    25,000 -   

  ลูกหนี้  20,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  65,000 -   

  ที่ดิน  75,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  50,000 -   

 ¤          ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร    10,000 - 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    24,000 - 

            เจ้าหนี้    32,000 - 

            หุ้นกู้    105,000 - 

            ทุนหุ้นสามัญ    80,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    35,000 - 

 ¤          ก าไรสะสม    129,000 - 

 ¤          ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ   
          ภายใต้การควบคุมเดียวกัน    20,000 

 

- 

  บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท จงเจริญ จ ากัด     
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กรณีที่ 3 มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่สูงกว่ามูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัท
ที่ยกเลิก 

 กรณีที่มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่สูงกว่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยกเลิก ให้น าผลต่างแสดงเป็นรายการหนึ่งแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายการ 
“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ทางด้านเดบิต 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยบริษัท จงเจริญ จ ากัด เลิกกิจการไป    บริษัท งามดี จ ากัด  ออกหุ้น
สามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 15,000 หุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท และหุ้นที่ออกให้ใหม่ แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท งามดี บริษัท จงเจริญ หุ้นที่ออก

ใหม่ 
บริษัท งามดี 

(ใหม่) 
ทุนหุ้นสามญั 600,000 100,000 150,000 750,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 35,000 35,000 90,000 

ก าไรสะสม 150,000 129,000 129,000 279,000 

ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 

  (50,000) (50,000) 

 805,000 264,000 264,000 1,069,000 
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การบันทึกบัญชีของบริษัท งามดี จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    25,000 -   

  ลูกหนี้  20,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  65,000 -   

  ที่ดิน  75,000 -   

  อาคาร  200,000 -   

  อุปกรณ์  50,000 -   

  ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน  50,000 -  

 

 ¤          ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร    10,000 - 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    24,000 - 

            เจ้าหนี้    32,000 - 

            หุ้นกู้    105,000 - 

            ทุนหุ้นสามัญ    150,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    35,000 - 

 ¤          ก าไรสะสม    129,000 - 

  บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท จงเจริญ จ ากัด     
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ตัวอย่างที่ 1.4  การบันทึกบัญชีตามวิธีรวมส่วนได้เสีย เมื่อมีการรวมกิจการแบบ  
Statutory consolidation 

 กรณีที่ 1 มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เท่ากับมูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัท
ที่ยกเลิก 

กรณีที่มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่ากับทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยกเลิก ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและก าไรสะสมของบริษัทที่ยกเลิกจะน ามาแสดงในกิจการ
ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ภายหลังการรวมธุรกิจทั้งจ านวนเท่ากับจ านวนที่มีอยู่เดิมก่อนการรวมธุรกิจ 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยต้ังบริษัท งามเจริญ จ ากัด ขึ้นมารับโอนสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท งามดี 
จ ากัด  และ บริษัท  จงเจริญ จ ากัด  ที่เลิกกิจการไป    บริษัท งามเจริญ จ ากัด  ออกหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัท งามดี จ ากัด จ านวน 60,000 หุ้น และ ให้บริษัท จงเจริญ จ ากัด 
จ านวน 10,000 หุ้น  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท และหุ้นที่ออกให้ใหม่ แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท งามดี บริษัท จงเจริญ หุ้นที่ออกใหม่ บริษัท งาม

เจริญ 

ทุนหุ้นสามญั 600,000 100,000 700,000 700,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 35,000 90,000 90,000 

ก าไรสะสม 150,000 129,000 279,000 279,000 

 805,000 264,000 1,069,000 1,069,000 
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การบันทึกบัญชีของบริษัท งามเจริญ จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    105,000 -   

  ลูกหนี้  50,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  215,000 -   

  ที่ดิน  450,000 -   

  อาคาร  850,000 -   

  อุปกรณ์  200,000 -   

 ¤          ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร    160,000 - 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    44,000 - 

            เจ้าหนี้    142,000 - 

            หุ้นกู้    455,000 - 

            ทุนหุ้นสามัญ    700,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    90,000 - 

 ¤          ก าไรสะสม    279,000 - 

  บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท งามดี จ ากัด 

และบริษัท จงเจริญ จ ากัด     
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 กรณีที่ 2 มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่ต่ ากว่ามูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัท
ที่ยกเลิก 

กรณีที่มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ ากว่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยกเลิก ให้น าผลต่างแสดงเป็นรายการหนึ่งแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายการ 
“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ทางด้านเครดิต  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญและก าไรสะสมของบริษัทที่ยกเลิกจะน ามาแสดงในกิจการที่จัดต้ังขึ้นใหม่ภายหลังการรวม
ธุรกิจทั้งจ านวนเท่ากับจ านวนที่มีอยู่เดิมก่อนการรวมธุรกิจ 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยต้ังบริษัท งามเจริญ จ ากัด ขึ้นมารับโอนสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท งามดี 
จ ากัด  และ บริษัท  จงเจริญ จ ากัด  ที่เลิกกิจการไป    บริษัท งามเจริญ จ ากัด  ออกหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัท งามดี จ ากัด จ านวน 50,000 หุ้น และ ให้บริษัท จงเจริญ จ ากัด 
จ านวน 9,000 หุ้น  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท และหุ้นที่ออกให้ใหม่ แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท งามดี บริษัท จงเจริญ หุ้นที่ออกใหม่ บริษัท งาม

เจริญ 

ทุนหุ้นสามญั 600,000 100,000 590,000 590,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 35,000 90,000 90,000 

ก าไรสะสม 150,000 129,000 279,000 279,000 

ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 

  110,000 110,000 

 805,000 264,000 1,069,000 1,069,000 
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การบันทึกบัญชีของบริษัท งามเจริญ จ ากัด  
                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    105,000 -   

  ลูกหนี้  50,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  215,000 -   

  ที่ดิน  450,000 -   

  อาคาร  850,000 -   

  อุปกรณ์  200,000 -   

 ¤          ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร    160,000 - 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    44,000 - 

            เจ้าหนี้    142,000 - 

            หุ้นกู้    455,000 - 

            ทุนหุ้นสามัญ    590,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    90,000 - 

 ¤          ก าไรสะสม    279,000 - 

 ¤          ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ   
          ภายใต้การควบคุมเดียวกัน    110,000 

- 

  บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท งามดี จ ากัด 

และบริษัท จงเจริญ จ ากัด     
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กรณีที่ 3 มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่สูงกว่ามูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัท
ที่ยกเลิก 

กรณีที่มูลค่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่สูงกว่าทุนเรือนหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ยกเลิก ให้น าผลต่างแสดงเป็นรายการหนึ่งแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายการ 
“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ทางด้านเดบิต  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญและก าไรสะสมของบริษัทที่ยกเลิกจะน ามาแสดงในกิจการที่จัดต้ังขึ้นใหม่ภายหลังการรวม
ธุรกิจทั้งจ านวนเท่ากับจ านวนที่มีอยู่เดิมก่อนการรวมธุรกิจ 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ของตัวอย่างที่ 1.1 สมมติว่า บริษัท งามดี จ ากัด รวมธุรกิจกับ 
บริษัท จงเจริญ จ ากัด โดยต้ังบริษัท งามเจริญ จ ากัด ขึ้นมารับโอนสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท งามดี 
จ ากัด  และ บริษัท  จงเจริญ จ ากัด  ที่เลิกกิจการไป    บริษัท งามเจริญ จ ากัด  ออกหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัท งามดี จ ากัด จ านวน 71,000 หุ้น และ ให้บริษัท จงเจริญ จ ากัด 
จ านวน 11,000 หุ้น  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท และหุ้นที่ออกให้ใหม่ แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท งามดี บริษัท จงเจริญ หุ้นที่ออกใหม่ บริษัท งาม

เจริญ 

ทุนหุ้นสามญั 600,000 100,000 820,000 820,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 35,000 90,000 90,000 

ก าไรสะสม 150,000 129,000 279,000 279,000 

ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 

  (120,000) (120,000) 

 805,000 264,000 1,069,000 1,069,000 
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การบันทึกบัญชีของบริษัท งามเจริญ จ ากัด 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด    105,000 -   

  ลูกหนี้  50,000 -   

  สินค้าคงเหลือ  215,000 -   

  ที่ดิน  450,000 -   

  อาคาร  850,000 -   

  อุปกรณ์  200,000 -   

  ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน  120,000 -  

 

 ¤          ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร    160,000 - 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    44,000 - 

            เจ้าหนี้    142,000 - 

            หุ้นกู้    455,000 - 

            ทุนหุ้นสามัญ    820,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    90,000 - 

 ¤          ก าไรสะสม    279,000 - 

  บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท งามดี จ ากัด 

และบริษัท จงเจริญ จ ากัด     
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การเปิดเผยข้อมูล 

ผู้ซื้อต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน
ลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบัน และ ภายหลังวันสิ้นสุดของงวดที่เสนอรายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน ดังนี้ 

1. ชื่อและรายละเอียดของผู้ถูกซื้อ 

2. วันที่ซื้อ 

3. สัดส่วนของตราสารทุนที่มีสิทธิออกเสียงที่ได้มา 

4. เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและค าอธิบายว่าผู้ซื้อได้อ านาจควบคุมผู้ถูกซื้อโดยวิธีใด 

5. ค าอธิบายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการ
รวมกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน ปัจจัยที่
ท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก 

6. มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น เงินสด สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินที่เกิดขึ้น ส่วนของเจ้าของ
ของผู้ซื้อที่ได้ออกและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียนั้น 

7. สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามข้อตกลงและสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ าประกัน 

8. มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ที่ได้รับมา มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญา และ ประมาณการ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ 

9. มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่ได้รับมาแต่ละประเภทที่
ส าคัญ 

10. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

11. มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถท าไปหักเพื่อประโยชน์ทางภาษีได้ 
12. ค าอธิบายและการบันทึกบัญชีส าหรับรายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซื้อ

สินทรัพย์และการก่อหนี้สินในการรวมธุรกิจ 

13. มูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแยกต่างหาก โดยเปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายและระบุได้ว่าแสดงเป็นรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงเปิดเผยมูลค่าของ
ต้นทุนที่ไม่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและวิธีการรับรู้ต้นทุน 

14. มูลค่าผลก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม และค าอธิบายเหตุผลของการ
เกิดก าไรจากรายการซื้อธุรกิจ 

15. การรวมธุรกิจซึ่งผู้ซื้อถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อ ณ 
วันที่ซื้อ ให้เปิดเผยมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อ หลักเกณฑ์ที่
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ใช้ในการวัดมูลค่า และเทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

16. การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อของส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อซึ่งผู้ซื้อถืออยู่ก่อนวันที่ซื้อ และ ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ 

17. รายได้และก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อต้ังแต่วันที่ซื้อซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

18. รายได้และก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการรวมกันส าหรับรอบระยะเวลา
รายงานงวดปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนั้นได้เกิดขึ้นต้ังแต่วันต้น
งวดของรอบระยะเวลารายงาน 

 

สรุป  

 การรวมธุรกิจ คือ  การน ากิจการหรือธุรกิจที่แยกต่างหากจากกันมารวมกันเป็นกิจการ 
หรือ ธุรกิจที่เสนอรายงานเพียงหน่วยเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อ
การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเข้าด าเนินงานโดยกิจการอ่ืน เพื่อลดคู่
แข่งขัน และ เพื่อครอบครองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
 รูปแบบของการรวมธุรกิจ จ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ ได้ 3 ประเภท คือการแยกประเภท
ตามโครงสร้างการด าเนินงาน (Structure of the combination)    การแยกประเภทตามวิธีการรวม
ธุรกิจ (Method of combination) และการแยกประเภทตามวิธีการบัญชี (Accounting method) 

 การแยกประเภทตามโครงสร้างการด าเนินงาน แยกได้ 3 ประเภทคือ การรวมธุรกิจใน
แนวนอน การรวมธุรกิจในแนวตั้ง และการรวมธุรกิจแบบผสม 

 การแยกประเภทตามวิธีการรวมธุรกิจ แยกได้ 4 ประเภทคือ การโอนกิจการ การควบ
กิจการ การซื้อหุ้น และการซื้อสินทรัพย์ 
 การแยกประเภทตามวิธีการบัญชี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ วิธีการซื้อธุรกิจ และวิธีการ
รวมส่วนได้เสีย  
 วิธีซื้อธุรกิจ หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ซื้อเข้าควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการด าเนินงานของ
ผู้ขายโดยการโอนสินทรัพย์ การก่อหนี้สิน หรือการออกหุ้นทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ ยน  ในการซื้อ
ธุรกิจจะใช้ราคาทุนเป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี โดยจะมีการก าหนดมูลค่าต้นทุนของการซื้อธุรกิจ 
จากมูลค่าของสิ่งที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินราคายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินที่ได้มา รวมถึง ต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์สุทธิ 
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การรวมส่วนได้เสีย หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละกิจการที่มารวมกัน
ได้ร่วมกันควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการด าเนินงานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการที่รวมแล้ว 
เพื่อร่วมรับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะเกิดจากกิจการท่ีมารวมกันในลักษณะที่ไม่สามารถระบุได้
ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ การรวมส่วนได้เสียจึงมีลักษณะเป็นการรวมสินทรัพย์ หนี้สินตามราคาที่ปรากฏ
ในสมุดบัญชีของแต่ละแห่ง โดยไม่ต้องมีการประเมินราคายุติธรรม 

การอนุญาตให้ใช้วิธีการบัญชีทั้ง 2 วิธี ส าหรับการรวมธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะ
ท าให้ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงินลดลง และการอนุญาตให้ใช้วิธีการ
บัญชีมากกว่าหนึ่งวิธี จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท ารายการเพื่อตกแต่งตัวเลขทางบัญชี เพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน   

ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ  โดยในมาตรฐานฉบับดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวิธีซื้อธุรกิจเพียงวิธีเดียว 
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1. บริษัท  นริศรา  จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกับ บริษัท ภูชิต  จ ากัด ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดย
บริษัท ภูชิต จ ากัด เลิกกิจการไปและ บริษัท นริศรา จ ากัด   ได้จ่ายเงินสดจ านวน 290,000 บาท 
เพื่อเป็นการตอบแทนให้ บริษัท ภูชิต จ ากัด    ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ 

 

 บริษัท นริศรา จ ากัด  บริษัท ภูชิต จ ากัด 

 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม  

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์      

เงินสด 350,000  350,000   15,000  15,000  

ลูกหนี้ 85,000  80,000   23,000  20,000  

สินค้าคงเหลือ 98,000  88,000   56,000  50,000  

อุปกรณ์ 36,000  30,000   44,000  35,000  

ที่ดิน 240,000  260,000   180,000  240,000  

 รวมสินทรัพย์ 809,000    318,000   

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหนี้ 42,000  42,000   13,000  13,000  

หุ้นกู้ 100,000  120,000   50,000  60,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 600,000    200,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000    30,000   

ก าไรสะสม 17,000    25,000   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 809,000    318,000   

 

ให้ท า    1. ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

  2. บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจของบริษัท นริศรา จ ากัด ตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 
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ข้อ 2. จากโจทย์ในข้อ 1  สมมติว่า บริษัท นริศรา จ ากัด รวมธุรกิจ กับ บริษัท ภูชิต จ ากัด  โดยทั้ง
สองกิจการได้เลิกกิจการไป  โดยได้จัดต้ังบริษัท  ศราชิต จ ากัด  ขึ้นมาเพื่อรับโอนสินทรัพย์และ
หนี้สิน ของทั้งสองบริษัท ที่เลิกกิจการไป     

บริษัท ศราชิต จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญ ทั้งหมด 7,200 หุ้น โดยออกให้บริษัท นริศรา จ ากัด 
5,200 หุ้น  และ ให้บริษัท ภูชิต จ ากัด 2,000 หุ้น  หุ้นสามัญมีราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
มีราคาตลาดหุ้นละ 135 บาท    

 

ให้ท า    1. ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 2. บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจของบริษัท ศราชิต จ ากัด ตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 

 

ข้อ 3. บริษัท ยิ่งยง จ ากัด และ บริษัท บัวงาม จ ากัด  ตกลงรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน ในวันที่ 1 
มกราคม 25x1  กิจการท้ังสองใช้นโยบายการบัญชีเหมือนกัน และไม่มีรายการค้าระหว่างกัน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัททั้งสองก่อนรวมกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 มีดังนี้ 
 บริษัท ยิ่งยง จ ากัด บริษัท บัวงาม จ ากัด 

 มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์     

เงินสด 200,000 200,000 60,000 60,000 

ลูกหนี้ 200,000 180,000 70,000 65,000 

สินค้าคงเหลือ 300,000 380,000 120,000 130,000 

ที่ดิน 400,000 600,000 100,000 160,000 

อาคาร 1,600,000 800,000 500,000 350,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (600,000)  (120,000)  

อุปกรณ์ 800,000 500,000 150,000 100,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (150,000)  (30,000)  

รวมสินทรัพย์ 2,750,000  850,000  
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 บริษัท ยิ่งยง จ ากัด บริษัท บัวงาม จ ากัด 

 มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

เจ้าหนี้ 200,000 200,000 80,000 80,000 

หุ้นกู้ 300,000 360,000 20,000 25,000 

ทุนหุ้นสามญั (มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) 2,000,000  500,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000  50,000  

ก าไรสะสม 150,000  200,000  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,750,000  850,000  

 

ให้ท า    1. ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

  2. บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจตามวิธีการบัญชีแบบซื้อตามกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

กรณี ก. สมมติว่า บริษัท  ยิ่งยง จ ากัด รวมธุรกิจ กับ บริษัท บัวงาม จ ากัด โดยบริษัท บัวงาม 
จ ากัด เลิกกิจการไป  และมีข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

บริษัท ยิ่งยง จ ากัด ได้ให้สิ่งตอบแทนต่าง ๆ ต่อไปนี้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บัวงาม 
จ ากัด    
            1. เงินสดจ านวน   160,000 

2. หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ราคาตลาดหุ้นละ 120 บาท) จ านวน 1,000 หุ้น  
             3. อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด  

ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท บัวงาม จ ากัด ยังไม่ได้มีการบันทึกบัญชีสิทธิบัตรอยู่
เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท 

 

กรณี ข.   สมมติว่า บริษัท ยิ่งยง จ ากัด รวมธุรกิจกับ บริษัท บัวงาม จ ากัด โดยต้ังบริษัท ยิ่งงาม 
จ ากัด ขึ้นมารับโอนสินทรัพย์สุทธิของ บริษัท ย่ิงยง จ ากัด  และ บริษัท  บัวงาม จ ากัด  ที่เลิกกิจการ
ไป     

บริษัท ยิ่งงาม จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท ยิ่งยง จ ากัด 

15,000 หุ้น และ ให้บริษัท บัวงาม จ ากัด   7,000 หุ้น  ราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท ยิ่งงาม 
จ ากัด หุ้นละ 115 บาท    
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ข้อ 4. บริษัท พัทยาจ ากัด และ บริษัท ภูเก็ต จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกัน โดยบริษัท พัทยา จ ากัด ได้
มอบเงินสด จ านวน 30,000 บาท ให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท ภูเก็ต จ ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นทั้งหมด 
และในการรวมธุรกิจในครั้งนี้ บริษัท พัทยาจ ากัด ได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ จ านวน 2,000 บาท 

 งบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ก่อนการรวมธุรกิจ มี
ดังนี้      

        พัทยา  ภูเก็ต 

สินทรัพย์ 
 เงินสด       42,000  8,000 

 ลูกหนี้       45,000            13,000 

 สินค้าคงเหลือ      20,000  9,000 

รวมสินทรัพย์                           107,000            30,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เจ้าหนี้       17,000  4,000 

 ทุนหุ้นสามญั       80,000            20,000 

 ก าไรสะสม      10,000  6,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                    107,000            30,000 

บริษัทที่ปรกึษาทางการเงินได้มีการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทภูเก็ตใหม่ ดังนี้ 
 เงินสด   8,000 บาท 

 ลูกหนี้   9,000  บาท 

 สินค้าคงเหลือ  5,000 บาท 

 

ให้ท า  1.ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท พัทยา จ ากัด เพื่อบันทึกการรวมกิจการ
ตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 

 

ข้อ 5. วันที่  1  มกราคม 25x1 บริษัท ต้นหม่อน จ ากัด บริษัท ผ้าไหม จ ากัด และบริษัท หมี่ขิด 
จ ากัด ตกลงที่จะรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยให้บริษัท ผ้าไหม จ ากัด และ บริษัท หมี่ขิด จ ากัด เลิก
กิจการไป และโอนสินทรัพย์สุทธิไปให้บริษัท ต้นหม่อน จ ากัด 



หน้า | 54 บทที่ 1 การรวมธุรกิจ 

 

 บริษัท ต้นหม่อน จ ากัด ได้ออกหุ้นใหม่ จ านวน 35,000 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 30 บาท 
ออกให้บริษัท ผ้าไหม จ ากัด 20,000 หุ้น และออกให้บริษัท หมี่ขิด จ ากัด จ านวน 15,000 หุ้น
 ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของทั้งสามบริษัท ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมแล้ว 

     ต้นหม่อน ผ้าไหม  หมี่ขิด 

เงินสด     250,000 110,000   70,000 

ลูกหนี้     170,000 180,000 190,000 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  440,000 300,000 250,000 

รวมสินทรัพย์    860,000 590,000 510,000 

เจ้าหนี้     100,000   90,000   80,000 

ทุนหุ้นสามญั (มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 500,000 300,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ     50,000   60,000   70,000 

ก าไรสะสม    210,000 140,000 160,000 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  860,000 590,000 510,000 

 

ให้ท า 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท ต้นหม่อน จ ากัดตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 

             2. งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ต้นหม่อน จ ากัด ภายหลังการรวมธุรกิจ  

 

ข้อ 6.  ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กานดา จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ซึ่ง
ปรากฏ ในราคาตามบัญชี และราคายุติธรรม ดังนี้ 

บริษัท กานดา จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

        ราคาตามบัญชี      ราคายุติธรรม 

 สินทรัพย์ 
เงินสด       56,000   56,000 

ลูกหนี้การค้า(สุทธิ)     30,000   24,000 

สินค้าคงเหลือ      45,000   40,000 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์     78,000   99,000 

 รวมสินทรัพย์               209,000 
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           หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เจ้าหนี้การค้า      35,000   35,000 

เงินกู้ระยะยาว      74,000   74,000 

ทุนหุ้นสามญั                100,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น             209,000 

  

 ในวันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท กสิกร จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญ จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท (ราคาตลาดหุ้นละ 15 บาท) .ให้แก่ บริษัท กานดา จ ากัด เพื่อเป็นการรวมธุรกิจ  

นอกจากนี้บริษัท กสิกร ยังได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ ดังนี้ 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา  5,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ 7,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบหุ้น   2,000  บาท 

 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นท่ีออกใหม่ 4,000 บาท 

 

ให้ท า   1. ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

   2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท กสิกร จ ากัด ตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 

 

ข้อ 7.   บริษัท พานทอง จ ากัด รวมธุรกิจ กับ บริษัท ธันวา จ ากัด  โดยบริษัท ธันวา จ ากัด เลิก
กิจการไป    และ บริษัท พานทอง จ ากัด   ได้มอบ เครื่องจักร  ราคาตามบัญชี 300,000 บาท  
ราคาตลาด  380,000  และเงินสด จ านวน 250,000 บาท   เพื่อเป็นการตอบแทนให้ บริษัท ธันวา 
จ ากัด  และในการรวมธุรกิจครั้งนี้บริษัท พานทอง จ ากัด ได้จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการรวมธุรกิจ
เป็นเงินสด จ านวน  50,000  บาท    งบแสดงฐานะการเงินของ ทั้งสองบริษัท ณ 1 มกราคม 25x1 
ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจแสดงได้ดังนี้ 
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 บริษัท พานทอง จ ากัด  บริษัท ธันวา จ ากัด 

 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม  

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์      

เงินสด 355,000  355,000   110,000  110,000  

ลูกหนี้ 50,000  45,000   29,000  25,000  

สินค้าคงเหลือ 38,000  30,000   35,000  45,000  

เครื่องจักร 300,000  380,000   68,000  75,000  

อาคาร 180,000  165,000   156,000  150,000  

ที่ดิน 30,000  38,000   350,000  310,000  

 รวมสินทรัพย์ 953,000    748,000   

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหนี้ 76,000  76,000   36,000  36,000  

หุ้นกู้ 80,000  89,000   50,000  40,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 600,000    300,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000    90,000   

ก าไรสะสม 97,000    272,000   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 953,000    748,000   

 

ให้ท า 1. ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท พานทอง จ ากัด ตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 
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ข้อ 8.  บริษัท มิกกี้ จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจ กับบริษัท มินนี่ จ ากัด  โดยบริษัท มิกกี้ จ ากัด ได้
จ่ายเงินสดจ านวน 445,000 บาท เพื่อรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท มินนี่ จ ากัด  
ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท มินนี่ จ ากัด ก่อนการรวมธุรกิจ 

บริษัท มินน่ี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย์ 
เงินสด                  120,000   

ลูกหนี้การค้า                 130,000   

สินค้าคงเหลือ                 175,000   

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์                270,000   

 รวมสินทรัพย์                695,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เจ้าหนี้การค้า                  195,000   

ทุนหุ้นสามัญ                  500,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น               695,000 

 ในการรวมธุรกิจในครั้งนี้มีการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินในราคายุติธรรม ดังนี้ 
  เงินสด     120,000 

  ลูกหนี้การค้า    110,000 

  สินค้าคงเหลือ    180,000 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   230,000 

  เจ้าหนี้     195,000 

 

ให้ท า   1. ค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

   2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท มิกกี้ จ ากัด ตามวิธีการบัญชีแบบซื้อ 
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ข้อ 9. บริษัท  ล ายอง  จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกับ บริษัท ล าไย  จ ากัด ในวันที่ 1 มกราคม 25x6   
โดยบริษัท ล าไย จ ากัด เลิกกิจการไป     

ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 25x6 ก่อนที่จะมี
การรวมธุรกิจ 

 บริษัท ล ายอง จ ากัด  บริษัท ล าไย จ ากัด 

 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม  

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์      

เงินสด 12,000  12,000   5,000  5,000  

ลูกหนี้ 25,000  25,000   18,000  18,000  

สินค้าคงเหลือ 49,000  30,000   39,000  48,000  

อาคาร 100,000 70,000  30,000 20,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (20,000)   (5,000)  

ที่ดิน  90,000  160,000   63,000  110,000  

 รวมสินทรัพย์ 256,000    150,000   

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหนี้ 11,000  11,000   3,000  3,000  

หุ้นกู้ 50,000  40,000   10,000  5,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 100,000    80,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20,000    20,000   

ก าไรสะสม 75,000    37,000   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 256,000    150,000   

 

ให้ท า   1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท ล ายอง จ ากัดตามวิธีการบัญชีแบบรวม
ส่วนได้เสีย ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

  กรณี ก. บริษัท ล ายอง จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ านวน 800 หุ้น 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท ล าไย จ ากัด  
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กรณี ข. บริษัท ล ายอง จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ านวน 700 หุ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท ล าไย จ ากัด 

กรณี ค. บริษัท ล ายอง จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ านวน 900 หุ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท ล าไย จ ากัด 

 

ข้อ 10. บริษัท  มีนา  จ ากัด ตกลงรวมธุรกิจกับ บริษัท เมษา  จ ากัด ในวันที่ 1 มกราคม 25x8   
โดยบริษัท เมษา จ ากัด เลิกกิจการไป     

ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 25x8 ก่อนที่จะมี
การรวมธุรกิจ 

 บริษัท มีนา จ ากัด  บริษัท เมษา จ ากัด 

 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม  

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์      

เงินสด 29,000 29,000  10,000 10,00 

ลูกหนี้ 48,000 40,000  9,000 7,000 

สินค้าคงเหลือ 30,000 24,000  24,000 20,000 

อุปกรณ์ 60,000 30,000  50,000 36,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (15,000)   (8,000)  

ที่ดิน  80,000 100,000  57,000 60,000 

 รวมสินทรัพย์ 232,000   142,000  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหนี้ 12,000 12,000  9,000 9,000 

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 150,000   70,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 45,000   30,000  

ก าไรสะสม 25,000   33,000  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 232,000   142,000  
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ให้ท า   1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท มีนา จ ากัดตามวิธีการบัญชีแบบรวม
ส่วนได้เสีย ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

กรณี ก. บริษัท มีนา จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 7,000 หุ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท เมษา จ ากัด  

กรณี ข. บริษัท มีนา จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 6,500 หุ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท เมษา จ ากัด  

กรณี ค. บริษัท มีนา จ ากัด  ออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 8,000 หุ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับโอนสินทรัพย์ของ บริษัท เมษา จ ากัด  
 



 

   

 

บทท่ี 2 

การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 

รูปแบบหนึ่งของการรวมธุรกิจ คือการรวมธุรกิจโดยวิธีการซื้อหุ้น ในลักษณะที่ผู้ซื้อหรือผู้
ลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ต้องการที่จะรวมธุรกิจ โดยที่บริษัทที่เข้าซื้อหุ้นนั้นยังคงดําเนิน
กิจการตามปกติ ซึ่งในส่วนของบทที่ 2 นี้จะได้อธิบายถึงวิธีการบัญชีสําหรับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญ
ข้อดีของการลงทุนซื้อหุ้น ลักษณะของบริษัทร่วม บริษัทย่อย รวมไปถึงการบันทึกบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 

การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 

 การท่ีบริษัทหนึ่งเข้าไปมีสิทธิส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทอ่ืน มีเหตุผลหลาย
ประการยกตัวอย่างเช่น เพื่อควบคุมสิทธิในการออกเสียง เพื่อเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเข้าซื้อ
บริษัทที่ดําเนินงานอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าโดยการเข้าซื้อบริษัทที่เป็นผู้
จัดจําหน่ายวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตอ่ืน เพื่อเข้าไปมีสิทธิออกเสียงในบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่า  
เพื่อเป็นการขยายการดําเนินงานไปสู่ธุรกิจอื่น เพื่อให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการแข่งขันที่
ลดลง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 

วิธีการบัญชีที่ใช้สําหรับการลงทุนในหุ้นสามัญ ขึ้นอยู่กับระดับการมีอิทธิพลหรือระดับการ
ควบคุมที่ผู้ลงทุนมีต่อกิจการที่ถูกลงทุน บัญชีเงินลงทุนจะถูกรายงานในงบแสดงฐานะการเงินของ
บรษิัทผู้ลงทุนโดยใช้วิธีราคาทุน  หรือวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีส่วนได้เสีย จะถูก
กําหนดโดยระดับของการมีอิทธิพลที่มีต่อกิจการท่ีไปลงทุน  ซึ่งสามารถแบ่งระดับการมีอิทธิพล 
โดยใช้ปริมาณการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เนื่องจากเมื่อผู้ลงทุนมี
สิทธิส่วนได้เสียในกิจการที่ไปลงทุนสูงย่อมมีระดับการมีอิทธิพลที่สูงตามไปด้วย โดยสามารถแบ่ง
ได้ 3 กรณี ได้แก่ กรณีถือหุ้นน้อยกว่า 20%   กรณีถือหุ้นต้ังแต่ 20% ถึง 50% และ กรณีถือหุ้นสูง
กว่า 50% 

 

1. กรณีถือหุ้นน้อยกว่า 20%   

     กรณีถือหุ้นน้อยกว่า 20% กรณีนีถ้ือว่าผู้ซื้อไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญในกิจการ
ผู้ถูกซื้อให้ใช้วิธีราคาทุน ในการบันทึกบัญชี โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง 
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การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  โดยในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 ได้
จัดประเภทของ เงินลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินลงทุนชั่วคราว และ เงินลงทุนระยะยาว  

    1.1 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investment)  หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการต้ังใจจะ
ถือไว้ไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป  และ ตราสารหนี้ท่ีจะ
ถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี   

            หลักทรัพย์เพื่อค้า (Trading securities) หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุก
ชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายใน
อนาคตอันใกล้ ทําให้กิจการถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อหากําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์  

            หลักทรัพย์เผื่อขาย (Available-for-sale securities) หมายถึง เงินลงทุนในตรา
สารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และใน
ขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด   หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย หรือ บริษัท
ร่วม  หลักทรัพย์ประเภทนี้ กิจการถือไว้โดยไม่ได้มีวัตถุที่จะขายหลักทรัพย์ ดังกล่าวในทันทีที่
โอกาสอํานวย 

            เงินลงทุนทั่วไป (General investment)  หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาดทําให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือ
หลักทรัพย์เผื่อขายได้ 

                         ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ปี  หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ทีจ่ะครบกําหนดภายใน 1 ปี 

     1.2 เงินลงทุนระยะยาว (Long-term investment)   หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการ
ต้ังใจจะถือไว้เกิน 1 ปี ได้แก่ หลักทรัพย์เผื่อขาย  ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกําหนด ซึ่งหมายถึง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการมีความต้ังใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะ
ถือไว้จนครบกําหนดไถ่ถอน  และเงินลงทุนทั่วไป  
 

2. กรณีถือหุ้นตั้งแต่ 20% ถึง 50%  

     กรณีถือหุ้นต้ังแต่ 20% ถึง 50% จะทําให้ผู้ถือหุ้นมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อการ
ดําเนินงานและกําหนดนโยบายทางการเงินของกิจการที่ไปลงทุน เรียกการลงทุนนี้ว่า เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชี  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2557)   เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 



บทที่ 2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย หน้า | 63 

 

3. กรณีถือหุ้นสูงกว่า 50%  
     ในกรณีที่บริษัทผู้ซื้อถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกิน 50% ถือว่าผู้ซื้อมีอํานาจเข้าไปควบคุม

อีกกิจการหนึ่ง บริษัทผู้ซื้อเรียกว่า “บริษัทใหญ่” ส่วนบริษัทผู้ขายเรียกว่า “บริษัทย่อย” ในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทใหญ่จะมีบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว  และ
ถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทใหญ่  ณ วันสิ้นงวด บริษัทใหญ่จะจัดทํางบการเงินรวม 
เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินเสมือนบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเป็นหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจเดียวกัน แต่ก็ยังเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายแยกจากกัน  โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27 (ปรับปรุง 

2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ง 3 กรณี สามารถสรุปได้ตาม ภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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ปริมาณการซื้อหุ้น    0%                    20%                    50%                                       100% 

 

 

บทบาทต่อบริษัท         ไม่มีอิทธิพล              มีอิทธิพล                        มีอํานาจ 

   ที่ถูกซื้อหุ้น            อย่างมีนัยสําคัญ    อย่างมีนัยสําคัญ               ในการควบคุม 

 

 

ชื่อเรียกเงินลงทุน          เงนิลงทุนใน           เงินลงทุนใน                    เงินลงทุนใน 

                                        ตราสารทุน             บริษัทร่วม                       บริษัทย่อย 

                              (หลักทรัพย์เพื่อค้า,เผื่อขาย) 
                             
                     
การบันทึกเงินลงทุน       วิธีราคาทุน           วิธีส่วนได้เสีย                 วิธีส่วนได้เสีย 

   และงบการเงิน                                            (หรือวิธีราคาทุนและจัดทํางบการเงินรวม) 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ลงทุนกับบริษัทท่ีไปลงทุน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Christensen, Cottrell and Baker (2014 : 49) 

 

ข้อดีของการลงทุนซื้อหุ้นทุน 

 การรวมธุรกิจสามารถทําได้ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการโอนกิจการหรือการควบ
กิจการหรือการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ ซึ่งลักษณะการรวมกิจการตามที่ได้กล่าวมา เมื่อเปรียบเทียบกับ
การลงทุนซื้อหุ้นทุน การรวมกิจการโดยการซื้อหุ้นทุนจะมีข้อดีดังต่อไปนี้ 
 1. การลงทุนซื้อหุ้นมีวิธีการซื้อที่ง่ายกว่าการซื้อกิจการ โดยการซื้อหุ้นเป็นเพียงแค่การเข้า
ไปซื้อหุ้นในกิจการอ่ืนเพื่อให้ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์หรือซื้อหุ้นโดยตรงกับผู้ถือหุ้น แต่การเข้าซื้อกิจการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่ก่อนถึงจะดําเนินการซื้อกิจการได้  
 2. การลงทุนซื้อหุ้นใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อกิจการ เพราะการซื้อหุ้นเพียงแค่เกินกว่า
ร้อยละ 50 ก็สามารถที่จะควบคุมกิจการอ่ืนได้ โดยที่ไม่จําเป็นต้องซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการทั้งหมด  

 3.  การลงทุนซื้อหุ้นผู้บริหารของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยจะเป็นผู้บริหารคนละชุดกัน ใน
กรณีนี้บริษัทใหญ่ไม่จําเป็นต้องไปบริหารบริษัทย่อยอีกเพราะบริษัทย่อยมีผู้บริหารอยู่แล้ว ซึ่งการ
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มีผู้บริหารหลายชุดจะทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างทั่วถึง แต่ในการซื้อกิจการหากบริษัทใหญ่
เป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่ การเข้าซื้อกิจการทําให้องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่ผู้บริหารมีเพียง
ชุดเดียวอาจทําให้การบริหารงานเป็นไปได้ยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกิจการมีลักษณะการ
ดําเนินไม่เหมือนกัน 

 4. การลงทุนซื้อหุ้นบริษัทใหญ่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น หากบริษัทย่อยมี
ภาระหนี้สินและมีการล้มละลายเกิดขึ้น เจ้าหนี้ของบริษัทย่อยจะไม่สามารถเรียกร้องทรัพย์สินใด
ใดของบริษัทใหญ่ได ้เพราะตามกฎหมายบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือเป็นคนละนิติบุคคลกัน  
 

บริษัทร่วม 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557 : 5) ได้กล่าวถึงความหมายของรายการท่ี
เกี่ยวข้องใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า ดังนี้ 
 บริษัทร่วม (Associated company) หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญของผู้ลงทุน 

 อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ (Significant influence) หมายถึง อํานาจในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและดําเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถึง
ระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 

 นอกจากนี้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ยังได้กล่าวถึงการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญไว้
ว่า “หากกิจการมีอํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ใน
ผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อผู้ได้รับการลงทุน เว้นแต่กิจการจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็น
เช่นนั้น ในทางกลับกันหากกิจการมีอํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่นโดย
ผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการไม่มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนได้ 

หลักฐานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ 

 1.การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอ่ืนทีเ่ทียบเท่าคณะกรรมการ
บริษัทของผู้ได้รับการลงทุน 

 2. การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปัน
ผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอ่ืนๆ  
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 3. มีรายการระหว่างกิจการกับผู้ได้รับการลงทุนอย่างเป็นสาระสําคัญ 

 4. มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับบริหาร 

 5. มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จําเป็นในการดําเนินงาน” 
 

บริษัทย่อย 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557 : 11) ได้กล่าวถึงความหมายของรายการที่
เกี่ยวข้องใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินรวม ดังนี้ 
          บริษัทใหญ่ (Parent company) หมายถึง กิจการซึ่งควบคุมกิจการอ่ืนหนึ่งแห่งหรือ
มากกว่านั้น 

 จากความหมายข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่สามารถควบคุม
กิจการอ่ืน อาจจะหนึ่งกิจการหรือมากกว่าหนึ่งกิจการก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นควบคุมโดยการเข้าไปซื้อ
หุ้นในกิจการอ่ืนเกินกว่า 50% หรือ ควบคุมโดยการมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน  

 บริษัทย่อย (Subsidiary company)  หมายถึง กิจการท่ีถูกควบคุมโดยอีกกิจการหนึ่ง 

จากความหมายข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของบริษัทใหญ่ 
 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน (Control of an investee) หมายถึง การที่ผู้ลงทุนจะ
สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจาก
การมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องกําหนดว่าเป็นบริษัทใหญ่หรือไม่ โดยการประเมินเรื่องการควบคุมผู้ได้รับการ
ลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 
 1. การมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

 2. การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน 

 3. ความสามารถในการใช้อํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวน
เงินผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

 อ านาจ (Power) หมายถึง สิทธิที่มีอยู่ที่ทําให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ลงทุนมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อสิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทําให้มีความสามารถใน
ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน ตัวอย่างสิทธิที่ทําให้ผู้ลงทุนมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น 
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1. สิทธิในการออกเสียงจากการถือตราสารทุน  หากผู้ลงทุนถือสิทธิมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน และมีอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมี
อํานาจในการแต่งตั้งสมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการผู้ได้รับการลงทุน 

2. สิทธิในการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอนผู้บริหารสําคัญของผู้ได้รับการลงทุน 

3. สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอีกกิจการหนึ่งซึ่งเป็นผู้สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

4. สิทธิในการสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทําการหรือคัดค้านเพื่อผลประโยชน์ของผู้
ลงทุน 

5. สิทธิในการตัดสินใจที่ระบุไว้ในสัญญาการบริหาร 

นอกเหนือจากสิทธิดังกล่าวแล้วผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนถึงแม้ว่า
สิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน เช่น 

1. ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอ่ืน   
2. สิทธิที่เกิดจากข้อตกลงตามสัญญาอื่น เช่น สิทธิที่ระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญา

ประกอบกับสิทธิในการออกเสียง อาจเพียงพอทําให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการ
กระบวนการผลิต หรือสั่งการกิจกรรมดําเนินงาน หรือการจัดหาเงินของผู้ได้รับการลงทุน 

3. สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนมีเพียงพอที่จะทําให้มีอํานาจเมื่อผู้ลงทุนมีความ 

สามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงฝ่ายเดียว 

                 ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 49 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือ
ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 1,000 ราย โดยที่ไม่มีคนใดถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 1 และ
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดทําข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายอ่ืน กรณีนี้การถือหุ้นร้อยละ 49 ของผู้ลงทุนถือว่า
เพียงพอที่จะทําให้ผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

4. สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ หมายถึง สิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิในการออกเสียงในผู้
ได้รับการลงทุน โดยพิจารณาจากการมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน สิทธิที่เกิดจาก
ตราสารแปลงสภาพหรือสิทธิในการเลือก เช่น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สิทธิการซื้อหุ้น ตรา
สารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 

    ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 40 และมีหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญได้อีกร้อยละ 20 ทําให้สิทธิในการออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงทําให้ผู้ลงทุนสามารถ
มีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 
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การบันทึกบัญชีส าหรับเงินลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทรว่มและบริษัทย่อย 

หลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปสําหรับการลงทุนซื้อหุ้น คือ การบันทึกเงินลงทุนใน
ราคาทุน ซึ่งราคาทุนหมายถึงเงินสดท่ีจ่ายซื้อ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือทุนหุ้นสามัญที่ออก
ให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทุน 

วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย มีวิธีการปฏิบัติอยู่ 
2 วิธี ได้แก่  

วิธีราคาทุน  ใช้สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน  และเงินลงทุนในบริษัทย่อยในกรณีที่มีการ
จัดทํางบการเงินรวม  ภายใต้วิธีราคาทุนผู้ลงทุนจะรับรู้รายได้จากการลงทุน เมื่อกิจการที่ไปลงทุน
มีการจ่ายเงินปันผล 

วิธีส่วนได้เสีย ใช้สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อ
นโยบายการเงินและดําเนินงานของกิจการที่ไปลงทุน ภายใต้วิธีส่วนได้เสียผู้ลงทุนจะรับรู้รายได้
จากการลงทุน เมื่อกิจการท่ีไปลงทุนมีรายได้   
 

1.  วิธีราคาทุน (Cost method) 

      สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2550, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของ วิธี
ราคาทุนในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) ดังนี้ 

      วิธีราคาทุน หมายถึง วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซึ่งรับรู้รายการด้วยราคาทุน โดยผู้
ลงทุนจะรับรู้รายได้จากเงินลงทุน เมื่อผู้ลงทุนได้รับการปันส่วนรายได้จากกําไรสะสมของกิจการที่
ไปลงทุนหลังจากวันที่ได้ลงทุนในกิจการนั้น ทั้งนี้การปันส่วนรายได้ที่ได้รับในส่วนที่เกินกว่ากําไร
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการคืนเงินทุน ซึ่งจะรับรู้รายการโดยการลดราคาทุนของเงินลงทุนนั้น 

       จากความหมายข้างต้น วิธีราคาทุน ผู้ลงทุนต้องบันทึกเงินลงทุนในวันซื้อหุ้นด้วย
ราคาทุน และภายหลังการซื้อ จะมีการรับรู้กําไรขาดทุนของบริษัทที่ไปลงทุนเมื่อบริษัทนั้นมีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผล ถึงจะบันทึกเงินปันผลรับเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วนเงินปันผลที่
จ่ายจากกําไรสะสมก่อนวันซื้อหุ้นไม่ถือเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ให้ถือเป็นการคืนทุน  
ดังนั้น ในวิธีราคาทุน บัญชีเงินลงทุนจะมียอดคงเหลือเท่ากับจํานวนที่บันทึกไว้เมื่อวันซื้อหุ้น 
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     การบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน 

                       1.  การบันทึก ณ วันท่ีซื้อหุ้น 

                              วิธีราคาทุน ผู้ลงทุนอาจจะชําระค่าซื้อหุ้น ด้วย เงินสด สินทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่เงิน
สด หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ ของบริษัทผู้ซื้อ ก็ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2.  การบันทึกภายหลังจากวันซื้อหุ้น 

               

 

                        2.  การบันทึกภายหลังจากวันซื้อหุ้น 

                             หลังจากการซื้อหุ้น หากกิจการท่ีไปลงทุนมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เดบิต เงินลงทุนทั่วไปหรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม/บริษัทย่อย  xxx 

 เครดิต เงินสด  (ในกรณีจ่ายชําระเป็นเงินสด)  xxx 

  สินทรัพย์อ่ืน ๆ (ในกรณีชําระเป็นสินทรัพย์อื่นๆ) xxx 

  ทุนหุ้นสามญั (ในกรณีจ่ายชําระเป็นทุนหุ้นสามัญ) xxx 

                         ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ(ในกรณีจ่ายชําระเป็นทุนหุ้นสามัญ 

                                 และราคาตลาดสูงกว่าราคาตามมูลค่า) xxx 

             หุ้นกู ้ (ในกรณีชําระเป็นหุ้นกู้)   xxx 

บันทึกการซื้อหุ้น 

 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ     xxx 

 เครดิต เงินปันผลรับ     xxx 

บันทึกการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 

เดบิต เงินสด      xxx 

 เครดิต เงินปันผลค้างรับ     xxx 

บันทึกการรับเงินปันผล 
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2.  วิธีส่วนได้เสีย (Equity method) 

      สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557 : 5) ได้ให้ความหมายของ วิธีส่วนได้
เสียในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
ดังนี้ 

      วิธีส่วนได้เสีย หมายถึง เป็นวิธีการบัญชีซึ่งกําหนดให้ผู้ลงทุนบันทึกเงินลงทุนเมื่อ
เริ่มแรกด้วยราคาทุน และหลังจากนั้นให้ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งของผู้ลงทุนใน
สินทรัพย์สุทธิของผู้ได้รับการลงทุนภายหลังการได้มา กําไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วน
แบ่งในกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผู้ลงทุนก็
จะรวมส่วนแบง่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วยเช่นกัน 

        จากความหมายข้างต้น วิธีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ต่อมาภายหลังการซื้อหุ้นให้ปรับปรุงราคาตามบัญชีของเงินลงทุนด้วย
ส่วนแบ่งในผลกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ โดยผู้
ลงทุนต้องรับรู้ส่วนแบ่งในผลกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้
เสียเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุน
ต้องนําไปหักจากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนตามสัดส่วนของผู้ลงทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผู้ได้รับการลงทุนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผู้ได้รับการ
ลงทุน  

      กิจการที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน ต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ยกเว้นในกรณีที่เงินลงทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      1. กิจการมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอ่ืนเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน 

      2. ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ 

      3. กิจการไม่ได้นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการนําส่งงบการเงิน ให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาด
สาธารณะ 

      4.  บริษัทใหญ่ของผู้ลงทุนได้จัดทํางบการเงินรวมเผยแพร่แล้ว 
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    การบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 

                    1.  การบันทึก ณ วันท่ีซื้อหุ้น 

                             วิธีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนอาจจะชําระค่าซื้อหุ้น ด้วย เงินสด สินทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่
เงินสด หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ ของบริษัทผู้ซื้อ ก็ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                        2.  การบันทึกภายหลังจากวันซื้อหุ้น 

                             หลังจากการซื้อหุ้น หากกิจการท่ีไปลงทุนมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย  xxx 

 เครดิต เงินสด  (ในกรณีจ่ายชําระเป็นเงินสด)  xxx 

  สินทรัพย์อ่ืน ๆ (ในกรณีชําระเป็นสินทรัพย์อื่นๆ) xxx 

  ทุนหุ้นสามญั (ในกรณีจ่ายชําระเป็นทุนหุ้นสามัญ) xxx 

                         ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ(ในกรณีจ่ายชําระเป็นทุนหุ้นสามัญ 

                                 และราคาตลาดสูงกว่าราคาตามมูลค่า) xxx 

             หุ้นกู ้ (ในกรณีชําระเป็นหุ้นกู้)   xxx 

บันทึกการซื้อหุ้น 

 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ     xxx 

 เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย  xxx 

บันทึกการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 

เดบิต เงินสด      xxx 

 เครดิต เงินปันผลค้างรับ     xxx 

บันทึกการรับเงินปันผล 

 



หน้า | 72 บทที่ 2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 
                    3.  การบันทึก ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
                                  ณ วันสิ้นงวดบัญชี หากกิจการท่ีไปลงทุนมีผลกําไรหรือผลขาดทุน 

                      3.1  กรณีกิจการที่ไปลงทุนมีผลก าไร 
 

 

 

  

 

                         3.2  กรณีกิจการที่ไปลงทุนมีผลขาดทุน 

 

  

 

 

  

 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน มีความเหมือนและแตกต่าง
กันสรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 

  

เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย  xxx 

 เครดิต ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย xxx 

บันทึกการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

 

เดบิต ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย xxx 

 เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย  xxx 

บันทึกการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปการเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธี
ราคาทุน 

 

รายการ วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทนุ 

1. การบันทึก
บัญชีเงินลงทุน 
ณ วันซื้อหุ้น 

บันทกึด้วยราคาทุน 

 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรอืบริษัทย่อย 

        เครดิต    เงินสดหรือส่ิงอื่น           
                         

บันทกึด้วยราคาทุน 

 

เดบิต  เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

           เครดิต     เงินสดหรือส่ิงอื่น                     

2. การรับเงิน
ปันผลจาก
บริษัทท่ีไป
ลงทุน 

บันทกึลดยอดเงนิลงทุน 

 

เดบิต  เงินปันผลค้างรับ                                   

         เครดิต  เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือ 

                               บริษัทย่อย 

เดบิต  เงินสด                                          

        เครดิต เงินปันผลค้างรับ  

บันทกึเปน็รายได้ 
 

เดบิต  เงินปันผลค้างรับ                                     

         เครดิต  เงินปันผลรับ    
 

เดบิต  เงินสด                                          

        เครดิต เงินปันผลค้างรับ      
3. การบันทึก
รับรู้รายได้จาก
การลงทุนใน
บริษัทท่ีไป
ลงทุน 

กิจการที่ไปลงทุนมีผลก าไร 
 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรอืบริษัทย่อย 

       เครดิต ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม   
                        หรือบริษัทย่อย 

 

กิจการที่ไปลงทุนมีผลขาดทนุ 

 

เดบิต  ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมหรือ         
           บริษัทย่อย 

       เครดิต  เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ 

                    บริษัทย่อย 

     

ไม่ต้องบนัทึก 

4. ยอดคงเหลือ
ของบัญชเีงิน
ลงทุน 

ยอดคงเหลือจะเปล่ียนแปลงไปตามส่วนได้
เสียของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่
เปล่ียนแปลงไป 

ยอดคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนและจะไม่มี
การเปล่ียนแปลงไปตามสว่นได้เสียของบริษัท
ที่ถูกลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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การบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 2.1 

ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 2.1 การเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธี
ราคาทุน 

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ชงโค จํากัด ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทรงธรรม จํากัด 
90% ในราคา 360,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด ณ  วันนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรงธรรม 
จํากัด ประกอบด้วย  หุ้นสามัญ 200,000 บาท กําไรสะสม 200,000 บาท  

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  บริษัท ทรงธรรม จํากัด ประกาศจ่ายเงินปันผล 16,000 บาท 
และมีกําไรสุทธิประจําปี 25x1 เท่ากับ 40,000 บาท 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2  บริษัท ทรงธรรม จํากัด ประกาศจ่ายเงินปันผล 6,000 บาท และ
มีกําไรสุทธิประจําปี 25x2 เท่ากับ 24,000 บาท 

 

รายการ วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทนุ 

1 ม.ค. 25x1 
บริษัทชงโค ซื้อ
หุ้นสามัญใน
บริษัททรงธรรม
เป็นเงินสด 
360,000 บาท 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม360,000 

   เครดติ  เงินสด                         360,000 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม   360,000 

     เครดิต  เงินสด                          360,000 

31 ธ.ค. 25x1 
บริษัท ทรง
ธรรม มีกําไร
สุทธิ 40,000 
บาท 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม  36,000 

  เครดติ ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทัทรงธรรม          
                                                    36,000 

(กําไรสุทธิ 40,000 x 90%) 

 

ไม่ต้องบันทึกบัญช ี

31 ธ.ค. 25x1 
บริษัท ทรง
ธรรมประกาศ
และจ่ายเงินปัน
ผล 16,000 
บาท 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ            14,400 

   เครดติ  เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม      
                                                    14,400  
  (เงินปันผล 16,000 x 90%) 

  

เดบิต เงินสด                           14,400 

   เครดติ เงินปันผลค้างรับ             14,400 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ               14,400 

   เครดติ  เงินปันผลรับ                    14,400  
 

(เงินปันผล 16,000 x 90%) 

   
เดบิต เงินสด                           14,400 

   เครดติ เงินปันผลค้างรับ                14,400 
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รายการ วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทนุ 

31 ธ.ค. 25x2  
บริษัท ทรง
ธรรม มีกําไร
สุทธิ 6,000 
บาท 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม   5,400 

  เครดติ ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทัทรงธรรม                                                              
                                                      5,400 

(กําไรสุทธิ 6,000 x 90%) 

 

ไม่ต้องบันทึกบัญช ี

31 ธ.ค. 25x2 
บริษัท ทรง
ธรรมจ่ายเงิน
ปันผล 24,000 
บาท 

 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ            21,600 

   เครดติ  เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม      
                                                    21,600 

  (เงินปันผล 24,000 x 90%) 

 

เดบิต เงินสด                           21,600 

   เครดติ เงินปันผลคา้งรับ             21,600 

                  

เดบิต เงินปันผลค้างรับ               21,600       
    เครดิต  เงินปันผลรับ                   21,600 

 

 (เงินปันผล 24,000 x 90%) 

   
เดบิต เงินสด                           21,600     
    เครดิต เงินปันผลคา้งรับ              21,600 

                  
 

การแสดงรายการตามวิธีส่วนได้เสีย  

บริษัท ชงโค จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ..................... 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม        365,400 

 

บริษัท ชงโค จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

รายได้ 
 ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัททรงธรรม          5,400 
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การแสดงรายการตามวิธีราคาทุน  
บริษัท ชงโค จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 ..................... 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัททรงธรรม        360,000 

 

บริษัท ชงโค จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

รายได้ 
 เงินปันผลรับ                     21,600 

 

การบันทึกต้นทุนของบัญชีเงินลงทุน 

เมื่อกิจการมีการลงทุนซื้อหุ้นในกิจการอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ผู้ลงทุนจะต้องมีการโอนสิ่งตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
หุ้นท่ีได้มา โดยส่ิงตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงนิสด หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือสินทรัพย์อย่างอื่น ซึ่ง
สามารถสรุปการบันทึกบัญชีในแต่ละกรณีได้ดังนี้ 

1. กรณีจ่ายชําระเป็นเงินสด ต้นทุนของบัญชีเงินลงทุน ประกอบไปด้วย จํานวนเงินสดที่
จ่ายเป็นค่าซื้อหุ้น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อหุ้น การบันทึกบัญชีให้บันทึกเงินทุน
ลงด้วยจํานวนเงินสดท่ีจ่ายไปทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าซื้อหุ้น และค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้น  

2. กรณีจ่ายชําระเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต้นทุนของบัญชีเงินลงทุน คือ ราคาของหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ การบันทึกบัญชีให้บันทึกเงินลงทุนด้วยราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น 

3. กรณีที่จ่ายชําระเป็นสินทรัพย์อย่างอื่น ต้นทุนของบัญชีเงินลงทุน คือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นั้น การบันทึกบัญชี ให้บันทึกเงินลงทุนด้วย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นําไปชําระ 

การบันทึกบัญชีต้นทุนของบัญชีเงินลงทุน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 2.2  
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ตัวอย่างที่ 2.2 การบันทึกต้นทุนของบัญชีเงินลงทุน 

ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท เพชร จํากัด ก่อนการไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท
ทอง จํากัด 

บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 (ก่อนการซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด) 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด                 595,000 

ลูกหนี ้                     50,000 

สินค้าคงเหลือ        25,000  670,000
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ที่ดิน                 160,000 

 อาคาร(สุทธิ)                600,000 

 อุปกรณ์ (สุทธิ)                  50,000  810,000 

  รวมสินทรัพย์               1,480,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้         150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

 เงินกู ้         500,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนหุ้นสามญั      500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       80,000 

กําไรสะสม      250,000 830,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                       1,480,000 
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กรณีที่ 1 จ่ายช าระค่าซื้อหุ้นเป็นเงินสด 

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท เพชร จํากัด ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทอง จํากัด ในราคา 
520,000 บาท และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้น 5,000 บาท โดยชําระเป็นเงินสด   รายการบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินภายหลังการซื้อหุ้น ของ
บริษัท เพชร จํากัด แสดงได้ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1         

ม.ค.  1 เงินลงทุนในบริษัท ทอง จํากัด  525,000 -   

            เงินสด    525,000 - 

  บันทึกการซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จํากัด      

 

บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 (หลังการซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด) 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด                     70,000 

ลูกหนี ้         50,000 

สินค้าคงเหลือ        25,000 145,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัท ทอง จํากัด    525,000  

ที่ดิน       160,000 

 อาคาร(สุทธิ)      600,000 

 อุปกรณ์ (สุทธิ)                   50,000        1,335,000 

  รวมสินทรัพย ์               1,480,000 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้         150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

 เงินกู ้         500,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนหุ้นสามญั      500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       80,000 

กําไรสะสม      250,000           830,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                      1,480,000 

 

กรณีที่ 2 จ่ายช าระค่าซื้อหุ้นเป็นสินทรัพย์อื่นที่มิใช่เงินสด 

 วันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท เพชร จํากัด ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทอง จํากัด โดยบริษัท 
เพชร จํากัด ได้นําอาคาร ราคาตามบัญชี 700,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 100,000 บาท มา
แลกเปลี่ยนกับหุ้นใน บริษัท ทอง จํากัด  ราคาตลาดของอาคาร ณ วันนี้ เท่ากับ 550,000 บาท มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้น 5,000 บาท    รายการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงินภายหลังการซื้อหุ้น ของบริษัท เพชร จํากัด แสดงได้ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1         

ม.ค.  1 เงินลงทุนในบริษัททอง จํากัด  555,000 -   

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  100,000 -   

  ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  50,000 -   

            อาคาร    700,000 - 

            เงินสด    5,000 - 

  บันทึกการซื้อหุ้นใน บริษัท ทอง จํากัด      
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บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 (หลังการซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด) 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด                   590,000 

ลูกหนี ้         50,000 

สินค้าคงเหลือ        25,000     665,000
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง จํากัด    555,000               
ที่ดิน       160,000 

 อุปกรณ์(สุทธิ)        50,000               765,000 

  รวมสินทรัพย ์                   1,430,000 

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้             150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

 เงินกู ้             500,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนหุ้นสามญั      500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       80,000 

กําไรสะสม      200,000     780,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                          1,430,000 
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กรณีที่ 3 จ่ายช าระค่าซื้อหุ้น โดยการออกหุ้นของบริษัทผู้ซื้อให้ 
 บริษัท เพชร จํากัด ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทอง จํากัด โดยบริษัท เพชร จํากัด ได้ออกหุ้น
สามัญ จํานวน 4,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 130 บาท   รายการ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินภายหลังการซื้อหุ้น 
ของบริษัท เพชร จํากัด แสดงได้ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1         

ม.ค.  1 เงินลงทุนในบริษัท ทอง จํากัด  520,000 -   

            ทุนหุ้นสามัญ      400,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    120,000 - 

  บันทึกการซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จํากัด      

 

บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 (หลังการซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด) 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด                   595,000 

ลูกหนี ้         50,000 

สินค้าคงเหลือ        25,000      670,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัท ทอง จํากัด    520,000  

ที่ดิน       160,000 

 อาคาร(สุทธิ)      600,000 

 อุปกรณ์ (สุทธิ)                    50,000              1,330,000 

  รวมสินทรัพย์                    2,000,000 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้              150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

 เงินกู ้              500,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนหุ้นสามญั      900,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                200,000 

กําไรสะสม      250,000            1,350,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                          2,000,000 

 

การบัญชีส าหรับผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

 ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2554 : 2-13) ได้กล่าวถึง การคํานวณและการ
กระจายผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้อหุ้น ไว้ว่า “วิธีส่วน
ได้เสียกําหนดว่าบริษัทผู้ลงทุนจะต้องเปรียบเทียบ ราคาทุน กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
ตามสัดส่วนที่ซื้อ ผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจึงต้องทําการวิเคราะห์รายการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้    
2) ผลต่างส่วนที่เหลือตามข้อ 1 เป็นส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี (Cost over 

book value หรือ COB) ถือเป็น ค่าความนิยม ผลต่างซึ่งได้กระจายไปยังสินทรัพย์หนี้สินและ
หนี้สินที่อาจระบุได้ จะต้องมีการตัดจําหน่ายผลต่างนี้ในบัญชีเงินลงทุนและบัญชีส่วนแบ่งผลกําไร
จากการลงทุน  หากเกิดกรณีราคาทุนที่จ่ายซื้อหุ้นตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ผลต่างที่
เกิดขึ้นให้ทบทวนสินทรพัย์สุทธิก่อนจนมั่นใจว่าเกิดค่าความนิยมติดลบ (หรือผลการเจรจาต่อรอง)   
จึงบันทึกจํานวนดังกล่าวเป็นกําไร(กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ) ทันทีในงบกําไรขาดทุน” 
 จากคํากล่าวข้างต้น จึงสรุปวิธีการบัญชีสําหรับผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนได้ ดังนี้ 

1. คํานวณเปรียบเทียบผลต่างระหว่าง “ราคาทุนของเงินลงทุน” กับ “มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิ”  

     ราคาทุนของเงินลงทุน  หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อหุ้นให้ไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นนั้น   
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   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ซึ่ง
ได้มาจาก สินทรัพย์ หักด้วยหนี้สิน หรือ เท่ากับส่วนของเจ้าของนั้นเอง   

2. เมื่อเกิดผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ 
ให้กระจายผลต่างนั้นตามลําดับ ดังนี้ 
      2.1  กระจายไปที่สินทรัพย์ของบริษัทที่ไปลงทุน ที่แสดงไว้ในราคาที่ไม่เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม 

      2.2  ผลต่างที่เหลือ ในกรณีบริษัทผู้ลงทุน เข้าไปลงทุนจ่ายซื้อในราคาสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ ให้ถือเป็น ค่าความนิยม  
                  2.3   ในทางตรงกันข้าม ผลต่างที่เหลือ หากบริษัทผู้ลงทุนจ่ายซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ ให้ถือเป็น ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 3.  ภายหลังจากวันซื้อหุ้น สินทรัพย์ที่มีการปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลง เพื่อให้เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อหุ้น สินทรัพย์ดังกล่าวย่อมมีการถูกใช้งานไป หรือมีการเสื่อมมูลค่าลง 
กิจการจึงต้องมีการตัดจําหน่ายมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น ตามอายุการให้ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์แต่ละชนิดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 

 การบัญชีสําหรับผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน แสดงได้ตาม
ตัวอย่างที่ 2.3 และ 2.4 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 2.3 ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 
วันที่  3 มกราคม 25x1 บริษัท รัฐพร จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท วันรัฐ 

จํากัด 40%  จากตลาดหลักทรัพย์ ในราคา  111,000 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ในวันนี้ บริษัท วัน
รัฐ จํากัด มีทุนหุ้นสามัญ  100,000  บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000 บาท และกําไรสะสม  
40,000 บาท  
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งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท วันรัฐ จํากัด ณ วันที่ 3 มกราคม 25x1  เป็นดังนี้ 
   หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 5,000 5,000 

ลูกหนี้การค้า 25,000 25,000 

สินค้าคงเหลือ 70,000 74,000 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 55,000 52,000 

ที่ดิน 160,000 175,000 

         รวมสินทรัพย์ 315,000 331,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 45,000 45,000 

เงินกู้ระยะยาว 80,000 80,000 

ทุนหุ้นสามญั 100,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000  

กําไรสะสม 40,000  

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 315,000  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บรษิัท วันรัฐ จํากัด มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 50,000 บาท  และ มี
การประกาศจ่ายเงินปันผล จํานวน 10,000 บาท 

 ผลต่างจากการซื้อหุ้นตัดจําหน่าย ดังนี้ 
1. สินค้าคงเหลือที่มีราคาต่ําไป จํานวน 4,000 บาท ได้ขายหมดไปในปี 25x1 

2. อาคารและอุปกรณ์ มีราคาสูงไป จํานวน 3,000 บาท มีอายุการใช้งานคงเหลือ 3 ปี 

3. ที่ดิน มีราคา มีราคาตํ่าไป จํานวน 15,000 บาท  
4. นอกจากนี้ยังมี ลิขสิทธิ์ ที่ไม่ได้บันทึกบัญชี ในราคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อหุ้น จํานวน 

8,000 บาท และมีอายุการใช้ประโยชน์ 10 ปี 

5. ผลต่างที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม 
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การเปรียบเทียบราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อหุ้น แสดงได้ดังนี้ 
ราคาทุนของเงินลงทุน   110,000 

หัก  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ    

          ทุนหุ้นสามญั  100,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  50,000  

          กําไรสะสม  40,000  

  190,000  

          คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  40% 76,000 

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี   34,000 

กระจายส่วนเกินให้กับสินทรัพย์สุทธิและค่าความนิยม ได้ดังนี้ 
 มูลค่า

ตามบัญชี 
มูลค่า

ยุติธรรม 

 

ผลต่าง 
ส่วน
ได้เสีย 

จ านวนที่
กระจาย 

สินค้าคงเหลือ 70,000 74,000 4,000 40% 1,600 

อาคารและอุปกรณ์ 55,000 52,000 (3,000) 40% (1,200) 

ที่ดิน 160,000 175,000 15,000 40% 6,000 

ลิขสิทธิ์ - 8,000 8,000 40% 3,200 

         รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ 9,600 

         ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม (34,000 – 9,600) 24,400 

รวมส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 34,000 

 

 ราคาทุนของเงินลงทุน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอนแทนที่ผู้ซื้อหุ้นให้ไปเพื่อให้
ได้มาซึ่งหุ้นนั้น ซึ่งจากตัวอย่างที่ 2.3 มูลค่าสิ่งตอบแทน ก็คือเงินสด จํานวน 110,000 บาท 

 มูลค่าตามบัญชี หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งได้มาจาก สินทรัพย์ หัก
ด้วยหนี้สิน หรือ เท่ากับส่วนของเจ้าของนั้นเอง  ซึ่ง ในตัวอย่างที่ 2.3 ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 
100,000  บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000 บาท และ กําไรสะสม 40,000 บาท 

 เมื่อเกิดผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ให้
กระจายผลต่างไปยังสินทรัพย์ของบริษัทที่ไปลงทุนก่อน ส่วนผลต่างที่เหลือจึงจะถือเป็นค่าความ
นิยม ซึ่งในตัวอย่างที่ 2.3  ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี มีจํานวน 
34,000 บาท  กระจายผลต่างให้สินทรัพย์สุทธิ จํานวน 9,600 บาท จึงมีผลต่างเป็นค่าความนิยม 

จํานวน 24,400 บาท 
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 หลังจากวันซื้อหุ้น กิจการจะต้องมีการตัดจําหน่ายมูลค่าของ สินทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลง ตามอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์แต่ละชนิดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง  ซึ่งจาก
ตัวอย่างที่ 2.3 แสดงรายละเอียดการตัดจําหน่ายได้ ดังนี้ 
 

การตัดจําหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 ผลต่าง จ านวนที่
กระจาย 

อายุการให้
ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่ายที่ตัด
(รายได้)จ าหน่าย/ปี 

สินค้าคงเหลือ 4,000 1,600 1 ปี 1,600 

อาคารและอุปกรณ์ (3,000) (1,200) 3 ปี (400) 

ที่ดิน 15,000 6,000 อายุไม่จํากัด - 

ลิขสิทธิ์ 8,000 3,200 10 ปี 320 

   รวม 24,000 9,600  1,520 

 

การคํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท วันรัฐ จํากัด สําหรับปี 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
กําไรสุทธิของบริษัท วันรัฐ จํากัด ปี 25x1  50,000 

คูณ ส่วนได้เสีย  40% 

กําไรส่วนที่เป็นของ บริษัท รัฐพร จํากัด  20,000 

ปรับปรุง การตัดจําหน่ายส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี  

              สินค้าคงเหลือ 1,600  / 1 ปี    (1,600) 

              อาคารและอุปกรณ์ (1,200)  / 3 ปี   400 

              ลิขสิทธิ์ 3,200  / 10 ปี (320) 

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัท วันรัฐ จํากัด 18,480 

 

การบันทึกบัญชีเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับราคายุติธรรม และการตัดจําหน่าย
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท รัฐพร จ ากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงได้
ดังน้ี 

สินทรัพย์ ทีป่รับราคา เพิ่มขึ้น บันทึก ด้านเดบิต  และตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จา่ยโดยนําไปหกัออกจากก าไร 
สินทรัพย์ ทีป่รับราคา ลดลง   บันทึก ด้านเครดิต และถือเป็นรายได้  โดยนําไป             บวกเข้ากับก าไร 
หนี้สนิ    ทีป่รับราคา  เพิ่มขึ้น บันทึก ด้านเครดิต และถือเป็นรายได้  โดยนําไป             บวกเข้ากับก าไร 
หนี้สนิ    ทีป่รับราคา  ลดลง  บนัทึก  ด้านเดบติ  และตัดจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย โดยนําไปหักออกจากก าไร 
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค. 3 เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จํากัด  110,000 -   

            เงินสด    110,000 - 

  บันทึกการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทวันรัฐ      

ธ.ค.  31 เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จํากัด  20,000 -   

            ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวันรัฐ    20,000 - 

  บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกําไร      

  เงินปันผลค้างรับ  4,000 -   

           เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จํากัด    4,000 - 

  บันทึกรับรู้เงินปันผลที่ประกาศจ่าย      

  เงินสด  4,000 -   

           เงินปันผลค้างรับ    4,000 - 

  บันทึกการรับเงินปันผล      

  ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวันรัฐ  1,920 -   

           เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จํากัด    1,920 - 

  บันทึกการตัดจําหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นค่าใช้จ่าย (1,600 + 320)      

  เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จํากัด  400 -   

            ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวันรัฐ    400 - 

  บันทึกการตัดจําหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นรายได้      

 

 

 



หน้า | 88 บทที่ 2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 

การคํานวณเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
เงินลงทุน ณ วันที่ 3 มกราคม 25x1 110,000 

บวก ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวันรัฐจํากัด 18,480 

หัก  เงินปันผล (4,000) 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 124,480 

 

ตัวอย่างที่ 2.4 ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน 

วันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัท ปนัดดา จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท 
วรากร จํากัด 35%  จากผู้ถือหุ้นเดิม  โดยออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน  3,200  หุ้น 
ราคาตามบัญชีหุ้นละ 10 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 25 บาท ในวันนี้ บริษัท วรากร จํากัด มีทุนหุ้น
สามัญ  200,000  บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 80,000 บาท และกําไรสะสม  50,000 บาท  

งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท วรากร จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  เป็นดังนี้ 
   หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 30,000 30,000 

ลูกหนี้การค้า 15,000 15,000 

สินค้าคงเหลือ 90,000 85,000 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 140,000 150,000 

ที่ดิน 240,000 200,000 

         รวมสินทรัพย์ 515,000 480,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 35,000 35,000 

เงินกู้ระยะยาว 150,000 150,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 80,000  

กําไรสะสม 50,000  

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 515,000  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท วรากร จํากัด มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 100,000 บาท  และ มี
การประกาศจ่ายเงินปันผล จํานวน 30,000 บาท 
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 ผลต่างจากการซื้อหุ้นตัดจําหน่าย ดังนี้ 
1. สินค้าคงเหลือที่มีราคาสูงไป จํานวน 5,000 บาท ได้ขายหมดไปในปี 25x1 

2. อาคารและอุปกรณ์ มีราคาตํ่าไป จํานวน 10,000 บาท มีอายุการใช้งานคงเหลือ 4 ปี 

3. ที่ดิน มีราคา มีราคาสูงไป จํานวน 40,000 บาท  
 

การเปรียบเทียบราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อหุ้น แสดงได้ดังนี้ 
ราคาทุนของเงินลงทุน   80,000 

หัก  ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ    

          ทุนหุ้นสามญั  200,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  80,000  

          กําไรสะสม  50,000  

  330,000  

          คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  35% 115,500 

ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน   (35,500) 

กระจายส่วนเกินใหก้ับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
 มูลค่า

ตามบัญชี 
มูลค่า

ยุติธรรม 

 

ผลต่าง 
ส่วน
ได้เสีย 

จ านวนที่
กระจาย 

สินค้าคงเหลือ 90,000 85,000 (5,000) 35% (1,750) 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 140,000 150,000 10,000 35% 3,500 

ที่ดิน 240,000 200,000 (40,000) 35% (14,000) 

     รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ (12,250) 

     ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม  
          (35,500 – 12,250) 

 

(23,250) 

รวมส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน (35,500) 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 90 บทที่ 2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 

การตัดจําหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

  

ผลต่าง 
จ านวนที่
กระจาย 

อายุการให้
ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)
ที่ตัดจ าหน่าย/ปี 

สินค้าคงเหลือ (5,000) (1,750) 1 ปี (1,750) 

อาคารและอุปกรณ์ 10,000 3,500 4 ปี 875 

ที่ดิน (40,000) (14,000) อายุไม่จํากัด       - 

   รวม 35,000 12,250  (875) 

 

การคํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท วรากร จํากัด สําหรับปี 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
 

กําไรสุทธิของบริษัท วรากร จํากัด ปี 25x1  100,000 

คูณ ส่วนได้เสีย  35% 

กําไรส่วนที่เป็นของ บริษัท ปนัดดา จํากัด  35,000 

ปรับปรุง การตัดจําหน่ายส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน  

              สินค้าคงเหลือ 5,000  / 1 ปี    1,750 

              อาคารและอุปกรณ์ (3,500)  / 4 ปี      (875) 

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัท วรากร จํากัด 35,875 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท ปนัดดา จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1 1 เงินลงทุนในบริษัท วรากร จํากัด  80,000 -   

ม.ค.            ทุนหุ้นสามัญ    32,000 - 

            ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    48,000 - 

  บันทึกการลงทุนซื้อหุ้น      

 

 

 



บทที่ 2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย หน้า | 91 

 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ธ.ค.  31 เงินปันผลค้างรับ  10,500 -   

          เงินลงทุนในบริษัท วรากร จํากัด    10,500 - 

  บันทึกรับรู้เงินปันผลที่ประกาศจ่าย      

  เงินสด  10,500 -   

           เงินปันผลค้างรับ    10,500 - 

  บันทึกการรับเงินปันผล      

  เงินลงทุนในบริษัท วรากร จํากัด  35,000 -   

            ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวรากร    35,000 - 

  บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกําไร      

  ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวรากร  875 -   

          เงินลงทุนในบริษัท วรากร จํากัด    875 - 

  บันทึกการตัดจําหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นค่าใช้จ่าย       

  เงินลงทุนในบริษัท วรากร จํากัด  1,750 -   

            ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทวรากร    1,750 - 

  บันทึกการตัดจําหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นรายได้      

 

การคํานวณเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
เงินลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 80,000 

บวก ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัท วรากร จํากัด 35,875 

หัก  เงินปันผล (10,500) 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 105,375 
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การซ้ือหุ้นระหว่างงวดบัญชี 
 สุรชัย เอมอักษร (2555 : 71) ได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติ ในการซื้อหุ้นระหว่างงวดบัญชีไว้ว่า 
“การคํานวณหาผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตามบัญชี จะเปลี่ยนไปสําหรับการซื้อหุ้นระหว่าง
งวดบัญชี กล่าวคือ มูลค่าตามบัญชีซึ่งหมายถึงส่วนได้เสีย ณ วันซื้อหุ้นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกําไร
สุทธิที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันต้นปีจนกระทั่งวันซื้อหุ้นและลดลงหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลก่อนการ
ซื้อหุ้น” 
 จากคํากล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ในการซื้อหุ้นระหว่างงวดบัญชีมีความแตกต่างจากการ
ซื้อหุ้นในวันต้นปี ตรงที่จะต้องมีการนํากําไรสุทธิที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันต้นปีถึงวันที่ซื้อหุ้น มารวม
คํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตามบัญชีด้วย รวมถึงหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
ก่อนการซื้อหุ้น ก็จะต้องนํามาหักออกจากส่วนได้เสียด้วย ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 2.5 ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 2.5 การซื้อหุ้นระหว่างงวดบัญชี 
บริษัท ศราวุธ จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด 35% เมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 25x1 ในราคา 350,000 บาท  
วันที่ 1 มกราคม 25x1 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้น

สามัญ 500,000 บาท และกําไรสะสม 200,000 บาท ประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 
25x1 จํานวน 100,000 บาท กําไรสุทธิปี 25x1 มีจํานวน 150,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
25x1 มีราคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น สินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

อาคาร มูลค่าตามบัญชี 215,000 บาท มูลค่ายุติธรรม 295,000 บาท และมีอายุการใช้
งานคงเหลืออีก 10 ปี 

อุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี 95,000 บาท มูลค่ายุติธรรม 110,000 บาท และมีอายุการใช้
งานเหลืออีก 5 ปี 

ผลต่างที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม 
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การเปรียบเทียบราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อหุ้น แสดงได้ดังนี้ 
ราคาทุนของเงินลงทุน   350,000 

หัก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ    

       ทุนหุ้นสามัญ 500,000   

       กําไรสะสม 200,000 700,000  

       บวก กําไรสุทธิตั้งแต่ 1ม.ค. – 1 มิ.ย.25X1(150,000 x 5/12) 62,500  

       หัก เงินปันผล (ประกาศจ่ายก่อนวันซื้อต้องนํามาคํานวณ) 100,000  

 662,500  

       คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  35% 231,875 

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี   118,125 

กระจายส่วนเกินให้กับสินทรัพย์สุทธิและค่าความนิยม ได้ดังนี้ 
 มูลค่า

ตามบัญชี 
มูลค่า

ยุติธรรม 

 

ผลต่าง 
ส่วน
ได้เสีย 

จ านวนที่
กระจาย 

อาคาร 215,000 295,000 80,000 35% 28,000 

อุปกรณ์ 95,000 110,000 15,000 35% 5,250 

         รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ 33,250 

         ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม (118,125 – 33,250) 84,875 

รวมส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 118,125 

 

การตัดจําหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

  

 

ผลต่าง 

 

จ านวนที่
กระจาย 

 

อายุการให้
ประโยชน์ 

 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)
ที่ตัดจ าหน่าย/ปี 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)
ที่ตัดจ าหน่ายใน
ปีปัจจุบัน (7/12) 

อาคาร 80,000 28,000 10 ปี 2,800 1,633.33 

อุปกรณ์ 15,000   5,250 8 ปี 1,050    612.50 

   รวม 95,000 33,250  3,850 2,245.83 
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การคํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด สําหรับปี 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
 

กําไรสุทธิของบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด ปี 25x1 (150,000 x 7/12) 87,500.00 

คูณ ส่วนได้เสีย           35% 

กําไรส่วนที่เป็นของ บริษัท ศราวุธ จํากัด  30,625.00    

ปรับปรุง การตัดจําหน่ายส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน  

              อาคาร  (1,633.33) 

              อุปกรณ์  (612.50) 

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด 28,379.17 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท ศราวุธ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

มิ.ย. 1 เงินลงทุนในบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด  350,000 -   

       เงินสด    350,000 - 

  บันทึกการลงทุนซื้อหุ้น      

ธ.ค.  31 เงินลงทุนในบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด  30,625 -   

     ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทพงษ์ศักด์ิ    30,625 - 

  บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกําไร      

  ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทพงษ์ศักด์ิ  2,245 83   

     เงินลงทุนในบริษัทพงษ์ศักด์ิจํากัด    2,245 83 

  บันทึกการตัดจําหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นค่าใช้จ่าย       
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การคํานวณเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
เงินลงทุน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 25x1 350,000.00 

บวก ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัท พงษ์ศักด์ิ จํากัด   28,379.17 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 378,379.17 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน ได้กําหนดให้ผู้
ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

 2. ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับบริษัทร่วม 

 3. สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย และประเทศที่จด
ทะเบียนจัดต้ัง หากต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ 

 4. สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กิจการมีอยู่ และเปิดเผยสัดส่วนของสิทธิ
ในการออกเสียง  

 5. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสียหรือด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

 6. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

 7. ลักษณะและขอบเขตของข้อจํากัดที่มีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของบริษัท
ร่วมในการโอนเงินทุนให้แก่กิจการในรูปของเงินปันผล หรือในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินทดรอง
ให้แก่กิจการ 

 8. หากงบการเงินของบริษัทร่วมที่นํามาใช้สําหรับวิธีส่วนได้เสียมีวันที่ในงบการเงินหรือ
รอบระยะเวลาแตกต่างกันจากงบการเงินของกิจการ ต้องเปิดเผย วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ของงบการเงินของบริษัทร่วม และเหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกัน 

 9. ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ ทั้งที่เกิดในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
และยอดสะสม ในกรณีที่กิจการหยุดรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม 
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สรุป  

วิธีการบัญชีที่ใช้สําหรับการลงทุนในหุ้นสามัญ ขึ้นอยู่กับระดับการมีอิทธิพลหรือการระดับ
การควบคุมที่ผู้ลงทุนมีต่อกิจการที่ถูกลงทุนซึ่งสามารถแบ่งระดับการมีอิทธิพล โดยใช้ปริมาณการ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยสามารถแบ่งได้ 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณี
ถือหุ้นน้อยกว่า 20% ถือว่าผู้ซื้อไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญให้ใช้วิธีราคาทุน ในการบันทึก
บัญชี โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน     2) กรณีถือหุ้นตั้งแต่ 20% ถึง 50% จะทําให้ผู้ถือหุ้นมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญต่อการดําเนินงานและกําหนดนโยบายทางการเงินของกิจการที่ไปลงทุน เรียกการ
ลงทุนนี้ว่า เงินลงทุนในบริษัทร่วม ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชี  ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)   เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  3) กรณีถือหุ้นสูงกว่า 
50% บริษัทผู้ซื้อถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งเกิน 50% ถือว่ามีอํานาจเข้าไปควบคุมอีกกิจการหนึ่ง บริษัทผู้
ซื้อเรียกว่า “บริษัทใหญ่” ส่วนบริษัทผู้ขายเรียกว่า “บริษัทย่อย”  บริษัทใหญ่จะจัดทํางบการเงิน
รวม โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

การบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย มีวิธีการปฏิบัติอยู่ 2 

วิธีคือ 1) วิธีราคาทุน ซึ่งรับรู้เงินลงทุนด้วยราคาทุน โดยผู้ลงทุนจะรับรู้รายได้จากเงินลงทุน เมื่อผู้
ลงทุนได้รับการปันส่วนรายได้จากกําไรสะสมของกิจการที่ไปลงทุนหลังจากวันที่ได้ลงทุนในกิจการ
นั้น ทั้งนี้การปันส่วนรายได้ที่ได้รับในส่วนที่เกินกว่ากําไรดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการคืนเงินทุน ซึ่งจะ
รับรู้รายการโดยการลดราคาทุนของเงินลงทุนนั้น   2) วิธีส่วนได้เสีย  ซึ่งจะรับรู้เงินลงทุนเมื่อ
แรกเริ่มด้วยราคาทุนและปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้
ลงทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน กําไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุนรวมถึงส่วนแบ่งใน
ผลกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุน 
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1. วันที่ 1 มิถุนายน 25x1 บริษัท กรุงศรี จํากัด ซื้อหุ้นของบริษัท กรองทอง จํากัด จํานวน 
2,000 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น ในราคา 150,000 บาท โดยมีค่านายหน้าในการซื้อหุ้น 
1,000 บาท บริษัท กรุงศรี จํากัด จ่ายชําระค่าหุ้นเป็นเงินสด 

ให้ท า บันทึกรายการของ บริษัท กรุงศรี จํากัด ในสมุดรายวันทั่วไป 

 

ข้อ 2. วันที่ 1 เมษายน 25x1 บริษัท ประถม จํากัด ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท มัธยม จํากัด โดย
บริษัท ประถม จํากัด ได้ออกหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ราคา
ตลาดหุ้นละ 30 บาท เพื่อเป็นการจ่ายค่าซื้อหุ้นดังกล่าว 

ให้ท า บันทึกรายการของ บริษัท ประถม จํากัด ในสมุดรายวันทั่วไป 

 

ข้อ 3. วันที่ 1 ตุลาคม 25x1 บริษัท พิกุล จํากัด ซื้อหุ้นของบริษัท มะลิ จํากัด 30% โดยนํารถยนต์
ราคาทุน 800,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 300,000 บาท ราคาตลาด 400,000 บาท ไปชําระค่า
ซื้อหุ้น 

ให้ท า บันทึกรายการของ บริษัท พิกุล จํากัด ในสมุดรายวันทั่วไป 

 

ข้อ 4. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สุดา จํากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กานดา จํากัด จํานวน 
2,500 หุ้น จากทั้งหมด 10,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด ในราคาหุ้นละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับ
ราคาตามบัญชี 
 วันที่ 15 มีนาคม 25x1 บริษัท กานดา จํากัด ประกาศและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
จํานวน 2,000 บาท 

 วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท กานดา จํากัด มีกําไรสุทธิ 9,000 บาท 

ให้ท า บันทึกบัญชีรายการข้างต้นของบริษัท สุดา จํากัด ในวิธีราคาทุน และ วิธีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 5. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ชมดาว จํากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายชล จํากัด จํานวน 
6,000 หุ้น จากทั้งหมด 20,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับ
ราคาตามบัญชี 
         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25x1 บริษัท สายชล จํากัด จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจํานวน 5,000 บาท 

         วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท สายชล จํากัด มีขาดทุนสุทธิ 10,000 บาท 

ให้ท า บันทึกบัญชีรายการข้างต้นของบริษัท สายชล จํากัด ในวิธีราคาทุน และ วิธีส่วนได้เสีย 
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ข้อ 6. วันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัท ศิรประภา จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท 
ปนัดดา จํากัด 25%  จากตลาดหลักทรัพย์ ในราคา  220,000 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ในวันนี้ 
บริษัท ปนัดดา จํากัด มีทุนหุ้นสามัญ  500,000  บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 150,000 บาท 
และกําไรสะสม  140,000 บาท  

งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ปนัดดา จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  เป็นดังนี้ 
   หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 101,000 101,000 

ลูกหนี้การค้า 99,000 99,000 

สินค้าคงเหลือ 179,000 150,000 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 190,000 200,000 

ที่ดิน 350,000 400,000 

         รวมสินทรัพย์ 919,000 950,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 34,000 34,000 

ต๋ัวเงินจ่าย 95,000 95,000 

ทุนหุ้นสามญั 500,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 150,000  

กําไรสะสม 140,000  

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 919,000  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บรษิัท ปนัดดา จํากัด มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 120,000 บาท  และ 
มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จํานวน 40,000 บาท 

 ผลต่างจากการซื้อหุ้นตัดจําหน่าย ดังนี้ 
1. สินค้าคงเหลือ ได้ขายหมดไปในปี 25x1 

2. อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานคงเหลือ 5 ปี 

3. นอกจากนี้ยังมี ลิขสิทธิ์ ที่ไม่ได้บันทึกบัญชี ในราคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อหุ้น จํานวน 
18,000 บาท และมีอายุการใช้ประโยชน์ 10 ปี 

4. ผลต่างที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม 
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ให้ท า  1. แสดงการคํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี 
 2. แสดงการตัดจําหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 3. แสดงการคํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท ปนัดดา จํากัด สําหรับปี 25x1  

4. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท ศิรประภา จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 7. วันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัท สมคิด จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท 
สมควร จํากัด 30%  จากผู้ถือหุ้นเดิม   โดยบริษัท สมคิด จํากัด ได้ออกหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ
เป็นการตอบแทน จํานวน 1,000 หุ้น ราคาตามบัญชี หุ้นละ 100 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 120 บาท 
ในวันนี้ บริษัท สมควร จํากัด มีทุนหุ้นสามัญ  250,000  บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 90,000 

บาท และกําไรสะสม  130,000 บาท  
งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท สมควร จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  เป็นดังนี้ 

   หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 55,000 55,000 

ลูกหนี้การค้า 45,000 45,000 

สินค้าคงเหลือ 138,000 152,000 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 270,000 250,000 

         รวมสินทรัพย์ 508,000 502,000 

   

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 38,000 38,000 

ทุนหุ้นสามญั 250,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 90,000  

กําไรสะสม 130,000  

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 508,000  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท สมควร จํากัด มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 85,000 บาท  และ มี
การประกาศและจ่ายเงินปันผล จํานวน 25,000 บาท 

 ผลต่างจากการซื้อหุ้นตัดจําหน่าย ดังนี้ 
1. สินค้าคงเหลือ ได้ขายหมดไปในปี 25x1 
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2. อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานคงเหลือ 4 ปี 

 

ให้ท า  1. แสดงการคํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี 
 2. แสดงการตัดจําหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 3. แสดงคํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท สมควร จํากัด สําหรับปี 25x1  

4. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท สมคิด จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 8. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท กชกร จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท น้ําฝน 
จํากัด จํานวน 40% โดยจ่ายชําระค่าซื้อหุ้นเป็นเงินสด จํานวน 400,000 บาท  งบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท น้ําฝน จํากัด แสดงได้ดังนี้ 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 70,000 70,000 

ลูกหนี้การค้า 50,000 50,000 

สินค้าคงเหลือ 180,000 170,000 

อุปกรณ์ – สุทธิ(อายุการใช้งานเหลือ 6 ปี) 31,000 40,000 

อาคาร – สุทธิ (อายุการใช้งานเหลือ 8 ปี) 99,000 91,000 

ที่ดิน 450,000 485,000 

         รวมสินทรัพย์ 880,000 906,000 

          หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 80,000 80,000 

ทุนหุ้นสามญั 500,000  

กําไรสะสม 300,000  

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 880,000  

  

        บริษัท น้ําฝน จํากัด มีกําไรสุทธิปี 25x1 จํานวน 220,000 บาท และจ่ายเงินปันผล จํานวน 
70,000 บาท  
 

ให้ท า  1. แสดงการคํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี 
 2. คํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท สมควร จํากัด สําหรับปี 25x1  
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 3. คํานวณหายอดคงเหลือในบัญชีเงินลงทุนในบริษัท น้ําฝน จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25x1 

 

ข้อ 9. บริษัท แสนรัก จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท อันญา จํากัด 30% เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 25x1 ในราคา 65,000 บาท  

วันที่ 1 มกราคม 25x1 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อันญา จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 100,000 บาท และกําไรสะสม 90,000 บาท ประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 สิงหาคม 
25x1 จํานวน  30,000 บาท กําไรสําหรับป ี25X1 มีจํานวน 59,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท อันญา จํากัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25x1 

มีราคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น  อุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 25,000 บาท มูลค่ายุติธรรม 
30,000 บาท และมีอายุการใช้งานเหลืออีก 4 ปี   ผลต่างที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม 

 

ให้ท า  1. แสดงการคํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี 
 2. คํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท อันญา จํากัด สําหรับปี 25x1  

 3. คํานวณหายอดคงเหลือในบัญชีเงินลงทุนในบริษัท อันญา จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25x1 

 

ข้อ 10. บริษัท มีนา จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท เมษา จํากัด 25% เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 25x1 ในราคา 25,000  บาท  
วันที่ 1 มกราคม 25x1 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมษา จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้น

สามัญ 50,000 บาท และกําไรสะสม 20,000 บาท ประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 
25x1 จํานวน  10,000 บาท กําไรสําหรับป ี25x1 มีจํานวน 35,000 บาท 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท เมษา จํากัด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
25x1 มีราคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น  อาคาร ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 5,000 บาท มูลค่า
ยุติธรรม 8,000 บาท และมีอายุการใช้งานเหลืออีก 5 ปี   ผลต่างที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม 

 

ให้ท า  1. แสดงการคํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี 
 2. คํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท เมษา จํากัด สําหรับปี 25x1  

 3. คํานวณหายอดคงเหลือในบัญชีเงินลงทุนในบริษัท เมษา จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25x1 
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ข้อ 11. วันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัท นางแย้ม จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท ยง
ยุทธ จํากัด 40%   โดยบริษัท นางแย้ม จํากัด ได้จ่ายเงินสดเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวจํานวน 200,000 

บาท ในวันนี้ บริษัท ยงยุทธ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ  300,000  บาท และ
กําไรสะสม  150,000 บาท  

งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ยงยุทธ จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  เป็นดังนี้ 
   หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 49,000 49,000 

ลูกหนี้การค้า 65,000 73,000 

สินค้าคงเหลือ 96,000 110,000 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 290,000 300,000 

         รวมสินทรัพย์ 500,000  

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  

เจ้าหนี้การค้า 50,000 50,000 

ทุนหุ้นสามญั 300,000  

กําไรสะสม 150,000  

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 500,000  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บรษิัท ยงยุทธ จํากัด มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 59,000 บาท  และ มีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผล จํานวน 10,000 บาท 

 ผลต่างจากการซื้อหุ้นตัดจําหน่าย ดังนี้ 
1. สินค้าคงเหลือ ได้ขายหมดไปในปี 25x1 

2. อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานคงเหลือ 5 ปี 

 

ให้ท า  1. แสดงการคํานวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชี 
 2. แสดงการตัดจําหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 3. แสดงการคํานวณส่วนแบ่งในผลกําไรของ บริษัท ยงยุทธ จํากัด สําหรับปี 25x1  

4. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท นางแย้ม จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย 



 

   

 

บทท่ี 3 

การจัดท างบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น 

 

เมื่อกิจการหนึ่งเข้าควบคุมกิจการอ่ืนอีกแห่งหนึ่งหรือมากกว่า โดยการเข้าซื้อหุ้นทุนที่มี
สิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 หรือ เข้าควบคุมโดยการมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน บริษัทผู้
ซื้อหุ้น จะเรียกว่า “บริษัทใหญ่” ส่วนบริษัทผู้ขายเรียกว่า “บริษัทย่อย” และในวันสิ้นงวดบัญชี
บริษัทใหญ่จะต้องน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมเพื่อจัดท างบการเงินรวม เพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในภาพรวมเสมือนบริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ย่อยเป็น
หน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะได้น าเสนอถึงวิธีการจัดท างบการเงินรวม ณ 
วันที่บริษัทใหญ่ เข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อย 

 

การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้น  

 การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ครอบคลุมถึงการรวม
ธุรกิจในลักษณะที่บริษัทหนึ่งเข้าซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในอีกบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทเพื่อให้มี
อ านาจในการควบคุมซึ่งโดยปกติบริษัทหนึ่งจะควบคุมบริษัทอ่ืนได้โดยการซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เกินกว่า 50% ซึ่งบริษัทผู้ซื้อจะเรียกว่าบริษัทใหญ่ ส่วนบริษัทผู้ขายจะเรียกว่าบริษัทย่อย  

นอกจากนี้การควบคุมบริษัทอ่ืนอาจเกิดจาก การที่ผู้ลงทุนมีอ านาจเหนือบริษัทผู้ได้รับการลงทุน 
โดยการมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมีความสามารถใน
การใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินของผลตอบแทนของผู้
ลงทุนน้ัน 

เมื่อบริษัทใหญ่เข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว ต่อมาหากมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก การซื้อหุ้น
ในบริษัทย่อยเพิ่มนี้ไม่ให้ถือเป็นการรวมธุรกิจ ให้ถือว่าเป็นการลงทุนเพิ่มเติม  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
หน่วยงานที่แยกต่างหากสามารถมารวมกันได้เพียงครั้งเดียว 

 การซื้อหุ้นเพิ่มเติมนี้ให้บันทึกโดยการเพิ่มบัญชีเงินลงทุนและลดบัญชีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีอยู่ ณ วันซื้อ
หุ้น โดยผลต่างระหว่างราคาซื้อกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมบวกส่วนที่
เพิ่มขึ้นในบัญชีเงินลงทุน  ใหป้รับปรุงเพิ่มไปที่บัญชีส่วนเกินทุนของบริษัทใหญ่ 
 



หน้า | 104 บทที่ 3 การจัดท างบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น 

 

การรายงานในงบการเงิน 

 การรวมธุรกิจเป็นการน ากิจการที่แยกต่างหากจากกันมารวมอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน โดยที่ทั้งสองกิจการที่มารวมกันยังคงด าเนินงานแยกเป็นคนละนิติบุคคลกันตามกฎหมาย 
และเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด จึงมีการจัดท างบการเงินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากงบการเงินตามปกติของแต่ละกิจการ ซึ่งงบการเงินที่ต้องจัดท าเพิ่มเติมนี้ จะเป็นการ
น าเอางบการเงินของแต่ละบริษัทมารวมกัน โดยถือเสมือนว่าเป็นกิจการเดียวกัน เนื่องจากอยู่
ภายใต้ควบคุมของฝ่ายบริหารชุดเดียวกัน คือฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ 
 การลงทุนในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท
ย่อย โดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยยังคงด าเนินงานเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน และมีการ
บันทึกบัญชีแยกต่างหากจากกัน งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย จะถูกน าเสนอในงบ
การเงินรวม เพื่อสะท้อนใหเ้ห็นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่เกิดจากการรวมกิจการ  ใน
การน าเสนอรายงาน กิจการใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนของบริษัทใหญ่ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  

 เมื่อบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละ 50 ให้ถือว่า
บริษัทที่เป็นเจ้าของหุ้นสามารถควบคุมบริษัทอ่ืนนั้นได้ และท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
ทั้งสองที่เรียกว่าบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย โดยที่ทั้งสองบริษัทถือเป็นบริษัทในเครือ 

   

 

                                                                                                

                                                                      

 

                                                      

                                                           70% 

  

 

                                                                                              30% 

 

ภาพท่ี 3.1 โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัท ก จ ากัด 

บริษัท ข จ ากัด 
NCI 

บริษัท ข 

   บริษัทย่อย 

   บริษัทใหญ่ 
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จากภาพที่ 3.1 แสดงถึงโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท ก ซึ่งเรียกว่าบริษัทใหญ่ และ
บริษัท ข ซึ่งเรียกว่าบริษัทย่อย โดยบริษัท ก ถือหุ้นใน บริษัท ข เพียง 70% ส่วนหุ้นที่เหลืออยู่ในมือ
ผู้ถือหุ้นอ่ืน 30% เรียกว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non – Controlling interest (NCI))    

 บริษัท ก และ บริษัท ข เป็นคนละนิติบุคคลกันตามกฎหมาย  และมีการบันทึกบัญชีแยก
ต่างหากจากกัน บริษัท ก จะใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ข ตามที่ได้มี
การอธิบายแล้วในบทที่ 2  ตามวิธีส่วนได้เสียการรายงานในงบการเงินให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะ
ท าใหผู้้ลงทุนได้เข้าใจการด าเนินงานทั้งหมด เนื่องจากเมื่อบริษัทใหญ่เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทย่อย 
บริษัทใหญ่สามารถที่จะเลือกต้ังกรรมการบริหารบริษัทย่อย และสามารถควบคุมการตัดสินใจ 
รวมถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  ถึงแม้ว่าตามกฎหมายบริษัทย่อยจะเป็น
หน่วยงานหนึ่งแยกต่างหาก แต่ในความเป็นจริง ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือเป็นหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียวกัน เนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารชุดเดียวกัน 

 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนในบริษัทใหญ่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด จึงต้องมีการจัดท างบ
การเงินรวม เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย โดย
น าเสนอเสมือนว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียวกัน  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557 : 6) ได้ก าหนดให้กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ ต้องจัดท างบการเงินรวม 
โดยการน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมกับงบการเงินของบริษัทใหญ่ และนอกจากนี้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ยังได้กล่าวถึงความหมายของรายการที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท างบการเงินรวมไว้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม (Consolidated financial statement) หมายถึง งบการเงินของกลุ่ม
กิจการที่มีการน าเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของ
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว   

กลุ่มกิจการ (Affiliated company) หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non – Controlling interest (NCI)) หมายถึง ส่วน
ได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  

บริษัทใหญ่ (Parent company) หมายถึง กิจการซึ่งควบคุมกิจการอ่ืนหนึ่งแห่งหรือ
มากกว่านั้น 

บริษัทย่อย (Subsidiary company) หมายถึง กิจการท่ีถูกควบคุมโดยอีกกิจการหนึ่ง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า งบการเงินรวม หมายถึง การน างบการเงินของบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันมารวมเข้าด้วยกัน  ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีการน าเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน 
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ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด โดยน าเสนอเสมือนว่าบริษัทใหญ่และบริษัท
ย่อย เป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งถึงแม้ว่าตามกฎหมายบริษัทแต่ละแห่งจะ
เป็นคนละบริษัทกันก็ตามแต่ก็ต้องน างบการเงินนั้นมารวมเข้าด้วยกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของทั้งกลุ่มกิจการ อันจะท าให้ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้หรือ
ผู้ใช้งบการเงินอื่น สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 

 

ข้อยกเว้นที่บริษัทใหญ่ไม่ต้องน าเสนองบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม (2557 : 6)  ได้
ก าหนดให้บริษัทใหญ่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนองบการเงินรวม หากเป็นไปตามลักษณะที่ก าหนดทุก
ข้อ ดังนี้  
 1. บริษัทใหญ่ที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู่ทั้งหมด หรือบางส่วน 
โดยที่ผู้ถือหุ้นอ่ืนของกิจการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านที่บริษัท
ใหญ่จะไม่น าเสนองบการเงินรวม 

 2. ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะ
เป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค) 
 3. บริษัทใหญ่ไม่ได้น าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของบริษัทให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน เพื่ อวัตถุประสงค์ในการ
ออกขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในตลาดสาธารณะ  
 4. บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด (Ultimate parent) หรือ บริษัทใหญ่ในระหว่างกลาง 
(Intermediate parent) นั้นได้จัดท างบการเงินรวมเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว 

 

ทฤษฎีการจัดท างบการเงินรวม 

 Christensen, Cottrell and Baker (2014 : 126-127) ได้กล่าวถึงทฤษฎีในการจัดท างบ
การเงินรวมไว้ดังนี้ 

 The proprietary theory of accounting views the firm as an 

extension of its owners. The firm’s assets, liabilities, revenue and 
expenses are viewed as those of the owners themselves. When applied 

to consolidated financial statement, the proprietary concept results in a 
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pro rata consolidation in which the parent company consolidates only its 

proportionate share of a less-than-wholly-owned subsidiary’s assets, 
liabilities, revenues, and expenses. 

 The parent company theory is perhaps better suited to the 

modern corporation and the preparation of consolidated financial 

statement than is the proprietary approach. The parent company theory 

recognizes that the parent has the ability to effectively control all of the 

assets and liabilities of a majority-owned subsidiary, not just a 

proportionate share, even though the parent does not actually own the 

subsidiary’s assets or have an obligation for its liabilities. The 
consolidated financial statements include all of the subsidiary’s assets, 
liabilities, revenues, and expenses. Separate recognition is given in the 

consolidated balance sheet to the noncontrolling interest’s claim on the 
subsidiary’s net assets and in the consolidated income statement to the 
earnings assigned to the NCI shareholders. 

 The entity theory focuses of the firm as a separate economic 

entity rather than on the ownership rights of the shareholders. Emphasis 

under the entity approach is on the consolidated entity itself, with the 

controlling and NCI shareholders viewed as two separate groups, each 

having an equity interest in the consolidated entity. Neither of the two 

groups is emphasized over the other or over the consolidated entity. 

Accordingly, all of the assets, liabilities, revenues, and expenses of a 

less-than-wholly-owned subsidiary are included in the consolidated 

financial statement, with no special treatment accorded either the 

controlling or noncontrolling interest. 

 

 จากค ากล่าวดังกล่าวสามารถสรุปทฤษฎีในการจัดท างบการเงินรวมได้ 3 ทฤษฎี ดังนี้ 
1. ทฤษฎีความเป็นเจ้าของ (The proprietary theory)  

              ทฤษฏีนี้มีมุมมองว่างบการเงินรวมเป็นส่วนขยายของส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ จะถือว่าเป็นส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ 
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ดังนั้นเมื่อมีการจัดท างบการเงินรวม บริษัทใหญ่ควรรวมบริษัทย่อยในงบการเงินรวมเฉพาะตาม
สัดส่วนของหุ้นท่ีตนเองถืออยู่ 

 

2. ทฤษฎีความเป็นบริษัทใหญ่ (The parent company theory)  

              ทฤษฏีความเป็นบริษัทใหญ่ ถือว่าบริษัทใหญ่มีความสามารถในการควบคุม สินทรัพย์ 
หนี้สินของบริษัทย่อยไม่ใช่เพียงแค่ตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนเองถืออยู่เท่านั้น แต่สามารถควบคุม
บริษัทย่อยได้ทั้งหมด ในการจัดท างบการเงินรวมจะน าเอาสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ของบริษัทย่อยมารวมกับของบริษัทใหญ่ และให้รับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในสินทรัพย์
สุทธิของบริษัทย่อยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในงบก าไรขาดทุนรวม 

 

3. ทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน (The entity theory)  

              ทฤษฏีความเป็นหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่ความเป็นนิติบุคคลมากกว่าสิทธิการเป็นเจ้าของ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ถูกมองว่าเป็น
สองกลุ่มแยกกัน ดังนั้นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
จะถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)    เรื่อง การรวมธุรกิจ   

(2557 : 10) ได้ก าหนดให้ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ และหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ  นอกจากนี้ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าของส่วนของผู้ที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตาม
สัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

จากข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม ณ วันซื้อหุ้น ค านวณด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของ
ผู้ถูกซื้อ ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง ทฤษฎีความ
เป็นหน่วยงาน ที่จะตีราคาสินทรัพย์ หนี้สินของบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งในส่วนของ
บริษัทใหญ่และในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ดังนั้น การจัดท างบการเงินรวมในต าราเล่มนี้จึงได้ใช้แนวทางของทฤษฎีความเป็น
หน่วยงาน  
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ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวม 

ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เรื่อง งบการเงินรวม (2557 : 40) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
1. การท างบการเงินรวม กิจการต้องน างบการเงินของบริษัทใหญ่และงบการเงินของ

บริษัทย่อยทั้งหมดมารวมกันในแต่ละบรรทัด โดยการน ารายการที่เหมือนกันมารวมกัน เช่น 
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด 

2. ตัดมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยแต่ละแห่งที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ โดยตัด
กับส่วนของเจ้าของในบริษัทย่อยนั้น 

3. ตัดรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ที่
เป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  รวมถึงตัดก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
รายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

4. งบการเงินรวมต้องจัดท าโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน หากมีบริษัทในกลุ่มกิจการ
ใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างไปจากที่ใช้ในงบการเงินรวม จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นนโยบายบัญชี
เดียวกัน 

5. รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยจะน ามารวมในงบการเงินรวมนับต้ังแต่วันที่มีการ
ควบคุมบริษัทย่อยถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

6. งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่น ามาจัดท างบการเงินรวมนั้นจะต้องมีวันที่
ในงบการเงินวันเดียวกัน หากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยแตกต่างกัน บริษัท
ย่อยจะต้องจัดท างบการเงินเพิ่มเติมเพื่อให้งบการเงินนั้นมีวันที่เดียวกันกับงบการเงินของบริษัท
ใหญ่เพื่อประโยชน์ในการจัดท างบการเงินรวม เว้นแต่จะไม่สามารถท าได้ 

7. กิจการต้องปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ให้กับผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 8. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม กิจการต้องมี
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย โดยรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ส าหรับส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้ว และมูลค่ายุติธรรม
ของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่
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งบการเงินรวม  ณ วันซื้อหุ้น 

การจัดท างบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น จะมีเพียงงบเดียวเท่านั้น คือ งบแสดงฐานะการเงิน
รวม เนื่องจาก ในวันซื้อหุ้นทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย พึ่งเริ่มมีการรวมกิจการกัน จึงยังไม่มีการ
ด าเนินงานร่วมกัน ดังนั้น จึงยังไม่มีงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ ก าไรสะสมรวม 

การจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวม จะน ารายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ทั้งของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมารวมกันทีละบรรทัด โดยตัดราคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยกับส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การจัดท างบแสดงบ
แสดงฐานะการเงินรวมแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

1. การจัดท างบการเงินรวมเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย 

     การจัดท างบการเงินรวม จะต้องน างบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทุกบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมารวมกัน โดยจะต้องน ารายการแต่ละรายการมารวมกัน รวมถึงจะต้องมีการ
ปรับปรุง และตัดรายการต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยในการจัดท างบการเงินรวมจะมีการน ากระดาษท า
การมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การจัดท างบการเงินรวมง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งลักษณะของ
กระดาษท าการ จะแบ่งออกเป็น 5 ช่อง ดังนี้  

 

รายการ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย รายการปรับปรุงและตัดบัญชี งบการเงิน 

   เดบิต เครดิต รวม 

      

      

      

      

 

    1. ช่องที่ 1 ช่องรายการ  ช่องนี้มีไว้ส าหรับเขียนรายการต่าง ๆ ของงบการเงิน  การเรียง
รายการของแต่ละงบจะเป็นแบบรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการน าช่องงบการเงินรวม ไปใช้ในการ
จัดท า งบแสดงฐานะการเงิน  รายการต่าง ๆ ของบริษัทใหญ่ และ บริษัทย่อย ที่เป็นรายการ
เดียวกัน เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ฯลฯ ให้แสดงไว้บรรทัดเดียวกัน ส่วนรายการที่เป็น
ส่วนประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยที่ต้องท าการตัดบัญชี ได้แก่ ทุนหุ้นสามัญ ส่วนเกิน
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มูลค่าหุ้นสามัญ และก าไรสะสม  ให้แยกแสดงเป็นคนละบรรทัด กับรายการเดียวกันของบริษัท
ใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดบัญชีและออกยอดในช่องงบการเงินรวม 

    ในบางครั้งการปรับปรุงและตัดบัญชีเพื่อจัดท างบการเงินรวมอาจมีรายการเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากในงบการเงินที่มีอยู่ วิธีการท า ก็คือให้พิจารณาว่า รายการที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นรายการ
ประเภทใดและควรแสดงอยู่ในงบใด ก็ให้เพิ่มบรรทัดส าหรับรายการนั้น เช่น กรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อ
หุ้นของบริษัทย่อยในราคาทุนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิบริษัทย่อย เนื่องจาก บริษัท
ย่อยมีค่าความนิยม  ดังนั้นรายการปรับปรุงและตัดบัญชีจะมีค่าความนิยมเกิดขึ้น  และ ค่าความ
นิยมถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน จึงต้องเพิ่มบรรทัดส าหรับค่าความ
นิยมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน   
    2. ช่องที่ 2 ช่องบริษัทใหญ่  ช่องนี้มีไว้ส าหรับใส่จ านวนเงินของรายการต่าง ๆ ของ
บริษัทใหญ่ รายการใดที่เป็นรายการหัก ให้ใส่จ านวนเงินพร้อมกับใส่เครื่องหมายวงเล็บ   
    3. ช่องที่ 3 ช่องบริษัทย่อย  ช่องนี้มีไว้ส าหรับใส่จ านวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัท
ย่อย และ มีวิธีการท าเช่นเดียวกับของบริษัทใหญ่ 
    4. ช่องที่ 4 ช่องรายการปรับปรุงและตัดบัญชี  ช่องนี้ยังแบ่งได้อีก 2 ช่อง คือ ช่องเดบิต 
และ ช่องเครดิต มีไว้ส าหรับใส่จ านวนเงินที่ท าการปรับปรุงและตัดบัญชี เพื่อจัดท างบการเงินรวม 
โดยจะใส่หมายเลขของรายการปรับปรุงและตัดบัญชีไว้หน้าจ านวนเงินด้วย 

    5. ช่องที่ 5 ช่องงบการเงินรวม  ช่องนี้มีไว้ส าหรับกรอกจ านวนเงินที่เป็นยอดรวมของช่อง
ต่าง ๆ 3 ช่อง คือ ช่องบริษัทใหญ่ ช่องบริษัทย่อย และ ช่องรายการปรับปรุงและตัดบัญชี รายการ
ใดที่เป็นรายการหักให้ใส่จ านวนเงินพร้อมกับเครื่องหมายวงเล็บ  

   การจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย ในบท
น้ีจะมีการอธิบายวิธีการจัดท ากระดาษท าการ โดยแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ 3 กรณี ดังนี้ 

 

   กรณีที่ 1 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

      กรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัทย่อยทั้งหมดโดยจ่ายซื้อในมูลค่าตามบัญชี  ราคาที่จ่าย
ซื้อจะเท่ากับสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มี
ผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ในการ
ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น จึงมีเพียงการตัดรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัทใหญ่กับรายการส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท
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ย่อยเพียงรายการเดียว แล้วจึงน ารายการสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทใหญ่และบริษัท
ย่อยมารวมกันเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวม ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 3.1  

 

ตัวอย่างที่ 3.1  บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท เพชร จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด ทั้งหมด 
(100%) ในราคาตามบัญชี โดยการออกหุ้นสามัญ  4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทราคาตลาด
ของหุ้นมูลค่าหุ้นละ 130 บาท  งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เพชร จ ากัด และบริษัท ทอง 
จ ากัด ภายหลังจากการซื้อหุ้นแล้ว มีดังนี้ 

บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 45,000 

 ลูกหนี้ 50,000 

 สินค้าคงเหลือ 75,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 170,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 เงินลงทุนในบริษัททอง 520,000 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 560,000 

      อาคาร – สุทธิ 450,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 300,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,830,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,000,000 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 500,000 

     รวมหนี้สิน 650,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 900,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,350,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000,000 

 

บริษัท ทอง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 15,000 

 ลูกหนี้ 20,000 

 สินค้าคงเหลือ 35,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 70,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 230,000 

      อาคาร – สุทธิ 180,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 170,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 580,000 

      รวมสินทรัพย์ 650,000 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 30,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 100,000 

     รวมหนี้สิน 130,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 300,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 

 ก าไรสะสม 120,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 520,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 650,000 

  

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิบริษัท ทอง จ ากัด ณ วันซื้อหุ้น มีราคาเท่ากับมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สุทธิ 

 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ    

        ทุนหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น ราคาตลาด หุ้นละ 130 บาท   520,000 

    

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย    

          ทุนหุ้นสามญั  300,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  100,000  

          ก าไรสะสม  120,000 520,000 

ส่วนแตกต่าง              0 
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพือ่จัดท างบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  
หนว่ย : บาท 

  บริษัท 

เพชร 
บริษัท 

ทอง 
รายการปรับปรุงและตัดบัญช ีงบการเงนิ

รวม 
  เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ           

          สินทรัพย ์           

เงินสด 45,000 15,000      60,000 

ลูกหนี ้ 50,000 20,000      70,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 35,000      110,000 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง (100%) 520,000      (1)520,000    - 

ที่ดิน 560,000 230,000      790,000 

อาคาร 450,000 180,000      630,000 

อุปกรณ์ 300,000 170,000      470,000 

รวมสินทรัพย ์ 2,000,000 650,000      2,130,000 

          หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 150,000 30,000      180,000 

เงินกู ้ 500,000 100,000      600,000 

ทุนหุ้นสามัญ  - บริษัท เพชร 900,000        900,000 

ทุนหุ้นสามัญ - บริษัท ทอง   300,000  (1)300,000    - 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัทเพชร 200,000        200,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัททอง   100,000  (1)100,000    - 

ก าไรสะสม  - บริษัท เพชร 250,000        250,000 

ก าไรสะสม - บริษัท ทอง   120,000  (1)120,000    - 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000,000 650,000      2,130,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 ตามตัวอย่างที่ 3.1 รายการตัดบัญชี แสดงในรูปแบบ เดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 
(1)   ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด กับส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง จ ากัด 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ทอง จ ากัด   300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ทอง จ ากัด 100,000 

  ก าไรสะสม – บริษัท ทอง จ ากัด   120,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด    520,000 

 

งบการเงินรวมของบริษัท เพชร และ บริษัท ทอง แสดงได้ดังนี้ 
 

บริษัท เพชร และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 60,000 

 ลูกหนี้ 70,000 

 สินค้าคงเหลือ 110,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 240,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 790,000 

      อาคาร – สุทธิ 630,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 470,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,890,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,130,000 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 180,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 600,000 

     รวมหนี้สิน 780,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 900,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,350,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,130,000 

 

    กรณีที่ 2 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

        กรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จะต้องมีการ
วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุน กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้
ถือหุ้นบริษัทย่อยว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วน าไปปรับปรุงกับสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยแต่
ละรายการ รวมไปถึงการบันทึกต้นทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่ระบุได้ เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ซื้อเป็นค่าความนิยม  

         ผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อย เรียกว่า ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี   ซึ่งสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดผลต่างดังกล่าว มีดังนี้ 
            1. บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ ไม่มี ตัวตนซึ่งมิได้บันทึกไว้ในบัญชี เช่น ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร  จึงท าให้สินทรัพย์สุทธิที่แท้จริงของบริษัทย่อยมีราคาสูงกว่าราคาที่ปรากฏตามบัญชี 
            2. เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชี ซึ่งบริษัทย่อยอาจบันทึกบัญชีผิดพลาด เป็นสาเหตุ
ท าให้สินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ปรากฏตามบัญชีราคาต่ ากว่าราคาสินทรัพย์ที่แท้จริง 

            3. สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ณ วันที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้น อาจมีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่า
ราคาตามบัญชีที่บันทึกไว้เดิม และยังมิได้มีการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เหมาะสม 

            4. ค่าความนิยม(Goodwill) ที่เกดิจากการซื้อกิจการ 
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                         ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 3.2 

 

ตัวอย่างที่ 3.2 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท เพชร จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด ทั้งหมดในราคา
สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี โดยจ่ายช าระเป็นหุ้นสามัญ  5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทราคาตลาด
ของหุ้น มูลค่าหุ้นละ 130 บาท ผลต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ 
และมูลค่าของสินทรัพย์ ของบริษัท ทอง จ ากัด  แสดงมูลค่าตามบัญชีไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 
         มูลค่าตามบัญชี                มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ      35,000     20,000 

ท่ีดิน     230,000   330,000 

อาคาร     180,000   210,000 

อุปกรณ์     170,000   150,000 

 

งบการเงินของ บริษัท ทอง จ ากัด ใช้ข้อมูลเดิมจากตัวอย่างที่ 3.1 ส่วนงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท เพชร จ ากัด ภายหลังจากการซื้อหุ้นแล้ว มีดังนี้   

บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 45,000 

 ลูกหนี้ 50,000 

 สินค้าคงเหลือ 75,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 170,000 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัททอง 650,000 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 560,000 

      อาคาร – สุทธิ 450,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 300,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,960,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,130,000 

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 500,000 

     รวมหนี้สิน 650,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 1,000,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 230,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,480,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,130,000 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง  แสดงได้ดงนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ    

        ทุนหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ราคาตลาด หุ้นละ 130 บาท   650,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย    

          ทุนหุ้นสามญั  300,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  100,000  

          ก าไรสะสม  120,000 520,000 

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี   130,000 

 

กระจายส่วนเกินใหก้ับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
 มูลค่า

ตามบัญชี 
มูลค่า

ยุติธรรม 

 

ผลต่าง 
ส่วน
ได้เสีย 

จ านวนที่
กระจาย 

ปรับลด สินค้าคงเหลือ 35,000 20,000 (15,000) 100% (15,000) 

ปรับเพิ่ม ที่ดิน 230,000 330,000 100,000 100% 100,000 

ปรับเพิ่ม อาคาร 180,000 210,000 30,000 100% 30,000 

ปรับลด อุปกรณ์ 170,000 150,000 (20,000) 100% (20,000) 

         รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ 95,000 

         สว่นที่เหลือให้ถือเป็นค่าความนิยม (130,000 – 95,000) 35,000 

รวมส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 130,000 
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม  แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพือ่จัดท างบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  
 บริษัท บริษัท รายการปรับปรุงและตัดบัญช ีงบการเงนิ 

 เพชร ทอง เดบิต เครดิต รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ           

          สินทรัพย ์           

เงินสด 45,000 15,000      60,000 

ลูกหนี ้ 50,000 20,000      70,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 35,000    (2) 15,000  95,000 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง (100%) 650,000     

 (1) 520,000 

(2)  95,000 

(3)  35,000   

ที่ดิน 560,000 230,000  (2) 100,000    890,000 

อาคาร 450,000 180,000  (3) 30,000   660,000  

อุปกรณ์ 300,000 170,000   (2) 20,000  450,000  

ค่าความนิยม   (3) 35,000  35,000 

รวมสินทรัพย ์ 2,130,000 650,000      2,260,000 

   หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุน้           

เจ้าหน้ี 150,000 30,000      180,000 

เงินกู ้ 500,000 100,000      600,000 

ทุนหุ้นสามัญ - บริษัท เพชร 1,000,000        1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ -  บริษัท ทอง   300,000  (1) 300,000     

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท เพชร       230,000        230,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท ทอง   100,000  (1) 100,000     

ก าไรสะสม - บริษัท เพชร  250,000        250,000 

ก าไรสะสม - บริษัท ทอง                       120,000  (1) 120,000     

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,130,000 650,000      2,260,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 ตามตัวอย่างที่ 3.2 รายการตัดบัญชี แสดงในรูปแบบ เดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 
(1)   ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด กับส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง จ ากัด 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ทอง จ ากัด   300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ทอง จ ากัด 100,000 

  ก าไรสะสม – บริษัท ทอง จ ากัด   120,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด    520,000 

 

(2) โอนส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 เดบิต ที่ดิน      100,000 

  อาคาร        30,000 

  เครดิต สินค้าคงเหลือ        15,000  
   อุปกรณ์         20,000 

   เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด      95,000 

 

(3) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

 เดบิต ค่าความนิยม       35,000 

  เครดิต  เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด     35,000 

 

งบการเงินรวมของบริษัท เพชร และ บริษัท ทอง แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 60,000 

 ลูกหนี้ 70,000 

 สินค้าคงเหลือ 95,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 225,000 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 890,000 

      อาคาร – สุทธิ 660,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 450,000 

 ค่าความนิยม 35,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,035,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,260,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 180,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 600,000 

     รวมหนี้สิน 780,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 1,000,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 230,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,480,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,260,000 

 

   กรณีที่ 3 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

      บริษัทใหญ่อาจซื้อหุ้นในบริษัทย่อยในราคาต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี  ท าให้เกิดผลต่าง
ระหว่างราคาทนุของเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ท่ี
เรียกว่า ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีสูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน    สาเหตุที่ท าให้เกิดผล
ต่างดังกล่าว มีดังนี้ 
            1. เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีในสมุดบัญชีของบริษัทย่อย อันเป็นเหตุให้สินทรัพย์
สุทธิมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นเพราะสินทรัพย์ของบริษัทย่อยสูงกว่าราคาจริงที่บันทึก
ไว้ หรือเพราะมีหนี้สินที่มิได้บันทึกบัญชีไว ้
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            2. สินทรัพย์ของบริษัทย่อยมีราคาปัจจุบันต่ ากว่าราคาที่บันทึกบัญชีไว้ และยังมิได้
ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม 

            3. ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่งเกิดจากการที่มีการซื้อกิจการ
ในราคาถูกหรือต่ ามาก 

           ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 3.3 

 

ตัวอย่างที่ 3.3 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท เพชร จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด ทั้งหมดในราคา
ต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี โดยจ่ายช าระเป็นหุ้นสามัญ  2,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ราคาตลาด
ของหุ้น มูลค่าหุ้นละ 130 บาท  ผลต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ ของบริษัท ทอง 
จ ากัด ราคาไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
             ราคาตามบัญชี                มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ      35,000     40,000 

ที่ดิน     230,000   140,000 

อาคาร     180,000   120,000 

อุปกรณ์     170,000   185,000 

 

งบการเงินของ บริษัท ทอง จ ากัด ใช้ข้อมูลเดิมจากตัวอย่างที่ 3.1 ส่วนงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท เพชร จ ากัด ภายหลังจากการซื้อหุ้นแล้ว มีดังนี้   

 

บริษัท เพชร จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25X1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 45,000 

 ลูกหนี้ 50,000 

 สินค้าคงเหลือ 75,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 170,000 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 เงินลงทุนในบริษัททอง 364,000 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 560,000 

      อาคาร – สุทธิ 450,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 300,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,674,000 

      รวมสินทรัพย์ 1,844,000 

 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 150,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 500,000 

     รวมหนี้สิน 650,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 780,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 164,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,194,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,844,000 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ    

        ทุนหุ้นสามัญ 2,800 หุ้น ราคาตลาด หุ้นละ 130 บาท   364,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย    

          ทุนหุ้นสามญั  300,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  100,000  

          ก าไรสะสม  120,000 520,000 

ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน   (156,000) 

 

กระจายส่วนเกินใหก้ับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
 มูลค่า

ตามบัญชี 
มูลค่า

ยุติธรรม 

 

ผลต่าง 
ส่วน
ได้เสีย 

จ านวนที่
กระจาย 

ปรับเพิ่ม สินค้าคงเหลือ 35,000 40,000 5,000 100% 5,000 

ปรับลด ที่ดิน 230,000 140,000 (90,000) 100% (90,000) 

ปรับลด อาคาร 180,000 120,000 (60,000) 100% (60,000) 

ปรับเพิ่ม อุปกรณ์ 170,000 185,000 15,000 100% 15,000 

         รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ (130,000) 

         ส่วนที่เหลือถือเป็นก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

                     (156,000-130,000) 

 

(26,000) 

รวมส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน (156,000) 
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม  แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพือ่จัดท างบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  
หนว่ย : บาท 

 บริษัท บริษัท รายการปรับปรุงและตัดบัญช ี งบการเงนิ 

 เพชร ทอง เดบิต เครดิต รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ           

          สินทรัพย ์           

เงินสด 45,000 15,000      60,000 

ลูกหนี ้ 50,000 20,000    70,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 35,000 (2) 5,000   115,000 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง (100%) 364,000   

(2) 130,000 

(3) 26,000 (1)520,000   

ที่ดิน 560,000 230,000  (2) 90,000  700,000 

อาคาร 450,000 180,000  (2) 60,000  570,000 

อุปกรณ์ 300,000 170,000 (2) 15,000   485,000 

รวมสินทรัพย ์ 1,844,000 650,000    2,000,000 

          หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น        

เจ้าหน้ี 150,000 30,000    180,000 

เงินกู ้ 500,000 100,000    600,000 

ทุนหุ้นสามัญ - บริษัท เพชร 780,000      780,000 

ทุนหุ้นสามัญ -  บริษัท ทอง   300,000 (1) 300,000    

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท เพชร       164,000      164,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท ทอง   100,000 (1) 100,000    

ก าไรสะสม - บริษัท เพชร  250,000      250,000 

ก าไรสะสม - บริษัท ทอง                      120,000 (1) 120,000   

ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากวา่มลูค่า
ยุติธรรม    (3) 26,000 26,000 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,844,000 650,000      2,000,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 ตามตัวอย่างที่ 3.3 รายการตัดบัญชี แสดงในรูปแบบ เดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 
 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด กับส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง จ ากัด 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ทอง จ ากัด   300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ทอง จ ากัด 100,000 

  ก าไรสะสม – บริษัท ทอง จ ากัด   120,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด    520,000 

 

(2) โอนส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุนไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 เดบิต สินค้าคงเหลือ         5,000 

  อุปกรณ์        15,000 

  เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด   130,000 

  เครดิต ที่ดิน         90,000 

   อาคาร         60,000 

 

(3) บันทึกก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด   26,000 

  เครดิต ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม   26,000 

 

งบการเงินรวมของบริษัท เพชร และ บริษัท ทอง แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 60,000 

 ลูกหนี้ 70,000 

 สินค้าคงเหลือ 115,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 245,000 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 700,000 

      อาคาร – สุทธิ 570,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 485,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,755,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,000,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 180,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 600,000 

     รวมหนี้สิน 780,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 780,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 164,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

 ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 26,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000,000 

 

2. การจัดท างบการเงินรวมเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยเพียงบางส่วน 

    กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยเพียงบางส่วนในที่นี้หมายถึง จ านวนเท่าใดก็ได้ที่สูง
กว่า 50% แต่ ต่ ากว่า 100%   เช่น 60%  70%  หรือ 80%  ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัท
ย่อยจึงไม่ใช่จ านวนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของบริษัทย่อย แต่เป็นจ านวนที่คิดตามอัตราส่วนที่บริษัท
ใหญ่ถือหุ้นบริษัทย่อย ส าหรับผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่เหลืออยู่ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือหลายราย 
ซึ่งเรียกว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non – Controlling interest (NCI))  จะมีส่วนได้
เสียในบริษัทย่อยเท่ากับจ านวนสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่คิดตามอัตราส่วน ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมท่ีมีอยู่ในบริษัทย่อย จ านวนส่วนได้เสีย ดังกล่าวนี้เรียกว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
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ควบคุม ซึ่งจะแสดงเป็นรายการหนึ่งแยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

    การจัดท างบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น เมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยบางส่วน
สามารถอธิบายได้ 3 กรณี คือ 

 

    กรณีที่ 1 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย กรณีถือหุ้นเพียงบางส่วน 

        บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยบางส่วนโดยจ่ายซื้อในมูลค่าตามบัญชี  ซึ่งราคาจ่ายซื้อ
จะเท่ากับสินทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้อหุ้นของบริษัทย่อยที่คิดตามอัตราส่วนที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัท
ย่อย 

          การท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้นในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อย
บางส่วนในราคาตามบัญชี จะตัดรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทใหญ่กับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่อย   และส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมตามอัตราส่วนที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงใด เนื่องจากราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 3.4 

 

ตัวอย่างที่ 3.4 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย กรณีถือหุ้นเพียงบางส่วน 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท เพชร จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด 80% ในราคา
ตามบัญชี โดยช าระเป็นหุ้นสามัญ  4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ราคาตลาดของหุ้นมูลค่าหุ้น
ละ 104 บาท  ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 ของทั้งสองบริษัท ภายหลัง
จากการบันทึกการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว มีดังนี้ 
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 บริษัท เพชร บริษัท ทอง 
 เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 45,000  15,000  

ลูกหนี้ 50,000  20,000  

สินค้าคงเหลือ 75,000  35,000  

เงินลงทุนในบริษัท ทอง 416,000    

ที่ดิน 560,000  230,000  

อาคาร 450,000  180,000  

อุปกรณ์ 300,000  170,000  

เจ้าหนี้  150,000  30,000 

เงินกู ้  500,000  100,000 

ทุนหุ้นสามญั  900,000  300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  96,000  100,000 

ก าไรสะสม  250,000  120,000 

 1,896,000 1,896,000 650,000 650,000 

 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ    

        ทุนหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น ราคาตลาด หุ้นละ 104 บาท   416,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ    

        สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ   520,000  

        คูณ  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  20% 104,000 

 รวม    520,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย    

          ทุนหุ้นสามญั  300,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  100,000  

          ก าไรสะสม  120,000 520,000 

ผลต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่าตามบัญชี              0 
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม  แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพือ่จัดท างบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  
หนว่ย : บาท 

  บริษัท บริษัท  รายการปรับปรุงและตัดบัญช ี งบการเงนิ 

  เพชร ทอง เดบิต เครดิต รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ           

          สินทรัพย ์           

เงินสด 45,000 15,000      60,000 

ลูกหนี ้ 50,000 20,000      70,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 35,000      110,000 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง (80%) 416,000      (1) 416,000   

ที่ดิน 560,000 230,000      790,000 

อาคาร 450,000 180,000      630,000 

อุปกรณ์ 300,000 170,000      470,000 

รวมสินทรัพย ์ 1,896,000 650,000      2,130,000 

          หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น           

เจ้าหน้ี 150,000 30,000      180,000 

เงินกู ้ 500,000 100,000      600,000 

ทุนหุ้นสามัญ - บริษัท เพชร 900,000        900,000 

ทุนหุ้นสามัญ -  บริษัท ทอง   300,000  (1) 300,000     

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท เพชร       96,000        96,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท ทอง   100,000  (1)100,000     

ก าไรสะสม - บริษัท เพชร  250,000        250,000 

ก าไรสะสม - บริษัท ทอง                       120,000  (1) 120,000     

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ        (4) 104,000 104,000  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,896,000 650,000      2,130,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 ตามตัวอย่างที่ 3.4 รายการตัดบัญชี แสดงในรูปแบบ เดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 
 (1)   ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด กับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง จ ากัด 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ทอง จ ากัด   300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ทอง จ ากัด 100,000 

  ก าไรสะสม – บริษัท ทอง จ ากัด   120,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด    416,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)  104,000 

  

 

งบการเงินรวมของบริษัท เพชร และ บริษัท ทอง แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 60,000 

 ลูกหนี้ 70,000 

 สินค้าคงเหลือ 110,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 240,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 790,000 

      อาคาร – สุทธิ 630,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 470,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,890,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,130,000 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 180,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 600,000 

     รวมหนี้สิน 780,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 900,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 96,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI) 104,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,350,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,130,000 

 

   กรณีที่ 2 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย กรณีถือหุ้นเพียงบางส่วน 

      เมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยบางส่วนในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จะมีส่วนเกิน
ของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเกิดขึ้น ผลต่างดังกล่าวนี้มีสาเหตุมาจากการที่
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยบางรายการอาจแสดงมูลค่าตามบัญชีต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม หรือหนี้สิน
บางรายการแสดงมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม หรืออาจจะมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้
มีการบันทึกบัญชี รวมทั้งอาจจะมีค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 

      การจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวมจะต้องมีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีทฤษฎีในการปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่ 3 ทฤษฎี ดังได้
กล่าวไว้แล้วคือ ทฤษฎีความเป็นเจ้าของ (The proprietary theory)  ทฤษฎีความเป็นบริษัทใหญ่ 
(The parent company theory) และทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน (The entity theory)  

                  ตัวอย่างที่จะอธิบายต่อไปนี้ จะใช้ ทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน ในการจัดท างบแสดง
ฐานะการเงินรวม ตามแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 3.5 
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ตัวอย่างที่ 3.5 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย กรณีถือหุ้นเพียงบางส่วน 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท เพชร จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด 80% ในราคา
สูงกว่าราคาตามบัญชี โดยช าระเป็นหุ้นสามัญ  5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทราคาตลาดของ
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 120 บาท  ผลต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ 
และมูลค่าของสินทรัพย์ ของบริษัท ทอง จ ากัด  แสดงมูลค่าตามบัญชีไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 
          มูลค่าตามบัญชี                มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ      35,000     20,000 

ที่ดิน     230,000   330,000 

อาคาร     180,000   210,000 

อุปกรณ์     170,000   150,000 

ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 ของทั้งสองบริษัท ภายหลังจาก
การบันทึกการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว มีดังนี้ 

 บริษัท เพชร บริษัท ทอง 
 เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 45,000  15,000  

ลูกหนี้ 50,000  20,000  

สินค้าคงเหลือ 75,000  35,000  

เงินลงทุนในบริษัท ทอง 600,000    

ที่ดิน 560,000  230,000  

อาคาร 450,000  180,000  

อุปกรณ์ 300,000  170,000  

เจ้าหนี้  150,000  30,000 

เงินกู ้  500,000  100,000 

ทุนหุ้นสามญั  1,000,000  300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  180,000  100,000 

ก าไรสะสม  250,000  120,000 

 2,080,000 2,080,000 650,000 650,000 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ   

        ทุนหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ราคาตลาด หุ้นละ 120 บาท  600,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ   

        สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ  520,000  

        คูณ  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 20% 104,000 

 รวม   704,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย   

          ทุนหุ้นสามญั 300,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000  

          ก าไรสะสม 120,000 520,000 

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี  184,000 

กระจายส่วนเกินใหก้ับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
  บริษัท

ใหญ่ 

 

NCI 

ปรับลด สินค้าคงเหลือ (15,000) x 80%   (12,000) (3,000) 

ปรับเพิ่ม ที่ดิน 100,000 x 80%   80,000 20,000 

ปรับเพิ่ม อาคาร   30,000 x 80%   24,000 6,000 

ปรับลด อุปกรณ์ (20,000) x 80%   (16,000) (4,000) 

รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ 76,000 19,000 

ส่วนทีเ่หลือถือเป็นค่าความนิยม (184,000 – 76,000) 108,000  

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 184,000  
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม  แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพือ่ท างบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 

หนว่ย : บาท 

  บริษัท บริษัท  รายการปรับปรุงและตัดบัญช ี งบการเงนิ 

  เพชร ทอง เดบิต เครดิต รวม 

 งบแสดงฐานะการเงนิ           

          สินทรัพย ์           

เงินสด 45,000 15,000      60,000 

ลูกหนี ้ 50,000 20,000      70,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 35,000   (2) 15,000   95,000 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง (80%) 600,000     

(1) 416,000 

(2) 76,000 

(3) 108,000 -  

ที่ดิน 560,000 230,000  (2) 100,000    890,000 

อาคาร 450,000 180,000  (2) 30,000   660,000  

อุปกรณ์ 300,000 170,000    (2) 20,000  450,000 

ค่าความนิยม   (3) 108,000  108,000 

รวมสินทรัพย ์ 2,080,000 650,000      2,333,000 

          หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น           

เจ้าหน้ี 150,000 30,000     180,000  

เงินกู ้ 500,000 100,000      600,000 

ทุนหุ้นสามัญ - บริษัท เพชร 1,000,000        1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ -  บริษัท ทอง   300,000  (1) 300,000     

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท เพชร      180,000       180,000  

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั  - บริษัท ทอง   100,000  (1) 100,000     

ก าไรสะสม - บริษัท เพชร  250,000       250,000  

ก าไรสะสม - บริษัท ทอง                       120,000  (1) 120,000     

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ(NCI)       

 (1) 104,000 

(2) 19,000 123,000  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,080,000 650,000      2,333,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 ตามตัวอย่างที่ 3.5 รายการตัดบัญชี แสดงในรูปแบบ เดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 
 (1)  ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด กับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง จ ากัด 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ทอง จ ากัด   300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ทอง จ ากัด 100,000 

  ก าไรสะสม – บริษัท ทอง จ ากัด   120,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด (80%)   416,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)  104,000 

 

(2) โอนส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 เดบิต ที่ดิน      100,000 

  อาคาร        30,000 

  เครดิต สินค้าคงเหลือ        15,000  
   อุปกรณ์         20,000 

   เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด (80%)     76,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    19,000 

 

(3) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ  

เดบิต ค่าความนิยม     108,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด (80%)   108,000 
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งบการเงินรวมของบริษัท เพชร และ บริษัท ทอง แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 60,000 

 ลูกหนี้ 70,000 

 สินค้าคงเหลือ 95,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 225,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 890,000 

      อาคาร – สุทธิ 660,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 450,000 

 ค่าความนิยม 108,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,108,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,333,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 180,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 600,000 

     รวมหนี้สิน 780,000 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนหุ้นสามญั 1,000,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 180,000 

 ก าไรสะสม 250,000 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI) 123,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,553,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,333,000 

 

    กรณีที่ 3 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย กรณีถือหุ้นเพียงบางส่วน 

       เมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยบางส่วนในราคาต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ส่วนเกิน
ของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับผลต่างระหว่างราคาที่
บริษัทใหญ่จ่ายซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ซึ่ง
จะต้องน าไปปรับสินทรัพย์หรือหนี้สินของบริษัทย่อยให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ซึ่งการปรับสินทรัพย์หรือหนี้สินของบริษัทย่อยในการจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวม 
อาจจะปรับสินทรัพย์หรือหนี้สินของบริษัทย่อยเฉพาะส่วนที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นอยู่ตามวิธีทฤษฎีการ
เป็นเจ้าของ  หรือปรับสินทรัพย์หรือหนี้สินทั้งหมดของบริษัทย่อยตามวิธีทฤษฎีหน่วยงาน 
เช่นเดียวกับกรณีซื้อหุ้นบริษัทย่อยบางส่วนในราคาสูงกว่าราคาตามบัญชี ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะกรณีที่ปรับสินทรัพย์หรือหนี้สินของบริษัทย่อยทั้งหมดตามทฤษฏีหน่วยงาน ดังแสดงได้ตาม
ตัวอย่างที่ 3.6 

 

ตัวอย่างที่ 3.6 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย กรณีถือหุ้นเพียงบางส่วน 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท เพชร จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ทอง จ ากัด 80% ในราคา
ต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี โดยช าระเป็นหุ้นสามัญ  2,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทราคาตลาดของ
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 104 บาทผลต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ ของบริษัท ทอง จ ากัด  

ราคาไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 
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          มูลค่าตามบัญชี               มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ      35,000     40,000 

ที่ดิน     230,000   140,000 

อาคาร     180,000   120,000 

อุปกรณ์     170,000   185,000 

 

ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 ของทั้งสองบริษัท ภายหลังจาก
การบันทึกการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว มีดังนี้ 
 

 บริษัท เพชร บริษัท ทอง 
 เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 45,000  15,000  

ลูกหนี้ 50,000  20,000  

สินค้าคงเหลือ 75,000  35,000  

เงินลงทุนในบริษัท ทอง 291,200    

ที่ดิน 560,000  230,000  

อาคาร 450,000  180,000  

อุปกรณ์ 300,000  170,000  

เจ้าหนี้  150,000  30,000 

เงินกู ้  500,000  100,000 

ทุนหุ้นสามญั  680,000  300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  191,200  100,000 

ก าไรสะสม  250,000  120,000 

 1,771,200 1,771,200 650,000 650,000 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ   

        ทุนหุ้นสามัญ 2,800 หุ้น ราคาตลาด หุ้นละ 104 บาท  291,200 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ   

        สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ  520,000  

        คูณ  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 20% 104,000 

 รวม   395,200 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย   

       ทุนหุ้นสามัญ 300,000  

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000  

       ก าไรสะสม 120,000 520,000 

ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน  (124,800) 

กระจายส่วนเกินใหก้ับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
  บริษัท

ใหญ่ 

 

NCI 

ปรับเพิ่ม สินค้าคงเหลือ     5,000 x 80% 4,000 1,000 

ปรับลด ที่ดิน (90,000) x 80% (72,000) (18,000) 

ปรับลด อาคาร (60,000) x 80% (48,000) (12,000) 

ปรับเพิ่ม อุปกรณ์   15,000 x 80% 12,000 3,000 

รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ (104,000) (26,000) 

ส่วนทีเ่หลือถือเป็นก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

                                                             (124,800-104,000) 

 

(20,800) 

ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน (124,800)  
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม  แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพือ่ท างบการเงินรวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 

หนว่ย : บาท 

  บริษัท บริษัท  รายการปรับปรุงและตัดบัญช ีงบการเงนิ 

  เพชร ทอง เดบิต เครดิต รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ           

          สินทรัพย ์           

เงินสด 45,000 15,000      60,000 

ลูกหนี ้ 50,000 20,000      70,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 35,000  (2) 5,000   115,000  

เงินลงทุนในบริษัท ทอง (80%) 291,200   

 (2) 104,000 

 (3) 20,800  (1) 416,000   

ที่ดิน 560,000 230,000    (2) 90,000  700,000 

อาคาร 450,000 180,000    (2) 60,000 570,000  

อุปกรณ์ 300,000 170,000  (2) 15,000   485,000  

รวมสินทรัพย ์ 1,771,200 650,000      2,000,000 

          หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น           

เจ้าหน้ี 150,000 30,000     180,000  

เงินกู ้ 500,000 100,000      600,000 

ทุนหุ้นสามัญ - บริษัท เพชร 680,000        680,000 

ทุนหุ้นสามัญ -  บริษัท ทอง   300,000  (1) 300,000     

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท เพชร       191,200       191,200  

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั - บริษัท ทอง   100,000  (1) 100,000     

ก าไรสะสม - บริษัท เพชร  250,000       250,000  

ก าไรสะสม - บริษัท ทอง                       120,000  (1) 120,000     

ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากวา่มลูค่ายุติธรรม    (3) 20,800 20,800 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (NCI)      (2) 26,000 (1) 104,000  78,000  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,771,200 650,000      2,000,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 ตามตัวอย่างที่ 3.6 รายการตัดบัญชี แสดงในรูปแบบ เดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 
(1)   ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด กับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทอง จ ากัด 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ทอง จ ากัด   300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ทอง จ ากัด 100,000 

  ก าไรสะสม – บริษัท ทอง จ ากัด   120,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด (80%)   416,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)  104,000 

 

(2) โอนส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 เดบิต สินค้าคงเหลือ         5,000 

  อุปกรณ์        15,000 

เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด (80%)  104,000 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)           26,000 

  เครดิต ที่ดิน         90,000  
   อุปกรณ์                   60,000 

 

(3) บันทึกก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ทอง จ ากัด (80%)  20,800 

  เครดิต ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม   20,800 
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งบการเงินรวมของบริษัท เพชร และ บริษัท ทอง แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท เพชร และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสด 60,000 

 ลูกหนี้ 70,000 

 สินค้าคงเหลือ 115,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 245,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

      ที่ดิน 700,000 

      อาคาร – สุทธิ 570,000 

      อุปกรณ์ – สุทธิ 485,000 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,755,000 

      รวมสินทรัพย์ 2,000,000 

   

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เจ้าหนี้ 180,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 เงินกู ้ 600,000 

     รวมหนี้สิน 780,000 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนหุ้นสามญั 680,000 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 191,200 

 ก าไรสะสม 250,000 

 ก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 20,800 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI) 78,000 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220,000 

      รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000,000 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน ได้ก าหนดให้บริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยข้อมูล
ทุกข้อต่อไปนี้ในงบการเงินรวม 

 1. ชื่อของบริษัทย่อย 

 2. สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 

 3. สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 4. สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในกรณีที่ต่าง
จากสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 5. ก าไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน 

 6.  ยอดสะสมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

 7. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย 

 

สรุป  

 งบการเงินรวม หมายถึง การน างบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทุกบริษัทของ
บริษัทใหญ่มารวมเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินของ
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัทใหญ่  โดยการ
จัดท างบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น จะมีเพียงงบเดียวเท่านั้น คือ งบแสดงฐานะการเงินรวม  ซึ่งแยก
พิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ  1) การจัดท างบการเงินรวมเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท
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ย่อย  2) การจัดท างบการเงินรวมเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยเพียงบางส่วน  โดยในแต่ละ
กรณียังแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย   2) บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่า
สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย  3) บัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

ในการจัดท างบการเงินรวมมีหลักการวิธีปฏิบัติมีอยู่ 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีความเป็นเจ้าของ 
(The proprietary theory)  ทฤษฎีความเป็นบริษัทใหญ่ (The parent company theory) และ
ทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน (The entity theory) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน ที่จะตีราคา
สินทรัพย์ หนี้สินของบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่และในส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x5 บริษัท อริสรา จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญจ านวน 900 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 110 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิส่วนได้เสียในบริษัท ธราพงษ์ 
จ ากัด 60%   
 งบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัทก่อนการซื้อหุ้น แสดงได้ดังนี้ 

                                                                                  หน่วย : บาท 

    บริษัท อริสรา จ ากัด บริษัท ธราพงษ์ จ ากัด 

เงินสด     25,000     4,000 

ลูกหนี้การค้า    10,000   10,000 

สินค้าคงเหลือ    95,000     9,000 

อาคารและอุปกรณ์             140,000   56,000 

ที่ดิน               190,000            110,000 

 รวมสินทรัพย์             460,000            189,000 

เจ้าหนี้การค้า    30,000   24,000 

ทุนหุ้นสามญั(มลูค่าหุ้นละ100บาท)        250,000            100,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ             100,000              50,000 

ก าไรสะสม                                              80,000                         15,000 

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  460,000                        189,000 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ของบริษัท ธราพงษ์ จ ากัด มีราคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

 

ให้ท า  1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท อริสรา จ ากัด ส าหรับการบันทึกการ
ลงทุนซื้อหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 25x5 

 2. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท อริสรา จ ากัด ภายหลังการซื้อหุ้นในบริษัท ธราพงษ์ 
จ ากัด 
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ข้อ 2.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท เขาค้อ จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ใน บริษัท 
เขาทราย จ ากัด ทั้งหมด ในราคา 740,000 บาท งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เขาทราย จ ากัด
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม มีดังต่อไปนี้ 

     หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 98,000 98,000 

ลูกหนี้ 47,000 40,000 

สินค้าคงเหลือ 146,000 135,000 

อาคารและอุปกรณ์ 190,000 180,000 

ที่ดิน 380,000 430,000 

     รวมสินทรัพย์ 861,000 883,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 61,000 61,000 

เงินกู ้ 100,000 100,000 

ทุนหุ้นสามญั(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 400,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000  

ก าไรสะสม 100,000  

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 861,000  

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 
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ข้อ 3.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท มีนา จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ใน บริษัท  
จ ากัด เมษา ทั้งหมด ในราคา 410,000 บาท งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เมษา จ ากัด
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม มีดังต่อไปนี้ 

     หน่วย : บาท 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์   

เงินสด 23,000 23,000 

ลูกหนีก้ารค้า 130,000 120,000 

สินค้าคงเหลือ 75,000 80,000 

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 110,000 119,000 

ที่ดิน 220,000 200,000 

     รวมสินทรัพย์ 558,000 542,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 118,000 118,000 

ทุนหุ้นสามญั(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 200,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 150,000  

ก าไรสะสม 90,000  

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 558,000  

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 
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ข้อ 4. บริษัท ธิตารีย์ จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ณัฐนิชา จ ากัด จ านวน 70% เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม 25x1 โดยจ่ายเงินสด จ านวน 650,000 บาท 

 งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ธิตารีย์ จ ากัด และ บริษัท ณัฐนิชา จ ากัด แสดงราคา
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อหุ้น เป็นดังนี้ 

หน่วย : บาท 

 บริษัท ธิตารีย์  บริษัท ณัฐนิชา  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม  

                    สินทรัพย์     

เงินสด 900,000 55,000 55,000  

ลูกหนีก้ารค้า 75,000 80,000 70,000  

สินค้าคงเหลือ 136,000 130,000 150,000  

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 254,000 210,000 180,000  

ที่ดิน 350,000 350,000 400,000  

          รวมสินทรัพย์ 1,715,000 825,000   

                 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

เจ้าหนี้ 65,000 25,000 25,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) 1,000,000 500,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 300,000 100,000   

ก าไรสะสม 350,000 200,000   

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,715,000 825,000   

 

ให้ท า  1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ธิตารีย์ จ ากัด หลังการซื้อหุ้น 

2. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 4. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทธิตารีย์และบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 5. บริษัท ศรราม จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สมชาย จ ากัด จ านวน 80% เมือ่วันที่ 1 
มกราคม 25x1 โดยจ่ายเงินสด จ านวน 250,000 บาท 

 งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ศรราม จ ากัด และ บริษัท สมชาย จ ากัด แสดงราคา
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อหุ้น เป็นดังนี้ 

หน่วย : บาท 

 บริษัท ศรราม  บริษัท สมชาย  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม  

                    สินทรัพย์     

เงินสด 330,000 80,000 80,000  

ลูกหนีก้ารค้า 120,000 56,000 60,000  

สินค้าคงเหลือ 85,000 69,000 60,000  

เครื่องใช้ส านักงาน 64,000 95,000 110,000  

ที่ดิน 130,000 152,000 132,000  

          รวมสินทรัพย์ 729,000 452,000   

                 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

เจ้าหนี้ 149,000 72,000 72,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) 300,000 200,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 100,000   

ก าไรสะสม 180,000 80,000   

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 729,000 452,000   

 

ให้ท า  1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ศรราม จ ากัด หลังการซื้อหุ้น 

2. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 4. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทศรรามและบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 6. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท ฟ้าใส จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ ในบริษัท สายน้ า  จ ากัด 80% 

โดยบริษัท ฟ้าใส จ ากัดได้ออกหุ้นสามัญของบริษัทให้จ านวน  3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ราคาตลาดของหุ้น มมีูลค่าหุ้นละ 115 บาท งบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัทก่อนที่จะรวม
ธุรกิจมีดังต่อไปนี้ 

     หน่วย : บาท 

 บริษัท ฟ้าใส บริษัท สายน้ า 
สินทรัพย์   

เงินสด 85,000 24,000 

ลูกหนี้ 140,000 89,000 

สินค้าคงเหลือ 96,000 70,000 

อาคารและอุปกรณ์ 240,000 87,000 

ที่ดิน 350,000 170,000 

     รวมสินทรัพย์ 911,000 440,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 29,000 10,000 

เงินกู ้ 200,000 50,000 

ทุนหุ้นสามญั(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 400,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 80,000 50,000 

ก าไรสะสม 202,000 130,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 911,000 440,000 

 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทสายน้ า จ ากัด มีราคาเท่ากับราคายุติธรรม 
ยกเว้น สินค้าคงเหลือมีราคาต่ าไป 20,000 บาท และ อาคารและอุปกรณ์มีราคาต่ าไป 5,000 บาท 

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฟ้าใสและบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 7. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ส้ม จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เขียว จ ากัด จ านวน 
90%  โดยออกหุ้นสามัญของ บริษัท ส้ม จ ากัด จ านวน 10,000 หุ้น ให้บริษัท เขียว จ ากัด  หุ้น
สามัญของบริษัทส้ม จ ากัด มีมูลค่าหุ้นละ  50 บาท ณ วันเดียวกันนี้ ราคาตลาดของหุ้นสามัญ 
ของ บริษัท ส้ม จ ากัด หุ้นละ 60 บาท งบแสดงฐานะการเงินของบริษัททั้งสองก่อนรวมธุรกิจ เป็น
ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

 บริษัท ส้ม จ ากัด บริษัท เขียว จ ากัด  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม  

                    สินทรัพย์     

เงินสด 600,000 200,000 200,000  

ลูกหนี้ 300,000 100,000 100,000  

สินค้าคงเหลือ 120,000 40,000 40,000  

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 80,000 60,000 70,000  

ที่ดิน 800,000 200,000 250,000  

          รวมสินทรัพย์ 1,900,000 600,000   

                 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

เจ้าหนี้ 100,000 25,000 25,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) 1,000,000 400,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 100,000   

ก าไรสะสม 600,000 75,000   

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,900,000 600,000   

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทส้มและบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 8.  วันที ่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท อัจจิมา จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงใน บริษัท  
วรินทร จ ากัด  จ านวน 7,000 หุ้น  จ่ายเงินไป 122,400 บาท  ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงิน
ของ บริษัท อัจจิมา จ ากัด  หลังจากซื้อหุ้นในบริษัท วรินทร จ ากัด และงบแสดงฐานะการเงิน  ของ
บริษัท วรินทร จ ากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1   

หน่วย : บาท 

 บริษัท อัจจิมา บริษัท วรินทร  

 มูลค่าตามบัญชี   มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม  

          สินทรัพย์     

เงินสด 22,500 12,500 12,500  

ลูกหนี้ 36,000 17,000 17,000  

สินค้าคงเหลือ 54,500 20,000 30,000  

อุปกรณ์ 45,500 17,500 15,000  

อาคาร 78,000 35,000 40,000  

ที่ดิน 250,000 50,000 65,000  

เงินลงทุนในบริษัท วรินทรจ ากัด 122,400             - -  

    รวมสินทรัพย์ 608,900 152,000   

          หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

เจ้าหนี้ 26,500 5,500 5,500  

เงินกู ้ 58,000 13,000 13,000  

ทุนหุ้นสามญั (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 500,000 100,000 -  

ก าไรสะสม 24,400 33,500 -  

   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 608,900 152,000   

     

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทอัจจิมาและบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 9. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท พุทโท จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ธัมโม จ ากัด 60% โดยช าระ
เป็นเงินสดจ านวน  100,000 บาท ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 ของทั้ง
สองบริษัท ภายหลังจากการบันทึกการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

 บริษัท พุทโท บริษัท ธัมโม 

 เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 75,000  15,000  

ลูกหนี้ 59,000  24,000  

สินค้าคงเหลือ 48,000  45,000  

เงินลงทุนในบริษัท ธัมโม 100,000    

ที่ดิน 290,000  160,000  

อาคาร 150,000  40,000  

อุปกรณ์ 33,000  16,000  

เจ้าหนี้การค้า  54,000  30,000 

ทุนหุ้นสามญั  400,000  100,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  120,000  80,000 

ก าไรสะสม  181,000  90,000 

 755,000 755,000 300,000 300,000 

 

สินทรัพย์ ของบริษัท ธัมโม จ ากัด  มีราคาไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 
          มูลค่าตามบัญชี               มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ      45,000     40,000 

ที่ดิน     160,000   170,000 

อาคาร       40,000     20,000 

อุปกรณ์       16,000     10,000 

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทพุทโทและบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 10. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x5 บริษัท ทิวา จ ากัด ซื้อหุ้นในบริษัท ราตรี จ ากัด 95% โดยช าระ
เป็นเงินสดจ านวน  200,000 บาท ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในวันที่ 1 มกราคม 25x5 ของทั้ง
สองบริษัท ภายหลังจากการบันทึกการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว มีดังนี้ 

 บริษัท ทิวา บริษัท ราตรี 
 เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 120,000  47,000  

ลูกหนี้ 56,000  35,000  

สินค้าคงเหลือ 45,000  55,000  

เงินลงทุนในบริษัท ราตรี 200,000    

เครื่องใช้ส านักงาน 36,000  33,000  

อาคารและอุปกรณ์ 186,000  60,000  

เจ้าหนี้การค้า  129,000  30,000 

ทุนหุ้นสามญั  400,000  150,000 

ก าไรสะสม  114,000  50,000 

 643,000 643,000 230,000 230,000 

 

สินทรัพย์ ของบริษัท ราตรี จ ากัด  มรีาคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัททิวาและบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น 
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ข้อ 10. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x7  บริษัท แอบรัก จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ ในบริษัท ออนไลน์  จ ากัด 
80% โดยบริษัท ออนไลน์ จ ากัดได้ออกหุ้นสามัญของบริษัทให้จ านวน  2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาทราคาตลาดของหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 110 บาท งบแสดงฐานะการเงินของทั้งสองบริษัท
ก่อนที่จะรวมธุรกิจมีดังต่อไปนี้ 

     หน่วย : บาท 

 บริษัท แอบรัก บริษัท ออนไลน์ 
สินทรัพย์   

เงินสด 120,000 35,000 

ลูกหนี้ 56,000 25,000 

สินค้าคงเหลือ 80,000 59,000 

อาคารและอุปกรณ์ 135,000 120,000 

ที่ดิน 240,000 160,000 

     รวมสินทรัพย์ 631,000 399,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 11,000 50,000 

เงินกู ้ 50,000 49,000 

ทุนหุ้นสามญั(มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 400,000 100,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 80,000 90,000 

ก าไรสะสม 90,000 110,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 631,000 399,000 

 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ออนไลน์ จ ากัด มีราคาเท่ากับราคายุติธรรม 
ยกเว้น สินค้าคงเหลือมีราคายุติธรรม 65,000 บาท และ ที่ดินมีราคายุติธรรม 140,000 บาท 

 

ให้ท า 1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

          2. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต  
          3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัทแอบรัก ณ วันซื้อหุ้น  
 

 



 

   

 

บทท่ี 4 

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น 

 

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ภายหลังจากที่มีการซื้อหุ้นแล้ว บริษัทใหญ่และ
บริษัทย่อยต่างก็ยังคงด าเนินงานต่อไปเป็นคนละกิจการ คนละนิติบุคคลกัน เมื่อสิ้นงวดระยะเวลา
บัญชีแต่ละบริษัทก็จะมีงบการเงินเป็นของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ดังนั้น 
งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น จึงมีการจัดท างบเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น 
นอกเหนือจากงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ก าไรสะสมรวม และ     
งบกระแสเงินสดรวม 

 

งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น 

 ณ วันซื้อหุ้นนั้น การท างบการเงินรวมท าได้เพียงงบแสดงฐานะการเงินรวมเท่านั้น แต่
หลังจากวันท่ีซื้อหุ้นหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ต่างก็มีผลประกอบการ   
มีงบการเงินเป็นของตัวเอง ดังนั้นงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจึงสามารถท าได้ทั้ง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และก าไรสะสม  ดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม    
 การจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจะใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทใหญ่ และ บริษัทย่อย ณ วันเดียวกัน โดยน าบัญชีต่าง ๆ มารวมกันทีละบัญชี แล้วตัด
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย และรายการระหว่างกันอ่ืน ๆ เช่น 
การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน  ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยใน
ราคาทุนไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิบริษัทย่อย การตัดบัญชีจะต้องมีการปรับปรุง
สาเหตุของการซื้อหุ้นในราคาที่ไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิบริษัทย่อย รวมทั้งอาจ
มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม หรือการคิดค่าเสื่อมราคาด้วย 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหรืองบก าไรขาดทุนรวม แสดงผลการด าเนินงานของบริษัท
ใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนเป็นบริษัทเดียวกัน รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงบก าไรขาดทุนรวม
จะมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยรวมกัน  หลังจากนั้นน ารายได้รวมหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายรวมจะได้ยอดก าไรสุทธิรวม  ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยจะ
ท าให้เกิดส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จึงต้องน าก าไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม มา
หักออกก่อน ถึงจะได้ยอดก าไรสุทธิรวม 

 นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยในราคาทุนที่ไม่เท่ากับมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สุทธิบริษัทย่อย การจัดท างบการเงินรวมจะมีการปรับปรุงผลต่างระหว่างราคา
ทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ และอาจมีการปรับปรุงการ
ด้อยค่าค่าความนิยม หรือการคิดค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะมีผลท าให้บางรายการในงบก าไรขาดทุนรวม
ถูกปรับปรุง และมีจ านวนเท่ากับบริษัทใหญ่บวกบริษัทย่อย และบวกหรือหักด้วยรายการปรับปรุง 
 

ก าไรสะสมรวม 

 ก าไรสะสมรวม เป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงของก าไรสะสม โดยแสดงยอดก าไรสะสม
ต้นงวดบวกด้วยก าไรขาดทุนสุทธิ หักด้วยเงินปันผลที่บริษัทใหญ่ประกาศจ่าย ยอดที่เหลือก็จะเป็น
ก าไรสะสมปลายงวด 

 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมหลังวันซ้ือหุ้น 

 กระดาษท าการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดท างบการเงินรวมท าไดง้่ายและสะดวกขึ้น ใน
การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น จะประกอบไปด้วย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหรืองบ
ก าไรขาดทุนรวม  ก าไรสะสมและงบแสดงฐานะการเงินรวม ซึ่งจะจัดท าทั้ง 3 งบลงในกระดาษท า
การเดียวกัน โดยเริ่มเรียงจากงบก าไรขาดทุน  ก าไรสะสม และ งบแสดงฐานะการเงิน  ส่วน
รายการส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยที่ต้องท าการตัดบัญชี ได้แก่ ก าไรสะสมต้นปี เงินปันผลจ่าย ทุน
หุ้นสามัญ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มักแสดงคนละบรรทัดกับ บริษัทใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตัดบัญชี กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นประกอบไปด้วย 5 ช่อง ดังแสดงได้
ในภาพที่ 4.1 ดังนี้   
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(1) 
รายการ 

(2) 
บริษัท
ใหญ ่

(3) 
บริษัท 

ย่อย 

(4) 
รายการปรับปรุงและตัดบัญช ี

(5) 
งบการเงนิ 

รวม เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

     ขาย      

     รายได้อื่น      

     ต้นทุนขาย      

     ค่าใช้จา่ยอื่น      

     ก าไรสุทธิ      

ก าไรสะสม      

     ก าไรสะสมต้นงวด      

     บวก  ก าไรสุทธิ      

     หัก   เงินปันผล      

     ก าไรสะสมปลายงวด      

งบแสดงฐานะการเงนิ      

     สินทรัพย์      

     หน้ีสิน      

     ทุนหุ้นสามัญ – บริษัทใหญ่      

     ทุนหุ้นสามัญ – บริษัทย่อย      

     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ– บริษัทใหญ ่      

     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ– บริษัทย่อย      

     ก าไรสะสม – บริษัทใหญ ่      

     ก าไรสะสม – บริษัทย่อย      

      

ภาพท่ี 4.1 รูปแบบของกระดาษท าการแบบ 3 ส่วน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร (2554 : 3-37) 
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 กระดาษท าการแบบ 3 ส่วน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. ช่องที่ 1 ช่องรายการ  ช่องนี้มีไว้ส าหรับเขียนรายการต่าง ๆ ของงบการเงิน เริ่มต้นด้วย  
งบก าไรขาดทุน ก าไรสะสม และ งบแสดงฐานะการเงิน  การเรียงรายการของแต่ละงบจะเป็นแบบ
รายงาน รายการต่าง ๆ ของบริษัทใหญ่ และ บริษัทย่อย ที่เป็นรายการเดียวกัน ให้แสดงไว้บรรทัด
เดียวกัน ยกเว้นรายการท่ีเป็นส่วนประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยที่ต้องท าการตัดบัญชี 
ได้แก่ ก าไรสะสมต้นปี เงินปันผลจ่าย ทุนหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  ให้แยกแสดงเป็นคน
ละบรรทัด กับรายการเดียวกันของบริษัทใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดบัญชีและออกยอดในช่องงบ
การเงินรวม 

 2. ช่องที่ 2 ช่องบริษัทใหญ่  ช่องนี้มีไว้ส าหรับใส่จ านวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัท
ใหญ่ รายการใดที่เป็นรายการหัก ให้ใส่จ านวนเงินพร้อมกับใส่เครื่องหมายวงเล็บ   ยอดก าไรสุทธิ
ในงบก าไรขาดทุนจะยกยอดไปใส่ไว้ที่รายการก าไรสุทธิในก าไรสะสม  ยอดก าไรสะสมปลายงวด 
ในก าไรสะสมจะยกยอดไปใส่ที่รายการก าไรสะสมปลายงวด ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 3. ช่องที่ 3 ช่องบริษัทย่อย  ช่องนี้มีไว้ส าหรับใส่จ านวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัท
ย่อย และ มีวิธีการท าเช่นเดียวกับของบริษัทใหญ่ 
 4. ช่องที่ 4 ช่องรายการปรับปรุงและตัดบัญชี  ช่องนี้ยังแบ่งได้อีก 2 ช่อง คือ ช่องเดบิต 
และ ช่องเครดิต มีไว้ส าหรับใส่จ านวนเงินที่ท าการปรับปรุงและตัดบัญชี เพื่อจัดท างบการเงินรวม 
โดยจะใส่หมายเลขของรายการปรับปรุงและตัดบัญชีไว้หน้าจ านวนเงินด้วย 

 5. ช่องที่ 5 ช่องงบการเงินรวม  ช่องนี้มีไว้ส าหรับกรอกจ านวนเงินที่เป็นยอดรวมของช่อง
ต่าง ๆ 3 ช่อง คือ ช่องบริษัทใหญ่ ช่องบริษัทย่อย และ ช่องรายการปรับปรุงและตัดบัญชี รายการ
ใดที่เป็นรายการหักให้ใส่จ านวนเงินพร้อมกับเครื่องหมายวงเล็บ ส่วนยอดก าไรสุทธิในช่องงบ
การเงินรวมนี้จะได้มาจากผลรวมของจ านวนเงินในช่องงบการเงินรวมเอง และ ยอดที่ได้จะยกยอด
ไปใส่ที่รายการก าไรสุทธิในก าไรสะสม  ยอดก าไรสะสมปลายงวดในก าไรสะสม ก็จะยกยอดไปใส่
ที่รายการก าไรสะสมปลายงวดในงบแสดงฐานะการเงิน  จ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จากช่องงบการเงิน
รวม จะน าไปจัดท างบก าไรขาดทุนรวม ก าไรสะสมรวม และงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อไป 
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การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซ้ือหุ้น – วิธีราคาทุน  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (2557 : 5) 

ก าหนด วิธีปฏิบัติ การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไว้ว่า เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ ต้อง
บันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หรือตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า (2557 : 15) ก าหนดให้กิจการต้องบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วน
ได้เสียในงบการเงินรวม  ส่วนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้าด้วยวิธีราคาทุนหรือตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่  9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

จากข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับ จะเห็นได้ว่ามีวิธีปฏิบัติในการบันทึก
บัญชีและการรายงานในงบการเงินรวมของเงินลงทุนได้ 2 วิธีคือ วิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย 
ส่วนในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการให้ใช้วิธีราคาทุน ดังนั้น ในการจัดท างบการเงินรวมหลัง
วันซื้อหุ้นในบทนี้จึงได้อธิบายถึงวิธีการจัดท างบการเงินรวมทั้งสองวิธี คือ วิธีราคาทุนและวิธีส่วน
ได้เสีย 

วิธีราคาทุนผู้ลงทุนจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามจ านวนต้นทุนของเงินลงทุนที่ได้จ่ายไป ณ 
วันซื้อหุ้น และจะมีการรับรู้รายได้จากบริษัทที่ไปลงทุนเมื่อบริษัทที่ไปลงทุนมีการประกาศจ่ายเงิน
ปันผล ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินลงทุนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  
ดังนั้น ในการจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อท าให้บัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่มีส่วนได้เสีย  

การจดัท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นตามวิธีราคาทุน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 4.1 ถึง
ตัวอย่างที่ 4.4 ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 4.1 งบการเงินรวมหลังวันที่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท จงรัก จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ภักดี จ ากัด 80% 
ในราคา 400,000 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันนี้ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จ ากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 300,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

50,000 บาท และก าไรสะสม 80,000 บาท    
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 สินทรัพย์ของบริษัท ภักดี จ ากัด มีราคาไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

ดังนี้ 
  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x1)  30,000  22,000  

ที่ดิน  300,000  350,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 8 ปี) 75,000  40,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (25,000)    

อุปกรณ์ (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 5 ปี) 30,000  25,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์  (10,000)    

 

นอกจากนี้ บริษัท ภักดี จ ากัด ยังมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีราคายุติธรรม 15,000 บาท ที่ยังไม่ได้
บันทึกบัญชี อาคารและอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง  ลิขสิทธิ์มีอายุ 10 ปี   

ณ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทภักดีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จ านวน 20,000 
บาท และมีก าไรสุทธิ 56,000 บาท บริษัททั้งสองใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน(FIFO)ในการตีราคาสินค้า
คงเหลือ 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรสะสมของบริษัท จงรัก จ ากัด และบริษัท 
ภักดี จ ากัด ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
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บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทจงรัก บริษัทภักดี 
 วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ขาย 850,000 850,000 300,000 

เงินปันผลรับ 16,000 - - 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(บริษัทภักดี)            - 50,200             - 

     รวมรายได้ 866,000 900,200 300,000 

ต้นทุนขาย (350,000) (350,000) (170,000) 

ค่าเสื่อมราคา (65,000) (65,000) (35,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (160,000) (160,000) (39,000) 

     รวมค่าใช้จ่าย (575,000) (575,000) (244,000) 

     ก าไรสุทธิ 291,000 325,200 56,000 

 

 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของก าไรสะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทจงรัก บริษัทภักดี 
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1 214,000 214,000 80,000 

บวก ก าไรสุทธิ 291,000 325,200 56,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (110,000) (110,000) (20,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 395,000 429,200 116,000 
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บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทจงรัก บริษัทภักดี 
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

     เงินสด 179,000 179,000 46,000 

     ลูกหนี้ 36,500 36,500 25,000 

     สินค้าคงเหลือ 198,500 198,500 40,250 

     เงินปันผลค้างรับ 16,000 16,000  

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 155,000 155,000 80,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

     เงินลงทุนในบริษัทภักดี 400,000 434,200  

     ที่ดิน 900,000 900,000 300,000 

     อาคาร 300,000 300,000 75,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (100,000) (100,000) (31,250) 

     อุปกรณ์ 200,000 200,000 30,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (50,000) (50,000) (14,000) 

     รวมสินทรัพย์ 2,235,000 2,269,200 551,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

     เจ้าหนี้ 240,000 240,000 35,000 

     เงินปันผลค้างจ่าย - - 20,000 

     เงินกู้ 300,000 300,000 30,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

     ทุนหุ้นสามญั 1,000,000 1,000,000 300,000 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 300,000 300,000 50,000 

     ก าไรสะสม 395,000 429,200 116,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,235,000 2,269,200 551,000 
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การเปรียบเทียบราคาทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชี ณ วันซื้อหุ้น แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ   

        เงินสด  400,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ   

        สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ  430,000  

        คูณ  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 20% 86,000 

 รวม   486,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย   

          ทุนหุ้นสามญั 300,000  

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000  

          ก าไรสะสม 80,000 430,000 

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี  56,000 

กระจายส่วนเกินใหก้ับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
  บริษัท

ใหญ่ 

 

NCI 

ปรับลด สินค้าคงเหลือ  (8,000) x 80% (6,400) (1,600) 

ปรับเพิ่ม ที่ดิน   50,000 x 80% 40,000 10,000 

ปรับลด อาคาร (10,000) x 80% (8,000) (2,000) 

ปรับเพิ่ม อุปกรณ์     5,000 x 80% 4,000 1,000 

ปรับเพิ่ม ลิขสิทธิ์    15,000 x 80%  12,000 3,000 

รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ 41,600 10,400 

ส่วนทีเ่หลือถือเป็นค่าความนิยม (56,000 – 41,600) 14,400  

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 56,000  
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การตัดจ าหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด (ส าหรับบริษัทใหญ่) 
  

ผลต่าง 
จ านวนที่
กระจาย 

อายุการให้
ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่าย(รายได้) 
ที่ตัดจ าหน่าย/ปี 

สินค้าคงเหลือ (8,000) (6,400) 1 ปี (6,400) 

ที่ดิน 50,000 40,000 อายุไม่จ ากัด - 

อาคาร (10,000) (8,000) 8 ปี (1,000) 

อุปกรณ์ 5,000 4,000 5 ปี 800 

ลิขสิทธิ์ 15,000 12,000 10 ปี 1,200 

   รวม 52,000 41,600  (5,400) 

 

การตัดจ าหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด (ส าหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
  

ผลต่าง 
จ านวนที่
กระจาย 

อายุการให้
ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่าย(รายได้) 
ที่ตัดจ าหน่าย/ปี 

สินค้าคงเหลือ (8,000) (1,600) 1 ปี (1,600) 

ที่ดิน 50,000 10,000 อายุไม่จ ากัด - 

อาคาร (10,000) (2,000) 8 ปี (250) 

อุปกรณ์ 5,000 1,000 5 ปี 200 

ลิขสิทธิ์ 15,000 3,000 10 ปี 300 

   รวม 52,000 10,400  (1,350) 
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การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของบริษัท จงรัก จ ากัด ตามวิธีราคาทุน ในปี 25x1 เป็นดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค.  1 เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด  400,000 -   

            เงินสด    400,000 - 

  บันทึกการซื้อหุ้นบริษัท ภักดี จ ากัด      

ธ.ค. 31 เงินปันผลค้างรับ  16,000 -   

            เงินปันผลรับ    16,000 - 

  บันทึกรับรู้รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย      

  (20,000 x 80%)      

 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของบริษัท จงรัก จ ากัด ตามวิธีส่วนได้เสียในปี 25x1 เปน็ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค. 1 เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด  400,000 -   

            เงินสด    400,000 - 

  บันทึกการซื้อหุ้นบริษัท ภักดี จ ากัด      

ธ.ค.  31 เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด  44,800 -   

            ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักดี)    44,800 - 

  บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทภักดี      

  (ก าไรสุทธิบริษัทภักดี 56,000 x 80%)      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ธ.ค.  31 เงินปันผลค้างรับ  16,000 -   

           เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด    16,000 - 

  บันทึกรับรู้เงินปันผลที่ประกาศจ่าย      

  ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักดี)  2,000 -   

            เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด    2,000 - 

  บันทึกการตัดจ าหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นค่าใช้จ่าย (800 + 1,200)      

  เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด  7,400 -   

            ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักดี)    7,400 - 

  บันทึกการตัดจ าหน่ายส่วนเกินเป็น      

  ไปเป็นรายได้ (6,400 + 1,000)      

 

 

การค านวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
เงินลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 400,000 

บวก ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทภักดีจ ากัด 50,200 

หัก  เงินปันผล (16,000) 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 434,200 
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กระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม 

 ดุษฎี  สงวนชาติ, วรศักด์ิ ทุมมานนท์ และพงศ์พรต  ฉัตราภรณ์ (2557 : 154) ได้กล่าวถึง 
การจัดท ากระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวมไว้ว่า “กระดาษท างบก าไรขาดทุนรวมจะแสดงใน
รูปแบบของงบก าไรขาดทุนโดยใช้ช่องเดียวแสดงรายการด้านเครดิตคือรายได้ก่อน ต่อไปจึงเป็น
รายการด้านเดบิตหรือค่าใช้จ่าย และกระดาษท าการงบก าไรขาดทุนยังท าขึ้นในลักษณะที่ท าให้
ยอดรวมทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากัน โดยแสดงยอดก าไรสุทธิไว้ทางด้านเดบิต แต่ถ้าขาดทุน
สุทธิจะแสดงไว้ในด้านเครดิตหรือใช้เครื่องหมายวงเล็บไว้ทางด้านเดบิต เมื่อยอดก าไรสุทธิอยู่ด้าน
เดบิตในการปรับปรุงและตัดบัญชี การลดก าไรสุทธิจึงท าโดยเครดิตรายการก าไรสุทธิ ส่วนการเพิ่ม
ก าไรสุทธิจะเดบิตรายการก าไรสุทธิ กระดาษท าการงบก าไรขาดทุนแบบนี้จะท าให้เห็นจ านวนก าไร
สุทธิของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการได้อย่างชัดเจน สามารถท าการวิเคราะห์และปรับปรุงก าไรสุทธิ
ของแต่ละบริษัทได้โดยสะดวก และในกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัทย่อยเพียงบางส่วน ในงบก าไร
ขาดทุนรวมจะแสดงก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วย  (Non-Controlling 

share of net income) ซึ่งหมายถึง ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่บริษัทใหญ่
ไม่ได้ถือหุ้น”  
 จากค ากล่าวข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวมได้
ดังนี้ 
 1. น ารายการท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมาลอกลงในกระดาษ
ท าการโดยเริ่มจากการแสดงรายการด้านเครดิตคือรายได้ก่อน แล้วต่อด้วยรายการด้านเดบิตหรือ
ค่าใช้จ่าย  
 2. หากกิจการมีผลก าไรให้น าผลก าไรไปแสดงต่อจากรายการด้านเดบิต หากกิจการมีผล
ขาดทุนให้น าไปแสดงต่อจากรายการด้านเครดิต หรือใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้ทางด้านเดบิตก็ได้ 
 3. รวมยอดของรายการทางด้านเดบิตและรายการทางด้านเครดิต โดยสองด้านจะเท่ากัน 

 4. การปรับปรุงและตัดบัญชี เพื่อลดยอดก าไรสุทธิ ให้ปรับปรุงทางด้านเครดิต  และหาก
ต้องการเพิ่มยอดก าไรสุทธิให้ตัดปรับปรุงทางด้านเดบิต 

 5. กรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัทย่อยเพียงบางส่วน ในงบก าไรขาดทุนรวมจะแสดงก าไร
สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non-Controlling share of net income) หรือ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling interest)  
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ตัวอย่างที่ 4.2 การจัดท ากระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม – วิธีราคาทุน 

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.1 สามารถจัดท ากระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม เมื่อบริษัท
ใหญ่ใช้วิธีราคาทุน แสดงได้ดังนี้ 
 

วิธีราคาทุน 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบก าไร
ขาดทุนรวม 

เดบิต เครดิต 

ขาย 850,000 300,000   1,150,000 

เงินปันผลรับ 16,000  (1) 16,000  - 

 866,000 300,000   1,150,000 

ต้นทุนขาย 350,000 170,000  (2)  8,000 512,000 

ค่าเส่ือมราคา 65,000 35,000 (4)  1,000 (3)  1,250 99,750 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 160,000 39,000 (5)  1,500  200,500 

ก าไรสุทธ ิ– บริษัท จงรัก จ ากัด 291,000  (6) 50,200 (1)16,000 325,200 

ก าไรสุทธ ิ– บริษัท ภักดี จ ากัด  56,000 (2) 8,000 

(3) 1,250 

(4)  1,000 

(5)  1,500 

(6)62,750 

 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   (6) 12,550  12,550 

 866,000 300,000   1,150,000 
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1)  ตัดรายการเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยออก โดยไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
 เดบิต เงินปันผลรับ        16,000 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท จงรัก จ ากัด   16,000 

 

(2)  ปรับปรุงต้นทุนขายซึ่งในสมุดบัญชีของบริษัทย่อยค านวณจากสินค้าคงเหลือต้นปีที่มีมูลค่าสูง
เกินไป 

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด      8,000 

  เครดิต ต้นทุนขาย      8,000 

(3)  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารซึ่งในสมุดบัญชีของบริษัทย่อยได้ค านวณไว้จากต้นทุนสินทรัพย์
ที่สูงไป 

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด      1,250 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา      1,250 

 

 (4)  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ซึ่งในสมุดบัญชีของบริษัทย่อยได้ค านวณไว้จากต้นทุน
สินทรัพย์ที่ต่ าไป 

 เดบิต ค่าเสื่อมราคา       1,000 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด   1,000 

 

(5)  ปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งในสมุดของบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกไว้ 
 เดบิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์       1,500 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด   1,500 

 

(6)  แบ่งก าไรสุทธิของบริษัทย่อย ให้บริษัทใหญ่ 80% และ ให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 20%  

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท จงรัก จ ากัด (80%)  50,200 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (20%)             12,550 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด   62,750 
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จากกระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม สามารถน ามาจัดท างบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับ 
1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ของบริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัทย่อย ได้ดังนี้ 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                                                                               หน่วย : บาท 

  

ขาย 1,150,000 

หัก ต้นทุนขาย 512,000 

ก าไรขั้นต้น 638,000 

หัก ค่าใช้จ่าย  

      ค่าเสื่อมราคา 99,750 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,500 

     รวมค่าใช้จ่าย 300,250 

ก าไรสุทธิรวม 337,750 

การแบ่งปันก าไรสุทธิ :   

     ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 325,200 

     ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 12,550 

 

 

กระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 กระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม มีวิธีการจัดท าเหมือน งบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันซื้อหุ้น โดยจะมีการแสดงรายละเอียดของบัญชีก าไรสะสมสิ้นงวด ออกเป็น ก าไรสะสม
ต้นงวด ก าไรสุทธิ และเงินปันผลจ่าย โดยแยกแสดงคนละบรรทัด ระหว่างบริษัทใหญ่ และบริษัท
ย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการตัดบัญชี 
 

ตัวอย่างที่ 4.3 การจัดท ากระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม – วิธีราคาทุน 

จากตัวอย่างที่ 4.1 การจัดท ากระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม เมื่อบริษัทใหญ่ใช้
วิธีราคาทุน แสดงได้ดังนี้ 
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วิธีราคาทุน 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบแสดง
ฐานะ

การเงินรวม เดบิต เครดิต 

สินทรัพย ์      

เงินสด 179,000 46,000   225,000 

ลูกหนี ้ 36,500 25,000   61,500 

สินค้าคงเหลือ 198,500 40,250   238,750 

เงินปันผลค้างรับ 16,000   (10)16,000  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 155,000 80,000   235,000 

เงินลงทุนในบริษัทภักด ี 400,000  (3) 8,000 

(6) 800 

(8) 1,200 

(11)34,200 

 

(1)372,800 

(2) 40,000 

(4) 1,000 

(5) 4,000 

(7) 12,000 

(9) 14,400 

 

ที่ดิน 900,000 300,000 (2) 50,000  1,250,000 

อาคาร 300,000 75,000  (3) 15,000 360,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร (100,000) (31,250) (3) 5,000 

(4) 1,250 

 (125,000) 

อุปกรณ์ 200,000 30,000 (5) 7,500  237,500 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ (50,000) (14,000)  (5) 2,500 

(6) 1,000 

(67,500) 

ค่าความนิยม   (9) 14,400  14,400 

ลิขสิทธิ ์   (7) 15,000  15,000 

ค่าตดัจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม    (8) 1,500 (1,500) 

     รวมสินทรัพย ์ 2,235,000 551,000   2,443,150 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบแสดง
ฐานะ

การเงินรวม เดบิต เครดิต 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 240,000 35,000   275,000 

เงินปันผลค้างจา่ย - 20,000 (10)16,000  4,000 

เงินกู ้ 300,000 30,000   330,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  จงรัก  1,000,000    1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ – ภักดี   300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– จงรัก  300,000    300,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– ภักดี   50,000 (1) 50,000   

ก าไรสะสม 1ม.ค.25x1 –  จงรัก 214,000    214,000 

ก าไรสะสม 1ม.ค.25x1  – ภักดี  80,000 (1) 80,000   

ก าไรสุทธ ิ–  จงรัก 291,000   (11)34,200 325,200 

ก าไรสุทธ ิ–  ภักด ี  56,000 (1) 56,000   

เงินปันผลจ่าย –  จงรัก  (110,000)    (110,000) 

เงินปันผลจ่าย –  ภักดี  (20,000)  (1)20,000  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   (3) 2,000 

(6) 200 

(8) 300 

(1)93,200 

(2) 10,000 

(4) 250 

(5) 1,000 

(7) 3,000 

104,950 

  รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,235,000 551,000   2,443,150 
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ภักดี จ ากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี จ ากัด   50,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภักดี จ ากัด               80,000 

  ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด                           56,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                20,000 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   372,800 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    93,200 

 

(2) ปรับปรุงราคาที่ดินของบริษัท ภักดี จ ากัด ให้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

เดบิต ที่ดิน        50,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     40,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    10,000 

 

(3) ปรับปรุงราคาอาคารของบริษัท ภักดี จ ากัด ให้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร      5,000 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     8,000 

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    2,000 

  เครดิต อาคาร         15,000 

 

 (4) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร      1,250 

เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)        1,000 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)           250 
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(5) ปรับปรุงราคาอุปกรณ์ของบริษัท ภักดี จ ากัด ให้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

เดบิต อุปกรณ์       7,500 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์        2,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)      4,000 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)       1,000 

 

(6) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ประจ าปี 25x1 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)       800 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      200 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์        1,000 

 

(7) บันทึกลิขสิทธิ์ของบริษัท ภักดี จ ากัด ที่ไม่ได้บันทึกไว้ 
เดบิต ลิขสิทธิ์      15,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     12,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      3,000 

 

(8) ตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ประจ าปี 25x1 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)    1,200 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      300 

เครดิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม          1,500 

 

(9) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                14,400 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)    14,400 

 

(10) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               16,000 

  เครดิต เงินปันผลค้างรับ       16,000 
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(11) ปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แสดงตามส่วนได้เสียของบริษัทย่อย และแสดงก าไร
สุทธิของกลุ่มกิจการตามแนวคิดของการรวมธุรกิจ 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด    34,200      

เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด   34,200 

 

 จ านวนที่ต้องปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยค านวณได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม สามารถน ามาจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ของบริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัทย่อย ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธิบริษัทย่อย  56,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ต่ าไป   

      บวก ต้นทุนขายลดลง 8,000  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง 1,250  

      หัก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (1,000)  

      หัก ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ (1,500) 6,750 

ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  62,750 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  80% 

  50,200 

หัก เงินปันผลจ่าย (20,000 x 80%)  16,000 

ปรับบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  34,200 
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บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน  

     เงินสด 225,000 

     ลูกหนี้ 61,500 

     สินค้าคงเหลือ 238,750 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 235,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

     ที่ดิน 1,250,000 

     อาคาร 360,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (125,000) 

     อุปกรณ์ 237,500 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (67,500) 

     ค่าความนิยม 14,400 

     ลิขสิทธิ์ 15,000 

     ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม (1,500) 

     รวมสินทรัพย์ 2,443,150 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หน้ีสินหมุนเวียน  

     เจ้าหนี้ 275,000 

     เงินปันผลค้างจ่าย 4,000 

     เงินกู้ 330,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

     ทุนหุ้นสามญั 1,000,000 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 300,000 

     ก าไรสะสม 429,200 

     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 104,950 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,443,150 
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การจัดท ากระดาษท าการงบการเงินรวม แบบรวมกันทุกรายงาน 

 กระดาษท าการเป็นเครื่องมือที่นักบัญชี น ามาใช้ในการท างบการเงินรวมซึ่ง การจัดท า
กระดาษท าการนั้นมีแบบฟอร์มและรูปแบบที่หลากหลาย นักบัญชีจะใช้รูปแบบใดก็ได้ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้แบบฟอร์มใดในการจัดท างบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในงบการเงินรวม
จะเป็นตัวเลขเดียวกัน ต่อไปนี้จะเป็นการจัดท างบการเงินรวมด้วยกระดาษท าการอีกรูปแบบหนึ่ง 
ที่แสดงทั้งงบก าไรขาดทุนรวม ก าไรสะสมรวม และงบแสดงฐานะการเงินรวมเอาไว้ด้วยกัน 

 

ตัวอย่างที่ 4.4 การจัดท ากระดาษท าการงบการเงินรวม ตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – 
วิธีราคาทุน 

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.1 สามารถจัดท ากระดาษท าการ และรายการตัดบัญชีได้ดังนี้ 
วิธีราคาทุน 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 850,000 300,000   1,150,000 

เงินปันผลรับ 16,000  (2)16,000   

ต้นทุนขาย (350,000) (170,000)  (4)8,000 (512,000) 

ค่าเส่ือมราคา (65,000) (35,000) (7)1,000 (6)1,250 (99,750) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (160,000) (39,000) (8)1,500  (200,500) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน
ก าไรสุทธิ 

  (3)12,550  (12,550) 

ก าไรสุทธ ิ 291,000 56,000   325,200 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

ก าไรสะสม      

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1 –  จงรัก 214,000    214,000 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  – ภักดี  80,000 (1)80,000   

ก าไรสุทธ ิ 291,000 56,000   325,200 

เงินปันผลจ่าย – จงรัก  (110,000)    (110,000) 

เงินปันผลจ่าย – ภักดี  (20,000)  (2)16,000 

(3)4,000 

 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1   395,000 116,000   429,200 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 179,000 46,000   225,000 

ลูกหนี ้ 36,500 25,000   61,500 

สินค้าคงเหลือ 198,500 40,250   238,750 

เงินปันผลค้างรับ 16,000   (9)16,000  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 155,000 80,000   235,000 

เงินลงทุนในบริษัทภักด ี 400,000   (1)344,000 

(4)41,600 

(6)14,400 

 

ที่ดิน 900,000 300,000 (4)50,000  1,250,000 

อาคาร 300,000 75,000  (4)15,000 360,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร (100,000) (31,250) (4)5,000 

(6)1,250 

 (125,000) 

อุปกรณ์ 200,000 30,000 (4)7,500  237,500 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ (50,000) (14,000)  (4)2,500 

(7)1,000 

(67,500) 

ค่าความนิยม   (5)14,400  14,400 

ลิขสิทธิ ์   (4)15,000  15,000 

ค่าตดัจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม    (8)1,500 (1,500) 

     รวมสินทรัพย ์ 2,235,000 551,000   2,443,150 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 240,000 35,000   275,000 

เงินปันผลค้างจา่ย - 20,000 (9)16,000  4,000 

เงินกู ้ 300,000 30,000   330,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  จงรัก  1,000,000    1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ – ภักดี   300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– จงรัก  300,000    300,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– ภักดี   50,000 (1)50,000   

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1  395,000 116,000   429,200 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม    (1)86,000 

(3)8,550 

(4)10,400 

104,950 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,235,000 551,000   2,443,150 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ภักดี จ ากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี จ ากัด   50,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภักดี จ ากัด               80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   344,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    86,000 

 

(2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ        16,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ภักดี จ ากัด   16,000 
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 (3) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ               12,550 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                4,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม      8,550 

 

 ค านวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) โอนส่วนเกินไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

เดบิต ที่ดิน         50,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร        5,000 

อุปกรณ์           7,500 

ลิขสิทธิ์         15,000 

  เครดิต ต้นทุนขาย            8,000 

อาคาร           15,000 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์         2,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     41,600 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    10,400 

 

(5) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                  14,400 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   14,400 

ก าไรสุทธิบริษัทย่อย  56,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ต่ าไป   

      บวก ต้นทุนขายลดลง 8,000  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง 1,250  

      หัก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (1,000)  

      หัก ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ (1,500) 6,750 

ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  62,750 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  20% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ  12,550 
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(6) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร      1,250 

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อาคาร       1,250 

 

 (7) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์       1,000 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์      1,000 

 

(8) ตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์      1,500 

เครดิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม      1,500 

 

(9) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               16,000 

   เครดิต เงินปันผลค้างรับ     16,000 

 

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซ้ือหุ้น – วิธีส่วนได้เสีย 

 วิธีส่วนได้เสียผู้ลงทุนจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามจ านวนต้นทุนของเงินลงทุนที่ได้จ่ายไป 
ณ วันซื้อหุ้น และต่อมาภายหลังจะบันทึกปรับปรุงมูลค่าของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ไปลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไรหรือ
ขาดทุนของบริษัทที่ไปลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนของผู้
ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องน าไปหักจากราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนนั้น  

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นตามวิธีราคาทุน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 4.5 ถึง
ตัวอย่างที่ 4.7 ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 4.5 การจัดท ากระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม – วิธีส่วนได้เสีย 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.1 การจัดท ากระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม และรายการตัด
บัญชี แสดงได้ดังนี้ 
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วิธีส่วนได้เสีย 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบก าไร
ขาดทุนรวม 

เดบิต เครดิต 

ขาย 850,000 300,000   1,150,000 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักด)ี 50,200  (1) 50,200   

 900,200 300,000   1,150,000 

ต้นทุนขาย 350,000 170,000  (2)  8,000 512,000 

ค่าเส่ือมราคา 65,000 35,000 (4)  1,000 (3)  1,250 99,750 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 160,000 39,000 (5)  1,500  200,500 

ก าไรสุทธ ิ– บริษัท จงรัก จ ากัด 325,200  (6) 50,200 (1)50,200 325,200 

ก าไรสุทธ ิ– บริษัท ภักดี จ ากัด  56,000 (2) 8,000 

(3) 1,250 

(4)  1,000 

(5)  1,500 

(6)62,750 

 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   (6) 12,550  12,550 

 900,200 300,000   1,150,000 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1)  ตัดส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย ออก โดยไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

 เดบิต ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักดี)   50,200 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท จงรัก จ ากัด   50,200 

 

(2)  ปรับปรุงต้นทุนขายซึ่งในสมุดบัญชีของบริษัทย่อยค านวณจากสินค้าคงเหลือต้นปีที่มีมูลค่าสูง
ไป 

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด      8,000 

  เครดิต ต้นทุนขาย      8,000 
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(3)  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารซึ่งในสมุดบัญชีของบริษัทย่อยได้ค านวณไว้จากต้นทุนสินทรัพย์
ที่สูงไป 

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด      1,250 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา      1,250 

 

 (4)  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ซึ่งในสมุดบัญชีของบริษัทย่อยได้ค านวณไว้จากต้นทุน
สินทรัพย์ที่ต่ าไป 

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด      1,000 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา      1,000 

 

(5)  ปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งในสมุดของบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกไว้ 
 เดบิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์       1,500 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด   1,500 

 

(6)  แบ่งก าไรสุทธิของบริษัทย่อย ให้บริษัทใหญ่ 80% และ ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 20%  

 เดบิต ก าไรสุทธิ – บริษัท จงรัก จ ากัด (80%)  50,200 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (20%)             12,550 

  เครดิต ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด   62,750 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.6 การจัดท ากระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม – วิธีส่วนได้เสีย 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.1 การจัดท ากระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม และ
รายการตัดบัญชี แสดงได้ดังนี้ 
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วิธีส่วนได้เสีย 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

สินทรัพย ์      

เงินสด 179,000 46,000   225,000 

ลูกหนี ้ 36,500 25,000   61,500 

สินค้าคงเหลือ 198,500 40,250   238,750 

เงินปันผลค้างรับ 16,000   (10)16,000  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 155,000 80,000   235,000 

เงินลงทุนในบริษัทภักด ี 434,200  (3) 8,000 

(6) 800 

(8) 1,200 

 

(1)372,800 

(2) 40,000 

(4) 1,000 

(5) 4,000 

(7) 12,000 

(9) 14,400 

 

ที่ดิน 900,000 300,000 (2) 50,000  1,250,000 

อาคาร 300,000 75,000  (3) 15,000 360,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร (100,000) (31,250) (3) 5,000 

(4) 1,250 

 (125,000) 

อุปกรณ์ 200,000 30,000 (5) 7,500  237,500 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ (50,000) (14,000)  (5) 2,500 

(6) 1,000 

(67,500) 

ค่าความนิยม   (9) 14,400  14,400 

ลิขสิทธิ ์   (7) 15,000  15,000 

ค่าตดัจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม    (8) 1,500 (1,500) 

     รวมสินทรัพย ์ 2,269,200 551,000   2,443,150 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 240,000 35,000   275,000 

เงินปันผลค้างจา่ย - 20,000 (10)16,000  4,000 

เงินกู ้ 300,000 30,000   330,000 

ทุนหุ้นสามัญ – บริษัท จงรัก  1,000,000    1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี   300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– บริษัท จงรัก  300,000    300,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– บริษัท ภักดี   50,000 (1) 50,000   

ก าไรสะสม 1 ม.ค.25x1 – บริษัท จงรัก 214,000    214,000 

ก าไรสะสม 1 ม.ค.25x1  – บริษัท ภักดี  80,000 (1) 80,000   

ก าไรสุทธิ – บริษัท จงรัก 325,200    325,200 

ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักด ี  56,000 (1) 56,000   

เงินปันผลจ่าย – บริษัท จงรัก  (110,000)    (110,000) 

เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี  (20,000)  (1)20,000  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   (3) 2,000 

(6) 200 

(8) 300 

(1)93,200 

(2) 10,000 

(4) 250 

(5) 1,000 

(7) 3,000 

104,950 

  รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,269,200 551,000   2,443,150 
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ภักดี จ ากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี จ ากัด   50,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภักดี จ ากัด               80,000 

  ก าไรสุทธิ – บริษัท ภักดี จ ากัด                  56,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                 20,000 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   372,800 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    93,200 

 

(2) ปรับปรุงราคาที่ดินของบริษัท ภักดี จ ากัด ให้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

เดบิต ที่ดิน        50,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     40,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    10,000 

 

(3) ปรับปรุงราคาอาคารของบริษัท ภักดี จ ากัด ให้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร      5,000 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     8,000 

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    2,000 

  เครดิต อาคาร          15,000 

 

 (4) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร      1,250 

เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)        1,000 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)            250 
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 (5) ปรับปรุงราคาอุปกรณ์ของบริษัท ภักดี จ ากัด ให้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

เดบิต อุปกรณ์       7,500 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์      2,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     4,000 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    1,000 

 

(6) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ประจ าปี 25x1 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)       800 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      200 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์      1,000 

 

(7) บันทึกลิขสิทธิ์ของบริษัท ภักดี จ ากัด ที่ไม่ได้บันทึกไว้ 
เดบิต ลิขสิทธิ์      15,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   12,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)            3,000 

 

(8) ตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ประจ าปี 25x1 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)    1,200 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      300 

เครดิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม      1,500 

 

(9) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                14,400 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   14,400 

 

(10) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               16,000 

  เครดิต เงินปันผลค้างรับ      16,000 
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ตัวอย่างที่ 4.7 การจัดท ากระดาษท าการงบการเงินรวม ตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – 
วิธีส่วนได้เสีย 

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.1 สามารถจัดท ากระดาษท าการงบการเงินรวม ตามแบบที่
รวมกันทุกรายการ  และรายการตัดบัญชี ได้ดังนี้ 
 

วิธีส่วนได้เสีย 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 850,000 300,000   1,150,000 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักด)ี 50,200  (2)50,200   

ต้นทุนขาย (350,000) (170,000)  (4)8,000 (512,000) 

ค่าเส่ือมราคา (65,000) (35,000) (7)1,000 (6)1,250 (99,750) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (160,000) (39,000) (8)1,500  (200,500) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน
ก าไรสุทธ ิ

  (3)12,550  (12,550) 

ก าไรสุทธ ิ 325,200 56,000   325,200 

ก าไรสะสม      

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1 –  จงรัก 214,000    214,000 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  – ภักดี  80,000 (1)80,000   

ก าไรสุทธ ิ 325,200 56,000   325,200 

เงินปันผลจ่าย – จงรัก  (110,000)    (110,000) 

เงินปันผลจ่าย – ภักดี  (20,000)  (2)16,000 

(3)4,000 

 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1   429,200 116,000   429,200 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 179,000 46,000   225,000 

ลูกหนี ้ 36,500 25,000   61,500 

สินค้าคงเหลือ 198,500 40,250   238,750 

เงินปันผลค้างรับ 16,000   (9)16,000  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 155,000 80,000   235,000 

เงินลงทุนในบริษัทภักด ี 434,200   (1)344,000 

(2)34,200 

(4)41,600 

(6)14,400 

 

ที่ดิน 900,000 300,000 (4)50,000  1,250,000 

อาคาร 300,000 75,000  (4)15,000 360,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร (100,000) (31,250) (4)5,000 

(6)1,250 

 (125,000) 

อุปกรณ์ 200,000 30,000 (4)7,500  237,500 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ (50,000) (14,000)  (4)2,500 

(7)1,000 

(67,500) 

ค่าความนิยม   (5)14,400  14,400 

ลิขสิทธิ ์   (4)15,000  15,000 

ค่าตดัจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม    (8)1,500 (1,500) 

     รวมสินทรัพย ์ 2,269,200 551,000   2,443,150 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 240,000 35,000   275,000 

เงินปันผลค้างจา่ย - 20,000 (9)16,000  4,000 

เงินกู ้ 300,000 30,000   330,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  จงรัก  1,000,000    1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ – ภักดี   300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– จงรัก  300,000    300,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– ภักดี   50,000 (1)50,000   

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1  429,200 116,000   429,200 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม    (1)86,000 

(3)8,550 

(4)10,400 

104,950 

  รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,269,200 551,000   2,443,150 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ภักดี จ ากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี จ ากัด   50,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภักดี จ ากัด               80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   344,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    86,000 

 

(2) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของบริษัทใหญ่) 
  เดบิต ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย (ภักดี)   50,200 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                           16,000 

    เงินลงทุนในบริษัทภักดี      34,200 
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(3) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ               12,550 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                          4,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม      8,550 

 

 ค านวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) โอนส่วนเกินไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

เดบิต ที่ดิน         50,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร        5,000 

อุปกรณ์           7,500 

ลิขสิทธิ์         15,000 

  เครดิต ต้นทุนขาย            8,000 

อาคาร           15,000 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์         2,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     41,600 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    10,400 

 

 

 

ก าไรสุทธิบริษัทย่อย  56,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ต่ าไป   

      บวก ต้นทุนขายลดลง 8,000  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง 1,250  

      หัก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (1,000)  

      หัก ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ (1,500) 6,750 

ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  62,750 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  20% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ  12,550 
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(5) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                14,400 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)  14,400 

(6) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร      1,250 

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อาคาร       1,250 

 

 (7) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์       1,000 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์      1,000 

 

(8) ตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ ประจ าปี 25x1 

เดบิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์      1,500 

เครดิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม      1,500 

 

(9) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               16,000 

  เครดิต เงินปันผลค้างรับ     16,000 

 

 

 จากตัวอย่างที่ 4.2 – 4.7  จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าบริษัทใหญ่จะใช้วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน 
ด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีส่วนได้เสีย การน าเสนองบการเงินรวมจะไม่มีความแตกต่างกัน จะแตกต่าง
กันเฉพาะ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เท่านั้น โดยสามารถสรุปข้อแตกต่างได้ดังนี้ 

1. ในวิธีราคาทุนจะปรากฏบัญชีเงินปันผลรับเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุน  ส่วนวิธีส่วนได้
เสียจะปรากฏบัญชีส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อยเป็นรายได้ 

2. เมื่อแต่ละวิธีมีจ านวนรายได้ที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ก าไรสุทธิ และก าไรสะสมในแต่ละวิธี
จึงไม่เท่ากันตามไปด้วย 

3. ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวดจะไม่เท่ากัน ในวิธีราคาทุนจ านวนเงิน
ของบัญชีเงินลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ซื้อหุ้น ส่วนในวิธีส่วนได้เสียจ านวนเงินของบัญชี
เงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย และเงินปันผลที่ได้รับ 
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การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
 การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มีวิธีการจัดท า

เช่นเดียวกันกับกรณี หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งจะต้องมีการท าทั้ง งบก าไรขาดทุน ก าไรสะสม 
และงบแสดงฐานะการเงิน โดยในที่นี้จะอธิบายทั้ง กรณีที่บริษัทใหญ่ใช่วิธีราคาทุน และ กรณีที่
บริษัทใหญ่ใช้วิธีส่วนได้เสีย โดยจะใช้กระดาษท าการงบการเงินรวม ตามแบบที่รวมกันทุกรายการ 

 

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี – วิธี
ราคาทุน 

 การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กรณีบริษัทใหญ่
ใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชี ก าไรสุทธิของบริษัทใหญ่ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จะมีการ
รวมเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และในก าไรสะสมของบริษัทใหญ่ ก็จะมีเงินปันผลที่ได้รับจาก
บริษัทย่อย สะสมอยู่ต้ังแต่งวดแรกจนถึงงวดปัจจุบัน เช่นเดียวกัน  ส่วนบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยจะแสดงราคาเท่ากับราคาที่บริษัทย่อยซื้อในครั้งแรก  

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแสดงได้ตาม
ตัวอย่างที่ 4.8 ถึงตัวอย่างที่ 4.9 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 4.8 การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี – 
วิธีราคาทุน 

จากข้อมูลเดิมในตัวอย่างที่ 4.1 สมมติว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไร
สะสมของบริษัท จงรัก จ ากัด และบริษัท ภักดี จ ากัด ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

แสดงได้ดังนี้ 
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บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัทจงรัก บริษัทภักดี 
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ขาย 900,000 900,000 400,000 

เงินปันผลรับ 24,000 - - 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(บริษัทภักดี)            - 102,200             - 

     รวมรายได้ 924,000 1,002,200 400,000 

ต้นทุนขาย (400,000) (400,000) (200,000) 

ค่าเสื่อมราคา (50,000) (50,000) (10,250) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (200,000) (200,000) (60,750) 

     รวมค่าใช้จ่าย (650,000) (650,000) (271,000) 

     ก าไรสุทธิ 274,000 352,200 129,000 

    

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของก าไรสะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัทจงรัก บริษัทภักดี 
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2 395,000 429,200 116,000 

บวก ก าไรสุทธิ 274,000 352,200 129,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (90,000) (90,000) (30,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 579,000 691,400 215,000 
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บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัทจงรัก บริษัทภักดี 
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

     เงินสด 190,000 190,000 62,000 

     ลูกหนี้ 46,000 46,000 45,000 

     สินค้าคงเหลือ 210,000 210,000 56,000 

     เงินปันผลค้างรับ 24,000 24,000  

     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 65,000 65,000 90,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

     เงินลงทุนในบริษัทภักดี 400,000 512,400  

     ที่ดิน 900,000 900,000 300,000 

     อาคาร 300,000 300,000 75,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (120,000) (120,000) (37,500) 

     อุปกรณ์ 200,000 200,000 30,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (80,000) (80,000) (18,000) 

     รวมสินทรัพย์ 2,135,000 2,247,400 602,500 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

     เจ้าหนี้ 156,000 156,000 7,500 

     เงินปันผลค้างจ่าย - - 30,000 

     เงินกู้ 100,000 100,000 - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

     ทุนหุ้นสามญั 1,000,000 1,000,000 300,000 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 300,000 300,000 50,000 

     ก าไรสะสม 579,000 691,400 215,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,135,000 2,247,400 602,500 
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กระดาษท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี – วิธีราคาทุน 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 900,000 400,000   1,300,000 

เงินปันผลรับ 24,000 - (3)24,000  - 

ต้นทุนขาย (400,000) (200,000)   (600,000) 

ค่าเส่ือมราคา (50,000) (10,250) (8)1,000 (7)1,250 (60,000) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (200,000) (60,750) (9)1,500  (262,250) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน
ก าไรสุทธ ิ

  (4)25,550  (25,550) 

ก าไรสุทธ ิ 274,000 129,000   352,200 

ก าไรสะสม      

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2 –  จงรัก 395,000  (8)800 

(9)1,200 

(5)6,400 

(7)1,000 

(6)28,800 

429,200 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  – ภักด ี  116,000 (1)116,000   

ก าไรสุทธิ 274,000 129,000   352,200 

เงินปันผลจ่าย – จงรัก  (90,000)    (90,000) 

เงินปันผลจ่าย – ภักด ี  (30,000)  (3)24,000 

(4)6,000 

 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2   579,000 215,000   691,400 
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บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงิน      

สินทรัพย์      

เงินสด 190,000 62,000   252,000 

ลูกหน้ี 46,000 45,000   91,000 

สินค้าคงเหลือ 210,000 56,000   266,000 

เงินปันผลค้างรับ 24,000 -  (10)24,000 - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 65,000 90,000   155,000 

เงินลงทุนในบริษัทภักดี 400,000 - (2)28,800 (1)372,800 

(5)41,600 

(6)14,400 

 

ท่ีดิน 900,000 300,000 (5)50,000  1,250,000 

อาคาร 300,000 75,000  (5)15,000 360,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (120,000) (37,500) (5)5,000 

(7)2,500 

 (150,000) 

อุปกรณ์ 200,000 30,000 (5)7,500  237,500 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (80,000) (18,000)  (5)2,500 

(8)2,000 

(102,500) 

ค่าความนิยม   (6)14,400  14,400 

ลิขสิทธิ์   (5)15,000  15,000 

ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม    (9)3,000 (3,000) 

     รวมสินทรัพย์ 2,135,000 602,500   2,385,400 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 156,000 7,500   163,500 

เงินปันผลค้างจ่าย - 30,000 (10)24,000  6,000 

เงินกู้ 100,000 -   100,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  จงรัก  1,000,000    1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ – ภักดี   300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ– จงรัก  300,000    300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ– ภักดี   50,000 (1)50,000   

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2  579,000 215,000   691,400 
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บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (8)200 

(9)300 

(1)93,200 

(4)19,550 

(5)10,400 

(5)1,600 

(7)250 

124,500 

  รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,135,000 602,500   2,385,400 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ภักดี จ ากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี จ ากัด   50,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภักดี จ ากัด             116,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   372,800 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    93,200 

 

(2) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในก าไรสะสมของบริษัทย่อย 

เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   28,800 

  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี  – บริษัท จงรัก จ ากัด   28,800 

(ก าไรสะสมต้นปีบริษัทย่อย 25x1 80,000 – ก าไรสะสมต้นปี 25x2 116,000 = 36,000 x 80%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ        24,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ภักดี จ ากัด   24,000 
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 (4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ     25,550 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                  6,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                  19,550 

 ค านวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) โอนส่วนเกินไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

เดบิต ที่ดิน         50,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร        5,000 

อุปกรณ์           7,500 

ลิขสิทธิ์         15,000 

  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท จงรัก (ต้นทุนขาย)      6,400 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      1,600 

อาคาร           15,000 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์         2,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     41,600 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    10,400 

 

(6) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                  14,400 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   14,400 

ก าไรสุทธิบริษัทย่อย  129,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ต่ าไป   

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง 1,250  

      หัก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (1,000)  

      หัก ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ (1,500) (1,250) 

ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  127,750 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  20% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ  25,550 
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(7) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง  
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (1,250 x 2 ปี)  2,500 

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อาคาร       1,250 

ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท จงรัก จ ากัด        1,000 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม               250  

 

 (8) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  
เดบิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์       1,000 

ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท จงรัก จ ากัด           800 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม               200 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (1,000 x 2 ปี)    2,000 

 

(9) ตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์  
เดบิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์      1,500 

ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท จงรัก จ ากัด       1,200 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม              300 

เครดิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม (1,500 x 2 ปี)  3,000 

 

(10) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               24,000 

  เครดิต เงินปันผลค้างรับ     24,000 

 

การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี – วิธีส่วน
ได้เสีย 

 การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี กรณีบริษัทใหญ่
ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชี ก าไรสุทธิของบริษัทใหญ่ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จะมีการ
รวมส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นอยู่ และในก าไรสะสมของบริษัท
ใหญ่ ก็จะมีส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย รวมอยู่เช่นเดียวกัน ส่วนบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามส่วนแบ่งก าไร และเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละงวดบัญชี ดังแสดงได้ตาม
ตัวอย่างที่ 4.9 
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ตัวอย่างที่ 4.9 การจัดท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี – 
วิธีส่วนได้เสีย 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 4.8 กระดาษท าการงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี กรณีแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย ได้ดังนี้ 
 

กระดาษท างบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี – วิธีส่วนได้เสีย 

บริษัท จงรัก จ ากัด และ บริษัท ภักดี จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 900,000 400,000   1,300,000 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักด)ี 102,200 - (2)102,200  - 

ต้นทุนขาย (400,000) (200,000)   (600,000) 

ค่าเส่ือมราคา (50,000) (10,250) (7)1,000 (6)1,250 (60,000) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (200,000) (60,750) (8)1,500  (262,250) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน
ก าไรสุทธิ 

  (3)25,550  (25,550) 

ก าไรสุทธ ิ 352,200 129,000   352,200 

ก าไรสะสม      

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2 –  จงรัก 429,200      

 

429,200 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  – ภักดี  116,000 (1)116,000   

ก าไรสุทธ ิ 352,200 129,000   352,200 

เงินปันผลจ่าย – จงรัก  (90,000)    (90,000) 

เงินปันผลจ่าย – ภักดี  (30,000)  (2)24,000 

(3)6,000 

 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2   691,400 215,000   691,400 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 190,000 62,000   252,000 

ลูกหนี ้ 46,000 45,000   91,000 

สินค้าคงเหลือ 210,000 56,000   266,000 

เงินปันผลค้างรับ 24,000 -  (9)24,000 - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 65,000 90,000   155,000 

เงินลงทุนในบริษัทภักด ี 512,400 -  (7)800 

(8)1,200 

 

(1)372,800 

(2)78,200 

(4)6,400 

(4)41,600 

(5)14,400 

(6)1,000 

 

 

ที่ดิน 900,000 300,000 (4)50,000  1,250,000 

อาคาร 300,000 75,000  (4)15,000 360,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร (120,000) (37,500) (4)5,000 

(6)2,500 

 (150,000) 

อุปกรณ์ 200,000 30,000 (4)7,500  237,500 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ (80,000) (18,000)  (4)2,500 

(8)2,000 

(102,500) 

ค่าความนิยม   (5)14,400  14,400 

ลิขสิทธิ ์   (4)15,000  15,000 

ค่าตดัจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม    (8)3,000 (3,000) 

     รวมสินทรัพย ์ 2,247,400 602,500   2,385,400 
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 บริษัท 

จงรัก 

 

บริษัท 

ภักดี  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี 156,000 7,500   163,500 

เงินปันผลค้างจา่ย - 30,000 (9)24,000  6,000 

เงินกู ้ 100,000 -   100,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  จงรัก  1,000,000    1,000,000 

ทุนหุ้นสามัญ – ภักดี   300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– จงรัก  300,000    300,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– ภักดี   50,000 (1)50,000   

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2  691,400 215,000   691,400 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   (7)200 

(8)300 

(1)93,200 

(3)19,550 

(4)1,600 

(4)10,400 

(6)250 

124,500 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,247,400 602,500   2,385,400 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ภักดี จ ากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ภักดี จ ากัด   50,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภักดี จ ากัด             116,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   372,800 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    93,200 

 

 (2) ตัดส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
  เดบิต ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(ภักดี)    102,200 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ภักดี จ ากัด   24,000 

   เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)   78,200  
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 (3) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ     25,550 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ภักดี จ ากัด                  6,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                  19,550 

 

 ค านวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) โอนส่วนเกินไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

เดบิต ที่ดิน         50,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร        5,000 

อุปกรณ์           7,500 

ลิขสิทธิ์         15,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด(ต้นทุนขาย)                  6,400 

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)      1,600 

อาคาร           15,000 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์         2,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     41,600 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)    10,400 

 

(5) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                  14,400 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด (80%)     14,400 

ก าไรสุทธิบริษัทย่อย  129,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ต่ าไป   

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง 1,250  

      หัก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (1,000)  

      หัก ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ (1,500) (1,250) 

ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  127,750 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  20% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ  25,550 
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(6) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง  
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร(1,250 x 2 ปี)  2,500 

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อาคาร       1,250 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด           1,000 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม               250  

 

 (7) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  
เดบิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์       1,000 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด                  800 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม               200 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (1,000 x 2 ปี)    2,000 

 

(8) ตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์  
เดบิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์      1,500 

เงินลงทุนในบริษัท ภักดี จ ากัด         1,200 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม              300 

เครดิต ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์สะสม (1,500 x 2 ปี)  3,000 

 

(9) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               24,000 

  เครดิต เงินปันผลค้างรับ     24,000 
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สรุป 

งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นสามารถท าได้ทั้ง งบแสดงฐานะการเงินรวม งบก าไรขาดทุน
รวม และก าไรสะสม  การจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจะใช้ข้อมูลจากงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทใหญ่ และ บริษัทย่อย ณ วันเดียวกัน โดยน าบัญชีต่าง ๆ มารวมกันทีละ
บัญชี แล้วตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย และรายการระหว่าง
กันอ่ืน ๆ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยในราคาทุนไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิบริษัทย่อย การตัดบัญชีจะต้องมีการปรับปรุงสาเหตุของการซื้อหุ้นในราคาที่ไม่เท่ากับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิบริษัทย่อย รวมทั้งอาจมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความ
นิยม หรือการคิดค่าเสื่อมราคาด้วย 

 งบก าไรขาดทุนรวม แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนเป็น
บริษัทเดียวกัน รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงบก าไรขาดทุนรวมเท่ากับรายได้และค่าใช้จ่ายของ
บริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยรวมกัน  หลังจากนั้นน ารายได้รวมหักด้วยค่าใช้จ่ายรวมจะได้ยอดก าไร
สุทธิรวม  ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยจะมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
จึงต้องน าก าไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม มาหักออกก่อน จึงจะได้ยอดก าไรสุทธิรวม 

 ก าไรสะสมรวม เป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงของก าไรสะสม โดยแสดงยอดก าไรสะสม
ต้นงวดบวกด้วยก าไรขาดทุนสุทธิรวม หักด้วยเงินปันผลที่บริษัทใหญ่ประกาศจ่าย ยอดที่เหลือก็จะ
เป็นก าไรสะสมปลายงวด 

การจัดท างบการเงินรวมจะมีการน ากระดาษมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดท างบการเงิน
รวมง่ายและสะดวกขึ้น โดยมีรูปแบบของการจัดท ากระดาษท าการหลายรูปแบบ ซึ่งในบทนี้ ได้
น าเสนอแบบแยกทีละงบได้แก่ กระดาษท าการงบก าไรขาดทุนรวม และกระดาษท าการงบแสดง
ฐานะการเงินรวม  และนอกจากนี้ยังมีการจัดท ากระดาษท าการแบบรวมกันทุกรายการซึ่งประกอบ
ไปด้วย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  ก าไรสะสมและงบแสดงฐานะการเงินรวม ซึ่งจะจัดท าทั้ง 3 
งบลงในกระดาษท าการเดียวกัน  แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้แบบฟอร์มใดในการจัดท า ตัว
เลขที่แสดงในงบการเงินจะเป็นตัวเลขเดียวกัน 
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท อรนุช จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สุภาดา จ ากัด 

90% ในราคา 800,000 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ณ วันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุภาดา 
จ ากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 300,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 180,000 บาท และ
ก าไรสะสม 250,000 บาท    

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 สินทรัพย์ของบริษัท สุภาดา จ ากัด มีราคาไม่เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้ 
  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x1)  35,000  20,000  

ที่ดิน  250,000  300,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 4 ปี) 80,000  50,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (16,000)    

ยานพาหนะ (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 3 ปี) 90,000  60,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ  (36,000)    

 

นอกจากนีใ้นงบการเงินของ บริษัท สุภาดา จ ากัด ยังไม่ได้บันทึก สิทธิบัตร ซึ่งมีราคา
ยุติธรรม 10,000 บาท ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี อาคารและอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง  
สิทธิบัตรมีอายุ 10 ปี   

ณ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทสุภาดามีการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จ านวน 
40,000 บาท โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 15 มีนาคม 25x2 และมีก าไรสุทธิ 52,000 บาท บริษัททั้งสอง
ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน(FIFO)ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรสะสมของบริษัท อรนุช จ ากัด และบริษัท 
สุภาดา จ ากัด ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
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บริษัท อรนุช จ ากัด และ บริษัท สุภาดา จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทอรนุช บริษัท 

สุภาดา วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ขาย 950,000 950,000 550,000 

เงินปันผลรับ 36,000 - - 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(บริษัทสุภาดา)             - 60,750             -    

     รวมรายได้ 986,000 1,010,750 550,000 

ต้นทุนขาย (480,000) (480,000) (375,000) 

ค่าเสื่อมราคา (65,000) (65,000) (34,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (135,000) (135,000) (89,000) 

     รวมค่าใช้จ่าย (680,000) (680,000) (498,000) 

     ก าไรสุทธิ 306,000 330,750 52,000 

 

บริษัท อรนุช จ ากัด และ บริษัท สุภาดา จ ากัด 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของก าไรสะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทอรนุช บริษัท 

สุภาดา วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1 460,000 460,000 250,000 

บวก ก าไรสุทธิ 306,000 330,750 52,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (50,000) (50,000) (40,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 716,000 740,750 262,000 
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บริษัท อรนุช จ ากัด และ บริษัท สุภาดา จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทอรนุช บริษัท 

สุภาดา วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

     เงินสด 61,500 61,500 279,000 

     ลูกหนี้ 140,000 140,000 160,000 

     สินค้าคงเหลือ 205,000 205,000 119,000 

     เงินปันผลค้างรับ 36,000 36,000 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

     เงินลงทุนในบริษัทสุภาดา 800,000 824,750  

     ที่ดิน 545,000 545,000 450,000 

     อาคาร 600,000 600,000 80,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (180,000) (180,000) (32,000) 

     ยานพาหนะ 250,000 250,000 90,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ (150,000) (150,000) (54,000) 

     รวมสินทรัพย์ 2,307,500 2,332,250 1,092,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

     เจ้าหนี้ 491,500 491,500 110,000 

     เงินปันผลค้างจ่าย                - - 40,000 

     เงินกู้ 400,000 400,000 200,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

     ทุนหุ้นสามญั 500,000 500,000 300,000 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 200,000 180,000 

     ก าไรสะสม 716,000 740,750 262,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,307,500 2,332,250 1,092,000 
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ให้ท า  1. แสดงการค านวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชี  
 2. แสดงการตัดจ าหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 3. บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของบริษัท อรนุช จ ากัด ตามวิธีราคาทุนในปี 25x1  

4. บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของบริษัท อรนุช จ ากัด ตามวิธีส่วนได้เสียในปี 25x1  

5. ค านวณบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 6. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

 7. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน 

 8. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีส่วนได้เสีย 

9. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิตเครดิต – 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 2.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  บริษัท นิพัช จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วัชระ จ ากัด 80% 
ในราคา 236,600 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ณ วันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท วัชระ จ ากัด 
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 150,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000 บาท และก าไรสะสม 
45,000 บาท    

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 สินทรัพย์ของบริษัท วัชระ จ ากัด มีราคาไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 
ดังนี้ 
  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x1)  15,000  20,000  

ที่ดิน  120,000  150,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 10 ปี) 60,000  40,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (10,000)    

อุปกรณ์ (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 5 ปี) 85,000  72,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์  (20,000)    

 

นอกจากนีใ้นงบการเงินของ บริษัท วัชระ จ ากัด ยังไม่ได้บันทึก สิทธิบัตร ซึ่งมีราคา
ยุติธรรม 5,000 บาท ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี อาคารและอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง  
สิทธิบัตรมีอายุ 10 ปี   
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ณ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จ านวน 15,000 
บาท โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 15 เมษายน 25x2 และมีก าไรสุทธิ 44,000 บาท บริษัททั้งสองใช้วิธีเข้า
ก่อนออกก่อน(FIFO)ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรสะสมของบริษัท นิพัช จ ากัด และบริษัท 
วัชระ จ ากัด ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้ 

บริษัท นิพัช จ ากัด และ บริษัท วัชระ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทนิพัช บริษัท 

วัชระ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ขาย 195,000 195,000 95,000 

เงินปันผลรับ 12,000 - - 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(บริษัทสุภาดา)            - 30,480            - 

     รวมรายได้ 207,000 225,480 95,000 

ต้นทุนขาย (85,500) (85,500) (27,000) 

ค่าเสื่อมราคา (45,000) (45,000) (18,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (14,000) (14,000) (6,000) 

     รวมค่าใช้จ่าย (144,500) (144,500) (51,000) 

     ก าไรสุทธิ 62,500 80,980 44,000 

 

บริษัท นิพัช จ ากัด และ บริษัท วัชระ จ ากัด 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของก าไรสะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทนิพัช บริษัท 

วัชระ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1 76,000 76,000 45,000 

บวก ก าไรสุทธิ 62,500 80,980 44,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (30,000) (30,000) (15,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 108,500 126,980 74,000 
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บริษัท นิพัช จ ากัด และ บริษัท วัชระ จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัทนิพัช บริษัท 

วัชระ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

     เงินสด 70,800 70,800 59,000 

     ลูกหนี้ 40,500 40,500 106,500 

     สินค้าคงเหลือ 55,000 55,000 38,000 

     เงินปันผลค้างรับ 12,000 12,000 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

     เงินลงทุนในบริษัทวัชระ 236,600 255,080  

     ที่ดิน 196,000 196,000 120,000 

     อาคาร 98,000 98,000 60,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (38,000) (38,000) (20,000) 

     อุปกรณ์ 175,000 175,000 85,000 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (42,000) (42,000) (35,000) 

     รวมสินทรัพย์ 803,900 822,380 413,500 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

     เจ้าหนี้ 11,400 11,400 24,500 

     เงินปันผลค้างจ่าย - - 15,000 

     เงินกู้ 104,000 104,000 100,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

     ทุนหุ้นสามญั 500,000 500,000 150,000 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 80,000 80,000 50,000 

     ก าไรสะสม 108,500 126,980 74,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 803,900 822,380 413,500 
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ให้ท า  1. แสดงการค านวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชี  
 2. แสดงการตัดจ าหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

 4. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน 

 5. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีส่วนได้เสีย 

6. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิตเครดิต – 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 3. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท วันรัฐ จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท รัฐพร 
จ ากัด70% โดยจ่ายเงินสด จ านวน 260,000 บาท ณ วันนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท รัฐพร จ ากัด 
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 200,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,000 บาท และก าไรสะสม 
90,000  บาท สินทรัพย์ หนี้สิน มีราคาตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ (ขายหมดในปี 25x1) 28,000 20,000 

อาคาร (อายุการใช้งานเหลือ 10 ปี)       120,000       100,000 

อุปกรณ์ส านักงาน(อายุการใช้งานเหลือ 5 ปี) 50,000 60,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท วันรัฐ 

จ ากัด 

บริษัท รัฐพร 
จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 200,000 120,000 

เงินปันผลรับ 7,000 - 

ต้นทุนขาย (80,000) (72,000) 

ค่าเสื่อมราคา (40,000) (22,000) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (20,000) (10,000) 

ก าไรสุทธิ 67,000 16,000 
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 บริษัท วันรัฐ 
จ ากัด 

บริษัท รัฐพร 
จ ากัด 

ก าไรสะสม   

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  150,000 90,000 

บวก ก าไรสุทธิ 67,000 16,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (30,000) (10,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 187,000 96,000 

   

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 35,000 25,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 40,000 15,000 

เงินปันผลค้างรับ 7,000 - 

สินค้าคงเหลือ 80,000 30,000 

ที่ดิน 200,000 160,000 

อาคาร – สุทธิ 150,000 108,000 

อุปกรณ์ส านักงาน – สุทธิ 60,000 40,000 

เงินลงทุนในบริษัทรัฐพร 260,000              - 

          รวมสินทรัพย์ 832,000 378,000 

เจ้าหนี้การค้า 45,000 22,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 10,000 

ทุนหุ้นสามญั 500,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 50,000 

ก าไรสะสม 187,000 96,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 832,000 378,000 

 

ให้ท า  1. แสดงการค านวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชี  
 2. แสดงการตัดจ าหน่ายส่วนเกิน ณ วันสิ้นงวด 

 3. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

 4. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน 
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ข้อ 4. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สุดา จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท เมธา
จ ากัด 60% โดยจ่ายเงินสด จ านวน  494,000 บาท ณ วันนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท เมธา จ ากัด 
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 400,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 บาท และก าไร
สะสม 150,000  บาท สินทรัพย์ หนี้สิน มีราคาตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ (ขายหมดในปี 25x1) 40,000 55,000 

ที่ดิน 200,000 220,000 

อาคาร (อายุการใช้งานเหลือ 6 ปี)       150,000       120,000 

อุปกรณ์ส านักงาน(อายุการใช้งานเหลือ 4 ปี) 60,000 70,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท สุดา จ ากัด บริษัท เมธา จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 400,000 300,000 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย(เมธา) ? - 

ต้นทุนขาย (220,000) (150,000) 

ค่าเสื่อมราคา (60,000) (40,000) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (45,000) (25,000) 

ก าไรสุทธิ             ?     85,000 

   

ก าไรสะสม   

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  250,000 150,000 

บวก ก าไรสุทธิ ? 85,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (50,000) (40,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1             ?     195,000 
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 บริษัท สุดา จ ากัด บริษัท เมธา จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 60,000 200,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 87,000 165,000 

เงินปันผลค้างรับ 24,000 - 

สินค้าคงเหลือ 80,000 45,000 

ที่ดิน 150,000 300,000 

อาคาร – สุทธิ 190,000 125,000 

อุปกรณ์ส านักงาน – สุทธิ 85,000 45,000 

เงินลงทุนในบริษัทเมธา                 ?              - 

      รวมสินทรัพย์                 ? 880,000 

เจ้าหนี้การค้า 71,000 45,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 40,000 

ทุนหุ้นสามญั 500,000 400,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 300,000 200,000 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1                  ?    195,000 

       รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                  ? 880,000 

 

ให้ท า  1. แสดงการค านวณผลต่างระหว่างราคาทุนของเงินลงทุนและราคาตามบัญชี  
 2. ค านวณส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อย ส าหรับปี 25x1 

 3. ค านวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 25x1 

 4. ค านวณยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 5. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีส่วนได้เสีย 

 6. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

 

 



 

   

 

บทท่ี 5 

การจัดท างบการเงินรวม   
กรณีบริษัทในกลุ่มกิจการมีรายการค้าระหว่างกัน 

 

การจัดทํางบการเงินรวมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกลุ่มกิจการ โดยนําเสนอเสมือนว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียวกัน  ซึ่งในส่วน
ของบทที่ 4 นั้นได้กล่าวถึงการจัดทํางบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ซึ่งงบการเงินรวมหลัววันซื้อหุ้นจะ
ใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย มารวมกันแล้วตัดบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมไปถึงการปรับปรุงสาเหตุของการซื้อหุ้น
ในราคาที่ไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชี ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยในราคาทุนไม่เท่ากับ
มูลค่าตามบัญชี นอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ ของบริษัทและกลุ่มกิจการ ก็มักจะมีการ
ติดต่อมีรายการค้าระหว่างกัน  การบันทึกบัญชีระหว่างกันก็จะมีการบันทึกเช่นเดียวกันกับรายการ
ที่เกิดกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน รายการเหล่านี้
ก็จะต้องมีการปรับปรุงและตัดบัญชีเพื่อให้การทํางบการรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในบทนี้จะ
กล่าวถึงการจัดทํางบการเงินรวม กรณีบริษัทในกลุ่มกิจการมีรายการค้าระหว่างกัน ดังกล่าว
เกิดขึ้น 

 

รายการค้าระหว่างกัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม (2557 : 40) ได้กําหนด
ขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวม ข้อหนึ่งไว้ว่า “ตัดรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
รายได้ ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด สําหรับรายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กําไรหรือขาดทุนที่
เกิดจากรายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ต้องตัดรายการทั้งหมด”  
 จากข้อกําหนดดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า หากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีรายการค้าระหว่าง
กัน จะต้องมีการตัดบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดที่
เป็นรายการระหว่างกันออกทั้งจํานวน โดยไม่คํานึงว่าบริษัทใหญ่จะซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเป็น
จํานวนเท่าใด  นอกจากน้ีหากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีรายการกําไรหรือขาดทุนระหว่างกันที่
รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น กําไรขาดทุนระหว่างกันในสินค้าคงเหลือ ที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าระหว่าง
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กัน  กําไรขาดทุนระหว่างกันในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ที่เป็นผลจากรายการซื้อขายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ระหว่างกัน  กิจการจะต้องตัดรายการกําไรขาดทุนเหล่านั้นออกทั้งจํานวนเช่นเดียวกับ   
รายการค้าระหว่างกัน ตัวอย่างของรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้แก่ 
 

1. รายการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัท 

       เมื่อบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน  ในการทํางบการเงินรวม 
รายการซื้อขายระหว่างกัน จะต้องตัดบัญชีให้หมดไป เพื่อให้งบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลือที่
เกิดจากการซื้อขายกับบุคคลภายนอกเท่านั้น รวมทั้งหากมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อขาย
สินค้าระหว่างกันก็ต้องมีการตัดบัญชีออกเช่นเดียวกัน  

      กรณีที่บริษัทใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory) สินค้าที่มีการ
ซื้อขายระหว่างกันจะบันทึกไว้ในบัญชีซื้อสินค้า ดังนั้นจึงตัดต้องบัญชีซื้อสินค้ากับบัญชีขายสินค้า  
แต่หากบริษัทใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) เมื่อบริษัทซื้อสินค้าจะ
บันทึกไปที่บัญชีสินค้าคงเหลือและจะบันทึกต้นทุนขายเมื่อมีการขายสินค้า ดังนั้นจึงต้องตัดบัญชี
ต้นทุนขายกับบัญชีขายสินค้า 

       รายการบันทึกบัญชีและรายการตัดบัญชีที่จะปรากฏในกระดาษทําอาจแสดงในรูป
ของสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด บริษัท ย่อย จ ากัด 

เดบิต   ลูกหนี้                      xxx 

            เครดิต  ขายสินค้า                    xxx 

เดบิต  ซื้อสินค้า/สินค้าคงเหลือ    xxx 

            เครดิต เจ้าหนี้                         xxx 

 

รายการตัดบัญชี   
ตัดรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยตัดบัญชีขายสินค้าของบริษัทใหญ่  กับ บัญชีซื้อสินค้า/
สินค้าคงเหลือ ของบริษัทย่อย ดังนี้         
                                เดบิต  ขายสินค้า                                                xxx 

                                              เครดิต  ซื้อสินค้า/สินค้าคงเหลือ                        xxx 

ตัดรายการลูกหนี้ – เจ้าหนี้ระหว่างกัน โดย ตัดบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย กับ บัญชีลูกหนี้ของ
บริษัทใหญ่ ดังนี้   
                               เดบิต  เจ้าหนี้                                                     xxx 

                                              เครดิต  ลูกหนี้                                               xxx 
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                   การตัดรายการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.1 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 5.1 การตัดรายการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัท 

 วันที่ 15 มีนาคม 25x1  บริษัท นิชา จํากัด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบุคคลภายนอก ราคา 
20,000 บาท ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 25x1 ได้ขายสินค้าจํานวนนี้ ไปให้บริษัท พาที จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย โดยบวกกําไรอีก 20% โดยขายเป็นเงินเชื่อ วันที่ 10 เมษายน 25x1 บริษัท พาที จํากัด 
ก็ได้ขายสินค้าให้บุคคลภายนอกทั้งจํานวน ในราคา 30,000 บาท (ทั้งสองบริษัทใช้ระบบสินค้า
คงเหลือแบบสิ้นงวด) การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัทเป็นแสดงได้ดังนี้ 

บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

15 มี.ค. 25x1 

เดบิต   ซื้อสินค้า                     20,000 

            เครดิต  เจ้าหนี้                       20,000 

 

30 มี.ค. 25x1 

เดบิต   ลูกหนี้ – บ.พาที           24,000 

            เครดิต  ขายสินค้า                24,000 

30 มี.ค. 25x1 

เดบิต   ซื้อสินค้า                      24,000 

            เครดิต  เจ้าหนี้ – บ.นิชา         24,000 

 10 เม.ย. 25x1 

เดบิต   ลูกหนี้                         30,000 

            เครดิต  ขายสินค้า                 30,000 

  

 จากตัวอย่างที่ 5.1 จะเห็นได้ว่ายอดขายในสมุดบัญชีของบริษัท นิชา จํากัด ได้รวม
ยอดขายท่ีขายให้บริษัท พาที จํากัด ด้วยจํานวนเงิน 24,000 บาท ในขณะเดียวกันยอดต้นทุนขาย
(ซื้อสินค้า) ของบริษัท พาที จํากัด ก็ได้รวมสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัท นิชา จํากัด จํานวน 24,000 

บาท เช่นกัน นอกจากน้ียังมีรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อมีการจัดทํากระดาษ
ทําการก็จะต้องทําการตัดรายการทั้งสองรายการดังกล่าวออกไป  
 เมื่อมีการตัดรายการ ซื้อขายระหว่างกันแล้ว ยอดขายสินค้า และยอดต้นทุนขายที่ปรากฏ
ในงบการเงินรวมจะเหลือเฉพาะยอดที่เกิดกับบุคคลภายนอกเท่านั้น  ส่วนยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ก็
เช่นกันเมื่อมีการตัดรายการออกไปแล้ว จะเหลือยอดเจ้าหนี้ลูกหน้ีที่เกิดกับบุคคลภายนอกเช่นกัน 
ดังแสดงในกระดาษทําการ ต่อไปนี้ 
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บริษัท นิชา จ ากัด และ บริษัท พาที จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

นิชา 
 

บริษัท 

พาที  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ      

ขายสินคา้ 24,000 30,000 (1)  24,000  30,000 

ต้นทุนขาย(ซื้อสินค้า) 20,000 24,000  (1)  24,000 20,000 

กําไรขั้นต้น 4,000 6,000   10,000 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

ลูกหนี ้  30,000   30,000 

ลูกหนี้ – บ.พาที 24,000   (2)  24,000  

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ี     20,000    20,000 

เจ้าหน้ี – บ.นิชา  24,000 (2)  24,000   

      

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดรายการซื้อขายระหว่างกัน 

เดบิต ขาย      24,000 

เครดิต   ต้นทุนขาย(ซื้อสินค้า)                           24,000 

 

(2) ตัดรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกัน 

เดบิต เจ้าหนี้ – บ.นิชา     24,000 

เครดิต   ลูกหนี้ – บ.พาที                             24,000 
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2. การถือหุ้นกู้ระหว่างบริษัท  
       เมื่อบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยถือหุ้นกู้ระหว่างกัน การจัดทํางบการเงินรวม ต้องตัด
บัญชีหุ้นกู ้และบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกู้ระหว่างบริษัทออก เพื่อให้แสดงยอดในงบการเงินรวมเฉพาะ
ส่วนของบุคคลภายนอก รายการบันทึกบัญชีและรายการตัดบัญชีที่จะปรากฏในกระดาษทําการ
แสดงในรูปของสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด บริษัท ย่อย จ ากัด 

เดบิต   เงินลงทุนในหุ้นกู้                 xxx 

            เครดิต เงินสด                           xxx 

เดบิต  เงินสด                                 xxx 

            เครดิต หุ้นกู ้                              xxx 

 

รายการตัดบัญชี   
  ตัดรายการซื้อ-ขาย หุ้นกู้ระหว่างกัน โดยการตัดไปที่บัญชีหุ้นกู้ของบริษัทย่อย กับบัญชีเงินลงทุน
ในหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ ดังนี้ 
                                เดบิต  หุ้นกู้                                                xxx 

                                              เครดิต  เงินลงทุนในหุ้นกู้                            xxx   
 

                   การตัดรายการการถือหุ้นกู้ระหว่างบริษัทแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.2 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 5.2 การถือหุ้นกู้ระหว่างบริษัท 

 วันที่ 1 มีนาคม 25x1  บริษัท นิชา จํากัด ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท พาที จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ในราคาตามบัญชี จํานวน 10,000 บาท  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของทั้ง
สองบริษัทเป็นแสดงได้ดังนี้ 

บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

1 มี.ค. 25x1 

เดบิต   เงินลงทุนในหุ้นกู้             10,000 

            เครดิต  เงินสด                       10,000 

1 มี.ค. 25x1 

เดบิต   เงินสด                         10,000 

            เครดิต  หุ้นกู ้                      10,000 

 

 สมุดบัญชีของบริษัท นิชา จํากัด จะมีบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกู้ ส่วนในสมุดบัญชีของบริษัท 
พาที จํากัด จะมีบัญชีหุ้นกู้  เมื่อมีการจัดทํากระดาษทําการก็จะต้องทําการตัดรายการทั้งสอง
รายการดังกล่าวออกไป ดังนี้ 
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดรายการถือหุ้นกู้ระหว่างกัน 

เดบิต หุ้นกู้      10,000 

เครดิต   เงินลงทุนในหุ้นกู้                           10,000 

 

3. การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท 

      เมื่อบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน การจัดทํางบการเงินรวมต้อง
ตัดบัญชีลูกหนี้เงินกู้ และ บัญชีเงินให้กู้ยืม ออกเพื่อให้ในงบแสดงฐานะการเงินมียอดเงินกู้ยืมกับ
บุคคลภายในเท่านั้น  และ บางครั้งถ้ามีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ก็จะต้องตัดรายการดอกเบี้ยรับ
กับดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันด้วย รายการบันทึกบัญชีและรายการตัดบัญชีที่จะปรากฏในกระดาษ
ทําการแสดงในรูปของ สมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด บริษัท ย่อย จ ากัด 

เดบิต   ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม                xxx 

            เครดิต เงินสด                         xxx 

 

เดบิต   ดอกเบี้ยค้างรับ                  xxx 

            เครดิต ดอกเบี้ยรับ                    xxx 

เดบิต  เงินสด                        xxx 

            เครดิต เจ้าหนี้เงินกู้                   xxx 

 

เดบิต   ดอกเบี้ยจ่าย                xxx 

            เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย              xxx 

รายการตัดบัญชี   
ตัดรายการลูกหนี้-เจ้าหนี้ เงินกู้ระหว่างกัน โดยตัดไปที่บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทย่อย กับ
บัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัทใหญ่ ดังนี้ 
                                เดบิต  เจ้าหนี้เงินกู้                          xxx 

                                              เครดิต  ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม          xxx 

ตัดรายการดอกเบี้ยรับ – ดอกเบี้ยจ่าย ระหว่างกัน โดยตัดไปที่บัญชีดอกเบี้ยรับของบริษัทใหญ่ กับ
บัญชีดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อย ดังนี้ 
                                  เดบิต  ดอกเบี้ยรับ                          xxx 

                                              เครดิต  ดอกเบี้ยจ่าย                 xxx 

 ตัดรายการดอกเบี้ยค้างรับ – ดอกเบี้ยค้างจ่าย ระหว่างกัน โดยตัดไปที่บัญชีดอกเบี้ยค้างจ่ายของ
บริษัทย่อย กับ บัญชีดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทใหญ่ ดังนี้ 
                                เดบิต  ดอกเบี้ยค้างจ่าย                          xxx 

                                              เครดิต  ดอกเบี้ยค้างรับ                 xxx 
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               การตัดรายการการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.3 ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 5.3 การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท 

 วันที่ 1 เมษายน 25x1  บริษัท พาที จํากัด กู้เงินจากบริษัท นิชา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ 
จํานวน 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ครบกําหนดจ่ายเงินวันที่ 1 เมษายน 25x2 บริษัท นิชา 
จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา 10% ต่อปี  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท
เป็นแสดงได้ดังนี้ 

บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

1 เม.ย. 25x1 

เดบิต   ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม             50,000 

            เครดิต  เงินสด                       50,000 

1 เม.ย. 25x1 

เดบิต   เงินสด                         50,000 

            เครดิต  เจ้าหนี้เงินกู้              50,000 

31 ธ.ค. 25x1 

เดบิต   ดอกเบี้ยค้างรับ                 3,750 

            เครดิต ดอกเบี้ยรับ                   3,750 

(50,000 x 10% x 9/12) 

31 ธ.ค. 25x1 

เดบิต   ดอกเบี้ยจ่าย                  3,750 

            เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย         3,750          

 

สมุดบัญชีของบริษัท นิชา จํากัด จะมีบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ส่วนในสมุดบัญชีของบริษัท 
พาที จํากัด จะมีบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้  เมื่อมีการจัดทํากระดาษทําการก็จะต้องทําการตัดรายการทั้ง
สองรายการดังกล่าวออกไป  นอกจากนี้รายการดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยจ่าย  และรายการดอกเบี้ย
ค้างรับกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ก็ต้องตัดบัญชีออกเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี  
(1) ตัดรายการลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและเจ้าหนี้เงินกู้ระหว่างกัน 

เดบิต เจ้าหนี้เงินกู้     50,000 

เครดิต   ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม                           50,000 

(2) ตัดรายการดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต ดอกเบี้ยรับ      3,750 

เครดิต   ดอกเบี้ยจ่าย                                         3,750 

(3) ตัดรายการดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย      3,750 

เครดิต   ดอกเบี้ยค้างรับ                                         3,750 
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4. ตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่ายระหว่างบริษัท 

      เมื่อบริษัทหนึ่งออกต๋ัวเงินจ่ายให้แก่บริษัทอีกบริษัทหนึ่งในเครือเดียวกัน ในการทํางบ
การเงินรวมต้องตัดบัญชีต๋ัวเงินรับกับบัญชีต๋ัวเงินจ่าย เช่นเดียวกันกับรายการอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
รายการบันทึกบัญชีและรายการตัดบัญชีที่จะปรากฏในกระดาษทําการแสดงในรูปของสมุดรายวัน
ทั่วไป ดังนี้ 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด บริษัท ย่อย จ ากัด 

เดบิต   ต๋ัวเงินรับ                            xxx 

            เครดิต     เงินสด                        xxx 

 

เดบิต  เงินสด                           xxx 

            เครดิต ต๋ัวเงินจ่าย                      xxx 

 

รายการตัดบัญชี   
ตัดรายการต๋ัวเงินจ่าย – ต๋ัวเงินรับระหว่างกัน โดยตัดไปที่บัญชีต๋ัวเงินจ่ายของบริษัทย่อย กับบัญชี
ต๋ัวเงินรับของบริษัทใหญ่ ดังนี้ 
                                   เดบิต  ต๋ัวเงินจ่าย                          xxx 

                                              เครดิต  ต๋ัวเงินรับ                      xxx      
 

       บางกรณบีริษัทผู้ถือต๋ัวเงินรับอาจจะนําต๋ัวเงินรับไปขายลดเพื่อนําเงินสดมาใช้ก่อนที่
ต๋ัวเงินรับจะครบอายุ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณีคือ 

 

                กรณีที่ 1 น าตั๋วเงินที่ได้รับจากบริษัทในเครือไปขายลดให้ธนาคาร 

       เมื่อบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีการออกต๋ัวเงินรับให้กัน ในสมุดบัญชีของบริษัทผู้รับ
ต๋ัวเงินก็จะมีบัญชีต๋ัวเงินรับ ส่วนในสมุดบัญชีของบริษัทผู้ออกต๋ัวก็จะมีบัญชีต๋ัวเงินจ่าย และหาก
ต่อมาเมื่อผู้รับต๋ัวได้นําต๋ัวเงินรับไปขายลดให้กับบุคคลอ่ืน ก็จะมีบัญชีต๋ัวเงินรับขายลด 

                   การทํางบการเงินรวมจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีตั๋วเงินรับขายลด ให้เป็นต๋ัวเงินจ่าย
ของบริษัทในกลุ่มกิจการ เนื่องจาก เมื่อต๋ัวครบกําหนด บริษัทผู้ออกต๋ัวจะต้องชําระเงินให้แก่
ธนาคาร ดังนั้น จึงต้องแสดงรายการนี้เป็นหนี้สิน ในงบการเงินรวม รายการบันทึกบัญชีและ
รายการตัดบัญชีที่จะปรากฏในกระดาษทําการแสดงในรูปของสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 
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บริษัท ใหญ่ จ ากัด บริษัท ย่อย จ ากัด 

เดบิต   ต๋ัวเงินรับ                            xxx 

            เครดิต     เงินสด                        xxx 

เดบิต  เงินสด                           xxx 

           เครดิต ต๋ัวเงินรับขายลด               xxx 

เดบิต  เงินสด                           xxx 

            เครดิต ต๋ัวเงินจ่าย                      xxx 

 

รายการตัดบัญชี   
ตัดรายการต๋ัวเงินรับ – ต๋ัวเงินจ่ายระหว่างกัน โดยตัดไปที่บัญชีต๋ัวเงินจ่ายของบริษัทย่อย กับบัญชี
ต๋ัวเงินรับของบริษัทใหญ่ ดังนี้ 
                                   เดบิต  ต๋ัวเงินจ่าย                       xxx 

                                              เครดิต  ต๋ัวเงินรับ                               xxx            
 ปรับปรุงตั๋วเงินขายลดเป็นต๋ัวเงินจ่ายของบริษัทในกลุ่มกิจการ โดยการตัดไปที่บัญชีต๋ัวเงินรับขาย
ลดของบริษัทใหญ่ และบันทึกต๋ัวเงินจ่ายธนาคารเป็นหนี้สินของกลุ่มกิจการ ดังนี้ 
                                  เดบิต  ต๋ัวเงินรับขายลด                       xxx 

                                              เครดิต  ต๋ัวเงินจ่ายธนาคาร                 xxx 

               การตัดรายการการนําต๋ัวเงินที่ได้รับจากบริษัทในเครือไปขายลดให้ธนาคารแสดงได้ตาม
ตัวอย่างที่ 5.4 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 5.4 น าตั๋วเงินท่ีได้รับจากบริษัทในเครือไปขายลดให้ธนาคาร 

วันที่ 1 พฤษภาคม 25x1 บริษัท พาที จํากัด ได้กู้เงินจากบริษัท นิชา จํากัด โดยออกต๋ัว
สัญญาใช้เงิน จํานวน 40,000 บาท  ต๋ัวเงินอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ต่อมาในวันที่ 31 

ธันวาคม 25x1 บริษัท นิชา จํากัด ได้นําต๋ัวสัญญาใช้เงินไปขายลดที่ธนาคาร โดยธนาคารคิด
ส่วนลด 10% ต่อปี   การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัทเป็นแสดงได้ดังนี้ 

บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

1 พ.ค. 25x1 

เดบิต   ต๋ัวเงินรับ                      40,000 

            เครดิต  เงินสด                       40,000 

1 พ.ค. 25x1 

เดบิต   เงินสด                          40,000 

            เครดิต  ต๋ัวเงินจ่าย                 40,000 

31 ธ.ค. 25x1  

เดบิต   ดอกเบี้ยค้างรับ             1,600           
            เครดิต  ดอกเบี้ยรับ                 1,600 

(40,000 x 6% x 8/12) 

31 ธ.ค. 25x1  

เดบิต   ดอกเบี้ยจ่าย             1,600           
            เครดิต  ดอกเบี้ยค้างจ่าย          1,600 

(40,000 x 6% x 8/12) 
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บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

เดบิต   เงินสด                         40,987 

            ขาดทุนจากการขายต๋ัวเงิน 613 

            เครดิต  ต๋ัวเงินรับขายลด        40,000 

                         ดอกเบี้ยค้างรับ            1,600       

ดอกเบี้ยต๋ัวเมื่อครบกําหนด = 40,000 x 6% 

                                         =  2,400 

มูลค่าต๋ัวเมื่อครบกําหนด = 40,000 + 2,400 

                                     = 42,400  

ส่วนลดที่ธนาคารหัก = 42,400 x 10% x  4/12 

                               =   1,413 

ดังนั้นจํานวนเงินที่ได้รับจากธนาคาร  
                               = 42,400 – 1,413  

                               = 40,987 

 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี  
(1) ตัดรายการต๋ัวเงินรับต๋ัวเงินจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต ต๋ัวเงินจ่าย    40,000 

เครดิต   ต๋ัวเงินรับ                           40,000 

(2) ตัดรายการดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต ดอกเบี้ยรับ      1,600 

เครดิต   ดอกเบี้ยจ่าย                            1,600 

(3) ตัดรายการดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย      1,600 

เครดิต   ดอกเบี้ยค้างรับ                            1,600 

(4) ปรับปรุงตั๋วเงินขายลดเป็นต๋ัวเงินจ่ายของบริษัทในกลุ่มกิจการ 

เดบิต ต๋ัวเงินรับขายลด               40,000 

เครดิต   ต๋ัวเงินจ่ายธนาคาร              40,000 
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กรณีที่ 2 น าตั๋วเงินท่ีได้รับจากลูกค้าไปขายลดกับบริษัทในเครือ 

             เมื่อบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยได้รับต๋ัวเงินจากลูกค้าก็จะมีบัญชีต๋ัวเงินรับ แล้ว
ต่อมานําต๋ัวเงินไปขายลดให้กับบริษัทเครือ บริษัทผู้ขายลดก็จะมีบัญชีต๋ัวเงินรับขายลด ส่วนบริษัท
ผู้รับซื้อต๋ัว ก็จะมีบัญชีต๋ัวเงินรับ ดังนั้นในการทํางบการเงินรวมจึงต้องตัดบัญชี ระหว่างกัน ดังนี้ 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด บริษัท ย่อย จ ากัด 

 

 

เดบิต  ต๋ัวเงินรับ                           xxx 

          เครดิต  เงินสด                           xxx 

เดบิต  ต๋ัวเงินรับ                       xxx 

            เครดิต  ลูกหนี้                        xxx 

เดบิต  เงินสด                          xxx 

           เครดิต ต๋ัวเงินรับขายลด               xxx 

รายการตัดบัญชี   
 ตัดรายการต๋ัวเงินรับขายลด – ต๋ัวเงินรับระหว่างกัน โดยการตัดไปที่บัญชีต๋ัวเงินรับขายลดของ
บริษัทย่อย และบัญชีต๋ัวเงินรับของบริษัทใหญ่ ดังนี้ 
                                  เดบิต  ต๋ัวเงินรับขายลด                          xxx 

                                              เครดิต  ต๋ัวเงินรับ                               xxx            
               การตัดรายการการนําต๋ัวเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปขายลดให้กับบริษัทในเครือแสดงได้
ตามตัวอย่างที่ 5.5 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 5.5 น าตั๋วเงินท่ีได้รับจากลูกค้าไปขายลดกับบริษัทในเครือ 

 วันที่ 1 กันยายน 25x1 บริษัท พาที จํากัด ได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้เป็นต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
มูลค่า 30,000 บาท ต๋ัวเงินอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี ต่อมา วันที่ 31 ธันวาคม บริษัท พาที 
จํากัด ได้นําต๋ัวฉบับนี้ไปขายลดให้บริษัท นิชา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยบริษัท นิชา จํากัด คิด
ส่วนลดในอัตรา 10% การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัทเป็นแสดงได้ดังนี้ 

บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

 1 ก.ย. 25x1 

เดบิต   ต๋ัวเงินรับ                     30,000 

            เครดิต  ลูกหนี้                       30,000 

 31 ธ.ค. 25x1  

เดบิต   ดอกเบี้ยค้างรับ                800           
            เครดิต  ดอกเบี้ยรับ                    800 

(30,000 x 8% x 4/12) 
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บริษัท นิชา จ ากัด บริษัท พาท ีจ ากัด 

31 ธ.ค. 25x1  

เดบิต   ต๋ัวเงินรับ                     30,000 

             ดอกเบี้ยรับ                     260 

            เครดิต  เงินสด                      30,260 

 

31 ธ.ค. 25x1  

เดบิต   เงินสด                         30,260 

            ขาดทุนจากการขายต๋ัวเงิน 540 

            เครดิต  ต๋ัวเงินรับขายลด        30,000 

                         ดอกเบี้ยค้างรับ               800       

ดอกเบี้ยต๋ัวเมื่อครบกําหนด = 30,000 x 8% 

                                         =  2,400 

มูลค่าต๋ัวเมื่อครบกําหนด = 30,000 + 2,400 

                                     = 32,400  

ส่วนลดที่ บ.นิชาหัก  = 32,400 x 10% x  8/12 

                               =   2,140 

ดังนั้นจํานวนเงินที่ได้รับจากธนาคาร  
                               = 32,400 – 2,140  

                               = 30,260 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี  
(1) ตัดรายการต๋ัวเงินรับขายลดและตั๋วเงินรับระหว่างกัน 

เดบิต ต๋ัวเงินรับขายลด    30,000 

เครดิต   ต๋ัวเงินรับ                           30,000 
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ก าไรขาดทุนระหว่างบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม (2557 : 40) ได้กําหนด
ขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมส่วนหนึ่งไว้ว่ากิจการต้องตัด กําไรและขาดทุนซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ โดยจะต้องมีการตัดรายการระหว่างกันทั้งจํานวน 

 Beams, et al., (2012 : 169) ได้กล่าวถึงกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทไว้ว่า “The reason 

we eliminate intercompany profits and losses is that the management of the parent 

controls all intercompany transactions, including authorization and pricing, without arm’s 
length bargaining between the affiliates. In eliminating the effect of intercompany profits 

and losses from consolidated statements, however, the issue is not whether the 

intercompany transactions were or were not at arm’s length. The objective is to show the 
income and financial position of the consolidated entity as they would have appeared if 

the intercompany transactions had never taken place, irrespective of the amounts 

involved in such transactions.”   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การตัดกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทมีวัตถุประสงค์
เพื่อตัดกําไรหรือขาดทุนระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทในเครือ  ซึ่งกําไรขาดทุนระหว่างกันเป็นผล
มาจากรายการค้าระหว่างบริษัทในเครือ เช่น รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เมื่อมีการซื้อขายกัน
ในราคาที่รวมกําไรหรือขาดทุน ก็จะทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทุนในสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการ
ซื้อขายสินค้าดังกล่าว หรือรายการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างกัน เช่น การซื้อขายที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ เมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์นั้นในราคาที่รวมกําไรหรือขาดทุน ก็จะส่งผลให้เกิดกําไร
ขาดทุนในสินทรัพย์ที่ซื้อขายกันนั้น   

การตัดกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้ตัดกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นทั้งจํานวนโดยไม่
คํานึงว่าบริษัทใหญ่จะถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้การตัดรายการกําไร
ขาดทุนระหว่างกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรายงานในงบการเงินซึ่งเป็นงบการเงินรวมของกลุ่ม
กิจการนําเสนอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มกิจการโดยเสมือนว่าไม่มีรายการค้า
ระหว่างกัน 

 สรุปการตัดบัญชีกําไรขาดทุนระหว่างบริษัท มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. เมื่อมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ถาวร 

 2. ให้พิจารณาว่ารายการค้าดังกล่าวมีการบวกหรือกําไรขาดทุนระหว่างกันและสินทรัพย์
นั้นยังคงอยู่ในกลุ่มกิจการหรือไม่ หากมีการบวกกําไรส่งผลให้การรับรู้สินทรัพย์นั้นในราคาที่สูง
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เกินไป และหากมีผลขาดทุนจะส่งผลให้การรับรู้สินทรัพย์นั้นในราคาที่ ตํ่าเกินไป  ซึ่งสินทรัพย์นั้น
จะต้องแสดงในราคาตามบัญชีที่เคยแสดงไว้ในสมุดบัญชีของผู้ขาย เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่ม
กิจการเดียวกันไม่ควรที่จะขายให้กันในราคาที่รวมกําไรหรือขาดทุน 

 3. ดังนั้นกําไรหรือขาดทุนจึงไม่ถือว่าเป็นกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วของกลุ่มกิจการ จึง
ต้องตัดกําไรหรือขาดทุนระหว่างกันออกทั้งจํานวน 

 4.  แต่ถ้าหากบริษัทผู้ซื้อสินทรัพย์ได้ขายสินทรัพย์นั้นให้บุคคลอ่ืนภายนอกกลุ่มกิจการ ให้
ถือว่ากําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว ให้รับรู้กําไรหรือขาดทุนนั้นในปี
ที่มีการขายสินทรัพย์นั้นให้บุคคลภายนอก 

รายการกําไรขาดทุนระหว่างบริษัท สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณีคือ กําไรขาดทุน
ระหว่างบริษัทจากการขายสินค้า  กําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่า
เสื่อมราคา และกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมราคา 

 

1. ก าไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินค้า 
       เมื่อเกิดการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในกลุ่มกิจการ จะถือว่าเปน็การโอนสินค้าจาก
บริษัทหนึ่งไปยังบริษัทหนึ่ง ซึ่งถ้าหากมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในราคาทุน การตัดรายการ
ระหว่างกันในการทํางบการเงินรวมจะตัดเฉพาะรายการซื้อขายระหว่างกันเพียงรายการเดียว แต่
โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายสินค้าก็ย่อมจะเป็นการซื้อขายในราคาที่รวมกําไรไว้ ถ้าหากสินค้านั้นถูก
ขายให้บุคคลภายนอกแล้ว กําไรหรือขาดทุนระหว่างกันก็จะถือว่าเป็นกําไรหรือขาดทุนของกลุ่ม
กิจการ 

      แต่ถ้าสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันนั้น ยังมิได้ถูกขายต่อไปให้บุคคลภายนอก และยังคง
แสดงเป็นสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีของผู้ซื้อ สินค้าคงเหลือจํานวนนี้จะแสดงในราคาทุนที่บวก
กําไรหรือขาดทุนเอาไว้  ซึ่งกําไรหรือขาดทุนระหว่างกันนี้ต้องไม่ถือว่าเป็นกําไรขาดทุนของกลุ่ม
กิจการ  ดังนั้น ในการทํางบการเงินรวม  นอกจากจะต้องตัดรายการซื้อและรายการขายระหว่างกัน
แล้ว ยังจะต้องตัดรายการกําไรหรือขาดทุนอีกรายการหนึ่งด้วย 

      การปรับปรุงและตัดบัญชีรายการกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินค้า 
สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 การตัดกําไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือ
ปลายงวด และกรณีที่ 2 การตัดกําไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือต้นงวด 
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1.1  การตัดก าไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือปลายงวด 

                           เมื่อบริษัทในกลุ่มกิจการมีการขายสินค้าให้กันในราคาที่รวมกําไร แล้วสินค้านั้น
ยังขายไม่หมด ยังคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี สินค้าที่ยังคงเหลือดังกล่าวก็จะมีกําไรระหว่างกัน
รวมอยู่ ซึ่งกําไรจํานวนนี้ถือว่าเป็นกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในการตัดกําไรระหว่างบริษัทในสินค้า
คงเหลือปลายงวด จะตัดโดยลดยอดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดในสมุดบัญชีของผู้ซื้อ และไป
เพิ่มยอดบัญชีต้นทุนขายในสมุดบัญชีของผู้ขาย โดยให้ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือทั้งจํานวน ไม่ว่า
บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยจะเป็นผู้ขาย และไม่ว่าบริษัทใหญ่จะถือหุ้นในบริษัทย่อยจํานวนเท่าใดก็
ตาม  รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการแสดงในรูปแบบเดบิต เครดิต  ได้ดังนี้ 

      ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด (กรณีบริษัทใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง) 

  เดบิต  ต้นทุนขาย 

   เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด 

      ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด (กรณีบริษัทใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด) 

  เดบิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบกําไรขาดทุน) 
   เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบแสดงฐานะการเงิน) 
                   การตัดกําไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือปลายงวด แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.6 

และตัวอย่างที่ 5.7 ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 5.6 กรณีไม่มีสินค้าเหลือเมื่อสิ้นงวด 

บริษัท สุริสา จํากัด ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท จัตุชัย จํากัด จํานวน 
90%  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1  

ในระหว่างปี 25x1 บริษัท สุริสา จํากัด ขายสินค้า ให้ บริษัท จัตุชัย จํากัด ในราคา 
120,000 บาท ซึ่งรวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน    

ในระหว่างปี 25x1 บริษัท จัตุชัย จํากัด ก็ได้ขายสินค้าดังกล่าวออกไปให้บุคคลภายนอก
ทั้งจํานวน เป็นเงิน 156,000 บาท 

(สมมติว่าทั้งสองกิจการใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด) 

การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
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บริษัท สุริสา จ ากัด บริษัท จัตุชัย จ ากัด 

25x1 

เดบิต   เงินสด                      120,000 

            เครดิต     ขายสินค้า            120,000 

บันทึกการขายสินค้าให้บริษัทจัตุชัย 

25x1 

เดบิต  ซื้อสินค้า                 120,000                       
            เครดิต    เงินสด                   120,000                     
บันทึกการซื้อสินค้าจากบริษัทสุริสา 

 เดบิต  เงินสด                     156,000                       
            เครดิต    ขายสินค้า             156,000                                     
บันทึกการขายสินค้าให้บุคคลภายนอก 

 

บริษัท สุริสา จ ากัด และ บริษัท จัตุชัย จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

สุริสา 
 

บริษัท 

จัตุชัย 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขายสินคา้ 120,000 156,000 (1)120,000  156,000 

ต้นทุนขาย(ซื้อสินค้า) 100,000 120,000  (1)120,000 100,000 

กําไรขั้นต้น 20,000 36,000   56,000 

      

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน 

  เดบิต  ขายสินค้า                            120,000 

                     เครดิต  ซื้อสินค้า(ต้นทุนขาย)           120,000                         
 

 จากตัวอย่างที่ 5.6 ในกระดาษทําการจะเห็นได้ว่า ในช่องงบการเงินรวม เมื่อตัดบัญชีแล้ว 
จะเหลือยอดขายเฉพาะที่เป็นการขายให้บุคคลภายนอกจํานวน 156,000 บาท และยอดต้นทุน
ขายก็เหลือจํานวน 100,000 บาท ที่เป็นต้นทุนขายของบริษัทสุริสา ดังนั้น กําไรขั้นต้นรวมจึงมี
จํานวนเท่ากับ 56,000 บาท  
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ตัวอยา่งที่ 5.7 กรณีที่มีสินค้าคงเหลือปลายงวด 

 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 5.6 หากบริษัท จัตุชัย จํากัด ขายสินค้าดังกล่าวออกไปให้
บุคคลภายนอกเป็นจํานวน 60% ของจํานวนที่ซื้อมาจากบริษัท สุริสา จํากัด เป็นจํานวนเงิน 
93,600 บาท (สมมติว่าทั้งสองกิจการใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด) 

การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 

บริษัท สุริสา จ ากัด บริษัท จัตุชัย จ ากัด 

25x1 

เดบิต   เงินสด                      120,000 

            เครดิต     ขายสินค้า            120,000 

บันทึกการขายสินค้าให้บริษัทจัตุชัย 

25x1 

เดบิต  ซื้อสินค้า                 120,000                       
            เครดิต    เงินสด                   120,000                     
บันทึกการซื้อสินค้าจากบริษัทสุริสา 

 เดบิต  เงินสด                      93,600                       
            เครดิต    ขายสินค้า               93,600                                     
บันทึกการขายสินค้าให้บุคคลภายนอก 

 

บริษัท สุริสา จ ากัด และ บริษัท จัตุชัย จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

สุริสา 
 

บริษัท 

จัตุชัย 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขายสินคา้ 120,000 93,600 (1)120,000  93,600 

ต้นทุนขาย* 100,000 72,000 (2)8,000 (1)120,000 60,000 

กําไรขั้นต้น 20,000 21,600   33,600 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินค้าคงเหลือปลายงวด  48,000  (2)8,000 40,000 

*ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน 

  เดบิต  ขายสินค้า                                             120,000 

                     เครดิต  ซื้อสินค้า(ต้นทุนขาย)                             120,000                         
(2) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  
 เดบิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบกําไรขาดทุน)        8,000 

  เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบแสดงฐานะการเงิน)  8,000 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 48,000 x 20/120 = 8,000) 

 

จากตัวอย่างที่ 5.7 ในกระดาษทําการจะเห็นได้ว่า ในช่องงบการเงินรวม เมื่อตัดบัญชีแล้ว 
จะเหลือยอดขายเฉพาะที่เป็นการขายให้บุคคลภายนอกจํานวน 93,600 บาท และยอดต้นทุนขาย
ก็เหลือจํานวน 60,000 บาท ที่เป็นต้นทุนขายของบริษัทสุริสาในส่วนที่ขายได้เพียง 60% (100,000 

x 60%)   ดังนั้น กําไรขั้นต้นรวมจึงมีจํานวนเท่ากับ 33,600 บาท 

ในกรณีนี้นอกจากจะตัดรายการซื้อขายระหว่างกันแล้ว ยังต้องตัดกําไรในสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดด้วย เนื่องจากในสินค้าคงเหลือปลายงวดของบริษัทจัตุชัย จํานวน 48,000 (120,000 x 

40%) เป็นจํานวนที่ซื้อมาจากบริษัทสุริสาซึ่งบริษัทสุริสารวมกําไรไว้ 20% จึงต้องตัดกําไรจํานวน
ดังกล่าวออกไปจํานวน 8,000 บาท (48,000 x 20/120) และเมื่อตัดบัญชีออกไปแล้วจะเหลือ
สินค้าคงเหลือปลายงวดที่แสดงในราคาทุน จํานวน 40,000 บาท 

 

1.2  การตัดก าไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือต้นงวด 

              สินค้าคงเหลือต้นงวดเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ยกยอดมาจากงวดที่แล้ว ซึ่ง
ในสินค้าคงเหลือปลายงวดที่แล้วได้รวมกําไรระหว่างบริษัทไว้ด้วย เมื่อยกยอดมาเป็นสินค้า
คงเหลือต้นงวด สินค้าคงเหลือต้นงวดก็จะมีกําไรระหว่างบริษัทรวมอยู่เช่นกัน ดังนั้นในการจัดทํา
งบการเงินรวมในปีต่อมา จึงต้องตัดกําไรที่รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือต้นงวดด้วย เพื่อให้สินค้า
คงเหลือต้นงวดแสดงในราคาทุน  การตัดกําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวดจะแยกพิจารณาได้ 2 กรณี
คือ บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้า และบริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้า  
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 1.2.1  บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้า (Downstream sales) 

             ในกรณีที่บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าเมื่อมีกําไรระหว่างกันในสินค้า
คงเหลือปลายงวดจะทําให้กําไรสุทธิในงวดที่ผ่านมามียอดสูงเกินไป และส่งผลให้กําไรสะสมงวดที่
แล้วสูงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นในงวดปัจจุบันจึงต้องปรับปรุงโดยการลดยอดกําไรสะสมต้นงวดของ
บริษัทใหญ่ทั้งจํานวนเนื่องจากกําไรจากการขายสินค้าจะเป็นของบริษัทใหญ่ทั้งหมด  ถ้าบริษัท
ใหญ่บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีราคาทุน การปรับปรุงและตัดบัญชีจะ    เดบิต
บัญชีก าไรสะสมต้นงวดของบริษัทใหญ่  ในขณะเดียวกันสินค้าคงเหลือต้นงวดซึ่งยกยอดมา
จากสินค้าคงเหลือปลายงวดก็จะมีกําไรรวมอยู่เช่นกัน ในการปรับปรุงและตัดบัญชีกําไรในสินค้า
คงเหลือต้นงวด จะตัดโดยการ เครดิตบัญชีต้นทุนขาย  เนื่องจากสินค้าคงเหลือต้นงวดจะถูก
นําเสนอไว้ในงบกําไรขาดทุนซึ่งเป็นส่วนเพิ่มต้นทุนขายการลดยอดจึงต้องบันทึกลดยอดทางด้าน    
เดบิต  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 5.8 

 

ตัวอย่างที่ 5.8 ก าไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือต้นงวดกรณีบริษัทใหญ่เป็นผู้ขาย
(Downstream sales) 

บริษัท อําพล จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท วราพร จํากัด จํานวน 70% 
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในราคาเท่ากับราคาตามบัญชี และใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน 

ในระหว่างปี 25x1 บริษัท อําพล จํากัด ได้ขายสินค้าให้ บริษัท วราพร จํากัด ในราคา 
65,000 บาท โดยรวมกําไรไว้ 30% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้เหลือ
เป็นสินค้าคงเหลือปลายปี 25x1 ที่บริษัท วราพร จํากัด จํานวน 26,000 บาท 

ต่อมาในปี 25x2 บริษัท อําพล จํากัด ก็ได้ขายสินค้าให้บริษัท วราพร จํากัด อีกจํานวน
78,000 บาท โดยรวมกําไรไว้ 30% เช่นเดียวกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้เหลือ
เป็นสินค้าคงเหลือปลายปี 25x2 ที่บริษัท วราพร จํากัด จํานวน 46,800 บาท 

กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวม แสดงการตัดรายการซื้อขายและกําไรจากการขาย
สินค้าระหว่างกัน ในปี 25x2 ได้ดังนี้ 
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บริษัท อ าพล จ ากัด และ บริษัท วราพร จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม(บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

อ าพล 

 

บริษัท 

วราพร  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 78,000  (1)78,000   

ต้นทุนขาย* 

        สินค้าคงเหลือต้นงวด 

        บวก ซื้อสุทธิ 
        หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด 

  

26,000 

78,000 

(46,800) 

 

 

 

(2)10,800 

 

(3)6,000 

(1)78,000 

 

 

 

กําไรสุทธ ิ      

ก าไรสะสม      

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2 –  อําพล   (3)6,000   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  – วราพร      

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

สินค้าคงเหลือ  46,800  (2)10,800  

*ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน 

  เดบิต  ขายสินค้า                                               78,000 

                     เครดิต  ซื้อสินค้า(ต้นทุนขาย)                               78,000                         
(2) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  
 เดบิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบกําไรขาดทุน)      10,800 

  เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบแสดงฐานะการเงิน)10,800 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 46,800 x 30/130 = 10,800) 
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(3) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด  
 เดบิต  กําไรสะสมต้นงวด – บริษัท อําพล จํากัด       6,000 

  เครดิต  ต้นทุนขาย              6,000 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 26,000 x 30/130 = 6,000) 

 

  1.2.2  กรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้า (Upstream sales) 

              กรณีที่บริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้าต้องปรับปรุงลดยอดกําไรสะสมต้นงวด
เช่นเดียวกันกับกรณีที่บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าเพียงแต่ต่างกันที่ การปรับปรุงเพื่อลดยอดกําไร
สะสมต้นงวด จะปรับปรุงไปที่กําไรสะสมต้นงวดของบริษัทย่อย เนื่องจากกําไรจากการขายสินค้า
จะเป็นของบริษัทย่อย ซึ่งกําไรของบริษัทย่อยจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น และ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม   ดังนั้นในการ
ปรับปรุงและตัดบัญชี จึง เดบิตบัญชีก าไรสะสมต้นงวดของบริษัทใหญ่  และ เดบิตบัญชีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม   ส่วนด้านเครดิตจะตัดโดยการ  เครดิตบัญชีต้นทุนขาย 

เช่นเดียวกันกับกรณีบริษัทใหญ่เป็นผู้ขาย  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 5.9 

  
ตัวอย่างที่ 5.9 ก าไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือต้นงวดกรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ขาย
(Upstream sales) 

จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 5.8  หากบริษัท วราพร จํากัด เป็นผู้ขาย    
กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวม แสดงการตัดรายการซื้อขายและกําไรจากการขาย

สินค้าระหว่างกัน ในปี 25x2 ได้ดังนี้ 
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บริษัท อ าพล จ ากัด และ บริษัท วราพร จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม(บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

อ าพล 

 

บริษัท 

วราพร  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย  78,000 (1)78,000   

ต้นทุนขาย* 

        สินค้าคงเหลือต้นงวด 

        บวก ซื้อสุทธิ 
        หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด 

 

26,000 

78,000 

(46,800) 

 

 

 

 

 

(2)10,800 

 

(3)6,000 

(1)78,000 

 

 

 

กําไรสุทธ ิ      

ก าไรสะสม      

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2 –  อําพล   (3)4,200   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  – วราพร      

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

สินค้าคงเหลือ 46,800   (2)10,800  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   (3)1,800   

*ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี 
(1) ตัดรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน 

  เดบิต  ขายสินค้า                                               78,000 

                     เครดิต  ซื้อสินค้า(ต้นทุนขาย)                               78,000                         
(2) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด  
 เดบิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบกําไรขาดทุน)      10,800 

  เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบแสดงฐานะการเงิน)10,800 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 46,800 x 30/130 = 10,800) 
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 (3) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด  
 เดบิต   กําไรสะสมต้นงวด – บริษัท อําพล จํากัด(70%) 4,200 

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม(30%)              1,800 

  เครดิต  ต้นทุนขาย              6,000 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 26,000 x 30/130 = 6,000) 

 

ตัวอย่างที่ 5.10 การจัดท างบการเงินรวมเมื่อมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกรณีบริษัท
ใหญ่เป็นผู้ขาย(Downstream sales) และบริษัทย่อยเป็นผู้ขาย(Upstream sales) 

 บริษัท ตรีเพชร จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท พอเพียง จํากัด เมื่อวันที่   1  

มกราคม 25x1 จํานวน 70% ด้วยเงินสด จํานวน 446,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
พอเพียง จํากัด ณ วันที่ซื้อ ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 300,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 150,000 

บาท และกําไรสะสม 120,000 บาท ผลที่เกิดราคาจ่ายซื้อหุ้นสูงกว่าราคาตามบัญชี เกิดจาก
สินทรัพย์ของบริษัท พอเพียง จํากัด ไม่เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x1)  36,000  32,000  

ที่ดิน  190,000  245,000  

เครื่องตกแต่ง (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 ปี) 100,000  82,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องตกแต่ง  (30,000)    

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 15 ปี) 600,000  438,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (120,000)    

  

 ในระหว่างปี 25x1 และปี 25x2 บริษัท พอเพียง จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปัน
ผล ดังนี้ 

     ปี 25X1     ปี 25X2 

กําไรสุทธิ 65,000 54,000 

เงินปันผลจ่าย 20,000 15,000 
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รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในปี 25x1 และปี 25x2 เป็นดังนี้ 
ปี 25x1  

บริษัท ตรีเพชร จํากัด ขายสินค้าให้ บริษัท พอเพียง จํากัด จํานวน 72,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่
บริษัท พอเพียง จํากัด จํานวน 21,600 บาท 

บริษัท พอเพียง จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท ตรีเพชร จํากัด จํานวน 104,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 30% ของราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท 
ตรีเพชร จํากัด จํานวน 72,800 บาท 

ปี 25x2 

บริษัท ตรีเพชร จํากัด ขายสินค้าให้ บริษัท พอเพียง จํากัด จํานวน 96,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่
บริษัท พอเพียง จํากัด จํานวน 48,000 บาท 

บริษัท พอเพียง จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท ตรีเพชร จํากัด จํานวน 78,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 30% ของราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท 
ตรีเพชร จํากัด จํานวน 46,800 บาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ตรีเพชร บริษัท พอเพียง  
งบก าไรขาดทุน   

ขาย 550,000 450,000 

เงินปันผลรับ 10,500 - 

ต้นทุนขาย (330,000) (270,000) 

ค่าเสื่อมราคา (65,000) (52,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (50,000) (74,000) 

กําไรสุทธิ 115,500 54,000 
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 บริษัท ตรีเพชร บริษัท พอเพียง  
ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  199,500 165,000 

บวก กําไรสุทธิ 115,500 54,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (30,000) (15,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 285,000 204,000 

   

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 12,500 20,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 10,000 50,000 

เงินปันผลค้างรับ 10,500 - 

สินค้าคงเหลือ 50,000 65,000 

ที่ดิน 120,000 190,000 

เครื่องตกแต่ง 79,000 100,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องตกแต่ง (19,000) (53,000) 

อาคาร 490,000 600,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (215,000) (184,000) 

เงินลงทุนในบริษัทพอเพียง 446,000             - 

          รวมสินทรัพย์ 984,000 788,000 

เจ้าหนี้การค้า 99,000 119,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 15,000 

ทุนหุ้นสามญั 500,000 300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 150,000 

กําไรสะสม 285,000 204,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 984,000 788,000 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง แสดงได้ดังนี้ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ   

        เงินสด  446,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ   

        สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ  570,000  

        คูณ  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 30% 171,000 

 รวม   617,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย   

       ทุนหุ้นสามัญ 300,000  

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 150,000  

       กําไรสะสม 120,000 570,000 

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี  47,000 

กระจายส่วนเกินให้กับสินทรัพย์สุทธิ ได้ดังนี้ 
  บริษัท

ใหญ่ 

 

NCI 

ปรับลด สินค้าคงเหลือ (4,000) x 70% (2,800) (1,200) 

ปรับเพิ่ม ที่ดิน 55,000 x 70% 38,500 16,500 

ปรับเพิ่ม เครื่องตกแต่ง 12,000 x 70%  8,400 3,600 

ปรับลด อาคาร (42,000) x 70% (29,400) (12,600) 

รวมส่วนเกินที่กระจายให้สินทรัพย์สุทธิ 14,700 6,300 

ส่วนทีเ่หลือถือเป็นค่าความนิยม (47,000 – 14,700) 32,300  

ส่วนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 47,000  
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คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทพอเพียง  65,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

      บวก ต้นทุนขายลดลง 4,000  

      หัก ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งเพิ่มขึ้น (12,000 / 6 ปี) (2,000)  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง (42,000 / 15 ปี) 2,800  

      หัก กําไรในสินค้าคงเหลือปลายปี(บริษัทย่อยขาย) (16,800) (12,000) 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  53,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  70% 

  37,100 

       หัก กําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด(บริษัทใหญ่ขาย)  (3,600) 

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย  33,500 

กําไรสุทธิบริษัทพอเพียง  65,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

      บวก ต้นทุนขายลดลง 4,000  

      หัก ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งเพิ่มขึ้น (12,000 / 6 ปี) (2,000)  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง (42,000 / 15 ปี) 2,800  

      หัก กําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด(บริษัทย่อยขาย) (16,800) (12,000) 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  53,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  30% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  15,900 
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คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทพอเพียง  54,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

      หัก ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งเพิ่มขึ้น (12,000 / 6 ปี) (2,000)  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง (42,000 / 15 ปี) 2,800  

      บวก กําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด (บริษัทย่อยขาย) 16,800  

      หัก กําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด(บริษัทย่อยขาย) (10,800) 6,800 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  60,800 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  70% 

  42,560 

      บวก กําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด (บริษัทใหญ่ขาย)  3,600 

      หัก กําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด(บริษัทใหญ่ขาย)  (8,000) 

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย  38,160 

กําไรสุทธิบริษัทพอเพียง  54,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

      หัก ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งเพิ่มขึ้น (12,000 / 6 ปี) (2,000)  

      บวก ค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง (42,000 / 15 ปี) 2,800  

      บวก กําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด (บริษัทย่อยขาย) 16,800  

      หัก กําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด(บริษัทย่อยขาย) (10,800) 6,800 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  60,800 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  30% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  18,240 
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กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท ตรีเพชร จ ากัด และ บริษัท พอเพียง จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

ตรีเพชร 
 

บริษัท 

พอเพียง  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 550,000 450,000 (10)174,000  826,000 

เงินปันผลรับ 10,500 - (3) 10,500  - 

ต้นทุนขาย (330,000) (270,000) (11) 8,000 

(12) 10,800 

(10)174,000 

(13) 3,600 

(14) 16,800 

(424,400) 

ค่าเส่ือมราคา (65,000) (52,000) (7) 2,000 (8) 2,800 (116,200) 

ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน (50,000) (74,000)   (124,000) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
ในกําไรสุทธ ิ

  (4) 18,240  (18,240) 

กําไรสุทธ ิ 115,500 54,000   143,160 

ก าไรสะสม      

กําไรสะสม 1ม.ค.25x2- ตรีเพชร 199,500  (7) 1,400 

(13) 3,600 

 (14) 11,760 

(2)31,500 

(5) 2,800 

(8) 1,960 

219,000 

กําไรสะสม 1ม.ค.25x2-พอเพียง  165,000 (1)165,000 

 

  

กําไรสุทธ ิ 115,500 54,000   143,160 

เงินปันผลจ่าย – ตรีเพชร (30,000)    (30,000) 

เงินปันผลจ่าย – พอเพียง  (15,000)  (3) 10,500 

(4) 4,500 

 

กําไรสะสม 31ธ.ค.25x2   285,000 204,000   332,160 
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 บริษัท 

ตรีเพชร 
 

บริษัท 

พอเพียง  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงิน      

สินทรัพย์      

เงินสด 12,500 20,000   32,500 

ลูกหนี้การคา้ – สุทธ ิ 10,000 50,000   60,000 

เงินปันผลคา้งรับ 10,500 -  (9) 10,500  

สินค้าคงเหลือ 50,000 65,000  (11) 8,000 

(12)10,800 

96,200 

ที่ดิน 120,000 190,000 (5) 55,000  365,000 

เครื่องตกแต่ง 79,000 100,000 (5) 17,143  196,143 

ค่าเสื่อมราคาสะสม- เครื่องตกแต่ง (19,000) (53,000)  (5) 5,143 

(7) 4,000 

(81,143) 

อาคาร 490,000 600,000  (5) 52,500 1,037,500 

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร (215,000) (184,000) (5) 10,500 

(8) 5,600 

 (382,900) 

เงินลงทุนในบริษัทพอเพียง 446,000  (2)31,500 (1)430,500 

(5) 14,700 

(6) 32,300 

 

ค่าความนิยม   (6) 32,300  32,300 

     รวมสินทรัพย์ 984,000 788,000   1,355,600 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหนี้การค้า 99,000 119,000   218,000 

เงินปันผลคา้งจ่าย - 15,000 (9) 10,500  4,500 

ทุนหุ้นสามัญ –  ตรีเพชร 400,000    400,000 

ทุนหุ้นสามัญ – พอเพียง  300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ– ตรีเพชร  200,000    200,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ– พอเพียง  150,000 (1)150,000   

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25X2 285,000 204,000   332,160 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม   (7) 600 

(14) 5,040 

(1)184,500 

(4) 13,740 

(5) 1,200 

(5) 6,300 

(8) 840 

200,940 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 984,000 788,000   1,355,600 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท พอเพียง จํากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท พอเพียง จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท พอเพียง จํากัด             165,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท พอเพียง จํากัด (70%)           430,500 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(30%)          184,500 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท พอเพียง จํากัด (70%)   31,500          
  เครดิต กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ตรีเพชร จํากัด             31,500          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 120,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x2  165,000 = 45,000 x 70%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                  10,500 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท พอเพียง จํากัด                       10,500 

 

(4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ 18,240 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท พอเพียง จํากัด                         4,500 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(30%)           13,740 
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(5) โอนส่วนเกินไปปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

เดบิต ที่ดิน          55,000 

 เครื่องตกแต่ง*       17,143 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร****     10,500 

เครดิต กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ตรีเพชร (70%)          2,800 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม(NCI)(30%)     1,200 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องตกแต่ง**      5,143 

 อาคาร***       52,500 

เงินลงทุนในบริษัท พอเพียง จํากัด (70%)    14,700  
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(30%)     6,300 

*(12,000 x 100,000/70,000)   **(12,000 x 30,000/70,000) 

***(42,000 x 600,000/480,000)    ****(42,000 x 120,000/480,000) 

 

 (6) บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 

เดบิต ค่าความนิยม                 32,300 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท พอเพียง จํากัด (70%)              32,300 

 

(7) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งเพิ่มขึ้น 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา – เครื่องตกแต่ง    2,000 

กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ตรีเพชร (2,000 x 70%)    1,400 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,000 x 30%)         600 

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องตกแต่ง(2,000 x 2 ปี)    4,000 

 

(8) ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารลดลง 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร(2,800 x 2 ปี)            5,600 

เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อาคาร      2,800 

กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ตรีเพชร (2,800 x 70%)    1,960 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,800 x 30%)         840 
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 (9) ตัดบัญชีเงินปันผลค้างรับ เงินปันผลค้างจ่ายระหว่างกัน 

เดบิต เงินปันผลค้างจ่าย               10,500 

  เครดิต เงินปันผลค้างรับ     10,500 

 

(10) ตัดรายการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน 

  เดบิต  ขายสินค้า                                                                174,000 

                     เครดิต  ซื้อสินค้า(ต้นทุนขาย)                                             174,000  
(บริษัทตรีเพชร ขาย จํานวน 96,000 + บริษัท พอเพียง ขายจํานวน 78,000) 

                       
(11) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด บริษัทใหญ่เป็นผู้ขาย (บริษัทตรีเพชร) 
 เดบิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบกําไรขาดทุน)(ต้นทุนขาย)  8,000 

  เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบแสดงฐานะการเงิน)    8,000 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 48,000 x 20/120 = 8,000) 

 

(12) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด บริษัทย่อยเป็นผู้ขาย (บริษัทพอเพียง) 
 เดบิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบกําไรขาดทุน)(ต้นทุนขาย)        10,800 

  เครดิต  สินค้าคงเหลือปลายงวด(งบแสดงฐานะการเงิน)              10,800 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 46,800 x 30/130 = 10,800) 

 

(13) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด บริษัทใหญ่เป็นผู้ขาย (บริษัทตรีเพชร) 
 เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ตรีเพชร จํากัด          3,600 

  เครดิต  ต้นทุนขาย                 3,600 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 21,600 x 20/120 = 3,600) 

 

(14) ตัดกําไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด บริษัทย่อยเป็นผู้ขาย (บริษัทพอเพียง) 
 เดบิต   กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ตรีเพชร จํากัด(70%)             11,760 

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม(30%)                5,040 

  เครดิต  ต้นทุนขาย                          16,800 

      (สินค้าคงเหลือปลายงวด 72,800 x 30/130 = 16,800) 
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2. ก าไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา 

                   สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา คือ ที่ดิน เมื่อมีการซื้อขายที่ดินระหว่างกัน กําไร
ขาดทุนที่เกิดจากการขายที่ดิน จะถือว่ายังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการขายให้บริษัทในกลุ่มกิจการ
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียวกัน กําไรขาดทุนจากการขายที่ดินจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อมีการขายที่ดินนั้นออกไปให้แก่บุคคลภายนอก ดังนั้น ในการจัดทํางบการเงินรวมในปีที่ขาย
จึงต้องมีการตัดกําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นออกจากกําไรสุทธิของบริษัทผู้ขาย  เพื่อปรับราคาที่ดิน
ให้เท่ากับราคาทุน และปีต่อ ๆ ไป ก็ต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน จนกว่าบริษัทผู้ซื้อจะขายที่ดินออกไป
ให้บุคคลภายนอก โดยในปีถัดจากปีที่ขาย จะปรับปรุงกําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นไปที่กําไรสะสม 
เนื่องจากกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ได้รวมไว้ในกําไรสะสมตั้งแต่ปีที่ขายแล้ว รายการตัด
บัญชีในกระดาษทําการแสดงในรูปแบบเดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 

     2.1 บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าให้บริษัทย่อย (Downstream Sales) 

2.1.1 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขาย) 

   เดบิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
    เครดิต  สินทรัพย์ 

2.1.2 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ถือไว้) 
   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
    เครดิต  สินทรัพย์ 

2.1.3 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขายให้บุคคลภายนอก) 

   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
    เครดิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 

     2.2 บริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้าให้บริษัทใหญ่ (Upstream Sales) 

2.2.1 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขาย) 

   เดบิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
    เครดิต  สินทรัพย์ 

2.2.2 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ถือไว้) 
   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
                                        ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

    เครดิต  สินทรัพย์ 
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2.2.3 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขายให้บุคคลภายนอก) 

   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
                ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

    เครดิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
                   การตัดรายการกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่าเสื่อม
ราคา แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.11 ถึงตัวอย่างที่ 5.12 ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 5.11 การจัดท างบการเงินรวมเมื่อมีการซื้อขายท่ีดินระหว่างกันกรณีบริษัทใหญ่
ขายที่ดินให้บริษัทย่อย (Downstream sales)  

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท แทนไทย จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท   ใจ
ดี จํากัด 90% ในราคา 216,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาตามบัญชี โดยในวันนี้ ส่วนของผู้
ถือหุ้นของบริษัทใจดี จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 100,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 50,000 

บาท และกําไรสะสม 90,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x1 บริษัท แทนไทย จํากัด ได้ขายที่ดินซึ่งมีราคาทุน 60,000 บาท ในราคา 
66,000 บาท ให้บริษัท ใจดี จํากัด  
 ต่อมาปี 25x3 บริษัท ใจดี จํากัด ได้ขายท่ีดินให้บุคคลภายนอก ในราคา 70,000 บาท 

ในระหว่างปี 25x1 – 25x3 บริษัท ใจดี จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
 ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 

กําไรสุทธิ 50,000 60,000 70,000 

เงินปันผลจ่าย 10,000 20,000 30,000 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท แทนไทย บริษัท ใจดี  
งบก าไรขาดทุน   

ขาย 300,000 200,000 

เงินปันผลรับ 9,000 - 

กําไรจากการขายที่ดิน 6,000 - 

ต้นทุนขาย (200,000) (100,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (50,000) (50,000) 

กําไรสุทธิ 65,000 50,000 
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 บริษัท แทนไทย บริษัท ใจดี  
ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  130,000 90,000 

บวก กําไรสุทธิ 65,000 50,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (30,000) (10,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 165,000 130,000 

   

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 50,000 40,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 40,000 60,000 

สินค้าคงเหลือ 60,000 90,000 

ที่ดิน 200,000 150,000 

เงินลงทุนในบริษัทใจดี 216,000             - 

          รวมสินทรัพย์ 566,000 340,000 

เจ้าหนี้การค้า 101,000 60,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000 100,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 50,000 

กําไรสะสม 165,000 130,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 566,000 340,000 

 

 กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวม สําหรับปี 25x1  ในกรณีที่บริษัทใหญ่บันทึกบัญชี
เงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน  แสดงได้ดังนี้ 
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กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท แทนไทย จ ากัด และ บริษัท ใจดี จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

แทนไทย 

 

บริษัท 

ใจด ี

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 300,000 200,000   500,000 

เงินปันผลรับ 9,000 - (2)9,000   

กําไรจากการขายทีด่ิน 6,000  (3)6,000   

ต้นทุนขาย (200,000) (100,000)   (300,000) 

ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน (50,000) (50,000)   (100,000) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
ในกําไรสุทธ ิ

  (4)5,000  (5,000) 

กําไรสุทธ ิ 65,000 50,000   95,000 

ก าไรสะสม      

กําไรสะสม 1ม.ค.25x1-แทนไทย 130,000    130,000 

กําไรสะสม 1ม.ค.25x1-ใจด ี  90,000 (1)90,000   

กําไรสุทธ ิ 65,000 50,000   95,000 

เงินปันผลจ่าย – แทนไทย (30,000)    (30,000) 

เงินปันผลจ่าย – ใจด ี  (10,000)  (2)9,000 

(4)1,000 

 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1   165,000 130,000   195,000 
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 บริษัท 

แทนไทย 

 

บริษัท 

ใจด ี

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 50,000 40,000   90,000 

ลูกหนี้การคา้ – สุทธ ิ 40,000 60,000   100,000 

สินค้าคงเหลือ 60,000 90,000   150,000 

ที่ดิน 200,000 150,000  (3)6,000 344,000 

เงินลงทุนในบริษัทใจด ี 216,000   (1)216,000  

     รวมสินทรัพย ์ 566,000 340,000   684,000 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ีการคา้ 101,000 60,000   161,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  แทนไทย 200,000    200,000 

ทุนหุ้นสามัญ – ใจด ี  100,000 (1)100,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั–แทนไทย  100,000    100,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั–ใจด ี  50,000 (1)50,000   

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 165,000 130,000   195,000 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม    (1)24,000 

(4)4,000 

28,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 566,000 340,000   684,000 

  

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x1 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ใจดี จํากัด   100,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ใจดี จํากัด   50,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ใจดี จํากัด               90,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ใจดี จํากัด (90%)           216,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            24,000 
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(2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                   9,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ใจดี จํากัด                        9,000 

 

(3)  ตัดรายการกําไรจากการขายท่ีดิน ระหว่างกัน 

  เดบิต กําไรจากการขายที่ดิน       6,000 

  เครดิต ที่ดิน                                                                         6,000 

 

(4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  5,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ใจดี จํากัด                         1,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม               4,000 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x1 

 

 

 

 

 สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x2 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x1 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายท่ีดินระหว่างกัน (รายการที่ 4) ที่จะมีการตัดไปที่กําไร
สะสมต้นปีของบริษัท แทนไทย จํากัด ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี  และรายการปรับปรุง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (รายการท่ี 2)  ซึ่งรายการนี้จะมีต้ังแต่
ปีที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 
  
 

 

 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทใจดี  50,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  5,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 
สําหรับปี 25x2 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ใจดี จํากัด   100,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ใจดี จํากัด   50,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ใจดี จํากัด             130,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ใจดี จํากัด (90%)           252,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            28,000 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ใจดี จ ากัด                      36,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท แทนไทย จ ากัด               36,000          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 90,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x2  130,000 = 40,000 x 90%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                   18,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ใจดี จํากัด                       18,000 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายท่ีดิน ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท แทนไทย จ ากัด     6,000 
  เครดิต ที่ดิน                                                                          6,000 

 

(5) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  6,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ใจดี จํากัด                         2,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม               4,000 
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คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x3 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x2 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายท่ีดินระหว่างกัน (รายการที่ 4)  เนื่องจากในปี 25x3 ได้
มีการขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ดังนั้น จึงต้องรับรู้กําไรที่มีการตัดออกต้ังแต่ปี 25x1 ให้
เป็นกําไรของงวดปัจจุบัน โดยไม่คํานึงว่าการขายให้บุคคลภายนอกจะได้กําไรหรือขาดทุน  ซึ่ง
แสดงได้ดังนี้ 
  
รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 
สําหรับปี 25x3 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ใจดี จํากัด   100,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท ใจดี จํากัด   50,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท ใจดี จํากัด             170,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ใจดี จํากัด (90%)           288,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            32,000 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ใจดี จ ากัด                      72,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท แทนไทย จ ากัด               72,000          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 90,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x3  170,000 = 80,000 x 90%) 

 

 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทใจดี  60,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  6,000 
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(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                   27,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ใจดี จํากัด                       27,000 

 

(4)  รับรู้กําไรจากการขายที่ดิน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท แทนไทย จ ากัด     6,000 
  เครดิต ก าไรจากการขายที่ดิน                                         6,000 
 

(5) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  7,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ใจดี จํากัด                          3,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม               4,000 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x3 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.12 การจัดท างบการเงินรวมเมื่อมีการซื้อขายท่ีดินระหว่างกันกรณีบริษัทย่อย
ขายที่ดินให้บริษัทใหญ่(Upstream sales)  

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ช้าง จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท เสือ 
จํากัด 90% ในราคา 342,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาตามบัญชี โดยในวันนี้ ส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท เสือ จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 200,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 100,000 

บาท และกําไรสะสม 80,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x1 บริษัท เสือ จํากัด ได้ขายท่ีดินซึ่งมีราคาทุน 100,000 บาท ในราคา 
110,000 บาท ให้บริษัท ช้าง จํากัด  
 ต่อมาปี 25x3 บริษัท ช้าง จํากัด ได้ขายท่ีดินให้บุคคลภายนอก ในราคา 150,000 บาท 

ในระหว่างปี 25x1 – 25x3 บริษัท เสือ จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
 

กําไรสุทธิบริษัทใจดี  70,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  7,000 
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 ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 

กําไรสุทธิ 100,000 120,000 150,000 

เงินปันผลจ่าย 20,000 30,000 40,000 

 

 รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวม  ในกรณีที่บริษัท
ใหญ่บันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน  ในแต่ละปี แสดงได้ดังนี้ 
 

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x1 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท เสือ จํากัด   200,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท เสือ จํากัด 100,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท เสือ จํากัด               80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท เสือ จํากัด (90%)           342,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            38,000 

 

(2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 18,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท เสือ จํากัด                      18,000 

 

(3)  ตัดรายการกําไรจากการขายท่ีดิน ระหว่างกัน 

  เดบิต กําไรจากการขายที่ดิน     10,000 

  เครดิต ที่ดิน                                                                       10,000 

 

(4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ   9,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ใจดี จํากัด                       2,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                                   7,000 
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คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x2 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x1 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายท่ีดินระหว่างกัน (รายการที่ 4) ที่จะมีการตัดไปที่กําไร
สะสมต้นปีของบริษัท ช้าง จํากัด และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม เนื่องจาก เมื่อบริษัทย่อย
เป็นผู้ขาย บริษัทย่อยก็จะได้กําไร ซึ่งกําไรของบริษัทย่อยจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่
บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้น และส่วนที่เหลือที่บริษัทใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น(ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม) ซึ่งแสดงได้ดังนี้   

 

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x2 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท เสือ จํากัด   200,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท เสือ จํากัด 100,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท เสือ จํากัด             160,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท เสือ จํากัด (90%)           414,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            46,000 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท เสือ จ ากัด                        72,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ช้าง จ ากัด                      72,000          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 80,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x2  160,000 = 80,000 x 90%) 

กําไรสุทธิบริษัทเสือ  100,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

             หัก กําไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายท่ีดิน  (10,000) 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  90,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  9,000 
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(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 27,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท เสือ จํากัด                      27,000 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายท่ีดิน ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ช้าง จ ากัด    9,000 
                    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                    1,000 

  เครดิต ที่ดิน                                                                       10,000 

 

(5) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  12,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ใจดี จํากัด                       3,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                                   9,000 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x3 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x2 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายท่ีดินระหว่างกัน (รายการที่ 4)  เนื่องจากในปี 25x3 ได้
มีการขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ดังนั้น จึงต้องรับรู้กําไรที่มีการตัดออกต้ังแต่ปี 25x1 ให้
เป็นกําไรของงวดปัจจุบัน โดยไม่คํานึงว่าการขายให้บุคคลภายนอกจะได้กําไรหรือขาดทุน  ซึ่ง
แสดงได้ดังนี้ 
 

 

กําไรสุทธิบริษัทเสือ  120,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

             หัก กําไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายท่ีดิน             -  

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  120,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  12,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x3 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท เสือ จํากัด   200,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท เสือ จํากัด 100,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท เสือ จํากัด             250,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท เสือ จํากัด (90%)           495,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            55,000 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท เสือ จ ากัด                      153,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ช้าง จ ากัด                    153,000          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 80,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x3  250,000 = 170,000 x 90%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 36,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท เสือ จํากัด                     36,000 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายท่ีดิน ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ช้าง จ ากัด    9,000 
                    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                    1,000 

  เครดิต ก าไรจากการขายที่ดิน                                     10,000 
 

(5) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  16,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ใจดี จํากัด                       4,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                                 12,000 
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คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ก าไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมราคา 

                   สินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมราคา คือ อาคาร อุปกรณ์ เมื่อมีการซื้อขายอาคารอุปกรณ์
ระหว่างกันในราคาที่สูงหรือตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  ก็จะทําให้เกิดกําไรขาดทุนจาก
การขายสินทรัพย์ ซึ่งกําไรขาดทุนนี้จะถือว่ายังไม่เกิดขึ้น ในการจัดทํางบการเงินรวมก็จะต้องมีการ
ตัดบัญชีกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เช่นเดียวกันกับการขายที่ดิน  แต่เนื่องจาก อาคารและ
อุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมราคาไปเมื่อใช้งาน  กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะ
ทําให้ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อขายระหว่างกันมีราคาสูงไปหรือตํ่าไปด้วย จึงมีผลต่อการคํานวณ
ค่าเสื่อมราคา  ดังนั้น นอกจากการตัดกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ระหว่างกันแล้ว ค่าเสื่อม
ราคาที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากกําไรขาดทุนดั งกล่าว ก็จะต้องมีการปรับปรุ ง
เช่นเดียวกัน  รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการแสดงในรูปแบบเดบิต เครดิต ได้ดังนี้ 

     3.1 บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าให้บริษัทย่อย (Downstream Sales) 

3.1.1 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขาย) 

   เดบิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
    เครดิต  สินทรัพย์ 

เดบิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

    เครดิต  ค่าเสื่อมราคา 

 

 

 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทเสือ  150,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

             บวก กําไรที่รับรู้จากการขายที่ดิน  10,000  

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  160,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  16,000 
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3.1.2 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ถือไว้) 

   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
    เครดิต  สินทรัพย์ 

เดบิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

    เครดิต  ค่าเสื่อมราคา 

                                                    กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
3.1.3 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขายให้บุคคลภายนอก) 

   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
    เครดิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 

เดบิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
    เครดิต  ค่าเสื่อมราคา 

                                                  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
     3.2 บริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้าให้บริษัทใหญ่ (Upstream Sales) 

3.2.1 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขาย) 

   เดบิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
    เครดิต  สินทรัพย์ 

เดบิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

    เครดิต  ค่าเสื่อมราคา 

3.2.2 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ถือไว้) 
   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
                                              ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

    เครดิต  สินทรัพย์ 
เดบิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

    เครดิต  ค่าเสื่อมราคา 

                                                 กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
      ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
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3.2.3 ตัดก าไรจากการขายสินทรัพย์  (ปีที่ขายให้บุคคลภายนอก) 

   เดบิต  กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
              ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

    เครดิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
เดบิต  กําไรจากการขายสินทรัพย์ 

    เครดิต  ค่าเสื่อมราคา 

                                                       กําไรสะสมต้นปี – บริษัทใหญ่ 
       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  
 

                   การตัดรายการกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อม
ราคา แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.13 ถึงตัวอย่างที่ 5.14 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 5.13 การจัดท างบการเงินรวมเมื่อมีการซื้อขายอุปกรณ์ระหว่างกันกรณีบริษัท
ใหญ่ขายอุปกรณ์ให้บริษัทย่อย (Downstream sales)  

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ภูเรือ จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท  เชียง
คาน จํากัด 90% ในราคา 495,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาตามบัญชี โดยในวันนี้ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงคาน จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 300,000 บาท ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น 150,000 บาท และกําไรสะสม 100,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x1 บริษัท ภูเรือ จํากัด ได้ขายอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุน 100,000 บาท ค่า
เสื่อมราคาสะสม 20,000 บาท  ในราคา 95,000 บาท ให้บริษัท เชียงคาน จํากัด โดยอุปกรณ์มี
อายุการใช้งานเหลืออีก 6 ปี คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 

 ต่อมาปี 25x3 บริษัท เชียงคาน จํากัด ได้ขายอุปกรณ์ให้บุคคลภายนอก ในราคา 50,000 

บาท 

ในระหว่างปี 25x1 – 25x3 บริษัท เชียงคาน จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล 
ดังนี้ 

 ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 

กําไรสุทธิ 60,000 75,000 90,000 

เงินปันผลจ่าย 20,000 25,000 30,000 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 

 บริษัท ภูเรือ บริษัท เชียงคาน 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 350,000 250,000 

เงินปันผลรับ 18,000 - 

กําไรจากการขายอุปกรณ์ 15,000 - 

ต้นทุนขาย (200,000) (100,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (50,000) (90,000) 

กําไรสุทธิ 133,000 60,000 

   

ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  200,000 100,000 

บวก กําไรสุทธิ 133,000 60,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (40,000) (20,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 293,000 140,000 

   

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 58,000 90,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 40,000 160,000 

สินค้าคงเหลือ 160,000 190,000 

อุปกรณ์ 200,000 250,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (80,000) (50,000) 

เงินลงทุนในบริษัทเชียงคาน 495,000             - 

          รวมสินทรัพย์ 873,000 640,000 

เจ้าหนี้การค้า 80,000 50,000 

ทุนหุ้นสามญั 400,000 300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 150,000 

กําไรสะสม 293,000 140,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 873,000 640,000 
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 กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวม สําหรับปี 25x1  ในกรณีที่บริษัทใหญ่บันทึกบัญชี
เงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน  แสดงได้ดังนี้ 
 

กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท ภูเรอ จ ากัด และ บริษัท เชียงคาน จ ากัด 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

ภูเรือ 

 

บริษัท 

เชียงคาน 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

ขาย 350,000 250,000   600,000 

เงินปันผลรับ 18,000 - (2)18,000   

กําไรจากการขายอุปกรณ ์ 15,000 - (3)15,000   

ต้นทุนขาย (200,000) (100,000)   (300,000) 

ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน (50,000) (90,000)  (4)2,500 (137,500) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมใน
กําไรสุทธ ิ

  (5)6,000  (6,000) 

กําไรสุทธ ิ 133,000 60,000   156,500 

ก าไรสะสม      

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x1-ภูเรือ 200,000    200,000 

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x1-เชียงคาน  100,000 (1)100,000   

กําไรสุทธ ิ 133,000 60,000   156,500 

เงินปันผลจ่าย – ภูเรือ (40,000)    (40,000) 

เงินปันผลจ่าย – เชียงคาน  (20,000)  (2)18,000 

(5)2,000 

 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1   293,000 140,000   316,500 
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 บริษัท 

แทนไทย 

 

บริษัท 

ใจด ี

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 58,000 90,000   148,000 

ลูกหนี้การคา้ – สุทธ ิ 40,000 160,000   200,000 

สินค้าคงเหลือ 160,000 190,000   350,000 

อุปกรณ์ 200,000 250,000  (3)15,000 435,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ (80,000) (50,000) (4)2,500  (127,500) 

เงินลงทุนในบริษัทเชียงคาน 495,000   (1)495,000  

     รวมสินทรัพย ์ 873,000 640,000   1,005,500 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ีการคา้ 80,000 50,000   130,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  ภูเรือ 400,000    400,000 

ทุนหุ้นสามัญ – เชียงคาน  300,000 (1)300,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั– ภูเรือ  100,000    100,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั–เชียงคาน  150,000 (1)150,000   

กําไรสะสม 31ธ.ค.25x1 293,000 140,000   316,500 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม    (1)55,000 

(5)4,000 

59,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 873,000 640,000   1,005,500 

 

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x1 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท เชียงคาน จํากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัทเชียงคาน จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท เชียงคาน จํากัด             100,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท เชียงคาน จํากัด (90%)           495,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            55,000 
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 (2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 18,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท เชียงคาน จํากัด                        18,000 

 

(3)  ตัดรายการกําไรจากการขายอุปกรณ์ ระหว่างกัน 

  เดบิต กําไรจากการขายอุปกรณ์   15,000 

  เครดิต อุปกรณ์                                                                         15,000 

 

(4)  ทยอยรับรู้กําไรจากการใช้งาน ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคา 

  เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    2,500 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ (15,000 / 6 ปี)                           2,500 

 

(5) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  6,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท เชียงคาน จํากัด                        2,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                         4,000 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x1 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x2 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x1 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายอุปกรณ์ (รายการที่ 4) ที่จะมีการตัดไปที่กําไรสะสมต้น
ปีของบริษัท ภูเรือ จํากัด ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 
  
 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทเชียงคาน  60,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  6,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 
สําหรับปี 25x2 

(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท เชียงคาน จํากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัทเชียงคาน จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท เชียงคาน จํากัด             140,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท เชียงคาน จํากัด (90%)           531,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            59,000 

 

(2) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท เชียงคาน จ ากัด               36,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภูเรือ จ ากัด                    36,000          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 100,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x2  140,000 = 40,000 x 90%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 22,500 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท เชียงคาน จํากัด                        22,500 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายอุปกรณ์ ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภูเรือ จ ากัด  15,000 
  เครดิต อุปกรณ์                                                                         15,000 

 

(5)  ทยอยรับรู้กําไรจากการใช้งาน ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคา 

  เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ ์(2,500 x 2 ปี)  5,000 
  เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์                 2,500 

                              ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภูเรือ จ ากัด                     2,500 
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(6) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  7,500 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท เชียงคาน จํากัด                        2,500 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                         5,000 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x3 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x2 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายอุปกรณ์ (รายการที่ 4)  เนื่องจากในปี 25x3 ได้มีการ
ขายอุปกรณ์ให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ดังนั้น จึงต้องรับรู้กําไรที่มีการตัดออกต้ังแต่ปี 25x1 ให้เป็น
กําไรของงวดปัจจุบัน โดยไม่คํานึงว่าการขายให้บุคคลภายนอกจะได้กําไรหรือขาดทุน รายการตัด
บัญชีในปี 25x3 ไม่ต้องปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์สํานักงาน และบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร 
เพราะอาคารได้มีการขายออกไปแล้ว จึงไม่มีบัญชีดังกล่าว ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 
 

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 
สําหรับปี 25x3 

(1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท เชียงคาน จํากัด  300,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัทเชียงคาน จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท เชียงคาน จํากัด             190,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท เชียงคาน จํากัด (90%)           576,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            64,000 

 

 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทเชียงคาน  75,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  7,500 
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(2) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท เชียงคาน จ ากัด               81,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภูเรือ จ ากัด                    81,000          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 100,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x3  190,000 = 90,000 x 90%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 27,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท เชียงคาน จํากัด                        27,000 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายอุปกรณ์ ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภูเรือ จ ากัด  15,000 
  เครดิต ก าไรจากการขายอุปกรณ์                             15,000 
 

(5)  ทยอยรับรู้กําไรจากการใช้งาน ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคา 

  เดบิต ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (2,500 x 3 ปี)  7,500 
  เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์                 2,500 

                              ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ภูเรือ จ ากัด                     5,000 
 

(6) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  9,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท เชียงคาน จํากัด                        3,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                         6,000 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x3 

 

 

 

  
 

 

กําไรสุทธิบริษัทเชียงคาน  90,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  9,000 
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ตัวอย่างท่ี 5.14 การจัดท างบการเงินรวมเมื่อมีการซื้อขายอุปกรณ์ระหว่างกันกรณีบริษัท
ย่อยขายอุปกรณ์ให้บริษัทใหญ่ (Upstream sales)  

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ธันวา จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท  มีนา 
จํากัด 90% ในราคา 387,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาตามบัญชี โดยในวันนี้ ส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท มีนา จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 200,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 150,000 

บาท และกําไรสะสม 80,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x1 บริษัท มีนา จํากัด ได้ขายอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุน 200,000 บาท ค่าเสื่อม
ราคาสะสม 40,000 บาท  ในราคา 180,000 บาท ให้บริษัท ธันวา จํากัด โดยอุปกรณ์มีอายุการใช้
งานเหลืออีก 5 ปี คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 

 ต่อมาปี 25x3 บริษัท มีนา จํากัด ได้ขายอุปกรณ์ให้บุคคลภายนอก ในราคา 120,000 

บาท 

ในระหว่างปี 25x1 – 25x3 บริษัท มีนา จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
 ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 

กําไรสุทธิ 55,000 75,000 95,000 

เงินปันผลจ่าย 30,000 35,000 40,000 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวม  ในกรณีที่บริษัท
ใหญ่บันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน  ในแต่ละปี แสดงได้ดังนี้ 

 

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x1 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท มีนา จํากัด   200,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท มีนา จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท มีนา จํากัด               80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท มีนา จํากัด (90%)           387,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            43,000 
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(2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 27,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท มีนา จํากัด                        27,000 

 

(3)  ตัดรายการกําไรจากการขายอุปกรณ์ ระหว่างกัน 

  เดบิต กําไรจากการขายอุปกรณ์   20,000 

  เครดิต อุปกรณ์                                                                         20,000 

 

(4)  ทยอยรับรู้กําไรจากการใช้งาน ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคา 

  เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    4,000 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ (20,000 / 5 ปี)                           4,000 

 

(5) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสําหรับปี  3,900 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท มีนา จํากัด                        3,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                            900 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ 25x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x2 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x1 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายอุปกรณ์ (รายการที่ 4) โดยในกรณีที่บริษัทย่อยขายให้
บริษัทใหญ่กําไรจากการขายอุปกรณ์ จะตัดไปที่กําไรสะสมต้นปีของบริษัท ธันวา จํากัด และ ส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 

กําไรสุทธิบริษัทมีนา  55,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

             หัก กําไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายอุปกรณ์  (20,000)  

             บวก กําไรที่รับรู้จากการขายอุปกรณ์  4,000 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  39,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  3,900 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x2 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท มีนา จํากัด   200,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท มีนา จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท มีนา จํากัด             105,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท มีนา จํากัด (90%)           409,500 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            45,500 

 

(2) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท มีนา จ ากัด                     22,500          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ธันวา จ ากัด                   22,500          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 80,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x2  105,000 = 25,000 x 90%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 31,500 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท มีนา จํากัด                        31,500 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายอุปกรณ์ ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ธันวา จ ากัด  18,000 
                    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                     2,000 

  เครดิต อุปกรณ์                                                                         20,000 

 

(5)  ทยอยรับรู้กําไรจากการใช้งาน ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคา 

  เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (4,000 x 2 ปี) 8,000 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ (20,000 / 5 ปี)                           4,000 

                               ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ธันวา จ ากัด           3,600 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                              400 
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(6) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  7,900 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท มีนา จํากัด                        3,500 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                         4,400 

 

คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับรายการตัดบัญชีในกระดาษทําการในปี 25x3 จะมีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับ 
ปี 25x2 ยกเว้นรายการตัดกําไรจากการขายอุปกรณ์ (รายการที่ 4)  เนื่องจากในปี 25x3 ได้มีการ
ขายอุปกรณ์ให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ดังนั้น จึงต้องรับรู้กําไรที่มีการตัดออกต้ังแต่ปี 25x1 ให้เป็น
กําไรของงวดปัจจุบัน โดยไม่คํานึงว่าการขายให้บุคคลภายนอกจะได้กําไรหรือขาดทุน รายการตัด
บัญชีในปี 25x3 ไม่ต้องปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์สํานักงาน และบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร 
เพราะอาคารได้มีการขายออกไปแล้ว จึงไม่มีบัญชีดังกล่าว ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 
 

รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน  
สําหรับปี 25x3 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอํานาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท มีนา จํากัด   200,000 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – บริษัท มีนา จํากัด 150,000 

  กําไรสะสมต้นปี – บริษัท มีนา จํากัด             145,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท มีนา จํากัด (90%)           445,500 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)(10%)            49,500 

กําไรสุทธิบริษัทมีนา  75,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

             หัก กําไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายอุปกรณ์  -  

             บวก กําไรที่รับรู้จากการขายอุปกรณ์  4,000 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  79,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  7,900 
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 (2) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในกําไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท มีนา จ ากัด                     58,500          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ธันวา จ ากัด                   58,500          
(กําไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 80,000 - กําไรสะสมต้นปี 25x3  145,000 = 65,000 x 90%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ                 36,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท มีนา จํากัด                       36,000 

 

(4)  ตัดรายการกําไรจากการขายอุปกรณ์ ระหว่างกัน 

  เดบิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ธันวา จ ากัด  18,000 
                    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                     2,000 

  เครดิต ก าไรจากการขายอุปกรณ์                            20,000 
 

(5)  ทยอยรับรู้กําไรจากการใช้งาน ผ่านการคิดค่าเสื่อมราคา 

  เดบิต ก าไรจากการขายอุปกรณ์(4,000 x 3 ปี)       12,000 
  เครดิต ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ (20,000 / 5 ปี)                           4,000 

                               ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ธันวา จ ากัด           7,200 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม                              800 

 

(6) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  10,300 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท มีนา จํากัด                        4,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                         6,300 
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คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายการตัดบัญชีในกระดาษท าการ กรณีก าไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวร 

สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา 
 ปีที่ขายระหว่างกัน ปีที่ถือไว้ ปีที่ขายใหบุ้คคลภายนอก 

บริษัทใหญ่เป็นผูข้าย 

(Downstream Sales) 

เดบิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
         เครดิต สินทรัพย์ 

เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

          เครดิต สินทรัพย์ 
เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

        เครดิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 

บริษัทย่อยเป็นผูข้าย 

(Upstream Sales) 

เดบิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
         เครดิต สินทรัพย์ 

เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

          ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

           เครดิต สินทรัพย์ 

เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

          ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

        เครดิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมราคา 
 ปีที่ขายระหว่างกัน ปีที่ถือไว้ ปีที่ขายใหบุ้คคลภายนอก 

บริษัทใหญ่เป็นผูข้าย 

(Downstream Sales) 

เดบิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
         เครดิต สินทรัพย์ 

เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

     เครดิต สินทรัพย์ 
เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

       เครดิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 

         เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

 

 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 

     เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

              กําไรสะสมต้นปี–บ.ใหญ่ 

 

เดบิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
        เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

                 กําไรสะสมต้นป–ีบ.ใหญ่ 

 

บริษัทย่อยเป็นผูข้าย 

(Upstream Sales) 

เดบิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
         เครดิต สินทรัพย์ 

เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

          ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

      เครดิต สินทรัพย์ 

เดบิต กําไรสะสมต้นปี – บ.ใหญ่ 

          ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

       เครดิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 

         เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

 

 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

            กําไรสะสมต้นปี–บ.ใหญ่ 

              ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

เดบิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
 เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

           กําไรสะสมต้นปี–บ.ใหญ่ 

             ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

ตารางท่ี 5.1 สรุปรายการตัดบัญชีในกระดาษท าการกรณีก าไรระหว่างกันในสินทรัพย์
ถาวร 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สุรชัย เอมอักษร (หน้า 221 : 2555) 

 

 

กําไรสุทธิบริษัทมีนา  95,000 

ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่บันทึกไว้ตํ่าไป   

             บวก กําไรที่รับรู้จากการขายอุปกรณ์  20,000 

             หัก กําไรที่เคยรับรู้จากการขายอุปกรณ์(ค่าเสื่อมราคาสะสม)  (12,000) 

กําไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ปรับปรุงแล้ว  103,000 

คูณ ส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน  10% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิ  10,300 
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สรุป 

 เมื่อบริษัทในกลุ่มกิจการมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รายการซื้อขายสินค้า
ระหว่างบริษัท การถือหุ้นกู้ระหว่างบริษัท การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท ต๋ัวเงินรับและต๋ัวเงินจ่าย
ระหว่างบริษัท  ในการจัดทํางบการเงินรวมรายการค้าระหว่างกันเหล่านี้ จะต้องมีการตัดบัญชี
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันดังกล่าวออกทั้งจํานวน โดยไม่คํานึงว่าบริษัทใหญ่จะซื้อหุ้นในบริษัท
ย่อยเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม ซึ่งรายการตัดบัญชีรายการค้าระหว่างกันมีหลักการตัดโดยตัดบัญชีที่
เป็นบัญชีตรงกันข้ามกัน เช่น ตัดบัญชีซื้อสินค้าที่เป็นรายการของผู้ซื้อ กับบัญชีขายซึ่งเป็นรายการ
ด้านผู้ขาย  

นอกจากน้ีหากรายการค้าระหว่างกันดังกล่าวส่งผลให้เกิดกําไรหรือขาดทุนระหว่างบริษัท 
ก็จะต้องทําการตัดบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นทั้งจํานวนเช่นเดียวกันกับรายการค้าระหว่าง
กัน กําไรขาดทุนระหว่างบริษัท ได้แก่ กําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจากการขายสินค้า กําไรขาดทุน
ระหว่างบริษัทจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา และกําไรขาดทุนระหว่างบริษัทจาก
การขายสินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมราคา  
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1. บริษัท ต้นหม่อน จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท ผ้าไหม จํากัด เมื่อวันที่     1  

มกราคม 25x1 จํานวน 90% ด้วยเงินสด จํานวน 270,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ้า
ไหม จํากัด ณ วันที่ซื้อ ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 100,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 90,000 บาท 
และกําไรสะสม 80,000 บาท ผลที่เกิดราคาจ่ายซื้อหุ้นสูงกว่าราคาตามบัญชี เกิดจากสินทรัพย์ของ
บริษัท ผ้าไหม จํากัด ไม่เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x1)  6,000  1,000  

ที่ดิน  80,000  100,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 10 ปี) 60,000  40,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (10,000)    

อุปกรณ์ (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 5 ปี) 25,000  35,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์  (5,000)    

  

 ในระหว่างปี 25x1 และปี 25x2 บริษัท ผ้าไหม จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปัน
ผล ดังนี้ 

 ปี 25X1 ปี 25X2 

กําไรสุทธิ 80,000 37,000 

เงินปันผลจ่าย 30,000 20,000 

 รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในปี 25x1 และปี 25x2 เป็นดังนี้ 
ปี 25x1  

บริษัท ต้นหม่อน จํากัด ขายสินค้าให้ บริษัท ผ้าไหม จํากัด จํานวน 39,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 30% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่
บริษัท ผ้าไหม จํากัด จํานวน 26,000 บาท 

บริษัท ผ้าไหม จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท ต้นหม่อน จํากัด จํานวน 22,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 10% ของราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท 
ต้นหม่อน จํากัด จํานวน 5,500 บาท 
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ปี 25x2 

บริษัท ต้นหม่อน จํากัด ขายสินค้าให้ บริษัท ผ้าไหม จํากัด จํานวน 52,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 30% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่
บริษัท พอเพียง จํากัด จํานวน 13,000 บาท 

บริษัท ผ้าไหม จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท ต้นหม่อน จํากัด จํานวน 33,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมกําไรไว้ 10% ของราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท 
ต้นหม่อน จํากัด จํานวน 16,500 บาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ต้นหม่อน บริษัท ผ้าไหม 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 230,000 150,000 

เงินปันผลรับ 18,000 - 

ต้นทุนขาย (100,000) (70,000) 

ค่าเสื่อมราคา (15,000) (9,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (45,000) (34,000) 

กําไรสุทธิ 88,000 37,000 

   

ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  190,000 130,000 

บวก กําไรสุทธิ 88,000 37,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (40,000) (20,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 238,000 147,000 
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 บริษัท ต้นหม่อน บริษัท ผ้าไหม 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 20,000 86,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 50,000 110,000 

เงินปันผลค้างรับ 18,000 - 

สินค้าคงเหลือ 58,000 45,000 

ที่ดิน 120,000 80,000 

อาคาร 100,000 60,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (20,000) (20,000) 

อุปกรณ์ 95,000 25,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (15,000) (13,000) 

เงินลงทุนในบริษัทผ้าไหม 270,000             -  

          รวมสินทรัพย์ 696,000 373,000 

เจ้าหนี้การค้า 78,000 16,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 20,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000 100,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 180,000 90,000 

กําไรสะสม 238,000 147,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 696,000 373,000 

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x1 

 3. คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x1 

 4. คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x2 

 5. คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

6. กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

7. รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน 
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ข้อ 2.       บริษัท องุ่น จํากัด ซื้อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท แตงโม จํากัด เมื่อวันที่  
 1  มกราคม 25x1 จํานวน 70% ด้วยเงินสด จํานวน 303,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ้า
ไหม จํากัด ณ วันที่ซื้อ ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 200,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 100,000 บาท 
และกําไรสะสม 90,000 บาท ผลที่เกิดราคาจ่ายซื้อหุ้นสูงกว่าราคาตามบัญชี เกิดจากสินทรัพย์ของ
บริษัท แตงโม จํากัด ไม่เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x1)  15,000  23,000  

ที่ดิน  150,000  180,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 ปี) 100,000  75,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (40,000)    

อุปกรณ์ (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 4 ปี) 85,000  51,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์  (17,000)    

  

 ในระหว่างปี 25x1 และปี 25x2 บริษัท แตงโม จํากัด รายงานกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล 
ดังนี้ 

 ปี 25x1 ปี 25x2 

กําไรสุทธิ 100,000 79,000 

เงินปันผลจ่าย 20,000 20,000 

   

 รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในปี 25x1 และปี 25x2 เป็นดังนี้ 
ปี 25x1  

บริษัท องุ่น จํากัด ขายสินค้าให้ บริษัท แตงโม จํากัด จํานวน 42,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
รวมกําไรไว้ 40% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท 
แตงโม จํากัด จํานวน 14,000 บาท 

บริษัท แตงโม จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท องุ่น จํากัด จํานวน 36,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
รวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท องุ่น 
จํากัด จํานวน 6,000 บาท 
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ปี 25x2 

บริษัท องุ่น จํากัด ขายสินค้าให้ บริษัท แตงโม จํากัด จํานวน 56,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
รวมกําไรไว้ 40% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท พอ
แตงโม จํากัด จํานวน 7,000 บาท 

บริษัท แตงโม จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท องุ่น จํากัด จํานวน 24,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
รวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สินค้าจํานวนนี้คงเหลือ อยู่ที่บริษัท องุ่น
จํากัด จํานวน 12,000 บาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท องุ่น บริษัท แตงโม 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 350,000 250,000 

เงินปันผลรับ 14,000 - 

ต้นทุนขาย (140,000) (100,000) 

ค่าเสื่อมราคา (45,000) (27,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (65,000) (44,000) 

กําไรสุทธิ 114,000 79,000 

   

ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  290,000 170,000 

บวก กําไรสุทธิ 114,000 79,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (40,000) (20,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 364,000 229,000 
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 บริษัท องุ่น บริษัท แตงโม 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 40,000 110,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 30,000 190,000 

เงินปันผลค้างรับ 14,000 - 

สินค้าคงเหลือ 66,000 35,000 

ที่ดิน 220,000 150,000 

อาคาร 100,000 100,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (55,000) (60,000) 

อุปกรณ์ 195,000 85,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ (65,000) (51,000) 

เงินลงทุนในบริษัทแตงโม 303,000             -  

          รวมสินทรัพย์ 848,000 559,000 

เจ้าหนี้การค้า 84,000 10,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 20,000 

ทุนหุ้นสามญั 300,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 100,000 

กําไรสะสม 364,000 229,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 848,000 559,000 

 

ให้ท า  1. แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

 2. คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x1 

 3. คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x1 

 4. คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x2 

 5. คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x2 

6. กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

7. รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน 
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ข้อ 3. บริษัท พนา จํากัด ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท สุดา จํากัด จํานวน 80% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

25x5  ในราคาตามบัญชี ในระหว่างปี 25x8 บริษัท พนา จํากัด ขายสินค้าราคาทุน 20,000 บาท 
ให้บริษัทสุดา จํากัด ในราคา 35,000 บาท และบริษัท พนา จํากัด ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท สุดา 
จํากัด ในราคา 25,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมกําไรไว้ 5,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8 มี
สินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าที่เกิดจากการซื้อขายระหว่างบริษัท ดังนี้ 
 

  บริษัทเจ้าของสินค้า  จ านวนสินค้าคงเหลือ 

  บริษัท สุดา จํากัด 25% ของจํานวนสินค้าที่ซื้อจากบริษัท พนา จํากัด 

  บรษิัท พนา จํากัด 15% ของจํานวนสินค้าที่ซื้อจากบริษัท สุดา จํากัด 

 

สําหรับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x8 ของบริษัท พนา จํากัด และ บริษัท สุดา 
จํากัด ได้รวมกําไรระหว่างบริษัทไว้ 2,000 บาท และ 2,500 บาท ตามลําดับ กําไรสุทธิปี 25x8 
ของบริษัท สุดา จํากัด มีจํานวน 5,000 บาท และมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,000 บาท   
 

ให้ท า    1. คํานวณส่วนแบ่งกําไรในบริษัทย่อย สําหรับปี 25x8 

 2. คํานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในกําไรสุทธิปี 25x8 

 3. รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต 

 

ข้อ 4. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ใหญ่ จํากัด ขายอาคารให้ บริษัท ย่อย จํากัด ในราคา 
90,000 บาท  ซึ่งอาคารมีราคาทุน 100,000 บาท มีค่าเสื่อมราคาสะสม 40,000 บาท อาคารมีอายุ
การใช้งานเหลืออีก 6 ปี  
 วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 อาคารดังกล่าวยังคงอยู่ที่บริษัทย่อย 

วันที ่31 ธันวาคม 25x3 บริษัท ย่อย จํากัด ขายอาคารที่ซื้อจากบริษัท ใหญ่ จํากัด  ไปให้
บุคคลภายนอก ในราคา 50,000 บาท 

 

ให้ท า แสดงการบันทึกบัญชีรายการค้าข้างต้นในสมุดบัญชีของทั้งสองบริษัท และแสดงรายการ
ตัดบัญชีในกระดาษทําการสําหรับรายการดังกล่าว  ในปี 25x1, 25x2 และ 25x3  
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ข้อ 5. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท มีนา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ได้ขายอุปกรณ์ให้ บริษัท 
เมษา จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในราคา 200,000 บาท  ซึ่งอุปกรณ์มีราคาทุน 200,000 บาท มีค่า
เสื่อมราคาสะสม 40,000 บาท อาคารมีอายุการใช้งานเหลืออีก 8 ปี  
 วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 อุปกรณ์นี้ยังคงอยู่ที่บริษัทเมษาจํากัด 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 บริษัท เมษา จํากัด ขายอุปกรณ์ที่ซื้อจากบริษัท มีนา จํากัด  ไป
ให้บุคคลภายนอก ในราคา 130,000 บาท 

 

ให้ท า แสดงการบันทึกบัญชีรายการค้าข้างต้นในสมุดบัญชีของทั้งสองบริษัท และแสดงรายการ
ตัดบญัชีในกระดาษทําการสําหรับ ปี 25x1, 25x2 และ 25x3  

 

ข้อ 6.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x6  บริษัท มาน ีจํากัด ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชูใจ จํากัด 80% 
ในราคา 330,000 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ณ วันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูใจ จํากัด 
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 200,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 บาท และกําไร
สะสม 50,000 บาท    

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x6 สินทรัพย์ของบริษัท ชูใจ จํากัด มีราคาไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 
ดังนี้ 
  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x6)  40,000        28,000  

ที่ดิน  200,000      220,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 5 ปี) 180,000      160,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (30,000)    

 

นอกจากนีใ้นงบการเงินของ บริษัท ชูใจ จํากัด ยังไม่ได้บันทึก ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีราคายุติธรรม 

15,000 บาท ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ลิขสิทธิ์มีอายุ 6 ปี  อาคารคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง   
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ชูใจ จํากัด มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จํานวน 

20,000 บาท โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 25x6 บริษัททั้งสองใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
(FIFO)ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ 

ในระหว่างปี 25x6 บริษัททั้งสองมีรายการระหว่างกัน ดังนี้ 
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1. บริษัท มานี จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท ชูใจ จํากัด จํานวน 36,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
รวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 สินค้าจํานวนนี้คงเหลืออยู่
ที่บริษัท ชูใจ จํากัด จํานวน 14,400 บาท 

2. บริษัท ชูใจ จํากัด ขายสินค้าให้บริษัท มานี จํากัด จํานวน 26,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
รวมกําไรไว้ 30% ของราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 สินค้าจํานวนนี้คงเหลืออยู่
ที่บริษัท มานี จํากัด ทั้งจํานวน 

 

งบการเงินของทั้งสองบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x6 แสดงได้ดังนี้ 
 บริษัท มานี จ ากัด บริษัท ชูใจ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 450,000 380,000 

เงินปันผลรับ 16,000 - 

ต้นทุนขาย (220,000) (190,000) 

ค่าเสื่อมราคา (50,000) (30,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (48,000) (35,000) 

กําไรสุทธิ 148,000 125,000 

   

ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x6  110,000 50,000 

บวก กําไรสุทธิ 148,000 125,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (50,000) (20,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x6 208,000 155,000 
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 บริษัท มานี จ ากัด บริษัท ชูใจ จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 10,000 24,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 19,000 20,000 

เงินปันผลค้างรับ 16,000 - 

สินค้าคงเหลือ 65,000 56,000 

ที่ดิน 200,000 300,000 

อาคาร  300,000 180,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (90,000) (60,000) 

เงินลงทุนในบริษัทชูใจ 330,000              - 

          รวมสินทรัพย์ 850,000 520,000 

เจ้าหนี้การค้า 92,000 45,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 20,000 

ทุนหุ้นสามญั 400,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 150,000 100,000 

กําไรสะสม 208,000 155,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 850,000 520,000 

 

ให้ท า  1.  แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

             2.  กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

 3.  รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน    
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ข้อ 7.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x4 บริษัท เสกสรรค์ จํากัด  ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท  กรรณิการ์  
จํากัด จํานวน 70% ด้วยเงินสด จํานวน  590,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท กรรณิการ์ 
จํากัด ณ วันที่ซื้อ ประกอบด้วย 

 ทุนหุ้นสามญั      300,000 บาท 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ     180,000 บาท 

 กําไรสะสม      250,000 บาท 

ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการซื้อหุ้น เกิดจากสินทรัพย์ของ บริษัท กรรณิการ์ จํากัด ณ วันที่ซื้อ ไม่เป็นไป
ตามมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
            มูลค่าตามบัญชี       มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ     35,000   20,000 

อาคาร  (อายุการใช้งานเหลือ 4 ปี)              80,000   50,000 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร                      (16,000)    

 ที่ดิน                250,000            300,000 

นอกจากนี้ บริษัท กรรณิการ์ จํากัด ยังมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีราคายุติธรรม 25,000 บาท ที่ยังไม่ได้
บันทึกบัญชี อาคารและอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง  ลิขสิทธิ์มีอายุ 5 ปี      

   
ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ในระหว่างปี 25x4  บริษัท กรรณิการ์ จํากัด ได้ขายสินค้าให้ บริษัท เสกสรรค์ จํากัด  
จํานวน  50,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมกําไรไว้  20% ของราคาขาย  และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 25x4 สินค้าจํานวนดังกล่าวคงเหลืออยู่ที่บริษัท เสกสรรค์ จํากัด จํานวน 
30% จากจํานวนที่ซื้อมาทั้งหมด 

2. และนอกจากนี้ ในระหว่างปี 25x4  บริษัท กรรณิการ์ จํากัด ยังได้ซื้อสินค้าจากบริษัท 
เสกสรรค์  จํากัด  จํานวน  30,000 บาท ซึ่งรวมกําไรไว้ 20% ของราคาทุน  และ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 สินค้าจํานวนดังกล่าวคงเหลืออยู่ที่บริษัท กรรณิการ์ จํากัด 
จํานวน 50% จากจํานวนที่ซื้อมาทั้งหมด 

3. ในการซื้อขายสินค้าระหว่างกันนั้นเป็นการซื้อขายที่เป็นเงินเชื่อ และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 25x4 ทั้ง 2 บริษัท ยังมิได้มีการชําระหนี้ระหว่างกันเลย 

4. ในระหว่างปี 25x4 บริษัท กรรณิการ ์จํากัด ได้ขายที่ดินราคาทุน 50,000 บาท ให้
บริษัท เสกสรรค์ จํากัด ในราคา 70,000 บาท  
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งบการเงินของทั้งสองบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x4 แสดงได้ดังนี้ 
 บริษัท เสกสรรค์  บริษัท กรรณิการ์  
งบก าไรขาดทุน   

ขาย 950,000 550,000 

เงินปันผลรับ 28,000 - 

กําไรจากการขายที่ดิน  20,000 

ต้นทุนขาย (500,000) (375,000) 

ค่าเสื่อมราคา (65,000) (34,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (135,000) (109,000) 

กําไรสุทธิ 278,000 52,000 

   

ก าไรสะสม   

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x4  460,000 250,000 

บวก กําไรสุทธิ 278,000 52,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (50,000) (40,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x4 688,000 262,000 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

  

เงินสด 61,500 279,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 140,000 160,000 

เงินปันผลค้างรับ 28,000 - 

สินค้าคงเหลือ 205,000 119,000 

ที่ดิน 455,500 450,000 

อาคาร  600,000 80,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (180,000) (32,000) 

เงินลงทุนในบริษัทกรรณิการ์ 590,000              - 

          รวมสินทรัพย์ 1,900,000 1,056,000 
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 บริษัท เสกสรรค์  บริษัท กรรณิการ์  
เจ้าหนี้การค้า 92,000 150,000 

เงินปันผลค้างจ่าย - 40,000 

เงินกู้ระยะยาว 420,000 124,000 

ทุนหุ้นสามญั 500,000 300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 180,000 

กําไรสะสม 688,000 262,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,900,000 1,056,000 

 

ให้ท า  1.  แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

2. รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน                 
3.  กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

 

ข้อ 8.  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x6  บริษัท มนตรี จํากัด ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ราชพล จํากัด 

60% ในราคา 480,000 บาท  โดยจ่ายเป็นเงินสด ณ วันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชพล 
จํากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 300,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 200,000 บาท และ
กําไรสะสม 100,000 บาท    

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x6 สินทรัพย์ของบริษัท ราชพล จํากัดมีราคาไม่เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้ 

 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินค้าคงเหลือ(ขายหมดในปี 25x6)  80,000  60,000  

ที่ดิน  350,000  380,000  

อาคาร (อายุการใช้งานเหลืออยู่ 8 ปี) 200,000  170,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  (20,000)    
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นอกจากนีใ้นงบการเงินของ บริษัท ราชพล จํากัด ยังไม่ได้บันทึก สิทธิบัตร ซึ่งมีราคา
ยุติธรรม 40,000 บาท ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี สิทธิบัตร มีอายุ 20 ปี  อาคารคิดค่าเสื่อมราคาวิธี
เส้นตรง   

ณ 31 ธันวาคม 25x6 บริษัท ราชพล จํากัด มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด 
จํานวน 10,000 บาท โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 14  มีนาคม 25x7 บริษัททั้งสองใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
(FIFO)ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ 

ในระหว่างปี บริษัท มนตรี จํากัด ได้ขายสินค้าราคาทุน  30,000 บาท ให้บริษัท ราชพล 
จํากัด ในราคา  35,000 บาท  โดยขายเป็นเงินเชื่อ และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x6 ยังไม่มีการ
ชําระหนี้ระหว่างกัน   

สินค้าที่บริษัท ราชพล จํากัด ซื้อมาจากบริษัท มนตรี จํากัด ได้ขายหมดในปี 25x6 

งบการเงินของทั้งสองบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x6 แสดงได้ดังนี้ 
 บริษัท มนตรี จ ากัด บริษัท ราชพลจ ากัด 

งบก าไรขาดทุน   

ขาย 400,000 300,000 

เงินปันผลรับ 6,000 - 

ต้นทุนขาย (140,000) (120,000) 

ค่าเสื่อมราคา (30,000) (20,000) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (60,000) (50,000) 

กําไรสุทธิ 176,000 110,000 

 

ก าไรสะสม 

  

กําไรสะสม 1 ม.ค. 25x6  150,000 100,000 

บวก กําไรสุทธิ 176,000 110,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (20,000) (10,000) 

กําไรสะสม 31 ธ.ค. 25x6 306,000 200,000 
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 บริษัท มนตรี จ ากัด บริษัท ราชพลจ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 50,000 40,000 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 50,000 120,000 

เงินปันผลค้างรับ 6,000 - 

สินค้าคงเหลือ 80,000 90,000 

ที่ดิน 100,000 350,000 

อาคาร  200,000 200,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (30,000) (40,000) 

เงินลงทุนในบริษัทราชพล 480,000              - 

          รวมสินทรัพย์ 936,000 760,000 

เจ้าหนี้การค้า 60,000 50,000 

เงินปันผลค้างจ่าย 20,000 10,000 

ทุนหุ้นสามญั 400,000 300,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 150,000 200,000 

กําไรสะสม 306,000 200,000 

          รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 936,000 760,000 

 

ให้ท า  1.  แสดงการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 

             2.  กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

  3.  รายการตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 

วิธีราคาทุน  

 

 



 

   

 

บทท่ี 6 

การจัดท างบการเงินรวม 

กรณีการถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ 
 

การจัดท างบการเงินรวมตามที่ได้ศึกษาแล้วในบทที่ 3 ถึง บทที่ 5 เป็นการจัดท างบการเงิน
รวมกรณีที่เป็นการถือหุ้นทางตรงในลักษณะบริษัทใหญ่มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัท  แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ยังมีการถือหุ้นในลักษณะอื่นๆ อีก คือ การถือหุ้นทางอ้อม การถือหุ้นซึ่งกันและกันระหว่าง
บริษัท และการถือหุ้นในลักษณะเป็นวงจรเกี่ยวเนื่องกัน  โดยในแต่ละลักษณะ มีหลักการจัดท างบ
การเงินรวมเหมือนเดิมตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้า เพียงแต่การจัดสรรก าไรสุ ทธิ ให้
บริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จะมีความยุ่งยากมากขึ้น  

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ 
 การจัดประเภทโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกิจการสามารถจัดแบ่งได้ 3 ประเภท 
ดังนี้ 

 

1. การถือหุ้นทางตรง (Direct holding) 

                   การถือหุ้นทางตรง เป็นกรณีที่บริษัทใหญ่ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยตรง โดย
อาจจะถือหุ้นในบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทหรือมากกว่าหนึ่งบริษัทก็ได้ การถือหุ้นโดยทางตรงแยกได้
เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

1.1 บริษัทย่อยบริษัทเดียว (Single subsidiary) 

กรณีนี้เป็นกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว เช่น บริษัท ใหญ่ 
จ ากัด ถือหุ้น ในบริษัท ย่อย จ ากัด 70% ดังแสดงในภาพที่ 6.1  
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                                            70% 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1 โครงสร้างการถือหุ้นทางตรง กรณีบริษัทย่อยบริษัทเดียว 

 

1.2 บริษัทย่อยหลายบริษัท (Multiple subsidiaries) 

กรณีนี้เป็นกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยตรงมากกว่าหนึ่งบริษัท เช่น 
บริษัท ใหญ่ จ ากัด ถือหุ้น 70% ในบริษัท ย่อย A จ ากัด และ ถือหุ้น 80% ในบริษัท ย่อย B จ ากัด 
ดังแสดงในภาพที่ 6.2 

 

 

 

                               70%                                           80% 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.2 โครงสร้างการถือหุ้นทางตรง กรณีบริษัทย่อยหลายบริษัท 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด 

บริษัท ย่อย จ ากัด 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด 

บริษัท ย่อย A จ ากัด บริษัท ย่อย B จ ากัด 
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2. การถือหุ้นทางอ้อม (Indirect holding) 

      การถือหุ้นทางอ้อม เป็นกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยไปถือ
หุ้นในบริษัทอ่ืนอีก หรือบริษัทใหญ่อาจถือหุ้นในบริษัทอ่ืนร่วมกับบริษัทย่อย ในลักษณะเป็นวงจร
เกี่ยวเนื่องกันหลายบริษัท การถือหุ้นลักษณะนี้จะท าให้บริษัทใหญ่ได้สิทธิในการควบคุมบริษัท
ย่อยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

 

2.1 การถือหุ้นหลายระดับ (Multilevel ownership) 

                         การถือหุ้นหลายระดับ เป็นลักษณะที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัท
ย่อยไปถือหุ้นในบริษัทอ่ืนอีก กรณีนี้จะท าให้บริษัทใหญ่ได้อ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมในบริษัทอ่ืน โดยผ่านบริษัทย่อย เช่น  บริษัท ใหญ่ จ ากัด ถือหุ้น 80% ใน
บริษัท ย่อย A จ ากัด และ บริษัท ย่อย A จ ากัด ถือหุ้น 90% ในบริษัท ย่อย B จ ากัด ดังแสดงใน
ภาพที่ 6.3 

 

 

 

 

                                                     80% 

 

                                                                                                

                                                                      

 

                                                      

                                                           90% 

  

 

 

 

ภาพท่ี 6.3 โครงสร้างการถือหุ้นทางอ้อม กรณีถือหุ้นหลายระดับ 

 

 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด 

บริษัท ย่อย A จ ากัด 

บริษัท ย่อย B จ ากัด 
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2.2 การถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน (Connecting affiliates) 

                         การถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน  เป็นลักษณะที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยไปถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และ บริษัทใหญ่ก็ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนด้วยเช่นกัน  กรณีนี้จะท าให้
บริษัทใหญ่ได้อ านาจในการควบคุมทางตรงในบริษัทย่อย และบริษัทอ่ืน รวมถึงมีอ านาจในการ
ควบคุมทางอ้อมในบริษัทอ่ืนโดยผ่านบริษัทย่อย  เช่น  บริษัท ใหญ่ จ ากัด ถือหุ้น 90% ในบริษัท 
ย่อย A จ ากัด และถือหุ้น 60% ในบริษัทย่อย B จ ากัด  และขณะเดียวกัน บริษัท ย่อย A จ ากัด ก็
ถือหุ้น 20% ในบริษัท ย่อย B จ ากัด ดังแสดงในภาพที่ 6.4 

 

 

  
 

 

                                   90%                                                                 60%              

 

                                                                                                

                                           
                                                    20%                                                      

 

ภาพท่ี 6.4 โครงสร้างการถือหุ้นทางอ้อม กรณีถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด 

บริษัท ย่อย A จ ากัด บริษัท ย่อย B จ ากัด 
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3. การถือหุ้นซึ่งกันและกัน (Mutual holding) 

                   กรณีนี้เป็นการถือหุ้นซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในลักษณะ 

ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

3.1 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกัน (Parent mutually owned) 

                         บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกัน หมายถึงการที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นใน
บริษัทย่อย และขณะเดียวกันบริษัทย่อยก็ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เช่น  บริษัท ใหญ่ จ ากัด ถือหุ้น 70% 

ในบริษัท ย่อย  จ ากัด  และขณะเดียวกัน บริษัท ย่อย  จ ากัด ก็ถือหุ้น 20% ในบริษัท ใหญ่จ ากัด 
ดังแสดงในภาพที่ 6.5 

 

 

 

 

                                                   70%                        20%              

 

                          

 

                                                                       

       ภาพท่ี 6.5 โครงสร้างการถือหุ้นซึ่งกันและกัน กรณีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือ 

                        หุ้นซึ่งกันและกัน 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด 

บริษัท ย่อย จ ากัด 
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3.2 บริษัทหลายบริษัทถือหุ้นซึ่งกันและกัน (Connecting affiliated mutually 

owned) 

                         บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและหลายบริษัทในเวลาเดียวกัน ซึ่งมี
หลายรูปแบบ เช่น บริษัท ใหญ่ จ ากัด ถือหุ้น 70% ในบริษัท ย่อย A จ ากัด  และ บริษัท ย่อย  A
จ ากัด ก็ถือหุ้น 60% ในบริษัท ย่อย B จ ากัด ในขณะเดียวกัน บริษัท ย่อย B จ ากัด ก็ถือหุ้น 15% 

ในบริษัท ย่อย A จ ากัด ดังแสดงในภาพที่ 6.6 

 

 

 

 

                                                                   70% 

 

                                                                      

                                                                                           

                                                                                                     

 

                                                          60%                      15%              

 

                                                                                                  

                                                                                            
                                       

       ภาพท่ี 6.6 โครงสร้างการถือหุ้นซึ่งกันและกัน กรณีบริษัทหลายบริษัทถือหุ้น 

                            ซึ่งกนัและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ย่อย A จ ากัด 

บริษัท  ย่อย B จ ากัด 

บริษัท ใหญ่ จ ากัด 
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การจัดท างบการเงินรวมกรณีการถือหุ้นหลายระดับ 

 ดุษฏี สงวนชาติ, วรศักด์ิ ทุมมานนท์ และพงศ์พรต ฉัตราภรณ์  (2557 : 406) ได้กล่าวไว้
ว่า “การถือหุ้นหลายระดับ (Multilevel ownership) อาจเรียกว่า การถือหุ้นของบริษัท พ่อ ลูก 
หลาน (Father-son-grandson) ซึ่งเป็นการถือหุ้นต่อเนื่องกันไป กรณีน้ีต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียใน
การบันทึกบัญชี ส าหรับการตัดรายการในกระดาษท าการเพื่อการจัดท างบการเงินรวม จะต้องตัด
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ในระดับสุดท้ายที่มีบริษัทอ่ืนถือหุ้นมากที่สุดก่อนตามล าดับ” 
 Beams, et al., (2012 : 305) ได้กล่าวไว้ว่า “The major problems encountered with 

indirect control situations are the determination of earnings and equities of the affiliates 

on an equity basis. One we adjust the income and equity accounts of the affiliates to an 

equity basis, the consolidation procedures are the same for indirect as for direct 

ownership situations. The mechanics involved in the consolidation process may be 

cumber some, however, because of the additional detail required to consolidations of 

multiple entities.  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การถือหุ้นหลายระดับ หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการ
ถือหุ้นแบบ พ่อ ลูก หลาน โดยเป็นการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทใหญ่ไปซื้อหุ้นในบริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยก็ไปซื้อหุ้นในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ในกรณีนี้ บริษัทใหญ่อาจเรียกได้ว่าเป็น “พ่อ” 
บริษัทย่อยในล าดับต่อมาอาจเรียกได้ว่าเป็น “ลูก” และบริษัทย่อยในล าดับสุดท้าย อาจเรียกได้ว่า
เป็น “หลาน” ในการจัดท างบการเงินรวมกรณีการถือหุ้นหลายระดับมีวิธีการจัดท าเช่นเดียวกันกับ
การถือหุ้นโดยทางตรง เพียงแต่ต่างกันที่การค านวณก าไรสุทธิรวม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย ที่จะมีความยุ่งยากกว่า เนื่องจากจะต้องมีการน าเอาผลก าไรของบริษัทย่อย
หลายบริษัทมารวมกัน  โดยในกระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสียจะต้องมี
การตัดบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในล าดับสุดท้ายของโครงสร้างการถือหุ้นก่อนตามล าดับ 

วิธีปฏิบัติในการจัดท างบการเงินรวมกรณีการถือหุ้นหลายระดับ มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
1. การตัดรายการในกระดาษท าการ จะต้องตัดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ในล าดับ

ท้ายสุดที่มีบริษัทอ่ืนถือหุ้นมากท่ีสุดก่อนตามล าดับ 

2. ในการค านวณส่วนแบ่งก าไรในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย จะค านวณจากก าไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทย่อยล าดับท้ายสุด ขึ้นมาตามล าดับ 

3.  ส่วนแบ่งผลก าไรของบริษัทในกลุ่มกิจการ จะประกอบด้วย ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ 
และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท 
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การจัดท างบการเงินรวมกรณีการถือหุ้นหลายระดับ แสดงได้ดังตัวอย่างที่ 6.1 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 6.1 การถือหุ้นหลายระดับ 

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท พ่อ จ ากัด ซื้อหุ้น 80% ในบริษัท ลูก จ ากัด ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 224,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลูก จ ากัด ณ วันซื้อประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 200,000 บาท และ ก าไรสะสม 80,000 บาท 

 วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท ลูก จ ากัด ซื้อหุ้น 90% ในบริษัท หลาน จ ากัด ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 171,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หลาน จ ากัด ณ วันซื้อประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 100,000 บาท และก าไรสะสม 90,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของทั้งสามบริษัทแสดงได้ดังนี้ 
 

 

 

 

                                                     80% 

 

                                                                                                

                                                                     20% 

 

                                                      

                                                           90% 

  

 

                                                                                              10% 

 

ในระหว่างปี 25x2 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท พ่อ บริษัท ลูก บริษัท หลาน 

ก าไรสุทธิ 140,000 100,000 50,000 

เงินปันผลจ่าย       20,000      10,000         5,000 

บริษัท พ่อ จ ากัด 

บริษัท ลูก จ ากัด 

บริษัท หลาน จ ากัด 

NCI 

บ.หลาน 

NCI 

บ.ลูก 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท พ่อ บริษัท ลูก บริษัท หลาน  
งบก าไรขาดทุน    

ขาย 350,000 250,000 150,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทลูก 8,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทหลาน  4,500  

ต้นทุนขาย (150,000) (120,000) (80,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (60,000) (30,000) (20,000) 

ก าไรสุทธิ 148,000 104,500 50,000 

    

ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  180,000 140,000 90,000 

บวก ก าไรสุทธิ 148,000 104,500 50,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (20,000) (10,000) (5,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 308,000 234,500 135,000 

    

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงินสด 44,000 43,500 20,000 

สินค้าคงเหลือ 100,000 50,000 85,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 300,000 220,000 200,000 

เงินลงทุนในบริษัทลูก 224,000   

เงินลงทุนในบริษัทหลาน             - 171,000             - 

          รวมสินทรัพย์ 668,000 484,500 305,000 

เจ้าหนี้การค้า 60,000 50,000 70,000 

ทุนหุ้นสามญั 300,000 200,000 100,000 

ก าไรสะสม 308,000 234,500 135,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 668,000 484,500 305,000 
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การค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
 บริษัท พ่อ บริษัท ลูก บริษัท หลาน NCI 

ก าไรสุทธิ 140,000 100,000 50,000  

แบ่งก าไรสุทธิของบริษัทหลาน  45,000 (50,000) 5,000 

  145,000   

แบ่งก าไรสุทธิของบริษัทลูก 116,000 (145,000)  29,000 

ก าไรสุทธิรวม 256,000    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ   34,000 

 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท พ่อ จ ากัด และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

พ่อ 

 

บริษัท 

ลูก 

 

บริษัท 

หลาน  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทุน       

ขาย 350,000 250,000 150,000   750,000 

เงินปันผลรับ–จาก บ.ลูก 8,000   (3)8,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.หลาน  4,500  (6)4,500   

ต้นทุนขาย (150,000) (120,000) (80,000)   (350,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (60,000) (30,000) (20,000)   (110,000) 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ในก าไรสุทธิ – บ. ลูก 

   (4)29,000  (29,000) 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ในก าไรสุทธิ – บ. หลาน 

   (7)5,000  (5,000) 

ก าไรสุทธ ิ 148,000 104,500 50,000   256,000 
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 บริษัท 

พ่อ 

 

บริษัท 

ลูก 

 

บริษัท 

หลาน  
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

ก าไรสะสม       

ก าไรสะสม 1 ม.ค. x2- พ่อ 180,000    (2)48,000 228,000 

ก าไรสะสม 1 ม.ค. x2- ลูก  140,000  (1)140,000   

ก าไรสะสม 1 ม.ค. x2- หลาน   90,000 (5)90,000   

ก าไรสุทธ ิ 148,000 104,500 50,000   256,000 

เงินปันผลจ่าย – พ่อ (20,000)     (20,000) 

เงินปันผลจ่าย – ลูก  (10,000)   (3)8,000 

(4)2,000 

 

เงินปันผลจ่าย – หลาน   (5,000)  (6)4,500 

(7)500 

 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2   308,000 234,500 135,000   464,000 

งบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพย์       

เงินสด 44,000 43,500 20,000   107,500 

สินค้าคงเหลือ 100,000 50,000 85,000   235,000 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิ 300,000 220,000 200,000   720,000 

เงินลงทุนในบริษัทลูก 224,000   (2)48,000 (1)272,000  

เงินลงทุนในบริษัทหลาน  171,000   (5)171,000  

     รวมสินทรัพย์ 668,000 484,500 305,000   1,062,500 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

      

เจ้าหนี้การค้า 60,000 50,000 70,000   180,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  พ่อ 300,000     300,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  ลูก  200,000  (1)200,000   

ทุนหุ้นสามัญ –  หลาน   100,000 (5)100,000   

ก าไรสะสม 31ธ.ค. 25x2 308,000 234,500 305,000   464,000 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม – ลูก 

    (1)68,000 

(4)27,000 

95,000 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม – หลาน 

    (5)19,000 

(7)4,500 

23,500 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

668,000 484,500 305,000   1,062,500 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 

บริษัท พ่อ จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท ลูก จ ากัด 80% 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ลูก จ ากัด   200,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ลูก จ ากัด             140,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ลูก จ ากัด (80%)           272,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)            68,000 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในก าไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ลูก จ ากัด     48,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท พ่อ จ ากัด             48,000          
(ก าไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 80,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x2 140,000 = 60,000 x 80%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท ลูก จ ากัด                      8,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ลูก จ ากัด                                   8,000 

 

(4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 29,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ลูก จ ากัด                         2,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)           27,000 
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บริษัท ลูก จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท หลาน จ ากัด 90% 

 (5) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท หลาน จ ากัด  100,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท หลาน จ ากัด               90,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท หลาน จ ากัด (90%)           171,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(10%)            19,000 

 

(6) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท หลาน จ ากัด                     4,500 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท หลาน จ ากัด                        4,500 

 

(7) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ     5,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท หลาน จ ากัด                            500 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(10%)             4,500 

 

 

การจัดท างบการเงินรวมกรณีการถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน 

 การจัดท างบการเงินรวมกรณีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นร่วมกัน มีวิธีการจัดท า
เช่นเดียวกับ กรณีการถือหุ้นหลายระดับ แต่ในขั้นตอนของการค านวณก าไรสุทธิในส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม จะต้องค านึงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ หลังจากหักการถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทท่ีเข้ามาซื้อหุ้น   แสดงได้ดังตัวอย่างที่ 6.2 ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 6.2 การถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน 

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ขาว จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แดง จ ากัด 90% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 162,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท แดง จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย 
ทุนหุ้นสามญั 100,000 บาท และก าไรสะสม 80,000 บาท  
 วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท ขาว จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ด า จ ากัด 60% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 120,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด า จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย 
ทุนหุ้นสามญั 150,000 บาท และ ก าไรสะสม 50,000 บาท    
 วันที่ 1 มกราคม 25x2  บริษัท แดง จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ด า จ ากัด 20% ในราคา 
40,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด า จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 
150,000 บาท และ ก าไรสะสม 50,000 บาท    

โครงสร้างการถือหุ้นของทั้งสามบริษัทแสดงได้ดังนี้ 
 

 

 

 

                   90%                                                                 60%              

 

                                                                                                

                                           
                                      20%                                                      

 

ในระหว่างปี 25x4 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท ขาว บริษัท แดง บริษัท ด า  
ก าไรสุทธิ 110,000 85,000 70,000 

เงินปันผลจ่าย   30,000 20,000 10,000 

 

 

 

 

บริษัท ขาว จ ากัด 

บริษัท แดง จ ากัด บริษัท ด า จ ากัด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ขาว บริษัท แดง บริษัท ด า  
งบก าไรขาดทุน    

ขาย 240,000 180,000 150,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทแดง 18,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทด า 6,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทด า  2,000  

ต้นทุนขาย (90,000) (60,000) (50,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (40,000) (35,000) (30,000) 

ก าไรสุทธิ 134,000 87,000 70,000 

    

ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x4  240,000 160,000 100,000 

บวก ก าไรสุทธิ 134,000 87,000 70,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (30,000) (20,000) (10,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x4 344,000 227,000 160,000 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

   

เงินสด 40,000 30,000 25,000 

สินค้าคงเหลือ 92,000 57,000 45,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 180,000 240,000 270,000 

เงินลงทุนในบริษัทแดง 162,000   

เงินลงทุนในบริษัทด า 120,000   

เงินลงทุนในบริษัทด า             - 40,000             - 

          รวมสินทรัพย์ 594,000 367,000 340,000 

เจ้าหนี้การค้า 50,000 40,000 30,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000 100,000 150,000 

ก าไรสะสม 344,000 227,000 160,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 594,000 367,000 340,000 
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การค านวณก าไรส าหรับปีรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
 บริษัท ขาว บริษัท แดง บริษัท ด า NCI 

ก าไรสุทธิ 110,000 85,000 70,000  

แบ่งก าไรสุทธิของบริษัทด า 42,000 14,000 (70,000) 14,000 

  99,000   

แบ่งก าไรสุทธิของบริษัทแดง 89,100 (99,000)  9,900 

ก าไรสุทธิรวม 241,100    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ   23,900 

 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท ขาว จ ากัด และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

ขาว 

 

บริษัท 

แดง 
 

บริษัท 

ด า 
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบ
การเงิน
รวม เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ             

ขาย 240,000 180,000 150,000   570,000 

เงินปันผลรับ–จาก บ.แดง 18,000   (3)18,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.ด า 6,000   (7)6,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.ด า  2,000  (7)2,000   

ต้นทุนขาย (90,000) (60,000) (50,000)   (200,000) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (40,000) (35,000) (30,000)   (105,000) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุในก าไรสุทธิ - แดง 

   (4)9,900  (9,900) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุในก าไรสุทธิ- ด า 

   (8)14,000  (14,000) 

ก าไรสุทธ ิ 134,000 87,000 70,000   241,100 
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 บริษัท 

ขาว 
 

บริษัท 

แดง 
 

บริษัท 

ด า 
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

ก าไรสะสม       

ก าไรสะสม1ม.ค.x4- ขาว 240,000    (2)72,000 

(6)40,000 

352,000 

ก าไรสะสม1ม.ค.x4- แดง  160,000  (1)160,000   

ก าไรสะสม 1ม.ค.x4- ด า   100,000 (5)100,000   

ก าไรสุทธ ิ 134,000 87,000 70,000   241,100 

เงินปันผลจ่าย – ขาว (30,000)     (30,000) 

เงินปันผลจ่าย – แดง  (20,000)   (3)18,000 

(4)2,000 

 

เงินปันผลจ่าย – ด า   (10,000)  (7)6,000 

(7)2,000 

(8)2,000 

 

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x4   344,000 227,000 160,000   563,100 

       

งบแสดงฐานะการเงนิ       

สินทรัพย ์       

เงินสด 40,000 30,000 25,000   95,000 

สินค้าคงเหลือ 92,000 57,000 45,000   194,000 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-

สุทธ ิ

180,000 240,000 270,000   690,000 

เงินลงทุนในบริษัทแดง 162,000   (2)72,000 (1)234,000  

เงินลงทุนในบริษัทด า - 

60% 

120,000   (6)30,000 (5)150,000  

เงินลงทุนในบริษัทด า - 

20% 

 40,000  (6)10,000 (5)50,000  

     รวมสินทรัพย ์ 594,000 367,000 340,000   979,000 
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 บริษัท 

ขาว 
 

บริษัท 

แดง 
 

บริษัท 

ด า 
รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น       

เจ้าหน้ีการคา้ 50,000 40,000 30,000   120,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  ขาว 200,000     200,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  แดง  100,000  (1)100,000   

ทุนหุ้นสามัญ –  ด า   150,000 (5)150,000   

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x4 344,000 227,000 160,000   563,100 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ – แดง 

    (1)26,000 

(4)7,900 

33,900 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ – ด า 

    (5)50,000 

(8)12,000 

62,000 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้
ถือหุ้น 

594,000 367,000 340,000   979,000 

 

 

รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 

บริษัท ขาว จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท แดง จ ากัด 90% 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท แดง จ ากัด   100,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท แดง จ ากัด             160,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท แดง จ ากัด (90%)           234,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(10%)            26,000 

 

(2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในก าไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท แดง จ ากัด     72,000          
  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ขาว จ ากัด             72,000          
(ก าไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 80,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x4 160,000 = 80,000 x 90%) 
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(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท แดง จ ากัด                    18,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท แดง จ ากัด                        18,000 

 

(4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรส าหรับปี   9,900 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท แดง จ ากัด                         2,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(10%)             7,900 

 

บริษัท ขาว จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท ด า จ ากัด 60% และ 

บริษัท แดง จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท ด า จ ากัด 20% 

 (5) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ด า จ ากัด   150,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ด า จ ากัด             100,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ด า จ ากัด (60%)           150,000 

   เงินลงทุนในบริษัท ด า จ ากัด (20%)             50,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)            50,000 

 

(6) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในก าไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ด า จ ากัด (60%)   30,000      
      เงินลงทุนในบริษัท ด า จ ากัด (20%)   10,000 

  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ขาว จ ากัด             40,000    
 (ก าไรสะสมต้นปี 25x2บริษัทย่อย 50,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x4 100,000 = 50,000 x 60%) 

(ก าไรสะสมต้นปี 25x2บริษัทย่อย 50,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x4 100,000 = 50,000 x 20%) 
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(7) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท ด า จ ากัด                       6,000 

  เงินปันผลรับ – จาก บริษัท ด า จ ากัด                       2,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ด า จ ากัด                                      6,000 

   เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ด า จ ากัด                                2,000 

 

(8) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 14,000 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ด า จ ากัด                         2,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(20%)           12,000 

 

การจัดท างบการเงินรวมกรณีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกัน 

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีในการจัดท างบการเงินรวมในกรณีที่มีการการถือหุ้นซึ่งกันและกัน
ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ม ี2 วิธี คือ วิธีการหุ้นซื้อคืน (Treasury stock approach) และ 
วิธีการแบบเดิม (Conventional approach) (Beams, et al., 2012 : 305) 

 

1. วิธีการหุ้นซื้อคืน (Treasury stock approach) 

              วิธีนี้ถือว่าการที่บริษัทย่อยซื้อหุ้นในบริษัทใหญ่นั้น เป็นการซื้อหุ้นของตนเองกลับคืน
มา ดังนั้น ในการจัดท ากระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม รายการตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ใหญ่ จะไม่ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ แต่ให้ตัดไปที่บัญชีหุ้นสามัญซื้อคืน  และแสดง
รายการหุ้นสามัญซื้อคืนหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

2. วิธีการแบบเดิม (Conventional approach) 

                    วิธีการแบบเดิม คือ  การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ซื้อ
หุ้นในบริษัทใหญ่ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย กรณีบริษัทย่อยเป็นผู้ซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ตามวิธีส่วนได้เสีย 
โดยถือว่าบริษัทย่อยซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงิน
รวม มีวิธีการตัดบัญชีเช่นเดียวกันกับกรณีที่เป็นใหญ่เป็นผู้ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย โดยเปลี่ยนจากการ 
ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เป็นการตัดบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทใหญ่ กับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่  
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                   นอกจากนี้ในวิธีการแบบเดิมยังมีแนวคิดว่าก าไรสุทธิของบริษัทใหญ่จะมีส่วนแบ่ง
ก าไร จากบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย ในขณะเดียวกันก าไรสุทธิของบริษัทย่อยก็ต้องมีส่วนแบ่งก าไร
จากบริษัทใหญ่รวมอยู่ด้วยเช่นกัน  ดังนั้น จึงต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการค านวณหาก าไร
สุทธิที่แท้จริงของแต่ละกิจการแล้วจัดสรรเป็นรายได้ตามส่วนได้เสีย 

การจัดท างบการเงินรวมกรณีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกัน แสดงได้ดัง
ตัวอย่างที่ 6.3 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 6.3 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกัน 

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท วันรัฐ จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท รัฐพร จ ากัด 70% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 196,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท รัฐพร จ ากัด ณ วันซื้อหุ้น
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 200,000 บาท และก าไรสะสม 80,000 บาท  

วันที่ 2 มกราคม 25x1 บริษัท รัฐพร จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วันรัฐ จ ากัด 20% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 80,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท วันรัฐ จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย 
ทุนหุ้นสามญั 300,000 บาท และก าไรสะสม 100,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของทั้งสองบริษัทแสดงได้ดังนี้ 
 

 

 

 

                                       70%                        20%              

 

                                                                                                

                                           
                                       

ในระหว่างปี 25x1 บริษัททั้งสองแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท วันรัฐ บริษัท รัฐพร 
ก าไรสุทธิ 90,000 60,000 

เงินปันผลจ่าย      40,000 30,000 

 

บริษัท วันรัฐ จ ากัด 

บริษัท รัฐพร จ ากัด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท วันรัฐ บริษัท รัฐพร 
งบก าไรขาดทุน   

ขาย 300,000 200,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทรัฐพร 21,000  

เงินปันผลรับ – จากบริษัทวันรัฐ  8,000 

ต้นทุนขาย (180,000) (120,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (30,000) (20,000) 

ก าไรสุทธิ 111,000 68,000 

   

ก าไรสะสม   

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  100,000 80,000 

บวก ก าไรสุทธิ 111,000 68,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (40,000) (30,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 171,000 118,000 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

  

เงินสด 31,000 18,000 

สินค้าคงเหลือ 114,000 110,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 180,000 150,000 

เงินลงทุนในบริษัทรัฐพร 196,000  

เงินลงทุนในบริษัทวันรัฐ            - 80,000 

          รวมสินทรัพย์ 520,000 358,000 

เจ้าหนี้การค้า 50,000 40,000 

ทุนหุ้นสามญั 300,000 200,000 

ก าไรสะสม 171,000 118,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 521,000 358,000 
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1. วิธีการหุ้นซื้อคืน (Treasury stock approach) 

      ตามวิธีการหุ้นซื้อคืน สามารถค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในก าไรสุทธิ และการจัดท ากระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามวิธีราคาทุนได้ดังนี้ 
 

การค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทวันรัฐ   90,000 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทรัฐพร   60,000 

     รวมก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน   150,000 

หัก ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม    

      ก าไรสุทธิเฉพาะบริษัทรัฐพร 60,000   

      บวก ก าไรสุทธิจากบริษัทวันรัฐ (90,000 x 20%) 18,000 78,000  

      คูณ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  30% (23,400) 

ก าไรสุทธิรวม   126,600 

 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท วันรัฐ จ ากัด และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

วันรัฐ 

 

บริษัท 

รัฐพร 
 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ            

ขาย 300,000 200,000   500,000 

เงินปันผลรับ–จาก บ.รัฐพร 21,000  (2)21,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.วันรัฐ  8,000 (5)8,000   

ต้นทุนขาย (180,000) (120,000)   (300,000) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (30,000) (20,000)   (50,000) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน
ก าไรสุทธิ – รัฐพร  

  (3)23,400  (23,400) 

ก าไรสุทธ ิ 111,000 68,000   126,600 
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 บริษัท 

วันรัฐ 

 

บริษัท 

รัฐพร 
 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

ก าไรสะสม            

ก าไรสะสม 1ม.ค.x1- วันรัฐ 100,000    100,000 

ก าไรสะสม 1ม.ค.x4- รัฐพร  80,000 (1)80,000   

ก าไรสุทธ ิ 111,000 68,000   126,600 

เงินปันผลจ่าย – วันรัฐ (40,000)   (5)8,000 (32,000) 

เงินปันผลจ่าย – รัฐพร  (30,000)  (2)21,000 

(3)9,000 

 

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x1   171,000 118,000   194,600 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 31,000 18,000   49,000 

สินค้าคงเหลือ 114,000 110,000   224,000 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 180,000 150,000   330,000 

เงินลงทุนในบริษัทรัฐพร 196,000   (1)196,000  

เงินลงทุนในบริษัทวันรัฐ  80,000  (4)80,000  

     รวมสินทรัพย ์ 521,000 358,000   603,000 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ีการคา้ 50,000 40,000   90,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  วันรัฐ 300,000    300,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  รัฐพร  200,000 (1)200,000   

หุ้นสามัญซื้อคืน   (4)80,000  (80,000) 

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x1 171,000 118,000   194,600 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม     (1)84,000 

(3)14,400 

98,400 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 521,000 358,000   603,000 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 

บริษัท วันรัฐ จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท รัฐพร จ ากัด 70% 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท รัฐพร จ ากัด  200,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท รัฐพร จ ากัด               80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท รัฐพร จ ากัด (70%)           196,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(30%)            84,000 

 

 (2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท รัฐพร จ ากัด                    21,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท รัฐพร จ ากัด                        21,000 

 

(3) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ   23,400 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท รัฐพร จ ากัด                         9,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(30%)           14,400 

 

บริษัท รัฐพร จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท วันรัฐ จ ากัด 20% 

 (4) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ และบันทึกหุ้นสามัญซื้อคืน 

 เดบิต หุ้นสามัญซื้อคืน       80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จ ากัด                  80,000 

     

 (5) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท วันรัฐ จ ากัด                     8,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท วันรัฐ จ ากัด                          8,000 
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2. วิธีการแบบเดิม (Conventional approach) 

     ตามวิธีการแบบเดิม สามารถค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในก าไรสุทธิ และการจัดท ากระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามวิธีราคาทุนได้ดังนี้ 
 

การค านวณหาก าไรสุทธิที่แท้จริงของแต่ละกิจการ ค านวณได้ดังต่อไปนี้ 
 สมมติ P  =   ก าไรสุทธิของบริษัท วันรัฐ จ ากัด 

 สมมติ  S = ก าไรสุทธิของบริษัท รัฐพร จ ากัด 

 ดังนั้น P = 90,000 + 0.7S                        สมการท่ี  1 

  S = 60,000 + 0.2P                        สมการท่ี  2 

แทนค่า R ในสมการที่ 1 

  P  = 90,000 + 0.7(60,000 + 0.2P)                         

  P  = 90,000 + 42,000 + 0.14P                         

P – 0.14P = 132,000  

  P  = 132,000/0.86 

  P  = 153,488   บาท 

แทนค่า P ในสมการที่ 2 

  S  = 60,000 + 0.2(153,488)                        

  S  = 90,698    บาท  
 

การค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิรวม  = 153,488 x 80% 

    = 122,791   บาท 

 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ  

    = 90,698 x 30% 

    = 27,209   บาท 
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กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท วันรัฐ จ ากัด และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

วันรัฐ 

 

บริษัท 

รัฐพร 
 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ            

ขาย 300,000 200,000   500,000 

เงินปันผลรับ–จาก บ.รัฐพร 21,000  (2)21,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.วันรัฐ  8,000 (5)8,000   

ต้นทุนขาย (180,000) (120,000)   (300,000) 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (30,000) (20,000)   (50,000) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ในก าไรสุทธิ – รัฐพร  

  (3)27,209  (27,209) 

ก าไรสุทธ ิ 111,000 68,000   122,791 

ก าไรสะสม      

ก าไรสะสม 1ม.ค.x1- วันรัฐ 100,000  (4)20,000  80,000 

ก าไรสะสม 1ม.ค.x1- รัฐพร  80,000 (1)80,000   

ก าไรสุทธ ิ 111,000 68,000   122,791 

เงินปันผลจ่าย – วันรัฐ (40,000)   (5)8,000 (32,000) 

เงินปันผลจ่าย – รัฐพร  (30,000)  (2)21,000 

(3)9,000 

 

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x1   171,000 118,000   170,791 
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 บริษัท 

วันรัฐ 

 

บริษัท 

รัฐพร 
 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพย ์      

เงินสด 31,000 18,000   49,000 

สินค้าคงเหลือ 114,000 110,000   224,000 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 180,000 150,000   330,000 

เงินลงทุนในบริษัทรัฐพร 196,000   (1)196,000  

เงินลงทุนในบริษัทวันรฐั  80,000  (4)80,000  

     รวมสินทรัพย ์ 521,000 358,000   603,000 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหน้ีการคา้ 50,000 40,000   90,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  วันรัฐ 300,000  (4)60,000  240,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  รัฐพร  200,000 (1)200,000   

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x1 171,000 118,000   170,791 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม     (1)84,000 

(3)18,209 

102,209 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 521,000 358,000   603,000 

 

รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 

บริษัท วันรัฐ จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท รัฐพร จ ากัด 70% 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท รัฐพร จ ากัด  200,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท รัฐพร จ ากัด               80,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท รัฐพร จ ากัด (70%)           196,000 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(30%)            84,000 
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 (2) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท รัฐพร จ ากัด                    21,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท รัฐพร จ ากัด                        21,000 

 

(3) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ   27,209 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท รัฐพร จ ากัด                         9,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(30%)           18,209 

 

บริษัท รัฐพร จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท วันรัฐ จ ากัด 20% 

 (4) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ กับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท วันรัฐ จ ากัด    60,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท วันรัฐ จ ากัด               20,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท วันรัฐ จ ากัด                  80,000 

     

 (5) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท วันรัฐ จ ากัด                     8,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท วันรัฐ จ ากัด                          8,000 

 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ก าไรสุทธิรวม ก าไรสะสมรวม และส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในทั้งสองวิธีมีจ านวนที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองวิธีถือว่าเป็นวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป
กิจการจะเลือกใช้วิธีใดก็ได้   
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การจัดท างบการเงินรวมกรณีบริษัทหลายบริษัทถือหุ้นซึ่งกันและกัน 

 การจัดท างบการเงินรวมกรณีบริษัทหลายบริษัทถือหุ้นซึ่งกันและกัน มีวิธีการจัดท าได้ 2 

วิธี เช่นเดียวกับ กรณีบริษัทใหญ่บริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกันสองบริษัท แต่ในตัวอย่างต่อไปนี้จะ
แสดงด้วยวิธีการแบบเดิม เพียงวิธีเดียว  ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 6.4 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 6.4 บริษัทหลายบริษัทถือหุ้นซึ่งกันและกัน 

 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ปิง จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วัง จ ากัด 70% ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 140,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท วัง จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุน
หุ้นสามัญ 150,000 บาท และก าไรสะสม 50,000 บาท 

  วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท วัง จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ยม จ ากัด 60% ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 84,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ยม จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 100,000 บาท และก าไรสะสม 40,000 บาท 

วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท ยม จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วัง จ ากัด 15% ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 30,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท วัง จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 150,000 บาท และก าไรสะสม 50,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของทั้งสามบริษัทแสดงได้ดังนี้ 
 

 

 

 

                                                  70% 

 

                                                                      

                                                                                                15% 

                                                                                               

 

                                       60%                        15%              

 

                                                                                                 40%       

                                                                                            

บริษัท วัง จ ากัด 

บริษัท ยม จ ากัด 

บริษัท ปิง จ ากัด 

NCI 

บ.วัง 

NCI 

บ.ยม 
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ในระหว่างปี 25x4 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท ปิง บริษัท วัง บริษัท ยม 

ก าไรสุทธิ 75,000 55,000 50,000 

เงินปันผลจ่าย 40,000 30,000 20,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ปิง บริษัท วัง บริษัท ยม 

งบก าไรขาดทุน    

ขาย 150,000 100,000 80,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทวัง 21,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทยม  12,000  

เงินปันผลรับ – จากบริษัทวัง   4,500 

ต้นทุนขาย (50,000) (30,000) (20,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (25,000) (15,000) (10,000) 

ก าไรสุทธิ 96,000 67,000 54,500 

    

ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x4  120,000 100,000 90,000 

บวก ก าไรสุทธิ 96,000 67,000 54,500 

หัก เงินปันผลจ่าย (40,000) (30,000) (20,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x4 176,000 137,000 124,500 
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 บริษัท ปิง บริษัท วัง บริษัท ยม 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงินสด 20,000 10,000 10,500 

สินค้าคงเหลือ 116,000 90,000 94,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 190,000 163,000 120,000 

เงินลงทุนในบริษัทวัง 70% 140,000   

เงินลงทุนในบริษัทยม 60%  84,000  

เงินลงทุนในบริษัทวัง 15%             -             - 30,000 

          รวมสินทรัพย์ 466,000 347,000 254,500 

เจ้าหนี้การค้า 90,000 60,000 30,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000 150,000 100,000 

ก าไรสะสม 176,000 137,000 124,500 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 466,000 347,000 254,500 

 

การค านวณหาก าไรสุทธิที่แท้จริงของแต่ละกิจการ ค านวณได้ดังต่อไปนี้ 
 สมมติ A  =   ก าไรสุทธิของบริษัท ปิง จ ากัด 

 สมมติ  B = ก าไรสุทธิของบริษัท วัง จ ากัด 

สมมติ  C = ก าไรสุทธิของบริษัท ยม จ ากัด 

 ดังนั้น A = 75,000 + 0.7B                        สมการท่ี  1 

  B = 55,000 + 0.6C                        สมการท่ี  2 

C = 50,000 + 0.15B                       สมการท่ี  3 

 แทนค่า C ในสมการที่ 2 

B  = 55,000 + 0.6(50,000 + 0.15B)                        

  B  = 55,000 + 30,000 + 0.09B 

  B – 0.09B = 85,000 

  B  = 85,000/0.91 

  B  = 93,407 

 แทนค่า B ในสมการที่ 3 

C = 50,000 + 0.15(93,407)                        

  C = 64,011 
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 แทนค่า B ในสมการที่ 1 

  A = 75,000 + 0.7(93,407) 

  A = 140,385 

การค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิรวม  = ก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท ปิง จ ากัด  + 70%ของ B 

    = 75,000 + (93,407 x 70%)   

    = 140,385 

 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิในส่วนของบริษัท วัง จ ากัด  

    = 93,407 x 15% 

    = 14,011   บาท 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิในส่วนของบริษัท ยม จ ากัด  

    = 64,011 x 40% 

    = 25,604   บาท 

 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

บริษัท ปิง จ ากัด และ บริษัทย่อย 

กระดาษท าการเพื่อท างบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4 

หน่วย : บาท 

 บริษัท 

ปิง 
 

บริษัท 

วัง 
 

บริษัท 

ยม 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทุน             

ขาย 150,000 100,000 80,000   330,000 

เงินปันผลรับ–จาก บ.วัง 21,000   (3)21,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.ยม  12,000  (7)12,000   

เงินปันผลรับ–จาก บ.วัง   4,500 (3)4,500   

ต้นทุนขาย (50,000) (30,000) (20,000)   (100,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (25,000) (15,000) (10,000)   (50,000) 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ในก าไรสุทธิ - วัง 

   (4)14,011  (14,011) 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ในก าไรสุทธ ิ- ยม  

   (8)25,604  (25,604) 

ก าไรสุทธ ิ 96,000 67,000 54,500   140,385 
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 บริษัท 

ปิง 
 

บริษัท 

วัง 
 

บริษัท 

ยม 

รายการปรับปรุง 
และตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

เดบิต เครดิต 

ก าไรสะสม       

ก าไรสะสม 1ม.ค.x4- ปิง 120,000    (2)42,500 

(6)30,000 

192,500 

ก าไรสะสม 1ม.ค.x4- วัง  100,000  (1)100,000   

ก าไรสะสม 1ม.ค.x4- ยม   90,000 (5)90,000   

ก าไรสุทธ ิ 96,000 67,000 54,500   140,385 

เงินปันผลจ่าย – ปิง (40,000)     (40,000) 

เงินปันผลจ่าย – วัง  (30,000)   (3)25,500 

(4)4,500 

 

เงินปันผลจ่าย – ยม   (20,000)  (7)12,000 

(8)8,000 

 

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x4   176,000 137,000 124,500   292,885 

งบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพย์       

เงินสด 20,000 10,000 10,500   40,500 

สินค้าคงเหลือ 116,000 90,000 94,000   300,000 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิ 190,000 163,000 120,000   473,000 

เงินลงทุนในบริษัทวัง-70% 140,000   (2)35,000 (1)175,000  

เงินลงทุนในบริษัทยม - 60%  84,000  (6)30,000 (5)114,000  

เงินลงทุนในบริษัทวัง - 15%   30,000 (2)7,500 (1)37,500  

     รวมสินทรัพย์ 466,000 347,000 254,500   813,500 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

เจ้าหนี้การค้า 90,000 60,000 30,000   180,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  ปิง 200,000     200,000 

ทุนหุ้นสามัญ –  วัง  150,000  (1)150,000   

ทุนหุ้นสามัญ –  ยม   100,000 (5)100,000   

ก าไรสะสม 31ธ.ค.25x4 176,000 137,000 124,500   292,885 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม – 
วัง 15% 

    (1)37,500 

(4)9,511 

47,011 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม – 
ยม  40% 

    (5)76,000 

(8)17,604 

93,604 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 466,000 347,000 254,500   813,500 
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รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – วิธีราคาทุน 

บริษัท ปิง จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท วัง จ ากัด 70% และ 

บริษัท ยม จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท วัง จ ากัด 15% 

 (1) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบันทึกส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท วัง จ ากัด               150,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท วัง จ ากัด              100,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท วัง จ ากัด (70%)           175,000 

เงินลงทุนในบริษัท วัง จ ากัด (15%)             37,500 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(15%)            37,500 

 

 (2) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในก าไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท วัง จ ากัด (70%)    35,000 

           เงินลงทุนในบริษัท วัง จ ากัด (15%)      7,500 

  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ปิง จ ากัด             42,500          
(ก าไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 50,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x4 100,000 = 50,000 x 80%) 

(ก าไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 50,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x4 100,000 = 50,000 x 15%) 

 

(3) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 

  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท วัง จ ากัด                        21,000 

เงินปันผลรับ – จาก บริษัท วัง จ ากัด                          4,500 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท วัง จ ากัด                                  25,500 

 

(4) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ   14,011 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท วัง จ ากัด                                     4,500 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(15%)             9,511 
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บริษัท วัง จ ากัด ซื้อหุ้น บริษัท ยม จ ากัด 60% 

 (5) ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ กับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 เดบิต ทุนหุ้นสามญั – บริษัท ยม จ ากัด              100,000 

  ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ยม จ ากัด               90,000 

  เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ยม จ ากัด (60%)               114,000 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(40%)            76,000 

 

(6) ปรบัปรุงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วยส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นในก าไรสะสมของบริษัทย่อย 

  เดบิต เงินลงทุนในบริษัท ยม จ ากัด (60%)    30,000 

  เครดิต ก าไรสะสมต้นปี – บริษัท ปิง จ ากัด            30,000          
(ก าไรสะสมต้นปี 25x1บริษัทย่อย 40,000 - ก าไรสะสมต้นปี 25x4 90,000 = 50,000 x 60%) 

  

 (7) ตัดรายการเงินปันผลรับของบริษัทย่อยออก ไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มกิจการ 
  เดบิต เงินปันผลรับ – จาก บริษัท ยม จ ากัด                        12,000 

  เครดิต เงินปันผลจ่าย  – บริษัท ยม จ ากัด                      12,000 

 

(8) ตัดรายการเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงในงวดปัจจุบัน(ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
 เดบิต ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ   25,604 

เครดิต   เงินปันผลจ่าย – บริษัท ยม จ ากัด                         8,000 

                                       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI)(40%)           17,604 

 

สรุป  

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทกลุ่มกิจการแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) การถือหุ้นทางตรง 
(Direct holding) การถือหุ้นทางตรง เป็นกรณีที่บริษัทใหญ่ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยตรง โดย
อาจจะถือหุ้นในบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทหรือมากกว่าหนึ่งบริษัทก็ได้ การถือหุ้นโดยทางตรงแยกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ บริษัทย่อยบริษัทเดียว (Single subsidiary) และ บริษัทย่อยหลายบริษัท 
(Multiple subsidiaries)  2) การถือหุ้นทางอ้อม (Indirect holding)  เป็นกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ในบริษัทย่อย และบริษัทย่อยไปถือหุ้นในบริษัทอ่ืนอีก หรือบริษัทใหญ่อาจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน
ร่วมกับบริษัทย่อย ในลักษณะเป็นวงจรเกี่ยวเนื่องกันหลายบริษัท การถือหุ้นลักษณะนี้จะท าให้
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บริษัทใหญ่ได้สิทธิในการควบคุมบริษัทย่อยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ  การถือหุ้นหลายระดับ (Multilevel ownership) และ การถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน (Connecting 

affiliates) 3) การถือหุ้นซึ่งกันและกัน (Mutual holding) การถือหุ้นซึ่งกันและกันระหว่างบริษัท
ใหญ่และบริษัทย่อยแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกัน (Parent 

mutually owned) และ บริษัทหลายบริษัทถือหุ้นซึ่งกันและกัน(Connecting affiliated mutually 

owned) 

การจัดท างบการเงินรวมในแต่ละลักษณะ มีหลักการจัดท าเหมือนกัน แต่การจัดสรรก าไร
สุทธิ ให้บริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จะมีความแตกแต่งกันไปตามโครงสร้าง
การถือหุ้น 
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ปิติ จ ากัด ซื้อหุ้น 70% ในบริษัท มานี จ ากัด ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 112,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มานี จ ากัด ณ วันซื้อประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 100,000 บาท และ ก าไรสะสม 60,000 บาท 

 วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท มานี จ ากัด ซื้อหุ้น 80% ในบริษัท มานะ จ ากัด ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 104,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มานะ จ ากัด ณ วันซื้อประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 90,000 บาท และก าไรสะสม 40,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x2 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท ปิติ บริษัท มานี บริษัท มานะ 

ก าไรสุทธิ 41,000 31,000 35,000 

เงินปันผลจ่าย 25,000 15,000 12,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ปิติ บริษัท มานี บริษัท มานะ 

งบก าไรขาดทุน    

ขาย 90,000 80,000 70,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทมานี 10,500   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทมานะ  9,600  

ต้นทุนขาย (30,000) (24,000) (20,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (19,000) (25,000) (15,000) 

ก าไรสุทธิ 51,500 40,600 35,000 

    

ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  100,000 80,000 40,000 

บวก ก าไรสุทธิ 51,500 40,600 35,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (25,000) (15,000) (12,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 126,500 105,600 63,000 
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 บริษัท ปิติ บริษัท มานี บริษัท มานะ 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงินสด 54,500 21,600 53,000 

สินค้าคงเหลือ 50,000 20,000 40,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 150,000 140,000 130,000 

เงินลงทุนในบริษัทมานี 112,000   

เงินลงทุนในบริษัทมานะ             -  104,000            - 

          รวมสินทรัพย์ 366,500 285,600 223,000 

เจ้าหนี้การค้า 90,000 80,000 70,000 

ทุนหุ้นสามญั 150,000 100,000 90,000 

ก าไรสะสม 126,500 105,600 63,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 366,500 285,600 223,000 

 

ให้ท า  1. ค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
2. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 
วิธีราคาทุน 

 

ข้อ 2. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ทอง จ ากัด ซื้อหุ้น 60% ในบริษัท เงิน จ ากัด ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 192,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เงิน จ ากัด ณ วันซื้อประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 200,000 บาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 80,000 บาท และก าไรสะสม 40,000 บาท 

 วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท เงิน จ ากัด ซื้อหุ้น 90% ในบริษัท นาค จ ากัด ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 207,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท นาค จ ากัด ณ วันซื้อประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 150,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 50,000 และก าไรสะสม 30,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x2 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท ทอง บริษัท เงิน บริษัท นาค 

ก าไรสุทธิ 33,000 25,000 23,000 

เงินปันผลจ่าย 30,000 20,000 10,000 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ทอง บริษัท เงิน บริษัท นาค 

งบก าไรขาดทุน    

ขาย 120,000 90,000 80,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทเงิน 12,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทนาค  9,000  

ต้นทุนขาย (72,000) (54,000) (48,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (15,000) (11,000) (9,000) 

ก าไรสุทธิ 45,000 34,000 23,000 

    

ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x2  100,000 70,000 30,000 

บวก ก าไรสุทธิ 45,000 34,000 23,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (30,000) (20,000) (10,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x2 115,000 84,000 43,000 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

   

เงินสด 63,000 37,000 43,000 

สินค้าคงเหลือ 100,000 50,000 90,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 250,000 150,000 180,000 

เงินลงทุนในบริษัทเงิน 192,000   

เงินลงทุนในบริษัทนาค             -  207,000            - 

          รวมสินทรัพย์ 605,000 444,000 313,000 

เจ้าหนี้การค้า 90,000 80,000 70,000 

ทุนหุ้นสามญั 300,000 200,000 150,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 100,000 80,000 50,000 

ก าไรสะสม 115,000 84,000 43,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 605,000 444,000 313,000 
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ให้ท า  1. ค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
2. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 
วิธีราคาทุน 

 

ข้อ 3. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ฟ้า จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท หมอก จ ากัด 80% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 160,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หมอก จ ากัด ณ วันซื้อหุ้น
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 140,000 บาท และก าไรสะสม 60,000 บาท  
 วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท ฟ้า จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมฆ จ ากัด 70% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 105,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมฆ จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย 
ทุนหุ้นสามญั 120,000 บาท และ ก าไรสะสม 30,000 บาท    
 วันที่ 1 มกราคม 25x2  บริษัท หมอก จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมฆ จ ากัด 20% ใน
ราคา 30,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมฆ จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 120,000 บาท และ ก าไรสะสม 30,000 บาท    

ในระหว่างปี 25x4 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 

 บริษัท ฟ้า บริษัท หมอก บริษัท เมฆ  
ก าไรสุทธิ 100,000 70,000 40,000 

เงินปันผลจ่าย   45,000 35,000 25,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ฟ้า บริษัท หมอก บริษัท เมฆ  
งบก าไรขาดทุน    

ขาย 200,000 150,000 100,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทหมอก 28,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทเมฆ 17,500   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทเมฆ  5,000  

ต้นทุนขาย (60,000) (50,000) (40,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (40,000) (30,000) (20,000) 

ก าไรสุทธิ 145,500 75,000 40,000 
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 บริษัท ฟ้า บริษัท หมอก บริษัท เมฆ  
ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x4  150,000 100,000 80,000 

บวก ก าไรสุทธิ 145,500 75,000 40,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (45,000) (35,000) (25,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x4 250,500 140,000 95,000 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

   

เงินสด 20,500 60,000 40,000 

สินค้าคงเหลือ 30,000 40,000 50,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 170,000 195,000 150,000 

เงินลงทุนในบริษัทหมอก 80% 160,000   

เงินลงทุนในบริษัทเมฆ 70% 105,000   

เงินลงทุนในบริษัทเมฆ 20%              - 30,000             - 

          รวมสินทรัพย์ 485,500 325,000 240,000 

เจ้าหนี้การค้า 35,000 45,000 25,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000 140,000 120,000 

ก าไรสะสม 250,500 140,000 95,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 485,500 325,000 240,000 

 

ให้ท า  1. ค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
2. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 
วิธีราคาทุน 

 

 

 

 



บทที่ 6 การจดัท างบการเงนิรวมกรณีการถือหุน้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ หน้า | 341 

 

ข้อ 4. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท แดง จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เหลือง จ ากัด 80% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 120,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เหลือง จ ากัด ณ วันซื้อหุ้น
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 100,000 บาท และก าไรสะสม 50,000 บาท  

วันที่ 2 มกราคม 25x1 บริษัท เหลือง จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แดง จ ากัด 10% ในราคา
ตามบัญชีเท่ากับ 30,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท แดง จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย 
ทุนหุ้นสามญั 200,000 บาท และก าไรสะสม 100,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของทั้งสองบริษัทแสดงได้ดังนี้  
ในระหว่างปี 25x1 บริษัททั้งสองแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 

(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 
 บริษัท แดง บริษัท เหลือง 
ก าไรสุทธิ 55,000 30,000 

เงินปันผลจ่าย      20,000 10,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งบการเงินของทั้งสองบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท แดง บริษัท เหลือง 
งบก าไรขาดทุน   

ขาย 90,000 50,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทเหลือง 8,000  

เงินปันผลรับ – จากบริษัทแดง  2,000 

ต้นทุนขาย (20,000) (15,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (15,000) (5,000) 

ก าไรสุทธิ 63,000 32,000 

 

ก าไรสะสม 

  

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x1  100,000 50,000 

บวก ก าไรสุทธิ 63,000 32,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (20,000) (10,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x1 143,000 72,000 
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 บริษัท แดง บริษัท เหลือง 
งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด 10,000 20,000 

สินค้าคงเหลือ 33,000 64,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 220,000 90,000 

เงินลงทุนในบริษัทเหลือง 120,000  

เงินลงทุนในบริษัทแดง            - 30,000 

          รวมสินทรัพย์ 383,000 204,000 

เจ้าหนี้การค้า 40,000 32,000 

ทุนหุ้นสามญั 200,000 100,000 

ก าไรสะสม 143,000 72,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 383,000 204,000 

 

ให้ท า  1. ค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
2. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 
วิธีราคาทุน 

 

ข้อ 5. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ดิน จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท น้ า จ ากัด 80% ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 192,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ า จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุน
หุ้นสามัญ 180,000 บาท และก าไรสะสม 60,000 บาท 

  วันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท น้ า จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ลม จ ากัด 70% ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 98,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลม จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 100,000 บาท และก าไรสะสม 40,000 บาท 

วันที่ 2 มกราคม 25x2 บริษัท ลม จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท น้ า จ ากัด 10% ในราคาตาม
บัญชีเท่ากับ 24,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ า จ ากัด ณ วันซื้อหุ้นประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 180,000 บาท และก าไรสะสม 60,000 บาท 

ในระหว่างปี 25x4 บริษัททั้งสามแสดงผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิของบริษัทเอง 
(Separate income) และเงินปันผลจ่าย ดังนี้ 
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 บริษัท ดิน บริษัท น้ า บริษัท ลม 

ก าไรสุทธิ 120,000 70,000 70,000 

เงินปันผลจ่าย 50,000 40,000 30,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 งบการเงินของทั้งสามบริษัท เป็นดังนี้ 
 บริษัท ดิน บริษัท น้ า บริษัท ลม 

งบก าไรขาดทุน    

ขาย 190,000 120,000 100,000 

เงินปันผลรับ – จากบริษัทน้ า 32,000   

เงินปันผลรับ – จากบริษัทลม  21,000  

เงินปันผลรับ – จากบริษัทน้ า   4,000 

ต้นทุนขาย (40,000) (30,000) (20,000) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (30,000) (20,000) (10,000) 

ก าไรสุทธิ 152,000 91,000 74,000 

    

ก าไรสะสม    

ก าไรสะสม 1 ม.ค. 25x4  200,000 180,000 100,000 

บวก ก าไรสุทธิ 152,000 91,000 74,000 

หัก เงินปันผลจ่าย (50,000) (40,000) (30,000) 

ก าไรสะสม 31 ธ.ค. 25x4 302,000 231,000 144,000 
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 บริษัท ดิน บริษัท น้ า บริษัท ลม 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงินสด 30,000 53,000 20,000 

สินค้าคงเหลือ 170,000 150,000 80,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 220,000 160,000 150,000 

เงินลงทุนในบริษัทน้ า 80% 192,000   

เงินลงทุนในบริษัทลม 70%  98,000  

เงินลงทุนในบริษัทน้ า 10%             -             - 24,000 

          รวมสินทรัพย์ 612,000 461,000 274,000 

เจ้าหนี้การค้า 60,000 50,000 30,000 

ทุนหุ้นสามญั 250,000 180,000 100,000 

ก าไรสะสม 302,000 231,000 144,000 

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 612,000 461,000 274,000 

 

ให้ท า  1. ค านวณก าไรสุทธิรวมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิ 
2. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามแบบที่รวมกันทุกรายการ – วิธีราคาทุน 

3. รายการตัดบัญชีในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในรูปแบบเดบิต เครดิต – 
วิธีราคาทุน 

 

 

 

 



 

   

 

บทท่ี 7 

การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 

การจดัท างบการเงินรวมในบทก่อนๆ ได้กล่าวถึงการจัดท างบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบก าไรขาดทุนรวมไปแล้ว ในบทนี้จะได้น าเสนอการจัดท างบกระแสเงินสดรวม โดยงบกระแสเงิน
สดรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงประเมินความต้องการการใช้กระแสเงิน
สดของกิจการในอนาคต 

 

การน าเสนองบกระแสเงินสด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด (2557 : 5) ก าหนด
ไว้ว่า งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจ าแนกเป็นกระแสเงิน
สดจาก กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน  ซึ่งในแต่ละกิจกรรมใน
มาตรฐานการบัญชีก็ได้ก าหนดความหมายและยกตัวอย่างของกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมได้
ดังนี้ 
 

1. กิจกรรมด าเนินงาน (Operating activities) 

       กิจกรรมด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรม
อ่ืนที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน  

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงความสามารถในการ
ด าเนินงานของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสด ว่ามีเพียงพอที่จะจ่ายช าระหนี้เพื่อการ
ด าเนินงานของกิจการ  หรือไม่  โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอก  

       ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ได้แก่ 

       1. เงินสดรับจากการขายสินค้าและการให้บริการ 
       2. เงินสดรับจากรายได้ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อ่ืน 

                   3. เงินสดจ่ายผู้ขายส าหรับสินค้าและบริการ 
       4. เงินสดจ่ายแก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน 
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       5. เงินสดรับและจ่ายของกิจการประกันภัย ส าหรับค่าเบี้ยประกันและค่าเรียกร้อง ค่า
รายปีและผลประโยชน์อ่ืนตามกรมธรรม์ 

       6. เงินสดจ่ายหรือได้รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุ
เจาะจงได้กับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

       7. เงินสดรับและจ่ายจากสัญญาที่ถือไว้เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้า 

       นอกจากนี้รายการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนซึ่ง
จะรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุน  และหากมีเงินสดจ่ายเพื่อผลิตหรือเพื่อซื้อสินทรัพย์ซึ่งถือไว้เพื่อให้ผู้อื่นเช่า และ
ต่อมาถือไว้เพื่อขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ ให้ถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนเงินสดรับจากค่าเช่าและการขาย
สินทรัพย์ในเวลาต่อมา ก็ให้ถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเช่นเดียวกัน 

       การถือหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้า จะมีลักษณะคล้ายกับสินค้า
คงเหลือที่ซื้อมาเพื่อขายต่อ ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและขายหลักทรัพย์เพื่อซื้อขาย
หรือเพื่อค้าให้จัดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  

       เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน ให้ถือเป็นกิจกรรมด าเนินงาน
เนื่องจากเป็นรายการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ 

 

2. กิจกรรมลงทุน (Investing activities) 

       กิจกรรมลงทุน หมายถึง การได้มาและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น 
ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด 

      กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อซื้อ
ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดรายได้ และกระแสเงินสดในอนาคต 

       ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุน ได้แก่ 

                    1. เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์
ระยะยาวอ่ืน ซึ่งเงินสดจ่ายนี้ให้รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ และเงินสด
จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กิจการสร้างขึ้นเอง 

                     2. เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
สินทรัพย์ระยะยาวอ่ืน 
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                     3. เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอ่ืน และส่วนได้เสียใน
การร่วมค้า (นอกเหนือจากเงินสดที่จ่ายเพื่อได้มาซึ่งตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือที่
ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้า) 
                      4. เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอ่ืน และส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า (นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือที่
ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้า) 
                       5. เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืน (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้า
และเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 
                        6. เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืน 
(นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 
                        7. เงินสดท่ีจ่ายเพื่อซื้อสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก 
และสัญญาแลกเปลี่ยน ยกเว้นเมื่อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้า หรือเป็นการรับ
ที่จัดเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน 

  

3. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing activities) 

       กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ
องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ 

      กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จะช่วยให้กิจการสามารถคาดคะเน กระแสเงิน
สดที่จะได้รับจากผู้ลงทุนในอนาคต 

        ตัวอย่างของกระแสเงินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ 
                    1. เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอ่ืน 

                    2. เงินสดท่ีจ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการนั้น 

                    3. เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ต๋ัวเงิน พันธบัตร การจ านอง และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นหรือระยะยาวอ่ืน 

                    4. เงินสดท่ีจ่ายช าระเงินกู้ยืม 

                    5. เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจ านวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าที่มีลักษณะเป็น
สัญญาเช่าการเงิน 
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด (2557 : 8) ได้
ก าหนดวิธีการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ไว้ 2 วิธี ดังนี้ 
 

1. วิธีทางตรง (Direct method)   

        วิธีทางตรง เป็นวิธีที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่
ส าคัญ 

                    กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้วิธีทางตรง เนื่องจาก
เป็นวิธีที่ให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งหากใช้วิธี
ทางอ้อมกิจการจะไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้  
                    ข้อมูลรายการหลักต่าง ๆ ของเงินสดรับและเงินสดจ่ายในวิธีทางตรงอาจหาได้จาก
รายการต่าง ๆ ดังนี้ 
                           1.  การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ  
                           2. การปรับปรุงรายการขาย ต้นทุนขาย (รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มีลักษณะ
เดียวกัน และดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และรายการอ่ืน
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ที่เกิดจากการด าเนินงาน รายการอ่ืนที่ไม่กระทบเงินสด และรายการอ่ืนซึ่งผลกระทบของ
เงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

2. วิธีทางอ้อม (Indirect method)   

               วิธีทางอ้อม เป็นวิธีที่แสดงด้วยยอดก าไรหรือขาดทุน ปรับปรุงด้วยผลกระทบของ
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด รายการค้างรับ หรือค้างจ่ายของเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงิน
สดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน 

       กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานหาได้จากการปรับปรุงก าไรหรือขาดทุนด้วย
ผลกระทบของรายการต่อไปนี้ 
                              1. การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกิด
จากการด าเนินงาน 
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                               2. รายการท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหนี้สิน ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี ผลก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และ
ก าไรที่ยังไม่ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

                                3. รายการอ่ืนทั้งหมด ซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน 

                     นอกจากนี้ในวิธีทางอ้อม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจแสดงโดย
วิธีทางอ้อมด้วยการแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนในการจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมตามที่ได้ศึกษามาแล้วในบทก่อน โดยจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ งบก าไรขาดทุนรวม ก าไรสะสมรวม และงบแสดงฐานะการเงินรวม  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าไม่มีงบกระแสเงินสดรวมอยู่ในกระดาษท าการนั้นด้วย  
 การจัดท างบกระแสเงินสดจะจัดท าขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดท างบการเงินรวมทั้ง งบก าไร
ขาดทุนรวม ก าไรสะสมรวม และงบแสดงฐานะการเงินรวม แล้ว  โดยน าข้อมูลในงบการเงินรวม
ดังกล่าวมาจัดท า โดยในวิธีทางอ้อมจะน าก าไรสุทธิรวมจากงบก าไรขาดทุนรวม มาปรับปรุงด้วย
รายการต่าง ๆ ที่มีผลต่อก าไรสุทธิรวมและเงินสดรวมของกิจการที่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้รายการที่เป็นรายการระหว่างกัน ควรมีการตัดรายการระหว่างกันในงบกระแส
เงินสดรวมด้วย เช่น รายการซื้อขายสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดระหว่างกัน ซึ่งเกิดจากการขายให้กัน
ระหว่างในบริษัทในเครือ ควรมีการตัดรายการนี้ออกและไม่ต้องน าเสนอรายการนี้ในงบกระแสเงิน
สดรวม  
 เพื่อให้การจัดท างบกระแสเงินสดรวมเป็นไปโดยง่าย จึงมีการน ากระดาษท าการมาใช้ใน
การจัดท า  
 

การจัดท ากระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

                   การจัดท างบกระแสเงินสดรวม จะมีการน ากระดาษท าการมาใช้เพื่อให้การจัดท างบ
กระแสเงินสดรวมเป็นไปโดยสะดวกและง่ายขึ้น  ซึ่งกระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม จะ
ประกอบด้วย ยอดดุลเดบิต ยอดดุลเครดิต กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน กระแสเงินสดจาก
กิจการลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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บริษัท ........................... 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี ............................. 
หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
(ปีปัจจุบนั) 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
(ปีกอ่น) เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

     

     

     

     

     

ยอดดลุเครดติ     

     

     

     

     

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

     

     

     

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

     

     

     

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
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ขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม  
 การจัดท ากระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
             1. น ารายการต่าง ๆ ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมมาใส่ในกระดาษท าการ โดยแยก
เป็นรายการที่มียอดดุลเดบิต และยอดดุลเครดิต ทั้งนี้ให้ใส่จ านวนเงินของปีปัจจุบัน กับปีก่อน 
เปรียบเทียบกันในแต่ละบรรทัด 

 2. บันทึกก าไรสุทธิในกระดาษท าการ โดยเดบิตก าไรสุทธิ ในหัวข้อกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน และเครดิตก าไรสะสมกับส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในหัวข้อยอดดุล
เครดิต   
 3. บันทึกเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทย่อย โดยสุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของบริษัทย่อย โดยบันทึกในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนด้านเครดิต  และ
บันทึกสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อที่ได้รับการควบคุมมาทุกรายการ ยกเว้นเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดด้านเดบิต ส่วนหนี้สินและรายการที่มียอดด้านเครดิตให้บันทึกด้านเครดิต 
พร้อมทั้งบันทึกส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้านเครดิตในหัวข้อยอดดุลเครดิต 

 4. วิเคราะห์รายการต่างๆ ในหัวข้อยอดดุลด้านเดบิต และยอดดุลด้านเครดิต โดย
เปรียบเทียบจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปีก่อนกับปีปัจจุบัน  แล้ววิเคราะห์ว่ารายการนั้น
มีผลกระทบท าให้กระแสเงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยจัดประเภทตามแต่ละกิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน  โดยหากรายการนั้นส่งผลให้
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจะบันทึกด้านเดบิต และถ้าหากรายการนั้นส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงจะ
บันทึกด้านเครดิต 

 5. ค านวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยการรวมจ านวนเงินรายการที่มี
ยอดด้านเดบิต และรวมจ านวนเงินรายการที่มียอดด้านเครดิตในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน  แล้วน ายอดรวมทั้งสองด้านมาลบกัน หากจ านวนเงินรวมด้านเดบิตมียอดมากกว่า
ด้านเครดิต แสดงว่าผลต่างนี้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน และให้บันทึกผลต่างนี้
โดยเครดิตเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
และเดบิตเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในหัวข้อยอดดุลเดบิต  ในทางกลับกัน หากจ านวน
เงินรวมด้านเดบิตมียอดน้อยกว่าด้านเครดิต แสดงว่าผลต่างนี้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ด าเนินงาน และให้บนัทึกผลต่างนี้โดยเดบิตเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานในหัวข้อกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     และเครดิตเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในหัวข้อยอดดุล
เดบิต   
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 6. ค านวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  โดยการรวมจ านวนเงินรายการที่มียอด
ด้านเดบิต และรวมจ านวนเงินรายการที่มียอดด้านเครดิตในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
แล้วน ายอดรวมทั้งสองด้านมาลบกัน หากจ านวนเงินรวมด้านเดบิตมียอดมากกว่าด้านเครดิต 
แสดงว่าผลต่างนี้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน และให้บันทึกผลต่างนี้โดยเครดิตเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  และเดบิตเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในหัวข้อยอดดุลเดบิต  ในทางกลับกัน หากจ านวนเงินรวมด้านเดบิตมี
ยอดน้อยกว่าด้านเครดิต แสดงว่าผลต่างนี้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และให้บันทึก
ผลต่างนี้โดยเดบิตเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
และเครดิตเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในหัวข้อยอดดุลเดบิต   

7. ค านวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  โดยการรวมจ านวนเงินรายการที่มี
ยอดด้านเดบิต และรวมจ านวนเงินรายการที่มียอดด้านเครดิตในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน  แล้วน ายอดรวมทั้งสองด้านมาลบกัน หากจ านวนเงินรวมด้านเดบิตมียอดมากกว่าด้าน
เครดิต แสดงว่าผลต่างนี้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน และให้บันทึกผลต่างนี้โดย
เครดิตเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   และ
เดบิตเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในหัวข้อยอดดุลเดบิต     ในทางกลับกัน หากจ านวนเงิน
รวมด้านเดบิตมียอดน้อยกว่าด้านเครดิต แสดงว่าผลต่างนี้เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงิน และให้บันทึกผลต่างนี้โดยเดบิตเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในหัวข้อกระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน  และเครดิตเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในหัวข้อยอดดุลเดบิต   

8. น ารายการต่าง ๆ ในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ไปจัดท างบกระแสเงินสด 

 

วิธีการจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

การจัดท างบกระแสเงินสดรวมที่จะอธิบายต่อไปนี้ มีข้อสมมติว่ากิจการแสดงกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้วิธีทางอ้อม (ยกเว้นตัวอย่างที่ 7.2) และจัดประเภทกระแสเงินสด
ที่เกิดจากภาษีเงินได้เป็นกิจกรรมด าเนินงาน จัดประเภทกระแสเงินสดที่เกิดจากดอกเบี้ยรับเป็น
กิจกรรมลงทุน และ กระแสเงินสดที่เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน 

การจัดท างบกระแสเงินสดรวม มีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้ 
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1. การจัดท างบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้นวิธีทางตรง 
                 งบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้น จะมีการบันทึกเงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท
ย่อย เป็นรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน โดยให้บันทึกด้วยยอดสุทธิจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการซื้อหุ้นที่ได้รับการ
ควบคุมมา พร้อมทั้งต้ังส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

    การจัดท างบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้นตามวิธีทางตรงแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 
7.1 ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 7.1  วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สีเทียน จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สีน้ า จ ากัด 
80% ในราคา 12,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สีน้ า ณ วันซื้อหุ้น ประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 10,000 บาท และก าไรสะสม 5,000 บาท 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท สีน้ า ณ วันที่ซื้อ แสดงได้ดังนี้ 
สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,500 

ลูกหนี้การค้า 2,500 

สินค้าคงเหลือ 3,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 10,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,000) 
รวมสินทรัพย์ 19,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

เจ้าหนี้การค้า 1,000 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,000 

ทุนหุ้นสามญั 10,000 

ก าไรสะสม 5,000 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,000 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท สีน้ า ณ วันที่ซื้อ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  แสดงได้ดังนี้ 
รายได้จากการขาย 6,000 

ดอกเบี้ยรับ 500 

    รวมรายได้ 6,500 

ต้นทุนขาย 2,400 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,300 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,000 

ดอกเบี้ยจ่าย 200 

ภาษีเงินได้ 100 

   รวมค่าใช้จ่าย 5,000 

ก าไรสุทธิรวม 1,500 

การแบ่งก าไร :  

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,200 

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 300 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 500 บาท 

2. การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ หนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหมด 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 

         25x1          25x0 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,200 2,500 

ลูกหนี้การค้า 4,800 4,000 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (480) (400) 

สินค้าคงเหลือ 5,100 3,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ 900 1,300 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6,800 4,200 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23,800 16,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,000) (2,500) 

     รวมสินทรัพย์ 38,120 28,100 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,320 1,000 

เจ้าหนี้การค้า 2,500 1,600 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 200 500 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,300 900 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 600 700 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,700 400 

     รวมหนี้สิน 10,620 5,100 

ทุนหุ้นสามญั 20,000 20,000 

ก าไรสะสม 4,200 3,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3,300 - 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,500 23,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,120 28,100 
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กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้ 

บริษัท สีเทียน และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,200 (19) 6,280 

(21) 820 

(20) 7,400 2,500 

ลูกหนี้การคา้ 4,800 (2) 2,500 (3) 1,700 4,000 

สินค้าคงเหลือ 5,100 (2) 3,000 (4) 900 3,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ 900  (5) 400 1,300 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,800 (2) 4,000 (6) 1,400 4,200 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23,800 (2) 10,000 (17) 2,200 16,000 

     

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 480  (7) 80 400 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 5,000  (2) 2,000 

(8) 500 

2,500 

เงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร 2,320  (18) 1,320 1,000 

เจ้าหน้ีการคา้ 2,500 (9) 100 (2) 1,000 1,600 

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 200 (10) 300  500 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 1,300 (11) 2,600 (2) 3,000 900 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 600 (12) 100  700 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3,700  (13) 3,300 400 

ทุนหุ้นสามัญ 20,000   20,000 

ก าไรสะสม 4,200  (1) 1,200 3,000 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,300  (1) 300 

(2) 3,000 

- 
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 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรสุทธ ิ  (1) 1,500   

ลูกหนี้การคา้ลดลง  (3) 1,700   

สินค้าคงเหลือลดลง  (4) 900   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง  (6) 1,400   

หน้ีสงสัยจะสูญ  (7) 80   

ค่าเส่ือมราคา  (8) 500   

เจ้าหน้ีการคา้ลดลง   (9) 100  

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่ายลดลง   (11) 2,600  

ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง   (12) 100  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  (13) 3,300   

ดอกเบี้ยรับโอนไปกิจกรรมลงทุน   (14) 500  

ดอกเบี้ยจ่ายโอนไปกิจกรรมจัดหาเงิน  (15) 200   

ภาษีเงินได้โอนไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของ
ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง 

 (16) 100   

ภาษีเงินได ้   (16) 100  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (19) 6,280  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจา่ยเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท สีน้ า จ ากดั   (2) 10,500  

ดอกเบี้ยค้างรับลดลง  (5) 400   

ดอกเบี้ยรับ  (14) 500   

เงินสดได้มาจากการขายที่ดิน อาคารอุปกรณ์  (17) 2,200   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ  (20) 7,400   

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

ดอกเบี้ยค้างจา่ยลดลง   (10) 300  

ดอกเบี้ยจ่าย   (15) 200  

เงินเบกิเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น  (18) 1,320   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน   (21) 820  
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ค าอธิบายรายการ 
1.  บันทึกก าไรสุทธิรวมไปยังก าไรสะสม – บริษัท สีเทียน จ ากัด และส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

2. บันทึกเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท สีน้ า จ ากัด สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ของ บริษัท สีน้ า จ ากัด ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัท สีน้ า จ ากัด ที่ได้การควบคุมมา 
พร้อมตั้งส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

3. บันทึกลูกหนี้การค้าลดลง 

4. บันทึกสินค้าคงเหลือลดลง 

5. บันทึกดอกเบี้ยค้างรับลดลง 

6. บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 

7. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

8. บันทึกค่าเสื่อมราคา 

9. บันทึกเจ้าหนี้การค้าลดลง 

10. บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 

11. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 

12. บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

13. บันทึกหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 

14. บันทึกการโอนดอกเบี้ยรับไปกิจกรรมลงทุน 

15. บันทึกการโอนดอกเบี้ยจ่ายไปกิจกรรมจัดหาเงิน 

16. บันทึกการโอนภาษีเงินได้ไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

17. บันทึก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 

18. บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น 

19. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

20. บันทึกเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

21. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
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งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้ 
บริษัท สีเทียน และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได้ 1,300  

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ 80  

         ค่าเสื่อมราคา 500  

บวก (หัก) ลูกหนี้การค้าลดลง 1,700  

                สินค้าคงเหลือลดลง 900  

                สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 1,400  

                เจ้าหนี้การค้าลดลง (100)  

                ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (2,600)  

               หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 3,300  

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 6,480  

หัก จ่ายภาษีเงินได้ (200)  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  6,280 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของ บริษัท สีน้ า จ ากัด (10,500)  

รับดอกเบี้ย 900  

เงินสดได้มาจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,200  

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (7,400) 

จ่ายดอกเบ้ีย (500)  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น 1,320  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  820 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (300) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  2,500 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  2,200 
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หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด 

การได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัท ได้เข้าควบคุมบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ซื้อและ
หนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ดังนี้ 
                     หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,500 

ลูกหนี้การค้า 2,500 

สินค้าคงเหลือ 3,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 8,000 

เจ้าหนี้การค้า 1,000 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,000 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมา 15,000 

รวมราคาซื้อท่ีจ่ายเป็นเงินสด 12,000 

หัก  เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อมา 1,500 

เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม – สุทธิจากเงินสดที่ได้มา 10,500 

 

2. การจัดท างบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้นวิธีทางตรง 
                 งบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้นวิธีทางตรง มีวิธีการจัดท าเช่นเดียวกันกับวิธี
ทางอ้อมยกเว้นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งจะแสดงรายการรายได้ และค่าใช้จ่าย
ตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน โดยแสดงรายได้ด้านเดบิต และแสดงค่าใช้จ่ายด้านเครดิตใน
หัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

     การจัดท างบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้นตามวิธีทางตรงแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 
7.2 ดังต่อไปนี ้

 

ตัวอย่างที ่7.2  จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.1 ถ้ากิจการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
โดยใช้วิธีทางตรง จะแสดงได้ดังนี้ 
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กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางตรง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้ 

บริษัท สีเทียน และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,200 (16) 6,280 

(18) 820 

(17) 7,400 2,500 

ลูกหนี้การคา้ 4,800 (2) 2,500 (3) 1,700 4,000 

สินค้าคงเหลือ 5,100 (2) 3,000 (4) 900 3,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ 900  (6) 400 1,300 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,800 (2) 4,000 (7) 1,400 4,200 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23,800 (2) 10,000 (14) 2,200 16,000 

     

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 480  (8) 80 400 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 5,000  (2) 2,000 

(9) 500 

2,500 

เงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร 2,320  (15) 1,320 1,000 

เจ้าหน้ีการคา้ 2,500 (5) 100 (2) 1,000 1,600 

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 200 (10) 300  500 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 1,300 (11) 2,600 (2) 3,000 900 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 600 (12) 100  700 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3,700  (13) 3,300 400 

ทุนหุ้นสามัญ 20,000   20,000 

ก าไรสะสม 4,200  (1) 1,200 3,000 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,300  (1) 300 

(2) 3,000 

- 
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 ยอดคงเหลอื 

31 ธนัวาคม 
25X1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25X0 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

รายได้จากการขาย  (1) 6,000   

ลูกหนี้การคา้ลดลง  (3) 1,700   

เงินสดรับจากลกูค้า  7,700   

ต้นทุนขาย   (1) 2,400  

สินค้าคงเหลือลดลง  (4) 900   

เจ้าหน้ีการคา้ลดลง   (5) 100  

เงินสดจ่ายแก่เจ้าหนี้การค้า   1,600  

ค่าใช้จา่ยในการขาย   (1) 1,300  

จ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย   1,300  

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร   (1) 1,000  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง  (7) 1,400   

หน้ีสงสัยจะสูญ  (8) 80   

ค่าเส่ือมราคา  (9) 500   

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่ายลดลง   (11) 2,600  

จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,620  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  (13) 3,300   

ภาษีเงินได ้   (1) 100  

ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง   (12) 100  

จ่ายภาษีเงินได ้   200  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (16) 6,280  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

ดอกเบี้ยรับ  (1) 500   

ดอกเบี้ยค้างรับลดลง  (6) 400   

รับดอกเบี้ย  900   

เงินสดจา่ยเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท สีน้ า จ ากดั   (2) 10,500  

เงินสดได้มาจากการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 (14) 2,200   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ  (17) 7,400   
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 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

ดอกเบี้ยจ่าย   (1) 200  

ดอกเบี้ยค้างจา่ยลดลง   (10) 300  

จ่ายดอกเบี้ย   500  

เงินเบกิเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น  (15) 1,320   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน   (18) 820  

ค าอธิบายรายการ 
1.  บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายไปยังก าไรสะสม – บริษัท สีเทียน จ ากัด และส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

2. บันทึกเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท สีน้ า จ ากัด สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ของ บริษัท สีน้ า จ ากัด ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัท สีน้ า จ ากัด ที่ได้การควบคุมมา 
พร้อมตั้งส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

3. บันทึกลูกหนี้การค้าลดลง 

4. บันทึกสินค้าคงเหลือลดลง 

5. บันทึกเจ้าหนี้การค้าลดลง 

6. บันทึกดอกเบี้ยค้างรับลดลง 

7. บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 

8. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

9. บันทึกค่าเสื่อมราคา 

10. บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 

11. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 

12. บันทึกภาษีเงินเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

13. บันทึกหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 

14. บันทึก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 

15. บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น 

16. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

17. บันทึกเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

18. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
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งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้ 
บริษัท สีเทียน และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

 

 

 

เงินสดรับจากลูกค้า 7,700  

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้า (1,600)  

จ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย (1,300)  

จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,620)  

เงินสดได้มาจากหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,300  

จ่ายภาษี (200)  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  6,280 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของ บริษัท สีน้ า จ ากัด (10,500)  

รับดอกเบี้ย 900  

เงินสดได้มาจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,200  

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (7,400) 

จ่ายดอกเบ้ีย (500)  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น 1,320  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  820 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (300) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  2,500 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  2,200 
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3. การจัดท างบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัท
ย่อยในระหว่างงวดบัญชี 
                 การลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่นั้น บริษัทใหญ่จะท าการซื้อหุ้นในบริษัทย่อย  ณ วันใด
ก็ได้ โดยอาจจะมีการซื้อหุ้นในวันเริ่มงวดบัญชีใหม่ หรือมีการซื้อหุ้นในระหว่างงวดบัญชี ซึ่งใน
กรณีที่มีการซื้อหุ้นในระหว่างงวดบัญชี บริษัทย่อยได้มีผลการด าเนินงานมาแล้วบางส่วนนั้น การ
จัดท างบการเงินรวมจะต้องมีการพิจารณาว่า งบการเงินของบริษัทย่อยที่จะน ามารวมกับงบ
การเงินของบริษัทใหญ่นั้น จะใช้งบการเงินของบริษัทย่อยทั้งปี หรือ ใช้งบการเงินของบริษัทย่อย
เฉพาะระยะเวลานับต้ังแต่วันที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี  
     ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การ
รวมธุรกิจ ก าหนดให้ บริษัทใหญ่ ต้องน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมกับงบการเงินของบริษัท
ใหญ่ นับต้ังแต่วันที่บริษัทใหญ่ได้มาซึ่งบริษัทย่อย 

     ดังนั้น ในการจัดท างบกระแสเงินสดรวม บริษัทใหญ่จะต้องน ากระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ของบริษัทย่อยมารวมนับต้ังแต่วันที่
บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี 
           การจัดท างบกระแสเงินสด ณ ปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยใน
ระหว่างงวดบัญชีแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 7.3 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 7.3  วันที่ 1 มีนาคม 25x1 บริษัท กิตติ จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สาลิน จ ากัด 
จ านวน 700 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น ในราคา 1,120 บาท โดยในวันนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สาลิน จ ากัด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 1,000 บาท และก าไรสะสม 600 บาท สินทรัพย์
และหนี้สินของบริษัท สาลิน จ ากัด ณ วันที่ซื้อประกอบด้วย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       300 

 ลูกหนี้การค้า           450 

 สินค้าคงเหลือ          350 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน         900 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์      1,500 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม       (500) 

 เจ้าหนี้การค้า          200 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน         400 

 เงินกู้ระยะยาว          800 
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 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ของบริษัท สาลิน จ ากัด ณ วันซื้อมีมูลค่า
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี และไม่มีผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้กับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัท สาลิน จ ากัด ณ วันที่ซื้อ 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x0  แสดง
ได้ดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

            25x1           25x0 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,470 1,800 

ลูกหนี้การค้า 2,200 1,700 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (350) (200) 

สินค้าคงเหลือ 3,200 2,100 

ดอกเบี้ยค้างรับ 200 1,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,050 940 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,200 3,500 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,100) (1,500) 

     รวมสินทรัพย์ 9,870 9,340 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150 200 

เจ้าหนี้การค้า 600 440 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 100 160 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 90 190 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,300 850 

เงินกู้ระยะยาว 800 1,300 

     รวมหนี้สิน 3,040 3,140 

ทุนหุ้นสามญั 5,000 5,000 

ก าไรสะสม 1,305 1,200 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 525       - 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,830 6,200 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,870 9,340 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 25x1 มีจ านวน 150 บาท โดยเป็นก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ จ านวน 105 บาท และส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 45 บาท 

 2. ดอกเบี้ยรับ ส าหรับปี 25x1 มีจ านวน 80 บาท 

 3. ดอกเบี้ยจ่าย ส าหรับปี 25x1 มีจ านวน 20 บาท 

 4. ภาษีเงินได้ ส าหรับปี 25x1 มีจ านวน 30 บาท 

 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้ 

บริษัท กิตติ และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,470 (19) 240 

(20) 860 

(21) 1,430 1,800 

ลูกหนี้การคา้ 2,200 (2) 450 

(3) 50 

 1,700 

สินค้าคงเหลือ 3,200 (2) 350 

(4) 750 

 2,100 

ดอกเบี้ยค้างรับ 200  (5) 800 1,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,050 (2) 900 (6) 790 940 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,200 (2) 1,500 (7) 800 3,500 

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 350  (8) 150 200 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 2,100  (2) 500 

(9) 100 

1,500 

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 

150 (10) 50  200 
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 ยอดคงเหลอื 

31 ธนัวาคม 
25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเครดติ     

เจ้าหน้ีการคา้ 600 (11) 40 (2) 200 440 

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 100 (12) 60  160 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 90 (13) 100  190 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,300  (2) 400 

(14) 50 

850 

เงินกู้ระยะยาว 800 (15) 1,300 (2) 800 1,300 

ทุนหุ้นสามัญ 5,000   5,000 

ก าไรสะสม 1,305  (1) 105 1,200 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 525  (1) 45 

(2) 480 

- 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรสุทธิ     (1) 150   

ลูกหนี้การคา้เพิ่มขึ้น   (3) 500  

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น   (4) 750  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง  (5) 790   

หน้ีสงสัยจะสูญ  (8) 150   

ค่าเส่ือมราคา  (9) 100   

เจ้าหน้ีการคา้ลดลง   (11) 40  

ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง   (13) 100  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  (14) 50   

ดอกเบี้ยรับโอนไปกิจกรรมลงทุน   (16) 80  

ดอกเบี้ยจ่ายโอนไปกิจกรรมจัดหาเงิน  (17) 20   

ภาษีเงินได ้  (18) 30   

ภาษีเงินได้โอนไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของ
ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง 

  (18) 30  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (19) 240  
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 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x0 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจา่ยเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทสาลิน   (2) 820  

ดอกเบี้ยค้างรับลดลง  (5) 800   

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 (7) 800   

ดอกเบี้ยรับ  (16) 80   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน   (20) 860  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลง 

  (10) 50  

ดอกเบี้ยค้างจา่ยลดลง   (12) 60  

เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง   (15) 1,300  

ดอกเบี้ยจ่าย   (17) 20  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน  (21) 1,430   

     

 

ค าอธิบายรายการ 
1. บันทึกก าไรสุทธิไปยังก าไรสะสมของบริษัทกิตติ และส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

2. บันทึกเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท สาลิน โดยสุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัท สาลิน ณ วันที่ซื้อ พร้อมทั้งบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัท สาลิน ที่ได้รับการควบคุมมา 
และตั้งส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

3. บันทึกลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

4. บันทึกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 

5. บันทึกดอกเบี้ยค้างรับลดลง 
6. บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 
7. บันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 

8. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

9. บันทึกค่าเสื่อมราคา 
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10. บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 

11. บันทึกเจ้าหนี้การค้าลดลง 
12. บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 
13. บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

14. บันทึกหนี้สนิหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 

15. บันทึกเงินกู้ระยะยาวลดลง 
16. บันทึกการโอนดอกเบี้ยรับไปกิจกรรมลงทุน 

17. บันทึกการโอนดอกเบี้ยจ่ายไปกิจกรรมจัดหาเงิน 

18. บันทึกการโอนภาษีเงินได้ไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

19. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

20. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 

21. บันทึกเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
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งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้ 
บริษัท กิตติ และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได้ 120  

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ 150  

         ค่าเสื่อมราคา 100  

บวก (หัก) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (50)  

                สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (750)  

                สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 790  

                เจ้าหนี้การค้าลดลง (40)  

                หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 50  

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 370  

หัก จ่ายภาษีเงินได้ (130)  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  240 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของ บริษัท สาลิน จ ากัด (820)  

รับดอกเบี้ย 880  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 800  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน  860 

จ่ายดอกเบ้ีย (80)  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (50)  

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (1,300)  

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,430) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (330) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  1,800 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  1,470 
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4. การจัดท างบกระแสเงินสดหลังปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทย่อยออกขายหุ้น

เพิ่มและบริษัทใหญ่ไม่ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่ม 

               ภายหลังจากที่บริษัทใหญ่เข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว หากต่อมาบริษัทย่อยมีการออก
ขายหุ้นเพิ่มอีก บริษัทใหญ่อาจจะพิจารณาซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นที่บริษัทย่อยออกขายก็ได้ โดยหาก
บริษัทใหญ่เลือกที่จะไม่ซื้อหุ้นเพิ่มจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ลดลง 
แต่ถ้าหากสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงนี้ ไม่ท าให้บริษัทใหญ่สูญเสียอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 
บริษัทใหญ่ก็ยังคงต้องน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมเพื่อจัดท างบการเงินรวม 

     เมื่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ลดลง และบริษัทใหญ่ไม่สูญเสีย
อ านาจในการควบคุม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
ก าหนดให้บริษัทใหญ่ต้องบันทึกรายการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นนี้ เป็น
รายการในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวม โดยใช้ชื่อรายการนี้ว่า “ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น”   ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี
การปรับปรุงแล้ว กับมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ   
           การจัดท างบกระแสเงินสดหลังปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทย่อยออกขายหุ้นเพิ่ม และ
บริษัทใหญ่ไม่ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่ม แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 7.4 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 7.4  จากข้อมูลจากตัวอย่างที่ 7.3 หากต่อมาวันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท สาลิน 
จ ากัด ได้ท าการเพิ่มทุนจาก 1,000 หุ้น เป็น 1,555 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนนี้ขายในราคาหุ้นละ 
3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัท สาลิน จ ากัด ซึ่งมีมูลค่า 
หุ้นละ 2.10 บาท และบริษัท กิตติ จ ากัด ไม่ได้ซื้อหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนนี้ และการเพิ่มทุนดังกล่าว ท า
ให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท กิตติ จ ากัด ในบริษัท สาลิน จ ากัด ลดลงเหลือร้อยละ 45 แต่ไม่ท า
ให้บริษัท กิตติ จ ากัด สูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัท สาลิน จ ากัด แต่อย่างใด 

บริษัท กิตติ จ ากัด วัดมูลค่าของส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัท สาลิน จ ากัด 
ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัท สาลิน จ ากัด ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนของ
ผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  แสดง
ได้ดังนี้ 
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 หน่วย : บาท 

            25x2           25x1 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,005 1,470 

ลูกหนี้การค้า 3,000 2,200 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (400) (350) 

สินค้าคงเหลือ 2,800 3,200 

ดอกเบี้ยค้างรับ 120 200 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 900 1,050 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,200 4,200 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,700) (2,100) 

     รวมสินทรัพย์ 10,925 9,870 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100 150 

เจ้าหนี้การค้า 750 600 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 20 100 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10 90 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 800 1,300 

เงินกู้ระยะยาว 500 800 

     รวมหนี้สิน 2,180 3,040 

ทุนหุ้นสามญั 5,000 5,000 

ก าไรสะสม 1,420 1,305 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 337 - 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1,988 525 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,745 6,830 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,925 9,870 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 25x2 มีจ านวน 250 บาท โดยเป็นก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ จ านวน 115 บาท และส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 135 บาท 

 2. ดอกเบี้ยรับ ส าหรับปี 25x2 มีจ านวน 50 บาท 

 3. ดอกเบี้ยจ่าย ส าหรับปี 25x2 มีจ านวน 60 บาท 

 4. ภาษีเงินได้ ส าหรับปี 25x2 มีจ านวน 40 บาท 

 5. ก าไรสุทธิของบริษัท สาลิน จ ากัด ส าหรับปี 25x1 มีจ านวน 50 บาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล 

6. การค านวณผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น แสดงได้ดังนี้ 
ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 

ทุนหุ้นสามญั     1,000  

ก าไรสะสม        600  

ก าไรสุทธิของบริษัทสาลิน        50  

   รวม    1,650 

คูณ สัดส่วนการถือหุ้นเดิม     70%  1,155 

ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่หลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 

ทุนหุ้นสามญั     1,000  

ก าไรสะสม        600  

ก าไรสุทธิของบริษัทสาลิน        50 

หุ้นสามัญที่ออกเพิ่ม (555 หุ้น x 3 บาท) 1,665  

   รวม    3,315 

คูณ สัดส่วนการถือหุ้นใหม่     45%  1,492 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น      337 
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กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 แสดงดังนี้ 

บริษัท กิตติ และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,005 (18) 230 

(19) 130 

(19) 1,175 

 1,470 

ลูกหนี้การคา้ 3,000 (2) 800  2,200 

สินค้าคงเหลือ 2,800  (3) 400 3,200 

ดอกเบี้ยค้างรับ 120  (4) 80 200 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 900  (5) 150 1,050 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,200   4,200 

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 400  (6) 50 350 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 2,700  (7) 600 2,100 

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 

100 (8) 50  150 

เจ้าหน้ีการคา้ 750  (9) 150 600 

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 20 (10) 80  100 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 10 (11) 80  90 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 800 (12) 500  1,300 

เงินกู้ระยะยาว 500 (13) 300  800 

ทุนหุ้นสามัญ 5,000   5,000 

ก าไรสะสม 1,420  (1) 115 1,305 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 337  (17) 337 - 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,988  (1) 135 

(17) 1,328 

525 
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 ยอดคง เหลอื 

31 ธนัวาคม 
25x2 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรสุทธ ิ  (1) 250   

ลูกหนี้การคา้เพิ่มขึ้น   (2) 800  

สินค้าคงเหลือลดลง  (3) 400   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง  (5) 150   

หน้ีสงสัยจะสูญ  (6) 50   

ค่าเส่ือมราคา  (7) 600   

เจ้าหน้ีการคา้เพิม่ขึ้น  (9) 150   

ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง   (11) 80  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (12) 500  

ดอกเบี้ยรับโอนไปกิจกรรมลงทุน   (14) 50  

ดอกเบี้ยจ่ายโอนไปกิจกรรมจัดหาเงิน  (15) 60   

ภาษีเงินได ้  (16) 40   

ภาษีเงินได้โอนไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของ
ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง 

  (16) 40  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (18) 230  

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

ดอกเบี้ยค้างรับลดลง  (4) 80   

ดอกเบี้ยรับ  (14) 50   

เงินสดสุทธิได้มาจากจากกิจกรรมลงทุน   (19) 130  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลง 

  (8) 50  

ดอกเบี้ยค้างจา่ยลดลง   (10) 80  

เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง   (13) 300  

ดอกเบี้ยจ่าย   (15) 60  

เงินสดรับจากการเพิม่ทุนของบรษิัท สาลิน   (17) 1,665   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน   (19) 1,175  
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ค าอธิบายรายการ 
1. บันทึกก าไรสุทธิไปยังก าไรสะสมของบริษัทกิตติ และส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

2. บันทึกลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

3. บันทึกสินค้าคงเหลือลดลง 

4. บันทึกดอกเบี้ยค้างรับลดลง 
5. บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 
6. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

7. บันทึกค่าเสื่อมราคา 

8. บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 

9. บันทึกเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

10. บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 

11. บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

12. บันทึกหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
13. บันทึกเงินกู้ระยะยาวลดลง 

14. บันทึกการโอนดอกเบี้ยรับไปกิจกรรมลงทุน 

15. บันทึกการโอนดอกเบี้ยจ่ายไปกิจกรรมจัดหาเงิน 

16. บันทึกการโอนภาษีเงินได้ไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

17. บันทึกเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท สาลิน จ ากัด 

18. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

19. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 

20. บันทึกเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 378 บทที่ 7 การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 

งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 แสดงดังนี้ 
บริษัท กิตติ และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได้ 300  

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ 50  

         ค่าเสื่อมราคา 600  

บวก (หัก) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (800)  

                สินค้าคงเหลือลดลง 400  

                สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 150  

                เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 150  

                หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (500)  

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 350  

หัก จ่ายภาษีเงินได้ (120)  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  230 

รับดอกเบี้ย 130  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน  130 

จ่ายดอกเบ้ีย (140)  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (50)  

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (300)  

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท สาลิน 1,665  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,175 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  1,535 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  1,470 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  3,005 
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5. การจัดท างบกระแสเงินสดหลังปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทย่อยออกขายหุ้น
เพิ่มและบริษัทใหญ่มีการซื้อหุ้นเพิ่ม 

               หากบริษัทย่อยมีออกขายหุ้นเพิ่ม และบริษัทใหญ่เข้าซื้อหุ้นที่ออกขายเพิ่มนี้ จะส่งผล
ให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเปลี่ยนไปในทางใด 
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่มีการซื้อหุ้นเพิ่ม และถ้าหากการซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น จะไม่ท าให้บริษัทใหญ่สูญเสียอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 
บริษัทใหญ่ก็ยังคงต้องน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมเพื่อจัดท างบการเงินรวม 

     เมื่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น บริษัทใหญ่ต้องรับรู้ผลต่าง
จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น เช่นเดียวกันกับกรณีที่ได้กล่าวไปแล้ว   
           การจัดท างบกระแสเงินสดหลังปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทย่อยออกขายหุ้นเพิ่ม และ
บริษัทใหญ่มีการซื้อหุ้นเพิ่ม แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 7.5 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 7.5  จากข้อมูลจากตัวอย่างที่ 7.4 หากต่อมาในวันที่ 1 มกราคม 25x3 บริษัท สาลิน 
จ ากัด เพิ่มทุนจาก 1,555 หุ้น เป็น 2,000 หุ้น โดยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 2.6 บาท ซึ่ง 
ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัท สาลิน จ ากัด ซึ่งมีมูลค่า หุ้นละ  
2.2 บาท  โดยบริษัท กิตติ จ ากัด เป็นผู้เข้าซื้อหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนนี้ทั้งหมด และการเพิ่มทุนดังกล่าว 
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท กิตติ จ ากัด ในบริษัท สาลิน จ ากัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57.25 

โดยไม่ท าให้บริษัท กิตติ จ ากัด สูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัท สาลิน จ ากัด แต่อย่างใด 

บริษัท กิตติ จ ากัด วัดมูลค่าของส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัท สาลิน จ ากัด 
ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัท สาลิน จ ากัด ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนของ
ผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x2  แสดง
ได้ดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

            25x3           25x2 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,105 3,005 

ลูกหนี้การค้า 4,000 3,000 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (550) (400) 
สินค้าคงเหลือ 1,700 2,800 



หน้า | 380 บทที่ 7 การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 

            25x3           25x2 

ดอกเบี้ยค้างรับ 180 120 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 200 900 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,000 4,200 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,400) (2,700) 
     รวมสินทรัพย์ 11,235 10,925 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150 100 

เจ้าหนี้การค้า 800 750 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 80 20 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 60 10 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 400 800 

เงินกู้ระยะยาว 700 500 

     รวมหนี้สิน 2,190 2,180 

ทุนหุ้นสามญั 5,000 5,000 

ก าไรสะสม 1,600 1,420 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 379 337 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,066 1,988 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,045 8,745 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,235 10,925 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 25x3 มีจ านวน 300 บาท โดยเป็นก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ จ านวน 180 บาท และส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 120 บาท 

 2. ดอกเบี้ยรับ ส าหรับปี 25x3 มีจ านวน 150 บาท 

 3. ดอกเบี้ยจ่าย ส าหรับปี 25x3 มีจ านวน  100 บาท 

 4. ภาษีเงินได้ ส าหรับปี 25x3 มีจ านวน 80 บาท 

 5. ก าไรสุทธิของบริษัท สาลิน จ ากัด ส าหรับปี 25x2 มีจ านวน 80 บาท และไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล 
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กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 แสดงดังนี้ 

บริษัท กิตติ และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x3 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,105 (19) 1,600 

(21) 210 

(20) 1,710 3,005 

ลูกหนี้การคา้ 4,000 (2) 1,000  3,000 

สินค้าคงเหลือ 1,700  (3) 1,100 2,800 

ดอกเบี้ยค้างรับ 180 (4) 60  120 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 200  (5) 700 900 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,000 (19) 1,800  4,200 

     

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 550  (7) 150 400 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 3,400  (8) 700 2,700 

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 

150  (9) 50 100 

เจ้าหน้ีการคา้ 800  (10) 50 750 

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 80  (11) 60 20 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 60  (12) 50 10 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 400 (13) 400  800 

เงินกู้ระยะยาว 700  (14) 200 500 

ทุนหุ้นสามัญ 5,000   5,000 

ก าไรสะสม 1,600  (1) 180 1,420 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 379  (15) 42 337 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,066 (15) 42 (1) 120 1,988 
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 ยอดคง เหลอื 

31 ธนัวาคม 
25x3 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรสุทธ ิ  (1) 300   

ลูกหนี้การคา้เพิ่มขึ้น   (2) 1,000  

สินค้าคงเหลือลดลง  (3) 1,100   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง  (5) 700   

หน้ีสงสัยจะสูญ  (7) 150   

ค่าเส่ือมราคา  (8) 700   

เจ้าหน้ีการคา้เพิม่ขึ้น  (10) 50   

ภาษีเงินได้คา้งจา่ยเพิ่มขึ้น  (12) 50   

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลง   (13) 400  

ดอกเบี้ยรับโอนไปกิจกรรมลงทุน   (16) 150  

ดอกเบี้ยจ่ายโอนไปกิจกรรมจัดหาเงิน  (17) 100   

ภาษีเงินได ้  (18) 80   

ภาษีเงินได้โอนไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของ
ภาษีเงินได้คา้งจา่ยลดลง 

  (18) 80  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (18) 1,600  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น   (4) 60  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น   (6) 1,800  

ดอกเบี้ยรับ  (16) 150   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน  (20) 1,710   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

 (9) 50   

ดอกเบี้ยค้างจา่ยเพิ่มขึ้น  (11) 60   

เงินกูย้ืมระยะยาวเพิม่ขึ้น  (14) 200   

ดอกเบี้ยจ่าย   (17) 100  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน   (21) 210  

หมายเหตุ : กระแสเงินสดที่เกิดจากการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สาลิน จ ากัด จะไม่ปรากฏ
ในงบกระแสเงินสดรวมเนื่องจากเป็นรายการค้าระหว่างกัน  
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ค าอธิบายรายการ 
1. บันทึกก าไรสุทธิไปยังก าไรสะสมของบริษัทกิตติ และส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

2. บันทึกลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

3. บันทึกสินค้าคงเหลือลดลง 

4. บันทึกดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น 

5. บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 
6. บันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 

7. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

8. บันทึกค่าเสื่อมราคา 

9. บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

10. บันทึกเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

11. บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 

12. บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 

13. บันทึกหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
14. บันทึกเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 

15. บันทึกส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัท สาลิน จ ากัด  
((1,988 – (1,600 + 50 + 1,665 + 80 + 1,157 = 4,552 x 42.75%)) 

16. บันทึกการโอนดอกเบี้ยรับไปกิจกรรมลงทุน 

17. บันทึกการโอนดอกเบี้ยจ่ายไปกิจกรรมจัดหาเงิน 

18. บันทึกการโอนภาษีเงินได้ไปปรับปรุงด้วยผลกระทบของภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 

19. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

20. บันทึกเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

21. บันทึกเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
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งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 แสดงดังนี้ 
บริษัท กิตติ และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได้ 330  

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ 150  

         ค่าเสื่อมราคา 700  

บวก (หัก) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (1,000)  

                สินค้าคงเหลือลดลง 1,100  

                สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 700  

                เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 50  

                หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (400)  

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,630  

หัก จ่ายภาษีเงินได้ (30)  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,600 

รับดอกเบี้ย 90  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (1,800)  

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,710) 

จ่ายดอกเบ้ีย (40)  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 50  

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 200  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  210 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  100 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  3,005 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  3,105 
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6. การจัดท างบกระแสเงินสดหลังปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทย่อยเพิ่มเติม 

               การซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่นั้น บริษัทใหญ่อาจจะมีการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยหลายครั้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึ้น  การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก าหนดให้บริษัทใหญ่ใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นไม่ว่า
บริษัทใหญ่จะสามารถควบคุมบริษัทย่อยในการซื้อครั้งแรกหรือไม่ก็ตาม การบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ก็จะยังคงใช้วิธีราคาทุน  
     ต่อมาเมื่อสัดส่วนการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย มีเพียงพอที่จะท าให้
เกิดอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่า ค่าความนิยม ณ วันที่ได้อ านาจใน
การควบคุมบริษัทย่อย ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ  โดยค านวณจาก 1) ผลรวมของ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ  2) ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่วัดด้วยด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และ 3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยที่
บริษัทใหญ่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้น ๆ  
    หากผลรวมของทั้ง 3 รายการมีมูลค่าสูงกว่า มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ได้รับมาที่ระบุได้ซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม  ผลต่างดังกล่าวให้ถือเป็นค่าความนิยม และ
ในทางตรงกันข้ามหากต่ ากว่าให้ถือเป็นก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

    ในการจัดท างบกระแสเงินสดในปีที่บริษัทใหญ่ได้อ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย เมื่อ
เกิดค่าความนิยม หรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ให้จัดประเภทเงินสดจ่ายเพื่อ
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ
บันทึกสินทรัพยท์ี่ได้รับการควบคุมมาและบันทึกค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่า
มูลค่ายุติธรรม พร้อมทั้งต้ังส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

           การจัดท างบกระแสเงินสดหลังปีที่มีการซื้อหุ้น กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ย่อยเพิ่มเติม แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 7.6  และ ตัวอย่างที่ 7.7 ดังต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 7.6  วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท เกสร จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด 
จ านวน 10% ในราคา 220 บาท บริษัท เกสร จ ากัด บันทึกการซื้อหุ้นนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัท 
ดอกไม้ และบันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน โดยไม่มีการจัดท างบการเงินรวม เนื่องจากจ านวนหุ้น
ที่ซื้อไม่เพียงพอที่จะท าให้บริษัท เกสร จ ากัด ควบคุม บริษัท ดอกไม้ จ ากัด ได้ 

 ต่อมาวันที่ 1 มกราคม 25x2 บริษัท เกสร จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด 
เพิ่มอีกจ านวน 60% ในราคา 1,300 บาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดอกไม้ จ ากัด 
กลายเป็น 70% และท าให้บริษัท เกสร จ ากัด มีอ านาจในการควบคุม บริษัท ดอกไม้ จ ากัดได้ และ
ในวันนี้ มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวน 800 บาท และมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นในส่วนที่บริษัท เกสร จ ากัด ถืออยู่ 10% มีจ านวน 250 บาท 

 สินทรัพย์ของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 25x2 ประกอบด้วย 

  ลูกหนี้การค้า        450 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (150) 
  สินค้าคงเหลือ        300 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       600 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์    1,000 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม    (200) 
  รวมสินทรัพย ์     2,000 

 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  แสดง
ได้ดังนี้ 
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 หน่วย : บาท 

            25x2           25x1 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 540 280 

ลูกหนี้การค้า 980 850 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (480) (250) 

สินค้าคงเหลือ 1,100 900 

เงินลงทุนในบริษัทดอกไม้ - 220 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,970 1,300 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,500 2,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (760) (500) 

ค่าความนิยม 350         - 
     รวมสินทรัพย์ 6,200 4,800 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 700 600 

ทุนหุ้นสามญั 3,000 3,000 

ก าไรสะสม 1,590 1,200 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 910         - 
     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,200 4,800 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 25x2 มีจ านวน 500 บาท โดยเป็นก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ จ านวน 390 บาท และส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 110 บาท 
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กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 แสดงดังนี้ 

บริษัท เกสร และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 540 (11) 1,060 (12) 800 280 

ลูกหนี้การคา้ 980 (3) 450 (4) 320 850 

สินค้าคงเหลือ 1,100 (3) 300 (5) 100 900 

เงินลงทุนในบริษัทดอกไม ้ - (2) 30 (3) 250 220 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,970 (3) 600 

(6) 70 

 1,300 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,500 (3) 1,000 (7) 500 2,000 

ค่าความนิยม 350 (3) 350   

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 480  (3) 150 

(8) 80 

250 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 760  (3) 200 

(9) 60 

500 

เจ้าหน้ีการคา้ 700  (10) 100 600 

ทุนหุ้นสามัญ 3,000   3,000 

ก าไรสะสม 1,590  (1) 390 1,200 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 910  (1) 110 

(3) 800 

- 
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 ยอดคง เหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x1 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรสุทธิ  (1) 500   

ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุ   (2) 30  

ลูกหนี้การคา้ลดลง  (4) 320   

สินค้าคงเหลือลดลง  (5) 100   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (6) 70  

หน้ีสงสัยจะสูญ  (8) 80   

ค่าเส่ือมราคา  (9) 60   

เจ้าหน้ีการคา้เพิม่ขึ้น  (10) 100   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (11) 1,060  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจา่ยเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดอกไม้   (3) 1,300  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง  (7) 500   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน  (12) 800   

ค าอธิบายรายการ 
1. บันทึกก าไรสุทธิไปยังก าไรสะสม ของบริษัท เกสร จ ากัด และส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

2. บันทึกก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทดอกไม้ 
3. บันทึกเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัท ดอกไม้ จ ากัด   ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทดอกไม้  และ
บันทึกสินทรัพย์ในบริษัทดอกไม้ที่ได้รับการควบคุมมาและค่าความนิยม พร้อมทั้งต้ังส่วนของผู้ที่ไม่
มีอ านาจควบคุม 

4. บันทึกลูกหนี้การค้าลดลง 

5. บันทึกสินค้าคงเหลือลดลง 

6.บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 

7. บันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 

8. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

9. บันทึกค่าเสื่อมราคา 

10. บันทึกเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

11. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

12. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 



หน้า | 390 บทที่ 7 การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 

งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 แสดงดังนี้ 
บริษัท เกสร และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได้ 500  

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ 80  

         ค่าเสื่อมราคา 60  

         ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (30)  

บวก (หัก) ลูกหนี้การค้าลดลง 320  

                สินค้าคงเหลือลดลง 100  

                สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (70)  

                เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 100  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,060 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดอกไม้ (1,300)  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 500  

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (800) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  260 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  280 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  540 
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ตัวอย่างที่ 7.7  จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.6 ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม 25x3 บริษัท เกสร จ ากัด 
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด เพิ่มอีกจ านวน 30% ในราคา 1,000 บาท ท าให้บริษัท เกสร 
จ ากัด เป็นเจ้าของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x2  แสดง
ได้ดังนี้ 

 หน่วย : บาท 

            

25x3 

          

25x2 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,590 540 

ลูกหนี้การค้า 1,300 980 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (540) (480) 

สินค้าคงเหลือ 1,400 1,100 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,300 1,970 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,500 2,500 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (900) (760) 

ค่าความนิยม 350 350 

     รวมสินทรัพย์ 7,000 6,200 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 1,900 700 

ทุนหุ้นสามญั 3,000 3,000 

ก าไรสะสม 190 1,590 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทเกสรในบริษัทดอกไม้* (90) - 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม         -  910 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,000 6,200 

* (ส่ิงตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม 1,000 – มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 910) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 25x3 มีจ านวน 600 บาท  
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กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 แสดงดังนี้ 

บริษัท เกสร และบริษัทย่อย 

กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 

หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x3 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

เดบิต เครดิต 

ยอดดลุเดบติ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,590 (9) 2,050 (10) 1,000 540 

ลูกหนี้การคา้ 1,300 (3) 320  980 

สินค้าคงเหลือ 1,400 (4) 300  1,100 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,300  (5) 670 1,970 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,500   2,500 

ค่าความนิยม 350   350 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียของ
บริษัทเกสรในบรษิัทดอกไม ้

90 (2) 90   

     

ยอดดลุเครดติ     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 540  (6) 60 480 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 900  (7) 140 760 

เจ้าหน้ีการคา้ 1,900  (8) 1,200 700 

ทุนหุ้นสามัญ 3,000   3,000 

ก าไรสะสม 2,190  (1) 600 1,590 

ส่วนของผู้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (2) 910  910 
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 ยอดคง เหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x3 

รายการปรับปรุงบัญชี ยอดคงเหลอื 
31 ธนัวาคม 

25x2 

เดบิต เครดิต 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไรสุทธิ  (1) 600   

ลูกหนี้การคา้เพิ่มขึ้น   (3) 320  

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น   (4) 300  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง  (5) 670   

หน้ีสงสัยจะสูญ  (6) 60   

ค่าเส่ือมราคา  (7) 140   

เจ้าหน้ีการคา้เพิม่ขึ้น  (8) 1,200   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน   (9) 2,050  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินสดจา่ยให้กับผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อซื้อ
หุ้นของบริษัทดอกไม ้

  (2) 1,000  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน  (10) 1,000   

หมายเหตุ : เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด  ไม่จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุน แต่ให้จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากการซื้อหุ้น
ดังกล่าวไม่ได้ท าให้บริษัท เกสร จ ากัด สูญเสียการควบคุมในบริษัท ดอกไม้ จ ากัด 

ค าอธิบายรายการ 
1. บันทึกก าไรสุทธิไปยังก าไรสะสมของบริษัท เกสร จ ากัด 

2. ตัดบัญชีส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม และบันทึกเงินสดจ่ายให้กับผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อ
ซื้อหุ้นของบริษัท ดอกไม้ จ ากัด พร้อมทั้งบันทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัท 
เกสร จ ากัด ในบริษัท ดอกไม้ จ ากัด 

3. บันทึกลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

4. บันทึกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 

5. บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 
6. บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 

7. บันทึกค่าเสื่อมราคา 

8. บันทึกเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

9. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

10. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 
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งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 แสดงดังนี้ 
บริษัท เกสร และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสดรวม 

 ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินได้ 600  

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ 60  

         ค่าเสื่อมราคา 140  

บวก (หัก) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (320)  

                สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (300)  

                สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 670  

                เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,200  

          เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  2,050 

เงินสดจ่ายให้กับผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทดอกไม้ (1,000)  

          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  1,050 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  540 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  1,590 
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สรุป  

การจัดท างบกระแสเงินสดรวมให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด โดยต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจ าแนก
เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสด
กิจกรรมจัดหาเงิน  โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสามารถจัดท าได้ 2 วิธีคือ วิธีทางตรง
และวิธีทางอ้อม  วิธีทางตรงเป็นวิธีที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่
ส าคัญ ส่วนวิธีทางอ้อมเป็นวิธีที่แสดงด้วยยอดก าไรหรือขาดทุน ปรับปรุงด้วยผลกระทบของ
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด รายการค้างรับ หรือค้างจ่ายของเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงิน
สดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน  ทั้งนี้ในมาตรฐานการบัญชีแนะน าให้ใช้วิธีทางตรงในการ
จัดท างบกระแสเงินสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 396 บทที่ 7 การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 

แบบฝึกหัด 

ข้อ 1.   วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท กระแต จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กระต่าย จ ากัด 70% 

ในราคา 12,600 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท กระต่าย ณ วันซื้อหุ้น ประกอบด้วย ทุนหุ้น
สามัญ 10,000 บาท และก าไรสะสม 8,000 บาท 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท กระต่าย ณ วันที่ซื้อ แสดงได้ดังนี้ 
สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,700 

ลูกหนี้การค้า 1,800 

สินค้าคงเหลือ 1,600 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,700 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 12,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,000) 

รวมสินทรัพย์ 18,800 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

เจ้าหนี้การค้า 300 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 500 

ทุนหุ้นสามญั 10,000 

ก าไรสะสม 8,000 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,800 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท กระต่าย ณ วันที่ซื้อ เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม 

 

งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  แสดงได้ดังนี้ 
รายได้จากการขาย 3,500 

ดอกเบี้ยรับ 500 

    รวมรายได้ 4,000 

ต้นทุนขาย 2,100 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 500 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 900 
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ดอกเบี้ยจ่าย 200 

ภาษีเงินได้ 50 

   รวมค่าใช้จ่าย 3,750 

ก าไรสุทธิรวม 250 

  

การแบ่งก าไร :  

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 175 

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 75 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 200 บาท 

2. การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ หนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหมด 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 

             25x1            25x0 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,775 6,350 

ลูกหนี้การค้า 4,000 3,500 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,500) (1,350) 
สินค้าคงเหลือ 2,800 3,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ 3,200 4,100 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,600 4,700 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23,000 20,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,200) (4,000) 

     รวมสินทรัพย์ 42,675 36,300 
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,200 900 

เจ้าหนี้การค้า 400 500 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 800 600 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 750 900 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 400 500 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,575 1,000 

     รวมหนี้สิน 5,125 4,400 

ทุนหุ้นสามญั 30,000 30,000 

ก าไรสะสม 2,075 1,900 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 5,475 - 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,550 31,900 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,675 36,300 

ให้ท า  1. กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม(แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 2. งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

3. กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม(แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้
วิธีทางตรง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 4. งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
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ข้อ 2. วันที่ 1 มกราคม 25x6 บริษัท มีนา จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมษา จ ากัด 90% ใน
ราคา 54,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมษา ณ วันซื้อหุ้น ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 
50,000 บาท และก าไรสะสม 10,000 บาท 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท เมษา ณ วันที่ซื้อ แสดงได้ดังนี้ 
สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,000 

ลูกหนี้การค้า 12,500 

สินค้าคงเหลือ 17,500 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 30,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,000) 
รวมสินทรัพย์ 65,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

เจ้าหนี้การค้า 5,000 

ทุนหุ้นสามญั 50,000 

ก าไรสะสม 10,000 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 65,000 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท เมษา ณ วันที่ซื้อ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

 

งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x6  แสดงได้ดังนี้ 
รายได้จากการขาย 20,000 

ดอกเบี้ยรับ 1,500 

    รวมรายได้ 21,500 

ต้นทุนขาย 8,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,000 

ดอกเบี้ยจ่าย 1,500 

ภาษีเงินได้ 1,000 

   รวมค่าใช้จ่าย 16,500 

ก าไรสุทธิรวม 5,000 
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การแบ่งก าไร :  

           ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,500 

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 500 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน  500 บาท 

2. การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ หนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหมด 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 และ 31 ธันวาคม 25x5 

             25x6            25x5 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,000 30,000 

ลูกหนี้การค้า 45,000 35,000 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (450) (350) 

สินค้าคงเหลือ 15,250 34,850 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,000 45,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (13,000) (7,500) 

     รวมสินทรัพย์ 143,800 137,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8,000 9,500 

เจ้าหนี้การค้า 2,500 2,000 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,800 3,000 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 500 2,500 

     รวมหนี้สิน 12,800 17,000 

ทุนหุ้นสามญั 90,000 90,000 

ก าไรสะสม 34,500 30,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 6,500 0 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 131,000 120,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 143,800 137,000 

ให้ท า   1. กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (โดยใช้วิธีทางอ้อม)  
 2. งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x6   
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ข้อ 3. วันที่ 1 มกราคม 25x6 บริษัท อัสนี จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วสันต์ จ ากัด 80% ใน
ราคา 104,000 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท วสันต์ ณ วันซื้อหุ้น ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 
80,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 30,000  และก าไรสะสม 20,000 บาท  โดยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท วสันต์ ณ วันที่ซื้อ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม   ข้อมูลในงบแสดงฐานะ
การเงินของ บริษัท วสันต์ ณ วันที่ซื้อ แสดงได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,000 เจ้าหนี้การค้า 15,000 

ลูกหนี้การค้า 25,000 ทุนหุ้นสามญั 80,000 

สินค้าคงเหลือ 28,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 30,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 60,000 ก าไรสะสม 20,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,000)   

รวมสินทรัพย์ 145,000 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 145,000 

    

งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x6  แสดงได้ดังนี้ 
รายได้จากการขาย 45,000 

ดอกเบี้ยรับ 5,000 

    รวมรายได้ 50,000 

ต้นทุนขาย 12,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 10,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9,000 

ดอกเบี้ยจ่าย 2,000 

ภาษีเงินได้ 3,000 

   รวมค่าใช้จ่าย 36,000 

ก าไรสุทธิรวม 14,000 

การแบ่งก าไร :  

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,200 

          ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,800 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม   :   การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหมด 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 และ 31 ธันวาคม 25x5 

        25x6        25x5 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,500 59,000 

ลูกหนี้การค้า 50,000 35,000 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,000) (2,000) 

สินค้าคงเหลือ 80,000 46,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 120,000 90,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (27,000) (15,000) 

     รวมสินทรัพย์ 267,500 213,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เจ้าหนี้การค้า 52,500 40,000 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,500 1,000 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,500 2,000 

     รวมหนี้สิน 57,500 43,000 

ทุนหุ้นสามญั 120,000 120,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20,000 20,000 

ก าไรสะสม 41,200 30,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 28,800 0 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 210,000 170,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 267,500 213,000 

 

ให้ท า 1. กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม(โดยใช้วิธีทางอ้อม)  
          2. งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x6 
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ข้อ 4. วันที่ 1 พฤษภาคม 25x1 บริษัท ทิวา จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ราตรี จ ากัด 70% ใน
ราคา 19,600 บาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ราตรี ณ วันซื้อหุ้น ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ 
20,000 บาท และก าไรสะสม 8,000 บาท 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ราตรี ณ วันที่ซื้อ แสดงได้ดังนี้ 
สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,500 

ลูกหนี้การค้า 3,500 

สินค้าคงเหลือ 9,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 20,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,000) 
รวมสินทรัพย์ 32,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

เจ้าหนี้การค้า 4,000 

ทุนหุ้นสามญั 20,000 

ก าไรสะสม 8,000 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,000 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท ราตรี ณ วันที่ซื้อ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม 

และไม่มีผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ 
ของ บริษัทราตรี ณ วันซื้อ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 

            25x1           25x0 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,500 5,000 

ลูกหนี้การค้า 8,000 9,000 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (800) (900) 

สินค้าคงเหลือ 24,000 26,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ 3,600 4,400 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 45,000 35,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (9,000) (5,000) 

     รวมสินทรัพย์ 78,300 73,500 



หน้า | 404 บทที่ 7 การจัดท างบกระแสเงินสดรวม 

 

            25x1           25x0 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,300 3,000 

เจ้าหนี้การค้า 900 4,500 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,100 1,500 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 600 1,000 

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 2,000 5,500 

     รวมหนี้สิน 6,900 15,500 

ทุนหุ้นสามญั 40,000 40,000 

ก าไรสะสม 21,500 18,000 

ส่วนของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 9,900  

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 71,400 58,000 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,300 73,500 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ก าไรสุทธิรวม ปี 25x1 มีจ านวน 5,000 บาท ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ มี
จ านวน 3,500 บาท และ ส่วนที่เป็นของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 1,500 บาท  

2. ภาษีเงินได้ในปี 25x1 มีจ านวน 3,000 บาท 

3. ดอกเบี้ยจ่ายในปี 25x1 มีจ านวน 500 บาท 

4. ดอกเบี้ยรับในปี 25x1 มีจ านวน 2,000 บาท 

 

ให้ท า 1. กระดาษท าการงบกระแสเงินสดรวม (โดยใช้วิธีทางอ้อม)  
          2. งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 

 

 

 

 



 

   

 

บทท่ี 8 

การบัญชีส าหรับการร่วมการงาน 

 

 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีรูปแบบของการด าเนินงานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินกิจการแบบเจ้าของคนเดียว การด าเนินกิจการแบบห้างหุ้นส่วน หรือการด าเนินงานโดยการ
จัดต้ังเป็นบริษัท นอกจากนี้แล้วยังมีการด าเนินธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการร่วมการงาน ซึ่ง
การร่วมการงาน เป็นการด าเนินธุรกิจในลักษณะที่บุคคลหรือกิจการต้ังแต่สองรายขึ้นไป มีการ
ควบคุมร่วมกัน โดยในบทที่ 8 นี้จะมีการอธิบายถึงลักษณะของการร่วมการงาน ประเภทของการ
ร่วมการงาน โครงสร้างของการร่วมการงาน งบการเงินของผู้เข้าร่วมการงาน รวมไปถึงการบันทึก
บัญชีส าหรับการร่วมการงาน 

 

ลักษณะของการร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน (2557 : 5) ได้กล่าว  
ถึงการร่วมการงานไว้ดังนี้ 
 “การร่วมการงาน” หมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการต้ังแต่สองหรือมากกว่าสองรายมี
การควบคุมร่วมกัน ในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงตามสัญญา และ
ข้อตกลงตามสัญญานั้นก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานต้ังแต่สองหรือมากกว่าสองรายมีการควบคุม
ร่วมกัน โดยการร่วมการงานเป็นได้ทั้งการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า 

 “การควบคุมร่วม” หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งการ
ควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความ
เห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การร่วมการงาน เป็นการงานที่บุคคลหรือกิจการ
ต้ังแต่สองรายขึ้นไปมีการควบคุมร่วมกันตามข้อตกลงในสัญญา  โดยในสัญญาดังกล่าวจะต้องมี
การก าหนดเงื่อนไขในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ผลตอบแทนของการงานที่มีการควบคุมร่วมกัน ว่าต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก
ผู้เข้าร่วมการงานที่มีการควบคุมร่วมกัน โดยที่ไม่มีบุคคลหรือกิจการใดควบคุมการงานนั้นแต่เพียง
ฝ่ายเดียว นอกจากนี้การร่วมการงานนั้นอาจจะด าเนินงานโดยการจัดต้ังเป็นหน่วยงานแยก
ต่างหากหรือไม่ก็ได้ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการร่วมการงาน 

การร่วมการงานจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
1. เพื่อเป็นการระดมเงินทุน เนื่องจากการด าเนินธุรกิจบางครั้งจ าเป็นที่ต้องใช้เงินลงทุน

เป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงกิจการเพียงแห่งเดียวอาจจะมีเงินลงทุนไม่
เพียงพอ จึงอาศัยการร่วมการงานเพื่อระดมทุนในการด าเนินงานดังกล่าว   

2. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินธุรกิจบางอย่าง
อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความส าเร็จ เช่น การส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ หาก
ด าเนินธุรกิจเองฝ่ายกิจการเดียวความเสี่ยงก็จะสูง แต่ถ้าหากจัดต้ังในรูปของการร่วมการงานก็จะ
มีกิจการอ่ืนมาร่วมรับความเสี่ยงดังกล่าวนั้นร่วมกัน 

3. เพื่อเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจเพียงล าพังความรู้
เทคโนโลยีที่กิจการมีอยู่ค่อนข้างจ ากัดและล้าสมัย แต่เมื่อมีการร่วมการงานเกิดขึ้นจะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน ซึ่ งจะส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 การพิจารณาว่ามีการร่วมการงานหรือไม่ แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.1 และ 8.2 ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 8.1 บริษัท จันทร์ จ ากัด บริษัท อังคาร จ ากัด และบริษัท พุธ จ ากัด ได้จัดต้ังการงานขึ้น
คือบริษัท อาทิตย์ จ ากัด โดยมีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัท อาทิตย์ จ ากัด ดังนี้ 
บริษัท จันทร์ จ ากัด 50% บริษัท อังคาร จ ากัด 35% และบริษัท พุธ จ ากัด 15% โดยมีข้อก าหนด
ตามสัญญาระหว่างกิจการคือ ก าหนดให้การตัดสินใจใดๆ ที่ส าคัญของการงานจะต้องได้รับ
ความเห็นอย่างน้อย 85% ขึ้นไป รายละเอยีดการลงทุนในบริษัท อาทิตย์ จ ากัดแสดงได้ตามภาพที่ 
8.1 ต่อไปนี ้
 

  

 

                                                  50%                   35%                    15%             

 

 

 

ภาพท่ี 8.1 แสดงรายละเอียดการลงทุนในบริษัท อาทิตย์ จ ากัด 

อาทิตย์ 

จันทร์ อังคาร พุธ 
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กรณีนี้ถือว่าเป็นการร่วมการงาน เนื่องจาก บริษัท จันทร์ จ ากัด และบริษัท อังคาร จ ากัด 
มีการควบคุมร่วมในบริษัท อาทิตย์ จ ากัด เพราะมีการก าหนดให้การตัดสินใจที่ส าคัญของการงาน
ต้องได้รับความเห็นอย่างน้อย 85% ขึ้นไป ดังนั้นการตัดสินใจต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับความเห็นของทั้ง
บริษัท จันทร์ จ ากัด และ บริษัท อังคาร จ ากัด 

 

ตัวอย่างที่ 8.2 บริษัท ดิน จ ากัด บริษัท น้ า จ ากัด และบริษัท ลม จ ากัด ได้จัดต้ังการงานขึ้นคือ
บริษัท ไฟ จ ากัด โดยมีสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัท ไฟ จ ากัด ดังนี้ บริษัท ดิน จ ากัด 
40% บริษัท น้ า จ ากัด 30% และบริษัท ลม จ ากัด 30% โดยมีข้อก าหนดตามสัญญาระหว่าง
กิจการคือ ก าหนดให้การตัดสินใจใดๆ ที่ส าคัญของการงานจะต้องได้รับความเห็นอย่างน้อย 70% 

ขึ้นไป  รายละเอียดการลงทุนในบริษัท ไฟ จ ากัดแสดงได้ตามภาพที่ 8.2 ต่อไปนี ้
 

 

  

 

                                                  40%                   30%                    30%             

 

 

 

ภาพท่ี 8.2 แสดงรายละเอียดการลงทุนในบริษัท ไฟ จ ากัด 

 

กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน เนื่องจาก การตัดสินใจที่ส าคัญของการงานต้องได้รับ
ความเห็นชอบอย่างน้อย 70% ขึ้นไป ถึงแม้บริษัท ดิน จ ากัด จะมีอ านาจในการตัดสินใจถึง 40% 

แต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการงานนี้ได้ เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท น้ า จ ากัด 
หรือ บริษัท ลม จ ากัด ดังนั้น บริษัท ดิน จ ากัด บริษัท น้ า จ ากัด และบริษัท ลม จ ากัด จึงมีการ
ควบคุมบริษัท ไฟ จ ากัด ร่วมกัน 

 แต่จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้สิทธิในการออกเสียงร้อยละ 70% นั้น สามารถเกิดได้จากสอง
กรณีคือ กรณีที่หนึ่งเกิดการรวมกันของ บริษัท ดิน จ ากัด และ บริษัท น้ า จ ากัด กรณีที่สองเกิดจาก
การรวมกันของ บริษัท ดิน จ ากัด และบริษัท ลม จ ากัด ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้จะถือเป็นการร่วม
การงานก็ต่อเมื่อมีการก าหนดตามข้อตกลงในสัญญา ว่าต้องมีบริษัทใดบ้างในการตัดสินใจ 

ไฟ 

ดิน น้ า ลม 
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 เมื่อพิจารณาแล้วว่าการงานนั้นถือเป็นการร่วมการงาน ขั้นตอนต่อไปคือผู้เข้าร่วมการงาน
จะต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติทางบัญชี ซึ่ง
การก าหนดประเภทของการร่วมการงาน จะพิจารณาสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่มี
ต่อการเข้าร่วมการงานนั้น ตามที่จะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

 

ประเภทของการร่วมการงาน 

 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีของการร่วมการงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของการเข้าร่วม
การงาน ดังนั้นผู้เข้าร่วมการงานจะต้องก าหนดประเภทการร่วมการงานที่ตนได้เข้าร่วม โดย
ประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายที่เกิดจากการร่วมการงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน รวมถึงเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมได้
ตกลงกันตามสัญญา  ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

ได้จัดแบ่งประเภทของการร่วมการงานไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 

1.  การด าเนินงานร่วมกัน (Joint operations) 

               การด าเนินงานร่วมกันเป็นการร่วมการงานซึ่งผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ
ในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น  โดยมีการก าหนด
ข้อตกลงตามสัญญาให้ผู้ร่วมการงานแต่ละฝ่ายมีสิทธิส่วนแบ่งในส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน 
รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามส่วนได้เสียของแต่ละฝ่ายในการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งสัดส่วนนี้
อาจจะแตกต่างจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของก็ได้    โดยการด าเนินงานร่วมกันนี้อาจมีการ
จัดต้ังเป็นหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ก็ได้ 

     ผู้เข้าร่วมการงานที่มีการควบคุมร่วมในการด าเนินงานร่วมกันนี้เรียกว่า “ผู้ร่วม
ด าเนินงาน”  โดยผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายจะต้องรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของ
การร่วมการงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในงบการเงินของตน 

       
2.  การร่วมค้า (Joint ventures) 

               การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานซึ่งผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิใน
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดในข้อตกลงตามสัญญา    

โดยการร่วมค้านั้นจะต้องมีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานแยกต่างหากเท่านั้น 
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     ผู้เข้าร่วมการงานที่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้านี้เรียกว่า “ผู้ร่วมค้า”  โดยผู้ร่วมค้า
แต่ละรายต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยวิธีส่วนได้เสีย ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

      ส่วนผู้เข้าร่วมการงานที่ไม่มีการควบคุมร่วมในร่วมค้า จะต้องบันทึกบัญชีส่วนได้เสีย
ของตน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)  และถ้าในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการงานมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในการร่วมค้า ให้บันทึก
บัญชีเงินลงทุน ด้วยวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

       การพิจารณาการจัดประเภทการร่วมการงาน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.3 และ 8.4 

ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 8.3 บริษัท กิตติ จ ากัด และ บริษัท สาลิน จ ากัด ตกลงท าสัญญาควบคุมร่วมกันจัดต้ัง
บริษัท สวัสดี จ ากัด เพื่อด าเนินกิจการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้รัฐบาล ซึ่งแต่ละฝ่ายมีส่วนได้
เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัท สวัสดี จ ากัด จ านวน 50%  สัญญาดังกล่าวก าหนดให้แต่ละ
บริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สิน รวมถึงให้มีการแบ่งก าไรขาดทุนจากการร่วม
การงาน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัท 

 กรณีนี้ถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน เนื่องจากข้อตกลงตามสัญญา ก าหนดให้บริษัท กิตติ 
จ ากัด และบริษัท สาลิน จ ากัด มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันหนี้สินของบริษัท สวัสดี จ ากัด 

 

ตัวอย่างที่ 8.4 บริษัท มกราคม จ ากัด และบริษัท กุมภาพันธ์ จ ากัด ตกลงท าสัญญาควบคุม
ร่วมกันจัดต้ังบริษัท เดือน จ ากัด เพื่อด าเนินกิจการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้รัฐบาล ซึ่งแต่ละ
ฝ่ายมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัท เดือน จ ากัด จ านวน 50%  ในข้อตกลงตามสัญญา
ก าหนดให้สิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกิดจากการร่วมการงานเป็นของบริษัท 
เดือน จ ากัด โดยที่บริษัท มกราคม จ ากัด และบริษัท กุมภาพันธ์ จ ากัด ไม่มีสิทธิในสินทรัพย์และ
ภาระผูกพันในหนี้สินของการร่วมการงานแต่อย่างใด แต่ผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองจะได้รับส่วนแบ่ง
ในผลก าไรหรือขาดทุนจากการร่วมการงานตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 กรณีนี้ถือเป็นการร่วมค้า เนื่องจากข้อตกลงตามสัญญา ไม่ได้ก าหนดให้ บริษัท มกราคม 
จ ากัด และบริษัท กุมภาพันธ์ จ ากัด มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัท เดือน 
จ ากัด   
 



หน้า | 410 บทที่ 8 การบัญชีส าหรับการร่วมการงาน 

 

โครงสร้างของการร่วมการงาน 

การด าเนินงานของการร่วมการงาน สามารถจัดแบ่งโครงการสร้างด าเนินงานได้ 2 

ลักษณะ ดังนี้ 
 

 1.  การร่วมการงานที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

               การร่วมการงานที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ถือว่าเป็น “การ
ด าเนินงานร่วมกัน” ซึ่งในกรณีนี้ ข้อตกลงตามสัญญาจะก าหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานใน
สินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น รวมทั้ง
สิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในรายได้และภาระผูกพักของผู้เข้าร่วมการงานในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมการงานนัน้  

     ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานต้ังแต่สองรายขึ้นไป น าการด าเนินงาน ทรัพยากร และ
ความช านาญของตนมารวมกันเพื่อด าเนินการผลิต ท าการตลาดและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกัน เช่น การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งในการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ผู้ร่วมการ
งานแต่ละรายจะผลิตชิ้นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน โดยผู้ร่วมการงานแต่ละรายต้องใช้สินทรัพย์
ของตนและรับผิดชอบหนี้สินที่ตนได้ก่อขึ้น นอกจากนี้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันให้แบ่ง
ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว ้ 

     กรณีนี้ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละฝ่ายมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่
เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น การร่วมการงานในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกัน       

       
 2.  การร่วมการงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

                  การร่วมการงานที่จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก หน่วยงานที่แยกต่างหากนี้จะ
ท าหน้าที่ดูแลสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน การร่วมการงานที่มีการจัดต้ังขึ้น
เป็นหน่วยงานแยกต่างหากนี้ สามารถจัดประเภทเป็นได้ทั้ง “การร่วมค้า” หรือ “การด าเนินงาน
ร่วมกัน” ขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์ และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานใน
หนี้สิน 

     หน่วยงานแยกต่างหาก หมายถึง หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็นหน่วยงาน
แยกต่างหากได้ ซึ่งหมายความรวมถึงหน่วยงานแยกต่างหากที่มีการจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ในรูป
ของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอ่ืน หรือกิจการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นกิจการที่แยก
ต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
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      หากผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมการงานนั้น การร่วมการงานในลักษณะนี้ให้จัดประเภทเป็น “การด าเนินงานร่วมกัน” 
ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมการงานต้ังแต่สองรายขึ้นไปร่วมกันก่อต้ังบริษัทเพื่อสร้างอาคารให้รัฐบาล 
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งดูแลโดยบริษัทที่ต้ังขึ้นใหม่ ถือว่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของผู้เข้าร่วมการ
งาน   ในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละฝ่ายมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ
การร่วมการงานนั้น การร่วมการงานในลักษณะนี้ จึงถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน 

      หากผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น การร่วมการงาน
ในลักษณะนี้ให้จัดประเภทเป็น “การร่วมค้า” ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมการงานต้ังแต่สองรายขึ้นไป
ร่วมกันก่อต้ังบริษัทเพื่อสร้างทางด่วนให้รัฐบาล สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร่วมการงาน
ถือเป็นของบริษัทที่ต้ังขึ้นใหม่ ไม่ใช่สินทรัพย์และหนี้สินของผู้เข้าร่วมการงาน  ผู้ร่วมการงานแต่ละ
รายมีสิทธิเฉพาะส่วนแบ่งจากผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่ต้ังขึ้นใหม่นี้  ในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมการ
งานแต่ละฝ่ายมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น การร่วมการงานในลักษณะนี้ จึงถือ
เป็นการร่วมค้า 

      
การรับรู้รายการในงบการเงินของผู้เข้าร่วมการงาน 

 การแสดงรายการในงบการเงินของผู้เข้าร่วมการงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน  สามารถแสดงรายการได้ใน 2 ลักษณะ
ขึ้นอยู่กับว่าการร่วมการงานนั้นจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า ดังต่อไปนี ้

 1.  การด าเนินงานร่วมกัน 

                  การร่วมการงานในลักษณะที่เป็นการด าเนินงานร่วมกัน ผู้ร่วมด าเนินงานที่มีการ
ควบคุมร่วมกันต้องรับรู้ สินทรัพย์ที่ร่วมกันถือครอง หนี้สินที่ร่วมกันก่อขึ้น รายได้จากการขาย ส่วน
แบ่งผลผลิตทีเ่กิดจากการด าเนินงานร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันก่อขึ้น ตามส่วนได้เสียของตน
ในการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
      กรณีที่ผู้เข้าร่วมด าเนินงานไม่มีการควบคุมร่วมในการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมด าเนินงาน
ต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตน หากตนมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานร่วมกันนั้น 

     การรับรู้รายการในงบการเงินของผู้ร่วมด าเนินงาน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.5 ถึง 
ตัวอย่างที่ 8.6 ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 8.5 บริษัท สุริสา จ ากัด และ บริษัท รัฐพร จ ากัด ร่วมกันจัดต้ังการร่วมการงานขึ้น โดย
แยกเป็นหน่วยงานต่างหากตามกฎหมาย คือ บริษัท จัตุชัย จ ากัด ซึ่งบริษัท สุริสา จ ากัด และ
บริษัท รัฐพร จ ากัด มีสิทธิในการออกเสียงในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมการงาน 70% และ 30% 

ตามล าดับ 

 บริษัท จัตุชัย จ ากัด จะต้องขายสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้สองบริษัทที่มาร่วมการงาน
เท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการขายให้บุคคลอื่น 

 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 25x1 มีดังนี้ 
1. ยอดขายของบริษัท จัตุชัย จ ากัด รวมทั้งหมดจ านวน 50,000 บาท เกิดจากการขายให้

บริษัท สุริสา จ ากัด 35,000 บาท และขายให้บริษัท รัฐพร จ ากัด 15,000 บาท 

2. ต้นทุนขายของบริษัท จัตุชัย จ ากัด มีจ านวน 35,000 บาท 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มีดังนี้ 
1. บริษัท สุริสา จ ากัด ขายสินค้าที่ซื้อจากบริษัท จัตุชัย จ ากัด ให้บุคคลภายนอกในราคา 

45,000 บาท 

2. ไม่มีรายการค้าลูกหนี้เจ้าหนี้ค้างช าระระหว่างบริษัททั้งสาม 

3. บริษัท จัตุชัย จ ากัด มีสินทรัพย์คงเหลือคือ บัญชีเงินสด จ านวน 20,000 บาท  
 จากข้อมูลข้างต้น ถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน  และบริษัท สุริสา จ ากัด จะต้องรับรู้ 
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ตามส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 
 1. เงินสด จ านวน 14,000 บาท (20,000 x 70%) 

 2. รายได้ จ านวน 35,000 บาท 

 3. ต้นทุนขาย จ านวน 24,500 (35,000 x 70%) 

 รายการในงบก าไรขาดทุนของบริษัท สุริสา จ ากัด ก่อนการตัดรายการค้าระหว่างกัน 
แสดงได้ดังนี้ 

  

บริษัท สุริสา จ ากัด 

ส่วนแบ่งในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

 

รวม 

รายได้ 45,000 35,000 80,000 

หัก ต้นทุนขาย (35,000) (24,500) (59,500) 

ก าไรขั้นต้น 10,000 10,500 (20,500) 

  

จะเห็นได้ว่ารายได้รวมจ านวน 80,000 บาท มีรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างกันอยู่จ านวน 
35,000 บาท ซึ่งเกิดจากกิจการร่วมด าเนินงาน ขายให้บริษัท สุริสา จ ากัด ดังนั้น ในการจัดท างบ
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การเงินรวม บริษัท สุริสา จ ากัด จะต้องมีการตัดบัญชีรายได้ระหว่างกันนี้ออกไป เพื่อให้รายได้
แสดงยอดรายได้ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเท่านั้น 

 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สุริสา จ ากัด แสดงได้ดังนี้ 
บริษัท สุริสา จ ากัด และกิจการร่วมด าเนินงาน 

กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวม 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 บริษัท  
สุริสา 
จ ากัด 

ส่วนแบ่ง 
ในการ

ด าเนนิงาน
ร่วมกัน 

รายการปรับปรุงและ 

ตัดบัญช ี

งบการเงนิ
รวม 

เดบิต เครดิต 

งบก าไรขาดทนุ      

รายได ้ 45,000 35,000 (1) 35,000  45,000 

หัก ต้นทุนขาย (35,000) (24,500)  (1) 35,000 (24,500) 

ก าไรขั้นต้น 10,000 10,500   20,500 

 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี มีดังนี้ 
(1) ตัดรายการซื้อขายระหว่างกัน ระหว่างบริษัท สุริสา จ ากัด และกิจการร่วมด าเนินงาน บริษัท   
จัตุชัย จ ากัด 

 เดบิต    รายได้      35,000 

  เครดิต  ต้นทุนขาย      35,000 
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ตัวอย่างที่ 8.6 บริษัท ฟ้า จ ากัด บริษัท หมอก จ ากัด และ บริษัท เมฆ จ ากัด ตกลงด าเนินงาน
ร่วมกัน ในการผลิตตู้เย็น  โดยเป็นการร่วมการงานที่ ไม่ได้จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
ก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแบ่งในอัตราส่วน 4 : 3 : 2 ตามล าดับ และข้อตกลงตามสัญญา มีการก าหนด
งานที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ดังนี้ 
  1.  บริษัท ฟ้า จ ากัด รับผิดชอบในการผลิตส่วนโครงสร้างที่เป็นพลาสติก 

 2.  บริษัท หมอก จ ากัด รับผิดชอบในการผลิตเครื่องท าความเย็น 

 3.  บริษัท เมฆ จ ากัด รับผิดชอบในการประกอบชิ้นส่วนและการจัดหน่าย 

รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นส าหรับเดือนมกราคม 25x1 มีดังนี้ 
 ม.ค. 1 บริษัท ฟ้า จ ากัด ผลิตโครงสร้างที่เป็นพลาสติก โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 
10,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 3,000 บาท 

 ม.ค. 5 บริษัท หมอก จ ากัด ผลิตเครื่องท าความเย็น โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 5,000 

บาท ค่าแรงงานทางตรง 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,000 บาท 

 ม.ค. 10 บริษัท เมฆ จ ากัด มีค่าใช้จ่ายในการประกอบชิ้นส่วน จ านวน 6,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,000 บาท และนอกจากนี้ บริษัท เมฆ จ ากัด ขายตู้เย็นได้ 50,000 บาท 

 ม.ค. 31 แบ่งก าไรที่ได้จากการร่วมด าเนินงานและรับช าระเงินที่ค้างระหว่างกัน 

 

 การบันทึกการรายการท่ีเกิดขึ้นของแต่ละบริษัทสามารถแสดงได้ดังนี้ 
วันที ่ สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท ฟ้า จ ากดั 

สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท หมอก จ ากัด 

สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท เมฆ จ ากดั 

ม.ค.
1 

เดบิต งานระหว่างท า   18,000 

  เครดิต วัตถุดิบ              10,000 

             ค่าแรงงาน            5,000 

             ค่าใช้จา่ยการผลิต 3,000 

บันทึกต้นทุนการผลิตคดิเขา้งาน 

  

 เดบิต สินคา้ส าเรจ็รูป   18,000 

  เครดิต งานระหวา่งท า  18,000 

บันทึกชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จเป็น
สินค้าส าเรจ็รูป 
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วันที ่ สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท ฟ้า จ ากดั 

สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท หมอก จ ากัด 

สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท เมฆ จ ากดั 

 เดบิต รว่มคา้ 18,000 

  เครดิต สินค้าส าเร็จรูป  18,000 

 

บันทึกโอนชิ้นส่วนไปให้บริษัทเมฆ 

เดบิต รว่มคา้ 18,000 

  เครดิต  ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า 

                                    18,000 

บันทึกการรับโอนชิ้นส่วนของเมฆ 

เดบิต รว่มคา้ 18,000 

  เครดิต ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า  

                                     18,000 

บันทึกการรับโอนชิ้นส่วนของเมฆ 

ม.ค.
5 

 เดบิต งานระหว่างท า 8,000

เครดิต วัตถดุิบ                5,000  
             ค่าแรงงาน          3,000 

             ค่าใช้จา่ยการผลิต1,000 

บันทึกต้นทุนการผลิตคดิเขา้งาน 

 

  เดบิต สินคา้ส าเรจ็รูป     8,000    
  เครดิต งานระหวา่งท า   8,000  
บันทึกชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จเป็น
สินค้าส าเรจ็รูป 

 

 เดบิต รว่มคา้  8,000    
เครดิต ผู้ร่วมด าเนินหมอก 8,000 

บันทึกการรับโอนชิ้นส่วนของเมฆ 

เดบิต รว่มคา้               8,000    
  เครดิต สินค้าส าเร็จรูป   8,000  
บันทึกโอนชิ้นส่วนไปให้บริษัท
เมฆ 

เดบิต รว่มคา้             8,000    
เครดิตผู้ร่วมด าเนินหมอก8,000 

บันทึกการรับโอนชิ้นส่วนของเมฆ 

ม.ค.
10 

เดบิต รว่มคา้  8,000    
เครดิต ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ 

                                         8,000 

บันทึกจ่ายค่าประกอบชิ้นส่วนและ
ค่าใช้จา่ยในการขาย 

เดบิต รว่มคา้  8,000    
เครดิต ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ 

                                       8,000 

บันทึกจ่ายค่าประกอบชิ้นส่วน
และค่าใช้จา่ยในการขาย 

เดบิต รว่มคา้             8,000    
  เครดิต เงินสด               8,000 

 

บันทึกจ่ายค่าประกอบชิ้นส่วน
และค่าใช้จา่ยในการขาย 

 เดบิต ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ  
                              50,000    
  เครดิต ร่วมคา้              50,000    
  บันทึกการขายตู้เย็น 

เดบิต ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ              
                            50,000    
  เครดิต ร่วมค้า            50,000 

บันทึกการขายตูเ้ย็น 

เดบิต เงินสด             50,000    
  เครดิต ร่วมค้า             50,000 

 

บันทึกการขายตูเ้ย็น 
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วันที ่ สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท ฟ้า จ ากดั 

สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท หมอก จ ากัด 

สมุดบัญชีผู้ร่วมด าเนนิงาน 

บริษัท เมฆ จ ากดั 

ม.ค. 
31 

เดบิต รว่มคา้  16,000    
เครดิต ส่วนแบ่งก าไรจาก 

               การร่วมคา้      7,111                          
             ผู้ร่วมด าเนินงานหมอก 

                                     5,333 

             ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ     
                                      3,556 

แบ่งก าไรจากการร่วมการงาน 

เดบิต รว่มคา้  16,000    
เครดิต  ส่วนแบ่งก าไรจาก 

                 การร่วมค้า     5,333                                  
              ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า 

                                       7,111 

               ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ   
                                       3,556 

แบ่งก าไรจากการร่วมการงาน 

เดบิต รว่มคา้  16,000    
เครดิต  ส่วนแบ่งก าไรจาก 

                 การร่วมค้า     3,556                                  
              ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า     

                                       7,111 

              ผู้ร่วมด าเนินงานหมอก 

                                       5,333 

แบ่งก าไรจากการร่วมการงาน 

ม.ค. 
31 

เดบิต ผู้รว่มด าเนินงานหมอก           
                              13,333 

           เงินสด          25,111        
เครดิต ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ     
                                      38,444 

บันทึกรับช าระเงินท่ีคา้งแก่กัน 

เดบิต ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า           
                             25,111 

           เงินสด        13,333        
เครดิต ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ     
                                    38,444 

บันทึกรับช าระเงินท่ีคา้งแก่กัน 

เดบิต ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า           
                              25,111 

           ผู้ร่วมด าเนินงานหมอก     
                              13,333 

     เครดิต เงินสด          38,444 

บันทึกรับช าระเงินท่ีคา้งแก่กัน 

 

หลังจากบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้ว ผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายก็จะผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งบัญชีร่วมค้าในสมุดบัญชี ของผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายจะมียอด
คงเหลือตรงกันดังนี้ 
 บัญชีร่วมค้า  

25x1    25x1    

ม.ค.1 สินค้าส าเรจ็รูป,   
ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า  

18,000 - ม.ค.10 เงินสด,  
ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ 

50,000 - 

5 สินค้าส าเรจ็รูป,   
ผู้ร่วมด าเนินงานหมอก 

8,000 -     

10 สินค้าส าเรจ็รูป,   
ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ 

8,000 -     

31 ก าไร-ผู้ร่วมด าเนินฟ้า 7,111 -     

 ก าไร-ผู้ร่วมด าเนินหมอก 5,333 -     

 ก าไร-ผู้ร่วมด าเนินเมฆ 3,556 -     

  50,000 -   50,000 - 
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บัญชีผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า จะปรากฏในสมุดบัญชีของผู้ร่วมด าเนินงานหมอก และ ผู้ร่วม
ด าเนินงานเมฆ ด้วยยอดคงเหลือที่เท่ากัน ดังนี้ 

บัญชีผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า 
25x1    25x1    

ม.ค. 31 เงินสด, 25,111 - ม.ค.1 ร่วมคา้ 18,000 - 

 ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ   31 ร่วมคา้ 7,111 - 

  25,111 -   25,111 - 

 

บัญชีผู้ร่วมด าเนินงานหมอก จะปรากฏในสมุดบัญชีของผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า และผู้ร่วม
ด าเนินงานเมฆ ด้วยยอดคงเหลือที่เท่ากัน ดังนี้ 

บัญชีผู้ร่วมด าเนินงานหมอก 

25X1    25X1    

ม.ค.31 เงินสด, 13,333 - ม.ค. 5 ร่วมคา้ 8,000 - 

 ผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ   31 ร่วมคา้ 5,333 - 

  13,333 -   13,333 - 

 

บัญชีผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ จะปรากฏในสมุดบัญชีของผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า และผู้ร่วม
ด าเนินงานหมอก ด้วยยอดคงเหลือที่เท่ากัน ดังนี้ 

บัญชีผู้ร่วมด าเนินงานเมฆ 

25x1    25x1    

ม.ค. 10 ร่วมคา้ 50,000 - ม.ค. 5 ร่วมคา้ 8,000 - 

    31 ร่วมคา้ 3,556 - 

    31 เงินสด, 38,444 - 

     ผู้ร่วมด าเนินงานฟ้า,   

     ผู้ร่วมด าเนินงานหมอก   

  50,000 -   50,000 - 
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 2.  การร่วมค้า 
               การร่วมการงานในลักษณะที่เป็นการร่วมค้า ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนใน
การร่วมค้าเป็นเงินลงทุน และรับรู้เงินลงทุนนั้นโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ดังนี้ 
       วิธีส่วนได้เสีย หมายถึง วิธีการบัญชีซึ่งรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน และ
ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีสิทธิในสินทรัพย์
สุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน ก าไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุน รวมถึงส่วนแบ่งในผลก าไรหรือขาดทุนของ
กิจการท่ีถูกลงทุน   

       จากหลักการดังกล่าว ผู้ร่วมค้าจะต้อง บันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันแรก
ที่ลงทุนด้วยราคาทุน หลังจากนั้น ให้ปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยผลก าไรหรือขาดทุน
ของกิจการที่ไปลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ร่วมค้ามีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น  และหากกิจการร่วมค้า
มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ร่วมค้าต้องน าเงินปันผลที่ได้รับนี้ไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า  

      กรณีที่ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าไม่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้า  ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้
ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านั้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) แต่หากผู้ร่วมค้านั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือการร่วมค้า 
ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าจะต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

      การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าและผู้ร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียแสดงได้ตามตาราง
ท่ี 8.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8.1 การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าและผู้ร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสยี 

รายการ กิจการร่วมค้า ผู้ร่วมค้า 
1. การบันทึกบัญชเีงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ ณ 
วันท่ีลงทุนเริ่มแรก 

เดบิต   สินทรัพย์                       xx 

          เครดิต    หน้ีสิน               xx 

                            ทุน                   xx     
บันทึกรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจาก
ผู้ร่วมค้า 

เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้   xx 

           หน้ีสิน                           xx 

       เครดิต สินทรัพย์                      xx 

บันทึกโอนสินทรัพย์และหนีสิ้นให้กิจการ
ร่วมคา้ 

2. การบันทึกรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนของ
กิจการร่วมค้า  

กรณีกิจการร่วมค้ามีผลก าไร 
เดบิต    ก าไรขาดทุน                 xx 

          เครดิต  ก าไรสะสม           xx 

บันทึกปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบญัชี
ก าไรสะสม 

 

กรณีกิจการร่วมค้ามีผลขาดทนุ 

เดบิต    ก าไรสะสม                 xx 

          เครดิต  ก าไรขาดทุน        xx 

บันทึกปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบญัชี
ก าไรสะสม 

กรณีกิจการร่วมค้ามีผลก าไร 
เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้   xx           

 เครดิต ส่วนแบ่งก าไรในกิจการร่วมคา้ xx 

บันทึกส่วนได้เสียในผลก าไรสุทธิ 
 

 

กรณีกิจการร่วมค้ามีผลขาดทนุ 

เดบิตส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมคา้ xx       

 เครดิต เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า        xx 

บันทึกส่วนได้เสียในผลขาดทุนสุทธิ 

3. การบันทึกรับเงินปัน
ผลจากกจิการร่วมคา้ 

เดบิต เงินปันผลจ่าย               xx 

          เครดิต เงินปันผลค้างจา่ย xx 

บันทึกการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 

เดบิต เงินปันผลค้างจา่ย         xx 

          เครดิต เงินสด                  xx 

บันทึกการจา่ยเงินปันผล 

เดบิต   เงินปันผลค้างรับ               xx 

          เครดิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้xx 

บันทึกรับรู้เงินปันผลจากกิจการร่วมคา้ 

 

เดบิต    เงินสด                            xx 

          เครดิต เงินปันผลค้างรบั         xx 

บันทึกการจา่ยเงินปันผล 

     

                   การรับรู้รายการในงบการเงินของผู้ร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 
8.7 ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 8.7 บริษัท ปอ จ ากัด และ บริษัท โบว์ จ ากัด ตกลงที่จะร่วมกันด าเนินงานกิจการร่วม
ค้าขึ้น คือ บริษัท ดอกไม้ จ ากัด โดยแต่ละบริษัทมีส่วนได้เสียฝ่ายละ 50% และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเท่ากัน ทั้งสองบริษัทร่วมกันรับผิดชอบในสินทรัพย์สุทธิของกิจการร่วมค้า ตกลงที่จะแบ่ง
ก าไรในอัตรา 50 : 50 ตามล าดับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมค้ามีดังนี้ 
 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ปอ จ ากัด ลงทุนด้วยเงินสด 50,000 บาท อาคาร 100,000 

บาท สินค้าคงเหลือ 20,000 บาท และ โอนเจ้าหนี้ให้กิจการร่วมค้า 30,000 บาท 

 วันที่  1 มกราคม 25x1 บรษิัท โบว์ จ ากัด ลงทุนด้วย เงินสด 40,000 บาท ยานพาหนะ 
90,000 บาท สินค้าคงเหลือ 40,000 และโอนเจ้าหนี้ให้กิจการร่วมค้า 20,000 บาท 

 ในระหว่างปี 25x1 กิจการร่วมค้าบริษัท ดอกไม้ จ ากัด  มีรายได้ 100,000 บาท ต้นทุนขาย 
40,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 15,000 บาท   

 วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท มะลิ จ ากัด มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 20,000 บาท 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกิจการตามวิธีส่วนได้เสียแสดงได้ดังนี้ 
วันที ่ บริษัท ดอกไม้ จ ากัด 

(กิจการร่วมค้า) 
บริษัท ปอ จ ากัด บริษัท โบว์ จ ากดั 

ม.ค.
1 

เดบิต เงินสด            90,000 

          สินค้าคงเหลือ 60,000 

          ยานพาหนะ    90,000 

          อาคาร          100,000 

    เครดติ   เจ้าหน้ี        50,000 

                   ทุน           290,000 

บันทึกรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
จากผู้ร่วมคา้ 

เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

                          140,000 

           เจ้าหน้ี       30,000 

 เครดิต เงินสด           50,000 

             อาคาร         100,000 

             สินค้าคงเหลือ20,000 

บันทึกโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้กิจการร่วมคา้ 

เดบิต เงินลงทุนในการร่วมค้า  
                       150,000 

         เจ้าหน้ี     20,000 
เครดิต เงินสด             40,000 

            ยานพาหนะ     90,000 

            สินค้าคงเหลือ  40,000 

บันทึกโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้กิจการร่วมคา้ 

ธ.ค. 
31 

เดบิต รายได้          100,000 

 เครดิต ต้นทุนขาย         40,000 

               ค่าใชจ้่าย        15,000 
             ก าไรขาดทุน   45,000 

ปิดบัญชีรายได้และค่าใชจ้่ายไป
บัญชีก าไรขาดทุน 

ไม่บันทึกบัญช ี ไม่บันทึกบัญช ี
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วันที ่ บริษัท ดอกไม้ จ ากัด 

(กิจการร่วมค้า) 
บริษัท ปอ จ ากัด บริษัท โบว์ จ ากดั 

ธ.ค. 
31 

เดบิต ก าไรขาดทุน   45,000 

 เครดิต  ก าไรสะสม       45,000 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชี
ก าไรสะสม 

เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

                           22,500 

 เครดิต ส่วนแบ่งก าไรใน 

             กิจการร่วมคา้  22,500 

บันทึกส่วนได้เสียในก าไรสุทธ ิ

เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

                            22,500 

 เครดิต ส่วนแบ่งก าไรใน 

             กิจการร่วมคา้ 22,500 

บันทึกส่วนได้เสียในก าไรสุทธ ิ
ธ.ค. 

31 

เดบิต เงินปันผลจ่าย 20,000 

 เครดิต เงินปันผลค้างจ่าย 

                                     20,000 

บันทึกประกาศจ่ายเงินปันผล 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ 10,000 

เครดิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

                                   10,000 

บันทึกรับรู้เงินปันผลจากกิจการ
ร่วมคา้ 

เดบิต เงินปันผลค้างรับ10,000 

เครดิต เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

                                   10,000 

บันทึกรับรู้เงินปันผลจากกิจการ
ร่วมคา้ 

 

การค านวณเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวดตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงได้ดังนี้ 
         บริษัท ปอ จ ากัด            บริษัท โบว์ จ ากัด 

เงินลงทุนต้นงวด     140,000            150,000 

บวก ส่วนแบ่งก าไรในกิจการร่วมค้า    22,500   22,500 

หัก  เงินปันผล      (10,000)             (10,000) 
เงินลงทุนปลายงวด     152,500             162,500 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่บริษัทผู้ลงทุนในการร่วมค้าจะต้องน าเสนอ

เพิ่มเติมจากงบการเงินรวม และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย  
บริษัทผู้ลงทุนต้องจัดท างบการเงินรวม เมื่อผู้ลงทุนสามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุน โดยผู้ลงทุนมี
อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ ผู้ลงทุนมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ส่วนได้เสียในการร่วมค้าตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้
ร่วมค้าต้องจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า ด้วยวิธีราคาทุน 
หรือ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช้) 
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 การแสดงบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน จะบันทึกบัญชีเงินลงทุนเริ่มแรก
ด้วยราคาทุน และรับรู้รายได้จากกิจการร่วมค้า เมื่อกิจการร่วมค้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผล
เท่านั้น ดังแสดงได้ตามตารางที่ 8.2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8.2 การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าและผู้ร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

รายการ กิจการร่วมค้า ผู้ร่วมค้า 
1. การบันทึกบัญชเีงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ ณ 
วันท่ีลงทุนเริ่มแรก 

เดบิต   สินทรัพย์                       xx 

          เครดิต    หน้ีสิน               xx 

                            ทุน                   xx     
บันทึกรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินจาก
ผู้ร่วมค้า 

เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้   xx 

           หน้ีสิน                           xx 

       เครดิต สินทรัพย์                      xx 

บันทึกโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กิจการ
ร่วมคา้ 

2. การบันทึกรับเงินปัน
ผลจากกจิการร่วมคา้ 

เดบิต เงินปันผลจ่าย               xx 

          เครดิต เงินปันผลค้างจา่ย xx 

บันทึกการประกาศจ่ายเงินปันผล 

เดบิต เงินปันผลค้างจา่ย         xx 

          เครดิต เงินสด                  xx 

บันทึกการจา่ยเงินปันผล 

เดบิต   เงินปันผลค้างรับ               xx 

          เครดิต  เงินปันผลรับ               xx 

บันทึกรับรู้เงินปันผลจากกิจการร่วมคา้ 

เดบิต    เงินสด                            xx 

          เครดิต เงินปันผลค้างรบั         xx 

บันทึกการจา่ยเงินปันผล 

 

การรับรู้รายการในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.8 

ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 8.8 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 8.7  

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกิจการตามวิธีราคาทุน แสดงได้ดังนี้ 
วันที ่ บริษัท ดอกไม้ จ ากัด 

(กิจการร่วมค้า) 
บริษัท ปอ จ ากัด บริษัท โบว์ จ ากดั 

ม.ค.
1 

เดบิต เงินสด            90,000 

          สินค้าคงเหลือ 60,000 

          ยานพาหนะ    90,000 

          อาคาร          100,000 

    เครดติ   เจ้าหน้ี        50,000 

                   ทุน           290,000 

บันทึกรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
จากผู้ร่วมคา้ 

เดบิต  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

                          140,000 

           เจ้าหน้ี       30,000 

 เครดิต เงินสด           50,000 

             อาคาร         100,000 

             สินค้าคงเหลือ20,000 

บันทึกโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้กิจการร่วมคา้ 

เดบิต เงินลงทุนในการร่วมค้า  
                       150,000 

         เจ้าหน้ี     20,000 
เครดิต เงินสด             40,000 

            ยานพาหนะ     90,000 

            สินค้าคงเหลือ  40,000 

บันทึกโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้กิจการร่วมคา้ 

ธ.ค. 
31 

เดบิต รายได้          100,000 

 เครดิต ต้นทุนขาย         40,000 

               ค่าใชจ้่าย        15,000 
             ก าไรขาดทุน   45,000 

ปิดบัญชีรายได้และค่าใชจ้่ายไป
บัญชีก าไรขาดทุน 

ไม่บันทึกบัญช ี ไม่บันทึกบัญช ี

ธ.ค. 
31 

เดบิต ก าไรขาดทุน   45,000 

 เครดิต  ก าไรสะสม       45,000 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชี
ก าไรสะสม 

ไม่บันทึกบัญช ี ไม่บันทึกบัญช ี

ธ.ค. 
31 

เดบิต เงินปันผลจ่าย 20,000

เครดิตเงินปันผลค้างจา่ย20,000 

บันทึกการประกาศจ่ายเงินปันผล 

เดบิต เงินปันคา้งรับ 10,000 

เครดิต  เงินปันผลรับ    10,000 

บันทึกรับรู้เงินปันผลจากกิจการ
ร่วมคา้ 

เดบิต เงินปันคา้งรับ 10,000 

เครดิต เงินปันผลรับ    10,000 

บันทึกรับรู้เงินปันผลจากกิจการ
ร่วมคา้ 

 

การค านวณเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวดตามวิธีราคาทุน แสดงได้ดังนี้ 
         บริษัท ปอ จ ากัด            บริษัท โบว์ จ ากัด 

เงินลงทุนต้นงวด     140,000            150,000 

บวก ส่วนแบ่งก าไรในกิจการร่วมค้า              -                        - 

หัก  เงินปันผล                 -                                         -          

เงินลงทุนปลายงวด     140,000             150,000 
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บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน  ณ วันสิ้นงวดจะมียอดคงเหลือเท่ากับ ยอด
คงเหลือ ณ วันต้นงวด เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกส่วนได้เสียในการร่วมค้า และนอกจากนี้ในการ
รับเงินปันผลจากการร่วมค้า ให้ถือเป็นรายได้ ไม่ได้บันทึกไปที่บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า ดังเช่น
วิธีส่วนได้เสีย  บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

รายการค้าระหว่างผู้เข้าร่วมการงานกับกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 

 การด าเนินงานร่วมกันนั้นอาจจะมีรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ระหว่างผู้ เข้าร่วม
ด าเนินงานและกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซื้อสินทรัพย์ โดย
วิธีการบัญชีส าหรับรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

1.  การขายหรือการโอนสินทรัพย์ให้แก่การด าเนินงานร่วมกัน     
     เมื่อผู้เข้าร่วมการงานมีการขายหรือโอนสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน

แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้ เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันกับรายอ่ืน และหากกิจการที่
ด าเนินงานร่วมกันนั้นยังคงถือครองสินทรัพย์นั้นอยู่ ผู้เข้าร่วมการด าเนินงานต้องรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์นั้น เฉพาะส่วนที่เป็นส่วนได้เสียของผู้ร่วมด าเนินงาน และหากมี
หลักฐานสนับสนุนว่าสินทรัพย์ที่โอนหรือขายให้มีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ลดลง หรือมีผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ้น ผู้ร่วมด าเนินงานจะต้องรับรู้ผลขาดทุนนั้นทั้งจ านวน 

        จากหลักการข้างต้น เมื่อผู้ร่วมด าเนินงานขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่ด าเนินงาน
ร่วมกัน การค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน จะต้องน าก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน มาคูณด้วยสัดส่วนส่วนได้เสียของผู้ร่วมด าเนินงาน แล้วน า
ก าไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ร่วมด าเนินงานมาปรับปรุง จึงจะได้
ยอดส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 

       การขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ  
 

1.1 การขายสินทรัพย์ท่ีไม่มีค่าเสื่อมราคา  
                          สินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา ได้แก่ ที่ดิน  เมื่อผู้ร่วมด าเนินงานขายที่ดินให้แก่
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกันในราคาที่มีก าไร  ก าไรที่เกิดขึ้นนี้ถือยังว่าไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีการขาย
ที่ดินดังกล่าวออกไปให้บุคคลภายนอก  ดังนั้น ในการค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่
ด าเนินงานร่วมกัน จะต้องน าก าไรจากการขายที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ร่วมด าเนินงาน ไปหัก
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ออกหลังจากน าก าไร(ขาดทุน) จากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน คูณด้วยสัดส่วนส่วนได้เสียของผู้
ร่วมด าเนินงานแล้ว  จึงจะเป็นส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน  
                          ต่อมาหากมีการขายที่ดินออกไปให้บุคคลภายนอก ผู้ร่วมด าเนินงานจะต้องรับรู้
ก าไรจากการขายที่ดินนั้น เป็น 2 ส่วน คือ ก าไรจากการขายที่ดินที่เคยตัดออกไปในปีที่มีการขาย
ตามสัดส่วนในกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน และก าไรส่วนที่เกิดจากการขายที่ดินให้บุคคลภายนอก  

ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.9 และ ตัวอย่างที่ 8.10 ต่อไปนี ้
    
ตัวอย่างที่ 8.9   วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สมจริง จ ากัด  ตกลงท าสัญญาต้ังกิจการร่วมการ
งาน โดยถือเป็นการด าเนินงานร่วมกันกับ บริษัท สมจัง จ ากัด ด้วยเงินลงทุน 400,000 และ 
600,000 ตามล าดับ ในสัญญาทั้งสองกิจการตกลงแบ่งผลก าไร(ขาดทุน) ในอัตรา 40 : 60 

ตามล าดับ ในระหว่างปี 25x1 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ 
 บริษัท สมจริง จ ากัด ขายที่ดินให้กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน ในราคา 52,000 บาท โดย
บริษัท สมจริง จ ากัด รวมก าไรไว้ 30% ของราคาทุน 

 ในปี 25x1 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ 150,000 บาท  
 

การค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน แสดงได้ดังนี้ 
1.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สมจริง จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน   150,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย             40% 

 ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท สมจริง จ ากัด     60,000 

 หัก ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายที่ดิน (12,000 x 40%)     (4,800) 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    55,200 

 

2.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สมจัง จ ากัด    
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน   150,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย             60% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    90,000 
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ตัวอย่างที่ 8.10 จากข้อมูลในตัวอย่าง 8.9 ต่อมาปี 25x2 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันได้ขายที่ดินที่
ซื้อมาจากบริษัท สมจริง จ ากัด ให้กับบุคคลภายนอกในราคาที่รวมก าไรไว้ 20,000 บาท ระหว่างปี 
25x2 กิจการร่วมค้ามีก าไรสุทธิ 180,000 บาท  
 

การค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน แสดงได้ดังนี้ 
1.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สมจริง จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    180,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              40% 

 ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท สมจริง จ ากัด      72,000 

 บวก ก าไรที่เกิดขึ้นจากการขายท่ีดิน (12,000 x 40%)        4,800 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน     76,800 

 

2.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สมจัง จ ากัด    
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    180,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              60% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    108,000 

 

1.2 การขายสินทรัพย์ท่ีมีค่าเสื่อมราคา  
                          สินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาเช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร เมื่อมีการขาย
สินทรัพย์ระหว่างกันในราคาที่รวมก าไร ในการค านวณก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน มี
วิธีการค านวณเช่นเดียวกับกรณีการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา นั้นคือให้น าก าไรจากการ
ขายสินทรัพย์ไปหักออกจากการค านวณก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน แต่ต่างกันตรงที่ 
กิจการที่เป็นผู้ซื้อสินทรัพย์จะมีการบันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นในการก่อให้เกิดรายได้จะถือว่าก าไรนั้นได้เกิดขึ้นแล้วตามสัดส่วนที่มี
การใช้งาน ดังนั้น จะมีการทยอยรับรู้ค่าเสื่อมราคาเป็นรายได้ตามส่วนการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
ในแต่ละงวดจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน  ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.11  และ ตัวอย่างที่ 8.12 

 

 



บทที่ 8 การบัญชีส าหรับการร่วมการงาน หน้า | 427 

 

ตัวอย่างที่ 8.11 บริษัท หนึ่ง จ ากัด บริษัท สอง จ ากัด และ บริษัท สาม จ ากัด ตกลงท าสัญญาต้ัง
กิจการร่วมการงาน โดยถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 เพื่อผลิต
เครื่องส าอางค์  โดยมีสัดส่วนการลงทุน 30 : 30 : 40 ตามล าดับ  

ในระหว่างปี 25x2 เกิดรายการระหว่างกัน ดังนี้ 
วันที่ 29 ธันวาคม 25x2 บริษัท หนึ่ง จ ากัด ขายอุปกรณ์ให้กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันใน

ราคาที่รวมก าไรไว้ 40,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์นี้มีอายุการใช้งานคงเหลือ 4 ปี ไม่มีมูลค่าซาก กิจการ
ใช้วิธีเส้นตรงในการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในปี 25x2 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ 300,000 บาท  
 

การค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน แสดงได้ดังนี้ 
1.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท หนึ่ง จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    300,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              30% 

 ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท หนึ่ง จ ากัด      90,000 

 หัก ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอุปกรณ์ (40,000 x 30%)    (12,000) 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน     78,000 

 

2.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สอง จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    300,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              30% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน     90,000 

 

3.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สาม จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    300,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              40% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน   120,000 
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ตัวอย่างที่ 8.12 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 8.11 ต่อมาในปี 25x3 กิจการที่ด าเนินงานร่วมกันยังคง
ใช้อุปกรณ์ที่ซื้อมาจากบริษัท หนึ่ง จ ากัด  และในระหว่างปี 25x3 กิจการที่ด าเนินงานร่วมกันมี
ก าไรสุทธิ 350,000 บาท  
 

การค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน แสดงได้ดังนี้ 
1.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท หนึ่ง จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    350,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              30% 

 ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท หนึ่ง จ ากัด    105,000 

 หัก  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอุปกรณ์ (40,000 x 30%)    (12,000) 

 บวก ตัดจ าหน่ายก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอุปกรณ์  
((40,000/4) x 30%))           3,000 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน     96,000 

 

2.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สอง จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    350,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              30% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน   105,000 

 

3.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท สาม จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    350,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              40% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน   140,000 

 

2. การซื้อสินทรัพย์จากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 

                   เมื่อผู้ร่วมด าเนินงานซื้อสินทรัพย์จากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน ผู้ร่วมด าเนินงาน
ต้องไม่รับรู้ส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนของตนที่กิจการที่ด าเนินงานร่วมกันได้รับจากการขาย
สินทรัพย์นั้น  จนกว่าผู้ร่วมด าเนินงานจะขายสินทรัพย์นั้น ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
จากผู้ร่วมด าเนินงานและกิจการท่ีด าเนินงานร่วมกัน  
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       ผู้ร่วมด าเนินงานต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนที่เกิดขึ้นกับการร่วมการ
ด าเนินงานจากการขายสินทรัพย์นั้นให้กับตนในลักษณะเดียวกับการรับรู้ก าไร เว้นแต่ผลขาดทุน
ดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีเมื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ลดลง หรือมีผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เกิดขึ้น ให้ผู้ร่วมด าเนินงานรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันที  ดังแสดงได้ตามตัวอย่างที่ 8.13 

 

ตัวอย่างที่ 8.13  วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท วันรัฐ จ ากัด และ บริษัท รัฐพร จ ากัด  ตกลงท า
สัญญาต้ังกิจการร่วมการงาน โดยถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อรับเหมาก่อสร้างถนน โดยตก
ลงที่จะแบ่งก าไรขาดทุนกันคนละครึ่ง ในระหว่างปี 25x1 มีรายการดังนี้ 
 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท วันรัฐ จ ากัด และ บริษัท รัฐพร จ ากัด น าเงินสดมาลงทุนคน
ละ 500,000 บาท 

 วันที่ 2 มกราคม 25x1 กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน ขายอุปกรณ์ให้กับบริษัท วันรัฐ จ ากัด 
ในราคา 230,000 บาท โดยรวมก าไรไว้ 30,000 บาท อุปกรณ์นี้มีอายุการใช้งาน 6 ปี ไม่มีราคา
ซาก บริษัทมีนโยบายในการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 

 วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ 100,000 บาท  
 

การค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน แสดงได้ดังนี้ 
1.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท วันรัฐ จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    100,000 

 หัก  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอุปกรณ์     (30,000) 

 บวก ตัดจ าหน่ายก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอุปกรณ์  
((30,000/6)          5,000 

 ก าไรที่ปรับปรุงแล้ว        75,000 

 คูณ ส่วนได้เสีย              50% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน     37,500 

 

2.  ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของบริษัท รัฐพร จ ากัด  
 ก าไรสุทธิของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน    100,000  

 คูณ ส่วนได้เสีย              50% 

 ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน     50,000 

 



หน้า | 430 บทที่ 8 การบัญชีส าหรับการร่วมการงาน 

 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอ่ืน  ได้ก าหนดให้ผู้ร่วมการงาน ต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้ 
 1. กรณีที่การร่วมการงานถือเป็นการด าเนินงานร่วมกันให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

    1.1  ชื่อของการร่วมการงาน 

    1.2  ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่วมการงานนั้น เช่น อธิบายถึงลักษณะ
กิจกรรมของการร่วมการงาน และอธิบายว่ากิจกรรมนั้นมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกิจกรรมของ
กิจการหรือไม่ 

    1.3  สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่วมการงาน และประเทศที่จดทะเบียน
จัดต้ัง หากต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ 

    1.4  สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของหรือส่วนร่วมที่กิจการมีอยู่ และเปิดเผย
สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง 

2. กรณีที่การร่วมการงานถือเป็นการร่วมค้าให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    2.1 ข้อมูลที่ว่าเงินลงทุนในการร่วมค้านั้นวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสียหรือด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

    2.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า 

    2.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า ในกรณีที่กิจการบันทึกเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ถ้าเงินลงทุนน้ันมรีาคาเสนอซ้ือขายในตลาด 

 

สรุป 

การร่วมการงานเป็นการประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือกิจการต้ังแต่สอง
รายขึ้นไปโดยให้มีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้จัดแบ่งประเภทของการร่วมการงานไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
คือ 1) การด าเนินงานร่วมกัน เป็นการร่วมการงานซึ่งผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ
ในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น  2) การร่วมค้า เป็นการ
ร่วมการงานซึ่งผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น  

ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดในข้อตกลงตามสัญญา    โดยการร่วมค้านั้นจะต้องมีการ
จัดต้ังเป็นหน่วยงานแยกต่างหากเท่านั้น  
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1.    บริษัท A จ ากัด และ บริษัท B จ ากัด ร่วมกันจัดต้ังการร่วมการงานขึ้น โดยแยกเป็น
หน่วยงานต่างหากตามกฎหมาย คือ บริษัท C จ ากัด ซึ่งบริษัท A จ ากัด และบริษัท B จ ากัด มีสิทธิ
ในการออกเสียงในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมการงาน 70% และ 30% ตามล าดับ บริษัท C จ ากัด 
จะต้องขายสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้สองบริษัทที่มาร่วมการงานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการ
ขายให้บุคคลอื่น  รายการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 25x1 มีดังนี้ 

1. ยอดขายของบริษัท C จ ากัด รวมทั้งหมดจ านวน 90,000 บาท เกิดจากการขายให้
บริษัท A จ ากัด 63,000 บาท และขายให้บริษัท B จ ากัด 27,000 บาท 

2.  ต้นทุนขายของบริษัท C จ ากัด มีจ านวน 54,000 บาท 

3. บริษัท A จ ากัด ขายสินค้าที่ซื้อจากบริษัท C จ ากัดให้บุคคลภายนอกในราคา 85,000 

บาท 

4. ไม่มีรายการค้าลูกหนี้เจ้าหนี้ค้างช าระระหว่างบริษัททั้งสาม 

5. บริษัท C จ ากัด มีสินทรัพย์คงเหลือคือ บัญชีเงินสด จ านวน 40,000 บาท  
 

ให้ท า 1. ค านวณจ านวนที่บริษัท A จ ากัด ต้องรับรู้ในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

 2. กระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมของบริษัท A จ ากัด 

 

ข้อ 2.   บริษัท เขียว จ ากัด บริษัท เหลือง จ ากัด และ บริษัท แดง จ ากัด ตกลงด าเนินงานร่วมกัน 
ในการผลิตเครื่องบิน  โดยเป็นการร่วมการงานที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ก าไร
ขาดทุนที่เกิดขึ้นแบ่งในอัตราส่วน 4 : 3 : 2 ตามล าดับ และข้อตกลงตามสัญญา มีการก าหนดงาน
ท่ีแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ดังนี้ 
  1.  บริษัท เขียว จ ากัด รับผิดชอบในการผลิตส่วนโครงสร้างที่เป็นตัวเครื่องบิน 

 2.  บริษัท เหลือง จ ากัด รับผิดชอบในการผลิตเครื่องยนต์ 

 3.  บริษัท แดง จ ากัด รับผิดชอบในการประกอบชิ้นส่วนและการจัดหน่าย 

รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นส าหรับเดือนธันวาคม 25x1 มีดังนี้ 
 ธ.ค.  9  บริษัท เขียว จ ากัด ผลิตโครงสร้างที่เป็นตัวเครื่องบิน โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรงใช้
ไป 40,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 12,000 บาท 

 ธ.ค. 15 บริษัท เหลือง จ ากัด ผลิตเครื่องยนต์ โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 30,000 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 9,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 5,000 บาท 



หน้า | 432 บทที่ 8 การบัญชีส าหรับการร่วมการงาน 

 

 ธ.ค. 20 บริษัท แดง จ ากัด มีค่าใช้จ่ายในการประกอบชิ้นส่วน จ านวน 10,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,000 บาท และบริษัท แดง จ ากัด ขายเครื่องบินได้ 200,000 บาท 

 ธ.ค. 31 แบ่งก าไรที่ได้จากการร่วมด าเนินงานและรับช าระเงินที่ค้างระหว่างกัน 

ให้ท า   บันทึกรายการท่ีเกิดขึ้นของแต่ละบริษัท 

 

ข้อ 3.   บริษัท มานี จ ากัด บริษัท มานะ จ ากัด และ บริษัท ชูใจ จ ากัด ตกลงด าเนินงานร่วมกัน ใน
การต่อเรือ  โดยเป็นการร่วมการงานที่ไม่ได้จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ก าไรขาดทุนที่
เกิดขึ้นแบ่งในอัตราส่วน 3 : 4 : 5 ตามล าดับ และข้อตกลงตามสัญญา มีการก าหนดงานที่แต่ละ
ฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ดังนี ้
  1.  บริษัท มานี จ ากัด รับผิดชอบในการผลิตส่วนโครงสร้างของเรือ 

 2.  บริษัท มานะ จ ากัด รับผิดชอบในการผลิตเครื่องยนต์ของเรือ 

 3.  บริษัท ชูใจ จ ากัด รับผิดชอบในการประกอบตัวเรือและการจัดหน่ายเรือ 

รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นส าหรับเดือนกุมภาพันธุ์ 25x1 มีดังนี้ 
 ก.พ.  1  บริษัท มานี จ ากัด ผลิตโครงสร้างของเรือ โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 80,000 
บาท ค่าแรงงานทางตรง 25,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 5,000 บาท 

 ก.พ. 10 บริษัท มานะ จ ากัด ผลิตเครื่องยนต์ของเรือ โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 
34,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 16,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 15,000 บาท 

 ก.พ. 25 บริษัท ชูใจ จ ากัด มีค่าใช้จ่ายในการประกอบตัวเรือ จ านวน 40,000 บาท  และ
นอกจากนี้ บริษัท ชูใจ จ ากัด ขายเรือได้ 335,000 บาท 

 ก.พ. 28 แบ่งก าไรที่ได้จากการร่วมด าเนินงานและรับช าระเงินที่ค้างระหว่างกัน 

 

ให้ท า   บันทึกรายการท่ีเกิดขึ้นของแต่ละบริษัท 

 

ข้อ 4. บริษัท จันทร์ จ ากัด และ บริษัท อังคาร จ ากัด ตกลงร่วมกันด าเนินงานกิจการร่วมค้า คือ 
บริษัท อาทิตย์ จ ากัด เพื่อด าเนินงานสร้างทางด่วน โดยมีสัดส่วนการลงทุนและการแบ่งผลก าไร
ขาดทุน 70 : 30 ตามล าดับ มีข้อมูลการลงทุนดังนี้ 
 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท จันทร์ จ ากัด ลงทุนด้วยเงินสด 50,000 บาท 
ยานพาหนะ 100,000 บาท และ โอนเจ้าหนี้ให้กิจการร่วมค้า 10,000 บาท  ส่วนบริษัท อังคาร  
จ ากัด ลงทุนด้วยเงินสด 40,000 บาท และอุปกรณ์ส านักงาน 20,000 บาท  
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ในระหว่างปี 25x1 กิจการร่วมค้าบริษัท อาทิตย์ จ ากัด  มีรายได้ 180,000 บาท ต้นทุน
ขาย 80,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 20,000 บาท   

 วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท อาทิตย์ จ ากัด มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 50,000 บาท 

 

ให้ท า   1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกิจการ  โดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน 

  2.  ค านวณเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวดตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน 

 

ข้อ 5. บริษัท ยินดี จ ากัด และ บริษัท ปรีดา จ ากัด ตกลงร่วมกันด าเนินงานกิจการร่วมค้า  โดยมี
สัดส่วนการลงทุนและการแบ่งผลก าไรขาดทุน 60 : 40 ตามล าดับ มีข้อมูลการลงทุนดังนี้ 
 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ยินดี จ ากัด ลงทุนด้วยเงินสด 60,000 บาท ยานพาหนะ 
200,000 บาท และ โอนเจ้าหนี้ให้กิจการร่วมค้า 80,000 บาท  ส่วนบริษัท ปรีดา จ ากัด ลงทุนด้วย
เงินสด 100,000 บาท และอุปกรณ์ส านักงาน 20,000 บาท  

ในปี 25x1 กิจการร่วมค้ามีก าไรสุทธิ 200,000 บาท และมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
100,000 บาท  

 

ให้ท า    1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกิจการ  โดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 

  2.  ค านวณเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวดตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ข้อ 6. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท มะลิ จ ากัด  ตกลงท าสัญญาต้ังกิจการร่วมการงาน โดยถือ
เป็นการด าเนินงานร่วมกันกับ บริษัท ดอกบัว จ ากัด ด้วยเงินลงทุน 60,000 และ 40,000 
ตามล าดับ ในสัญญาทั้งสองกิจการตกลงแบ่งผลก าไร(ขาดทุน) ในอัตรา 60 : 40 ตามล าดับ ใน
ระหว่างปี 25x1 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ 
 บริษัท มะลิ จ ากัด ขายที่ดินให้กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน ในราคา 65,000 บาท โดย
บริษัท มะลิ จ ากัด รวมก าไรไว้ 30% ของราคาทุน 

 ในปี 25x1 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ  50,000 บาท  
 

ให้ท า   ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของทั้งสองบริษัท 
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ข้อ 7. จากข้อมูล 6 ต่อมาปี 25x2 กิจการที่ด าเนินงานร่วมกันได้ขายที่ดินที่ซื้อมาจากบริษัท มะลิ 
จ ากัด ให้กับบุคคลภายนอกในราคาที่รวมก าไรไว้ 10,000 บาท ระหว่างปี 25x2 กิจการร่วมค้ามี
ก าไรสุทธิ 80,000 บาท  
ให้ท า   ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของทั้งสองบริษัท 

 

ข้อ 8.  บริษัท ก จ ากัด บริษัท ข จ ากัด และ บริษัท ค จ ากัด ตกลงท าสัญญาต้ังกิจการร่วมการงาน 
โดยถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 เพื่อ ผลิตโทรทัศน์  โดยมีสัดส่วนการ
ลงทุน 30 : 30 : 40 ตามล าดับ  

ในระหว่างปี 25x2 เกิดรายการระหว่างกัน ดังนี้ 
วันที่ 30 ธันวาคม 25X2 บริษัท ก จ ากัด ขายอุปกรณ์ให้กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันใน

ราคาที่รวมก าไรไว้ 50,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์นี้มีอายุการใช้งานคงเหลือ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซาก กิจการ
ใช้วิธีเส้นตรงในการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในปี 25x2 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ 200,000 บาท  
ให้ท า   ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของทั้งสามบริษัท 

 

ข้อ 9.  จากข้อมูลในข้อ 8 ต่อมาในปี 25x3 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันยังคงใช้อุปกรณ์ที่ซื้อมา
จากบริษัท ก จ ากัด  และในระหว่างปี 25x3 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ 250,000 บาท  
ให้ท า   ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของทั้งสามบริษัท 

 

ข้อ 10. บริษัท สายใจ จ ากัด บริษัท สายน้ า จ ากัด และ บริษัท สายฝน จ ากัด ตกลงท าสัญญาต้ัง
กิจการร่วมการงาน โดยถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 เพื่อ ผลิตเสื้อผ้า  
โดยมีสัดส่วนการลงทุน 20 : 30 : 50 ตามล าดับ ในระหว่างปี 25x1 เกิดรายการระหว่างกัน ดังนี้ 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สายใจ จ ากัด บริษัท สายน้ า จ ากัด และ บริษัท สายฝน 
จ ากัด น าเงินมาลงทุนตามล าดับ ดังนี้ 200,000 บาท 300,000 บาท และ 500,000 บาท  

วันที่ 30 ธันวาคม 25x1 บริษัท สายใจ จ ากัด ขายอุปกรณ์ให้กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน
ในราคาที่รวมก าไรไว้ 30,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์นี้มีอายุการใช้งานคงเหลือ 5 ปี ไม่มีมูลค่าซาก 
กิจการใช้วิธีเส้นตรงในการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในปี 25x1 กิจการท่ีด าเนินงานร่วมกันมีก าไรสุทธิ 180,000 บาท  
ให้ท า   ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันของทั้งสามบริษัท 
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การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 

 

 การจัดท างบการเงินรวมของกิจการโดยทั่วๆ ไป จะเกิดจากการบันทึกบัญชีที่สมบูรณ์ตาม
หลักบัญชีคู่ นั้นคือเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะมีการบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต และด้านเครดิตด้วย
จ านวนเงินที่เท่ากันทั้งสองด้าน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกิจการสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชี และความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนได้ แต่ส าหรับ
ธุรกิจที่มีขนาดเล็ก  การบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่อาจเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีปริมาณของ
รายการค้าเกิดขึ้นไม่มาก และรายการค้าไม่มีความซับซ้อนมากนัก เจ้าของกิจการอาจจะบันทึก
บัญชีเอง โดยที่ไม่ได้มีการจ้างพนักงานบัญชีเพื่อมาบันทึกบัญชีโดยเฉพาะ  ดังนั้นการบันทึกบัญชี
อาจจะมีการจดบันทึกเฉพาะรายการส าคัญ ๆ บางรายการเช่น รายการรับเงินจ่ายเงิน รายละเอียด
ลูกหนี้เจ้าหนี้  บางรายการอาจมีการบันทึกเพียงด้านเดบิตอย่างเดียว หรือบางรายการบันทึกด้าน
เครดิตอย่างเดียว จึงท าให้รายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งการบันทึกรายการค้าที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการบัญชีคู่นี้เรียกว่า บัญชีเดี่ยว 

 

สมุดบัญชีที่ใช้ในกิจการท่ีบันทึกบัญชีไว้ไม่สมบูรณ์ 
 กิจการท่ีบันทึกบัญชีไว้ไม่สมบูรณ์อาจจะใช้สมุดบัญชีตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะ
ใช้สมุดบัญชีอ่ืนที่จัดท าขึ้นเองก็ได้ ซึ่งสมุดบัญชีที่พบบ่อยในกิจการลักษณะนี้ได้แก่ (สุรชัย เอม
อักษร, 2555 : 6-1) 

 

1. สมุดเงินสด 

      กิจการใช้สมุดเงินสด ในการบันทึกรายการรับเงินสดและจ่ายเงินสดในแต่ละวัน โดย
ในสมุดเงินสดจะท าให้กิจการได้รู้ว่า กิจการได้รับเงินสดมาจากไหน และใช้จ่ายเงินสดไปเพื่อ
อะไรบ้าง อีกทั้งยังช่วยให้กิจการสามารถหายอดคงเหลือของเงินสดในแต่ละวันได้ 

 

2. สมุดบัญชีแยกประเภท 

                   กิจการใช้สมุดบัญชีแยกประเภท ในการจดบันทึกรายการ บางรายการที่กิจการมี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น เช่น  
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        บัญชีลูกหนี้  กิจการใช้บันทึกเมื่อมีการขายเป็นเงินเชื่อ โดยบันทึกว่าได้มีการขายให้
ลูกหนี้คนใดบ้าง และลูกหนี้มีการจ่ายช าระหนี้จ านวนเท่าใด คงเหลือยอดลูกหนี้เท่าใด  
        บัญชีเจ้าหนี้ กิจการใช้บันทึกเมื่อมีการซื้อเป็นเงินเชื่อ โดยบันทึกว่าได้มีการซื้อจาก
เจ้าหนี้รายใด และมีการจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้จ านวนเท่าใด คงเหลือยอดเจ้าหนี้เท่าใด 

                    บัญชีทุนและบัญชีเงินถอน กิจการใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ตนเองน ามา
ลงทุน และถอนทุนไปเป็นจ านวนเท่าใด 

                    บัญชีสินทรัพย์ถาวรของกิจการ กิจการใช้บันทึกสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่มีว่าจ านวน
เท่าใด และซื้อมาเมื่อใด 

 

3. สมุดรายวันท่ัวไป 

                   สมุดรายวันทั่วไป กิจการใช้บันทึกรายการที่ไม่ได้รับหรือจ่ายเงินสด เช่น การซื้อ
สินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ 

 

การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด 
วันหนึ่ง ว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเป็นจ านวนเท่าใด   
 การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับกิจการท่ีบันทึกบัญชีไว้ไม่สมบูรณ์ จะท าโดยการ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ รวมถึงการสอบถามข้อมูลจาก
เจ้าของกิจการ ดังนี้ 
 

1. เงินสด 

                   เงินสดคงเหลือ สามารถหาได้จากการตรวจนับแล้วน ามาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ
ในสมุดเงินสด ที่เจ้าของได้มีการจดบันทึกไว้ 
 

2. เงินฝากธนาคาร 

                   เงินฝากธนาคารคงเหลือ สามารถดูได้จากยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
เปรียบเทียบกับใบแจ้งยอดเงินฝากของธนาคาร 
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3. ลูกหนี้ 
                   ลูกหนี้คงเหลือ หาได้จากการรวมยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้ที่เจ้าของได้มีการจด
บันทึกไว้ หรือ รวบรวมจากใบส่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับช าระ แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน 
นอกจากน้ีกิจการควรค านึงถึงจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยให้ประมาณเป็นหนี้สงสัยจะ
สูญ แล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน และต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แสดงเป็นยอดหักจาก
ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

4. ตั๋วเงินรับ 

                   ต๋ัวเงินรับ หาได้โดยการสอบถามเจ้าของว่ามีตั๋วเงินรับอยู่มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้ง
ขอดูเอกสารต๋ัวเงิน ที่กิจการมีอยู่เปรียบเทียบกัน 

 

5. รายได้ค้างรับ  

                   รายได้ค้างรับ หาได้โดยการสอบถามเจ้าของกิจการว่า มีรายได้อะไรบ้างที่ควรจะ
ได้รับแต่ยังไม่ได้รับ หรืออาจจะสังเกตจากการรับเงินรายได้ค้างรับครั้งสุดท้าย 

 

6. สินค้าคงเหลือ 

                   สินค้าคงเหลือ หาได้โดยการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี ซึ่ง
การตีราคาสินค้าคงเหลือที่นิยมใช้ คือ วิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า 

 

7. วัสดุส านักงาน 

วัสดุส านักงาน หาได้โดยการตรวจนับเช่นเดียวกันกับสินค้าคงเหลือ 

 

8. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
                   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หาได้โดยการสอบถามเจ้าของกิจการว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
ที่จ่ายแล้วให้ประโยชน์เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี หรือ ใช้การสังเกตรายจ่ายจากบัญชีเงินสด
ว่ามีรายการใดที่เป็นการจ่ายที่รวมส่วนของงวดบัญชีต่อไปเอาไว้ด้วย  หรือการขอดูเงื่อนไขการ
จ่ายเงินจากเอกสารการจ่ายเงิน เช่น กรมธรรม์ประกันภัย  
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
                   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หาได้โดยการตรวจนับและสอบถามจากเจ้าของกิจการ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับทะเบียนสินทรัพย์ หรือสามารถดูการซื้อการขายสินทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก
บัญชีเงินสด ทั้งนี้เพื่อให้ทราบราคาทุนของสินทรัพย์ และเมื่อทราบราคาทุนแล้วต้องค านึงถึงอายุ
การใช้งาน ซึ่งจะน าไปค านวณหาค่าเสื่อมราคาเพื่อแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน  และ
ค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมเพื่อแสดงเป็นยอดหักจากราคาทุนของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน  
 

10. เจ้าหนี้ 
                   เจ้าหนี้ หาได้โดยการรวบรวมเอกสาร ใบก ากับสินค้า ใบส่งสินค้า หรือใบแจ้งหนี้
ค่าบริการจากผู้ขายท่ียังไม่ได้มีการช าระ และน าไปเปรียบเทียบกับบัญชีเจ้าหนี้รายตัวที่ได้มีการจด
บันทึกไว้ 
 

11. ตั๋วเงินจ่าย 

                   ต๋ัวเงินจ่าย หาได้โดยการสอบถามเจ้าของกิจการ ว่ามีข้อผูกพันที่กิจการจะต้องช าระ
เงินตามต๋ัวเงินบ้างหรือไม่ หรืออาจจะดูเพิ่มเติมได้จากหลักฐานการซื้อ หรือการกู้ยืมเงินของ
กิจการ ว่ามีรายการใดที่เป็นการซื้อหรือการกู้ยืมเงินโดยการออกต๋ัวเงินบ้างหรือไม่ 
 

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

                   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หาได้โดยการสอบถามเจ้าของกิจการ ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่กิจการยัง
ไม่ได้จ่ายบ้างหรือไม่ พร้อมทั้งสังเกตจากการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายก่อนวันปิดบัญชีว่าครบถ้วน
หรือไม่ 
 

13. รายได้รับล่วงหน้า 
                   รายได้รับล่วงหน้า หาได้โดยการสอบถามเจ้าของกิจการ ว่ามีการรับเงินรายการใดที่
เป็นการรับเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าบ้างหรือไม่ พร้อมทั้งดูเอกสาร
ประกอบว่ามีรายรับใดบ้างที่เป็นส่วนของงวดบัญชีถัดไป 
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14. เงินกู้ 
                   เงินกู้ หาได้โดยการสอบถามเจ้าของกิจการว่ามีการกู้ยืมเงินหรือไม่ พร้อมทั้งขอดู
เอกสารประกอบ เช่น สัญญากู้เงิน  นอกจากนี้อาจจะดูเพิ่มเติมได้จากบัญชีเงินสดว่ามีการรับเงิน
และจ่ายส าหรับการการกู้ยืมเงินหรือไม่ 
 

15. ทุนหรือส่วนของเจ้าของ 
                   ทุนหรือส่วนของเจ้าของ สามารถหาได้จาก สมการบัญชี คือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + 

ส่วนของเจ้าของ  หลังจากที่สามารถหายอดสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ก็จะ
สามารถหาทุนของกิจการได้ โดยการน าสินทรัพย์หักออกด้วยหนี้สิน ก็จะได้ทุน ถ้าต้องการทราบ
ยอดทุนวันต้นงวดก็ให้ใช้ยอดสินทรัพย์และหนี้สิน ในวันต้นงวด แต่ถ้าต้องการทราบยอดทุนวันสิ้น
งวดก็ใช้ยอดสินทรัพย์และหนี้สินในวันสิ้นงวด 

 

การจัดท างบก าไรขาดทุน 

 งบก าไรขาดทุน เป็นงบที่จัดท าขึ้นเพื่อให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ ว่า
มีรายได้  ค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 

 การจัดท างบก าไรขาดทุน ส าหรับกิจการที่บันทึกบัญชีไว้ไม่สมบูรณ์ สามารถจัดท าได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด และ 
วันสิ้นงวด เพื่อหายอดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมไปถึงรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินทรัพย์ และ
หนี้สิน ที่ไม่ได้เกิดจากการจ่ายเงินสด เช่น การต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการบันทึกค่าเสื่อม
ราคาสะสม นอกจากนี้ต้องใช้รายละเอียดจากสมุดเงินสด ที่มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับ
เงินจ่ายเงิน   
 การจัดท างบก าไรขาดทุนสามารถจัดท าได้ 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจการ
ว่ามีความต้องการที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานหรือไม่ ดังนี้ 
 

1. กิจการไม่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

                   ถ้าเจ้าของกิจการต้องการทราบเฉพาะยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิของกิจการ  โดยที่ไม่
ต้องการทราบรายละเอียดของรายได้ค่าใช้จ่ายว่าประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง นักบัญชีสามารถ
ค านวณได้โดยการ น ายอดทุนหรือส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด เปรียบเทียบกัน 
ถ้าหากยอดทุน ณ วันสิ้นงวด สูงกว่ายอดทุน ณ วันต้นงวด แสดงว่ากิจการมีผลก าไร  แต่หากยอด
ทุน ณ วันสิ้นงวด ต่ ากว่ายอดทุน ณ วันต้นงวด แสดงว่ามีกิจการมีผลขาดทุน แต่หากในระหว่างปี
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กิจการมีการเพิ่มทุน ลดทุน หรือถอนใช้ส่วนตัว จะต้องน ายอดดังกล่าวมาพิจารณาด้วย โดยการ
ค านวณจะแสดงได้ดังนี้ 

ทุน ณ วันสิ้นงวด      XXX 

 หัก  ทุน ณ วันต้นงวด    XXX 

  บวก ลงทุนเพิ่ม     XXX 

        XXX 

  หัก ถอนทุน               (XXX) 

  หัก ถอนใช้ส่วนตัว   (XXX)  XXX 

 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ      XXX 

 

การค านวณก าไร(ขาดทุน)สุทธิ แสดงดังตัวอย่างที่ 9.1 ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 9.1  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 ร้านรัฐพรการค้า ได้ลงทุนเปิดร้านขายเสื้อผ้า โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน ดังนี้ 
 วันที่ 1 มกราคม 25x1   ลงทุน  100,000 บาท 

 วันที่ 15 สิงหาคม 25x1 ลงทุนเพิ่ม   50,000 บาท 

 วันที่ 30 กันยายน 25x1  ถอนใช้ส่วนตัว   10,000 บาท 

 วันที่ 31 ตุลาคม 25x1 ถอนทุน    30,000 บาท 

 วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  มีเงนิทุนคงเหลือ 200,000 บาท 

การค านวณก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
 ทุน ณ วันสิ้นงวด      200,000 

 หัก  ทุน ณ วันต้นงวด   100,000 

  บวก ลงทุนเพิ่ม      50,000 

       150,000 

  หัก ถอนทุน     (30,000) 

  หัก ถอนใช้ส่วนตัว    (10,000) 110,000 

 ก าไรสุทธิ         90,000 
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2. กิจการต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

                   กรณีที่ฝ่ายบริหารต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกิจการ ว่า
ประกอบด้วยรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจ านวนเท่าใด นักบัญชีจะต้องค านวณหายอดต่าง ๆ 
ในแต่ละบัญชีของงบก าไรขาดทุน ดังนี้ 
 

2.1 การค านวณหายอดขาย 

                          โดยปกติยอดขายจะประกอบไปด้วย การขายเป็นเงินสดและการขายเป็นเงินเชื่อ 
การขายเป็นเงินสดสามารถหาได้จากสมุดเงินสด ส่วนการขายเป็นเงินเชื่อหาได้จากการวิเคราะห์
บัญชีลูกหนี้ และบัญชีต๋ัวเงินรับ(หากขายสินค้าและรับช าระเป็นต๋ัวเงินรับ) ที่เพิ่ มขึ้นระหว่างปี  
บวกด้วยการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่าย และการตัดหนี้สูญ ดังนี้ 
 ยอดขายเป็นเงินสด      XXX 

 ยอดขายเป็นเงินเชื่อ : 
   ลูกหนี้การค้าสิ้นงวด    XXX 

   ต๋ัวเงินรับสิ้นงวด     XXX 

   บวก เงินรับช าระหนี้จากลูกหนี้  XXX 

                                             เก็บเงินตามต๋ัวเงินรับ  XXX 

           รับคืนสินค้า   XXX 

           ส่วนลดจ่าย   XXX 

           หนี้สูญ    XXX 

    รวม     XXX 

   หัก  ลูกหนี้การค้าต้นงวด   XXX 

          ต๋ัวเงินรับต้นงวด   XXX     (XXX) XXX    

 ยอดขายท้ังสิ้น       XXX 

   

2.2 การค านวณหายอดซื้อ 

ยอดซื้อประกอบด้วยการซื้อที่เป็นเงินสด และซื้อเป็นเงินเชื่อ  ยอดซื้อเป็นเงินสด 

สามารถหาได้จากสมุดเงินสด ส่วนการซื้อเป็นเงินเชื่อหาได้จากการวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้ และ
บัญชีต๋ัวเงินจ่าย (หากมีการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสินค้าเป็นต๋ัวเงินจ่าย) ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี  บวกด้วย
การส่งคืนสินค้า และส่วนลดรับ ดังนี้ 
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 ยอดซื้อเป็นเงินสด      XXX 

 ยอดซื้อเป็นเงินเชื่อ : 
   เจ้าหนี้การค้าสิ้นงวด    XXX 

   ต๋ัวเงินจ่ายสิ้นงวด    XXX 

   บวก เงินจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้  XXX 

                                             เงินจ่ายช าระต๋ัวเงินจ่าย  XXX 

           ส่งคืนสินค้า   XXX 

           ส่วนลดรับ    XXX 

    รวม     XXX 

   หัก  เจ้าหนี้การค้าต้นงวด   XXX 

          ต๋ัวเงินจ่ายต้นงวด   XXX     (XXX) XXX    

  ยอดซื้อทั้งสิ้น       XXX  

 

2.3 การค านวณหายอดรายได้อื่น ๆ 

                          รายได้อ่ืน ๆ หมายถึงรายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการขาย เช่น รายได้ค่า
เช่า ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ  รายได้อ่ืน ๆ นี้สามารถหาได้จากการรวมรายได้ที่ได้รับเป็นเงินสดใน
ระหว่างปี ปรับปรุงด้วยรายได้ค้างรับ และรายได้รับล่วงหน้า ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด ดังนี้ 
 รายได้ที่เป็นเงินสด      XXX 

  บวก รายได้ค้างรับสิ้นงวด    XXX 

                                 รายได้รับล่วงหน้าต้นงวด    XXX XXX 

   รวม       XXX 

  หัก   รายได้ค้างรับต้นงวด    XXX 

                                 รายได้รับล่วงหน้าสิ้นงวด    XXX    (XXX) 
       ยอดรายได้ทั้งสิ้น      XXX  

 

2.4 การค านวณหายอดวัสดุส านักงานใช้ไป 

                          ยอดวัสดุส านักงานใช้ไปหาได้จากยอดซื้อวัสดุส านักงานจากสมุดเงินสด 
ปรับปรุงด้วย วัสดุส านักงานคงเหลือ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด ดังนี้ 
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 วัสดุส านักงานคงเหลือต้นงวด     XXX 

 บวก เงินจ่ายซื้อวัสดุส านักงานระหว่างปี    XXX 

   รวม       XXX 

 หัก วัสดุส านักงานคงเหลือสิ้นงวด     XXX 

 วัสดุส านักงานใช้ไป      XXX 

 

2.5 การค านวณหายอดหนี้สงสัยจะสูญ 

                          หากกิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไม่ได้ ดังนั้น  กิจการจึงควรที่จะมีการประมาณจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นี้เป็น
หนี้สงสัยจะสูญ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในงบก าไรขาดทุน  และแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ เป็นยอดหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค านวณหายอดหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับงวดนั้น จะต้องพิจารณาจากยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด 
ประกอบกับการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปี ดังนี้ 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสิ้นงวด     XXX 

 บวก หนี้สูญ       XXX 

   รวม       XXX 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นงวด     XXX 

 หนี้สงสัยจะสูญ        XXX 

 

2.6 การค านวณหายอดค่าเสื่อมราคา 
                          การค านวณค่าเสื่อมราคา ถือเป็นการตัดราคาทุนของสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับงวดในแต่ละงวดตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องมีการค านวณค่า
เสื่อมราคาได้แก่ อาคารและอุปกรณ์  ซึ่งโดยทั่วไป การค านวณค่าเสื่อมราคาสามารถท าได้หลาย
วิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธีผลรวมจ านวนปี หรือวิธีตามจ านวนผลผลิต โดยส่วนมากนิยมใช้วิธีเส้นตรง 
ซึ่งในเนื้อหาในบทนี้จะได้อธิบายเฉพาะวิธีเส้นตรง โดยแยกพิจารณา ได้ดังนี้ 
 

2.6.1 สินทรัพย์ท่ีใช้งานเต็มปี 
                                       สินทรัพย์ที่ใช้งานตลอดทั้งปี ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาเต็มปี  โดยใช้
ราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยมูลค่าซาก แล้วหารด้วยอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น หรืออาจจะ
ใช้อัตราค่าเสื่อมราคาคูณด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ 
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2.6.2 สินทรัพย์ท่ีซื้อเพิ่มระหว่างปี 
                                       สินทรัพย์ที่มีการซื้อเพิ่มระหว่างปี  ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาต้ังแต่วันที่
ซื้อมาจนถึงวันสิ้นปี 

2.6.3 สินทรัพย์ท่ีซื้อมาก่อนแต่มาจ าหน่ายในงวดนี้ 
                                       สินทรัพย์ที่ซื้อมาก่อนแล้วจ าหน่ายในงวดนี้ ให้ค านวณค่าเสื่อมราคา
ต้ังแต่วันต้นงวดจนถึงวันที่จ าหน่ายไป  

2.6.4 สินทรัพย์ท่ีซื้อมาและจ าหน่ายในปีเดียวกัน 

                                       สินทรัพย์ที่ซื้อมาและจ าหน่ายในปีเดียวกัน ให้ค านวณค่าเสื่อมราคา 
ต้ังแต่วันที่ซื้อมาถึงวันที่จ าหน่ายไป 

 

2.7 การค านวณหายอดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

                          ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก ซื้อ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคา และวัสดุ
ส านักงานใช้ไป เช่น ค่าแรง เงินเดือน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า หรือดอกเบี้ยจ่าย จะหาได้จากสมุดเงิน
สดที่มีการจ่ายไปในระหว่างงวด แต่ถ้ามีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ 
วันต้นงวดและวันสิ้นงวด ก็จะต้องมีการน ารายการดังกล่าวมาปรับปรุงกับ จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง
ในระหว่างปี ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด      XXX 

  บวก ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสิ้นงวด    XXX 

                                 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าต้นงวด   XXX XXX 

   รวม       XXX 

  หัก   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นงวด    XXX 

                                 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสิ้นงวด   XXX    (XXX) 
       ยอดค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น      XXX  

 

 การจัดท างบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไว้ไม่สมบูรณ์แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 9.2 ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 9.2  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของร้านสุริสาการค้า ซึ่งไม่ได้บันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ 

ร้านสุริสาการค้า 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสด        37,000 

  ลูกหนี้การค้า     10,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (1,000)    9,000 

  ต๋ัวเงินรับ       15,000 

  สินค้าคงเหลือ       39,000 

  วัสดุส านักงาน       12,000 

  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า     17,000 

  ดอกเบี้ยค้างรับ       10,000 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              139,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  อุปกรณ์ส านักงาน              30,000   

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม               (6,000)  24,000 

  ที่ดิน        20,000 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               44,000 

   รวมสินทรัพย์               183,000 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้การค้า       22,000 

  ต๋ัวเงินจ่าย       19,000 

  ค่าโฆษณาค้างจ่าย        9,000 

  ค่าเช่ารับล่วงหน้า        5,000 

   รวมหนี้สิน                 55,000 

ส่วนของเจ้าของ 
  ทุน                 128,000 

         รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                    183,000  

 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x2 มีดังนี้ 
รายรับ : 

  รับเงินสดจากการขายสินค้า            69,000 

  รับเงินสดจากการขายอุปกรณ์ส านักงาน           10,000  
  เก็บเงินจากลูกหนี้             39,000 

  เก็บเงินจากต๋ัวเงินรับ             28,000 

  รับดอกเบี้ย              27,000 

  รับค่าเช่า              22,000 

รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า             18,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้            20,000 

  จ่ายช าระตั๋วเงินจ่าย                        15,000 

  จ่ายเงินสดซื้อวัสดุส านักงาน              6,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อที่ดิน             25,000 

  จ่ายค่าเบี้ยประกัน             22,000 

  จ่ายค่าโฆษณา              19,000 

  จ่ายเงินเดือน              11,000 

  จ่ายค่าขนส่งเข้า                4,000 

  เจ้าของกิจการถอนไปใช้ส่วนตัว              8,000 
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ข้อมูลเพิ่มเติม  :  
1. สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บางรายการ มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

   ลูกหนี้                 15,000 บาท เจ้าหนี้  23,000 บาท 

  ต๋ัวเงินรับ                12,000 บาท ต๋ัวเงินจ่าย 17,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน        9,000 บาท สินค้าคงเหลือ 35,000 บาท 

  ดอกเบี้ยค้างรับ     13,000 บาท ค่าเช่ารับล่วงหน้า 9,000 บาท 

  ค่าโฆษณาค้างจ่าย      8,000 บาท  

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 14,000 บาท 

2. ระหว่างปีมีการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหน้ีสูญ จ านวน 800 บาท และ กิจการมีนโยบายต้ัง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10% ของยอดลูกหนี้สิ้นปี 

3. ในระหว่างปีมีการส่งคืนสินค้า 2,000 บาท และ ได้รับส่วนลดรับ 1,000 บาท 

4. ในปี 25x2 มีการรับคืนสินค้า  5,000 บาท และส่วนลดจ่าย 4,000 บาท 

5. กิจการขายอุปกรณ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x2 โดยอุปกรณ์นี้กิจการซื้อมาเมื่อวันที่ 1
มกราคม 25x1 ในราคาทุน 10,000 บาท  กิจการมีนโยบายคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 
10% ต่อปี  

 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถน าไปจัดท างบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได้ดังนี้ 
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ร้านสุริสาการค้า 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

ขายสินค้า (1)                  147,800 

หัก รับคืนสินค้า        5,000 

     ส่วนลดจ่าย        4,000     9,000 

ขายสุทธิ                  138,800 

หัก ต้นทุนขาย 

 สินค้าคงเหลือต้นงวด    39,000 

 บวก ซื้อสินค้าสุทธิ     

         ซื้อสินค้า (2)             55,000 

         บวก  ค่าขนส่งเข้า    4,000  

                59,000 

         หัก ส่งคืนสินค้า    2,000  

   ส่วนลดรับ       1,000   3,000              56,000     

 สินคา้ที่มีไว้เพื่อขาย                95,000 

 หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด               35,000              60,000 

ก าไรขั้นต้น         78,800 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : 
 ค่าเสื่อมราคา (3)      2,500 

 หนี้สงสัยจะสูญ (4)      1,300 

 วัสดุส านักงานใช้ไป (5)      9,000 

 ค่าเบี้ยประกัน (6)    25,000 

 ค่าโฆษณา (7)     18,000 

 เงินเดือน                 11,000            66,800 

ก าไรจากการด าเนินงาน                 12,000 
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รายได้อ่ืน : 

 ดอกเบี้ยรับ  (8)     30,000 

 ค่าเช่ารับ (9)     18,000    

ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (10)                1,500                           49,500 

ก าไรสุทธิ          61,500 

 

รายละเอียดการค านวณ 

(1) ค านวณยอดขาย    

  ขายเงินสด        69,000 

  ขายเงินเชื่อ : 
   ลูกหนี้สิ้นงวด    15,000 

   ต๋ัวเงินรับสิ้นงวด    12,000 

   บวก หนี้สูญ         800 

           รับคืนสินค้า     5,000 

        ส่วนลดจ่าย     4,000 

        รับช าระหนี้จากลูกหนี้  39,000 

                      รับช าระจากต๋ัวเงินรับ  28,000   

                  103,800 

   หัก  ลูกหนี้ต้นงวด   10,000  

          ต๋ัวเงินรับต้นงวด   15,000              78,800  

  ขายรวม                  147,800 
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(2) ค านวณยอดซื้อ 

  ซื้อเงินสด       18,000 

  ซื้อเงินเชื่อ : 
   เจ้าหนี้สิ้นงวด    23,000 

   ต๋ัวเงินจ่ายสิ้นงวด   17,000 

   บวก จ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้   20,000 

           จ่ายช าระต๋ัวเงินจ่าย  15,000 

           ส่งคืนสินค้า     2,000 

           ส่วนลดรับ      1,000 

                    78,000 

   หัก เจ้าหนี้คงเหลือต้นงวด              22,000 

                   ต๋ัวเงินจ่ายต้นงวด               19,000  37,000 

  ซื้อรวม                   55,000 

 

(3) ค่าเสื่อมราคา 
      ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส่วนที่ยังไม่ได้ขาย  (20,000 X 10% X 1 ปี) =      2,000 

      บวก ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส่วนที่ขายไป (10,000 X 10% X 6/12) =         500 

      ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด                 2,500 

 

(4) หน้ีสงสัยจะสูญ  
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นงวด     1,000 

หัก ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ                             800 

 คงเหลือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  200 

 หัก ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10%ของลูกหนี้สิ้นปี(15,000 X 10%) 1,500 

 คงเหลือหน้ีสงสัยจะสูญ                 1,300 
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(5) วัสดุส านักงานใช้ไป 

 วัสดุส านักงานต้นงวด      12,000 

 บวก ซื้อวัสดุส านักงาน        6,000 

         18,000 

 หัก วัสดุส านักงานสิ้นงวด       9,000 

 วัสดุส านักงานใช้ไป        9,000 

 

(6) ค่าเบี้ยประกัน 

 จ่ายค่าเบี้ยประกัน      22,000 

 บวก  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าต้นงวด    17,000 

         39,000 

 หัก ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าสิ้นงวด    14,000 

 ค่าเบี้ยประกัน       25,000 

 

(7) ค่าโฆษณา 
 จ่ายค่าโฆษณา                  19,000 

 บวก  ค่าโฆษณาค้างจ่ายสิ้นงวด       8,000 

         27,000 

 หัก  ค่าโฆษณาค้างจ่ายต้นงวด       9,000 

 ค่าโฆษณา       18,000 

 

(8) ดอกเบี้ยรับ 

 รับดอกเบี้ย       27,000 

 บวก  ดอกเบี้ยค้างรับสิ้นงวด     13,000 

         40,000 

 หัก ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด     10,000 

 ดอกเบี้ยรับ       30,000 
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(9) ค่าเช่ารับ 

 รับค่าเช่า                  22,000 

 บวก  ค่าเช่ารับล่วงหน้าต้นงวด       5,000 

         27,000 

 หัก  ค่าเช่ารับล่วงหน้าสิ้นงวด       9,000 

 ค่าเช่ารับ       18,000 

 

(10) ก าไรจากการขายอุปกรณ์ 
 ราคาขาย       10,000 

 หัก ราคาตามบัญชี : 
        อุปกรณ์ราคาทุน            10,000 

                    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,000 X 10% X 18/12)  (1,500)      8,500 

ก าไรจากการขายอุปกรณ์                  1,500 

 

(11)  ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นปี 
 ค่าเสื่อมราคาสะสมต้นงวด       6,000 

 บวก ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดปัจจุบัน      2,500 

           8,500 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่ขาย     1,500 

 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นงวด       7,000 
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ร้านสุริสาการค้า 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสด        84,000 

  ลูกหนี้การค้า     15,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (1,500)  13,500 

  ต๋ัวเงินรับ       12,000 

  สินค้าคงเหลือ       35,000 

  วัสดุส านักงาน         9,000 

  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า     14,000 

  ดอกเบี้ยค้างรับ       13,000 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              180,500 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  อาคารและอุปกรณ์    20,000   

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (11)               (7,000)  13,000 

  ที่ดิน        45,000 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               58,000 

   รวมสินทรัพย์               238,500 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้การค้า       23,000 

  ต๋ัวเงินจ่าย       17,000 

  ค่าโฆษณาค้างจ่าย        8,000 

  ค่าเช่ารับล่วงหน้า        9,000 

   รวมหนี้สิน                 57,000 

ส่วนของเจ้าของ 
  ทุนต้นงวด    128,000 

  บวก ก าไรสุทธิ      61,500 

                      189,500 

  หัก  ถอนใช้ส่วนตัว       8,000            

รวมส่วนของเจ้าของ              181,500 

         รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                    238,500  

 

สรุป 

กิจการที่บันทึกรายการไว้ไม่สมบูรณ์ เช่น กิจการที่มีขนาดเล็กที่มีปริมาณรายการค้าไม่
มาก และไม่มีพนักงานบัญชี อาจจะมีการจดบันทึกเฉพาะรายการส าคัญๆ หรืออาจบันทึกบัญชี
เพียงด้านเดบิตหรือเครดิตเพียงด้านเดียว  แต่เจ้าของกิจการมีความต้องการที่จะจัดท างบการเงิน  
การจัดท างบการเงินของรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
สามารถจัดท าโดยการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ รวมถึง
การสอบถามข้อมูลจากเจ้าของกิจการ และงบก าไรขาดทุน สามารถจัดท าได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด และ วันสิ้นงวด 
รวมไปถึงรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน ที่ไม่ได้เกิดจากการจ่ายเงินสด และใช้
รายละเอียดจากสมุดเงินสด ที่มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับเงินจ่ายเงิน   
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แบบฝึกหัด 

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 ร้านประเสริฐการค้า ได้ลงทุนเปิดร้านขายรองเท้า โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับเงินทุน ดังนี้ 
 วันที่ 1 มกราคม 25x1     ลงทุน      50,000 บาท 

 วันที่ 15 มีนาคม 25x1   ลงทุนเพิ่ม     60,000 บาท 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 25x1 ถอนใช้ส่วนตัว      5,000 บาท 

 วันที่ 31 กรกฎาคม 25x1   ถอนทุน               30,000 บาท 

 วันที่ 31 ธันวาคม 25x1    มีเงินทุนคงเหลือ 100,000 บาท 

 

ให้ท า  แสดงการค านวณก าไร(ขาดทุน)สุทธิปี 25x1  

 

ข้อ 2. วันที่ 1 มกราคม 25x1 ร้านวันรัฐ ได้น าเงินมาลงทุน 200,000 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25x1 มียอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้ 
 เงินสด     40,000 

 ลูกหนี้     75,000 

 สินค้าคงเหลือ    39,000 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            130,000 

 เจ้าหนี้     28,000 

 เงินกู ้          30,000 

 ถอนใช้ส่วนตัว      5,000 

 

ให้ท า แสดงการค านวณก าไรสุทธิประจ าปี 
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ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ร้านแม่จ๋า 

                                                        31 ธันวาคม 25x1      31 ธันวาคม 25x2 

 สินทรัพย์ 
 เงินสด     25,000   41,000 

 ลูกหนี้     12,000   18,000 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              (1,200)   (1,800) 

 สินค้าคงเหลือ    21,000   27,000 

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์   37,000   40,000 

  หน้ีสิน 

 เจ้าหนี้     15,000   10,000 

 เงินกู ้     17,000   24,000 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x2 มีดังนี้ 
รายรับ : 
 รับเงินสดจากการขายสินค้า    37,000 

 รับช าระหนี้จากลูกหนี้     13,000 

 รับเงินสดจากการกู้เงิน       7,000 

รายจ่าย : 
 จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า     29,000 

 จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้       9,000 

 ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์      3,000 

 

 ในระหว่างปี 25x2 กิจการมีการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 1,000 บาท และกิจการมีนโยบาย
การต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10% 

 

ให้ท า  1. ค านวณยอดขายและยอดซื้อ ส าหรับปี 25x1 

 2. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

 3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 
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ข้อ 4. ร้านหมูหันการค้า ไม่ได้บันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ มีข้อมูลรายการค้าที่บันทึกไว้ ดังนี้
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงได้ดังนี้  
                                                        31 ธันวาคม 25x1      31 ธันวาคม 25x2 

  สินทรัพย์ 
  เงินสด     12,000   26,000 

  ลูกหนี้การค้า    21,000   29,000 

  สินค้าคงเหลือ    19,000     7,500 

  วัสดุส านักงาน      8,800     5,900 

  ดอกเบี้ยค้างรับ      1,500        600 

อุปกรณ์ ส านักงาน(สุทธิ)   39,000   39,900 

   หน้ีสิน 

  เจ้าหนี้การค้า    18,000   23,000 

เงินเดือนค้างจ่าย     8,000                            3,000 

รายการรับและจ่ายเงินสดในระหว่างปี 25x2 มีดังนี้ 
 รายรับ : 
  รับเงินสดจากการขายสินค้า    20,600 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า    31,000 

  รับดอกเบี้ย                2,300 

 รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า     13,000 

  จ่ายเงินเดือนพนักงาน       9,000 

  จ่ายค่าสาธารณูปโภค       2,400  

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน       3,000 

  จ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้การค้า      8,500 

  ซื้อวสัดุส านักงาน       1,500 

  ถอนเงินไปใช้ส่วนตัว       2,500  

 

ให้ท า  1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

 2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
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ข้อ 5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ร้านเนื้อนางการค้ามีสินทรัพย์และ
หนี้สิน รวมถึงรายการรับเงิน-จ่ายเงิน ดังต่อไปนี้ 
                                                        31 ธันวาคม 25x1      31 ธันวาคม 25x2 

  สินทรัพย์ 
 เงินสด     35,000   47,500 

 ลูกหนี้     16,000   21,000 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              (1,600)   (2,100) 

 ต๋ัวเงินรับ    10,000   15,000 

 สินค้าคงเหลือ    19,000   11,000 

 อุปกรณ์     20,000   50,000 

  หน้ีสิน 

 เจ้าหนี้       5,000   18,000 

 ต๋ัวเงินจ่าย    23,000   15,000 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x2 มีดังนี้ 
รายรับ : 

  รับเงินสดจากการขายสินค้า    60,000 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้     25,000 

  รับเงินสดจากต๋ัวเงินรับ     14,000 

รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า     13,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้    36,000 

  จ่ายช าระตั๋วเงินจ่าย       3,000 

  จ่ายค่าสาธารณูปโภค       8,000 

  จ่ายค่าขนส่งเข้า        1,500 

  ซื้ออุปกรณ์ (1 ม.ค. 25x2)    30,000 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
 ในระหว่างปี 25x2 กิจการมีการส่งคืนสินค้า 2,000 บาท และส่วนลดรับ 3,000 บาท  และ
กิจการมีนโยบายการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10% ของยอดลูกหนี้ และค านวณค่าเสื่อมราคาใน
อัตรา 10% 
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ให้ท า  1. ค านวณยอดขายและยอดซื้อ ส าหรับปี 25x2 

 2. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

           3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

 

ข้อ 6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ร้านชิตณรงค์การค้า มีสินทรัพย์
และหนี้สิน รวมถึงรายการรับเงิน-จ่ายเงิน ดังต่อไปนี้ 

 31 ธันวาคม 25x1 31 ธันวาคม 25x2 

สินทรัพย์   

เงินสด 45,000 47,500 

ลูกหนี้ 23,000 35,000 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,300) (3,500) 

ต๋ัวเงินรับ 3,000 4,000 

สินค้าคงเหลือ 12,000 8,000 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 5,000 6,000 

อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 40,000 55,000 

หน้ีสิน   

เจ้าหนี้การค้า 9,000 16,000 

ต๋ัวเงินจ่าย 5,000 1,000 

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 1,400 1,900 

 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x2 มีดังนี้ 
รายรับ : 

  รับเงินสดจากการขายสินค้า            70,000 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้             14,000 

  รับเงินสดจากต๋ัวเงินรับ               7,000 

รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า             24,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้              5,000 

  จ่ายช าระตั๋วเงินจ่าย                        13,000 

  จ่ายค่าเช่า                8,000 
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  จ่ายค่าไฟฟ้า                 4,500 

  จ่ายเงินเดือน                 8,000 

  จ่ายค่าขนส่งเข้า                 6,000 

  ซื้ออุปกรณ์ (1 ม.ค. 25x2)             20,000 

 

ให้ท า  1. ค านวณยอดขายและยอดซื้อ ส าหรับปี 25x2 

 2. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

           3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

 

ข้อ 7. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของร้านนิติกรการค้า  
ร้านนิติกรการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสด        45,000 

  ลูกหนี้การค้า     24,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (1,200)  22,800 

  ต๋ัวเงินรับ       10,000 

  สินค้าคงเหลือ       14,000 

  วัสดุส านักงาน         3,000 

  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า       4,000 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     98,800 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  อาคารและอุปกรณ์    40,000   

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม               (4,000)  36,000 

  ที่ดิน        60,000 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    96,000 

   รวมสินทรัพย์               194,800 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้การค้า       25,000 

  ต๋ัวเงินจ่าย       20,000 

  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย        4,500 

   รวมหนี้สิน      49,500 

ส่วนของเจ้าของ 
  ทุน                 145,300 

         รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                    194,800  

 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x4 มีดังนี้ 
รายรับ : 

  รับเงินสดจากการขายสินค้า            95,000 

  รับเงินสดจากการขายอุปกรณ์            15,000  
  เก็บเงินจากลูกหนี้             33,000 

  เก็บเงินจากต๋ัวเงินรับ             27,000 

รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า             45,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้            35,000 

  จ่ายช าระตั๋วเงินจ่าย                        23,000 

  จ่ายเงินสดซื้อวัสดุส านักงาน              2,000 

  จ่ายค่าเบี้ยประกัน                        18,000 

  จ่ายค่าไฟฟ้า                8,500 

  จ่ายเงินเดือน              12,000 

  จ่ายค่าขนส่งเข้า                2,000 

  เจ้าของกิจการถอนไปใช้ส่วนตัว              5,000 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  :  
1. สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 บางรายการ มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

   ลูกหนี้             27,000 บาท เจ้าหนี้  15,000 บาท 
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  ต๋ัวเงินรับ     5,000 บาท ต๋ัวเงินจ่าย 24,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน     1,500 บาท สินค้าคงเหลือ 18,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  2,500 บาท  

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 8,000 บาท  

2. ระหว่างปีมีการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหน้ีสูญ จ านวน 900 บาท และ กิจการมีนโยบายต้ัง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหนี้สิ้นปี 

3. ในระหว่างปมีีการส่งคืนสินค้า 3,500  และ ได้รับส่วนลดรับ 2,300 บาท 

4. กิจการขายอุปกรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25x4 โดยอุปกรณ์นี้กิจการซื้อมาเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 25x3 ในราคาทุน 20,000 บาท  กิจการมีนโยบายคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 
10% ต่อปี  

 

ให้ท า  1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

           2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

 

ข้อ 8. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของร้านรัฐพรการค้า  
ร้านรัฐพรการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสด        39,000 

  ลูกหนี้การค้า     30,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (3,000)  27,000 

  ต๋ัวเงินรับ         8,000 

  สินค้าคงเหลือ       24,000 

  วัสดุส านักงาน         2,000 

  ดอกเบี้ยค้างรับ         6,000 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              106,000 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  อุปกรณ์                50,000   

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม             (20,000)  30,000 

  ที่ดิน        55,000 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    85,000 

   รวมสินทรัพย์               191,000 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้การค้า       15,000 

  ต๋ัวเงินจ่าย       26,000 

  ค่าเช่ารับล่วงหน้า      10,000 

   รวมหนี้สิน      51,000 

ส่วนของเจ้าของ 
  ทุน                 140,000 

         รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                    191,000  

 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x4 มีดังนี้ 
รายรับ : 

  รับเงินสดจากการขายสินค้า            88,000 

  รับเงินสดจากการขายอุปกรณ์            28,000  
  เก็บเงินจากลูกหนี้             51,000 

  เก็บเงินจากต๋ัวเงินรับ             32,000 

  รับดอกเบี้ย                9,000 

  รับค่าเช่า              15,000 

รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า             34,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้            28,000 

  จ่ายช าระตั๋วเงินจ่าย                        41,000 

  จ่ายเงินสดซื้อวัสดุส านักงาน            12,000 

  จ่ายค่าสาธารณูปโภค               7,000 
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  จ่ายเงินเดือน              32,000 

  จ่ายค่าขนส่งเข้า                1,000 

  เจ้าของกิจการถอนไปใช้ส่วนตัว              9,000 

ข้อมูลเพิ่มเติม  :  
1. สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 บางรายการ มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

   ลูกหนี้               31,000 บาท เจ้าหนี้  39,000 บาท 

  ต๋ัวเงินรับ              15,000 บาท ต๋ัวเงินจ่าย 18,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน      4,000 บาท สินค้าคงเหลือ 44,000 บาท 

  ดอกเบี้ยค้างรับ    6,500 บาท ค่าเช่ารับล่วงหน้า 9,000 บาท  

2. ระหว่างปีมีการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหน้ีสูญ จ านวน 2,000 บาท และ กิจการมีนโยบาย
ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10% ของยอดลูกหนี้สิ้นปี 

3. ในระหว่างปีมีการส่งคืนสินค้า 10,000  และ ได้รับส่วนลดรับ 4,000 บาท 

4. กิจการขายอุปกรณ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x4 โดยอุปกรณ์นี้กิจการซื้อมาเมื่อวันที่ 1
มกราคม 25x3 ในราคาทุน 30,000 บาท  กิจการมีนโยบายคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 
20% ต่อปี  

 

ให้ท า  1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

           2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

 

ข้อ 9. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของร้านจัตุชัยการค้า  
ร้านจัตุชัยการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสด        67,000 

  ลูกหนี้การค้า     50,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (2,500)  47,500 

  ต๋ัวเงินรับ       28,000 

  สินค้าคงเหลือ       36,000 
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  วัสดุส านักงาน       19,000 

  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า     20,000 

  ดอกเบี้ยค้างรับ       16,000 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              233,500 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

  อุปกรณ์ส านักงาน              90,000   

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม             (18,000)  72,000 

  ที่ดิน        60,000 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             132,000 

   รวมสินทรัพย์               365,500 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้การค้า       42,000 

  ต๋ัวเงินจ่าย       29,000 

  ค่าโฆษณาค้างจ่าย      19,500 

  ค่าเช่ารับล่วงหน้า      15,000 

   รวมหนี้สิน               105,500 

ส่วนของเจ้าของ 
  ทุน                 260,000 

         รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                                    365,500  

 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x2 มีดังนี้ 
รายรับ : 

  รับเงินสดจากการขายสินค้า            99,000 

  รับเงินสดจากการขายอุปกรณ์ส านักงาน           20,000  
  เก็บเงินจากลูกหนี้             84,000 

  เก็บเงินจากต๋ัวเงินรับ             36,000 

  รับดอกเบี้ย              29,000 

  รับค่าเช่า              34,000 
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รายจ่าย : 
  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า             48,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้            56,000 

  จ่ายช าระตั๋วเงินจ่าย                        38,000 

  จ่ายเงินสดซื้อวัสดุส านักงาน            21,000 

  จ่ายเงินสดเพื่อซื้อที่ดิน             30,000 

  จ่ายค่าเบี้ยประกัน             35,000 

  จ่ายค่าโฆษณา              27,000 

  จ่ายเงินเดือน              22,000 

  จ่ายค่าขนส่งเข้า                5,000 

  เจ้าของกิจการถอนไปใช้ส่วนตัว            10,000 

ข้อมูลเพิ่มเติม  :  
1. สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บางรายการ มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

   ลูกหนี้               36,000 บาท เจ้าหนี้  29,000 บาท 

  ต๋ัวเงินรับ              20,000 บาท ต๋ัวเงินจ่าย 24,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน    15,000 บาท สินค้าคงเหลือ 40,000 บาท 

  ดอกเบี้ยค้างรับ   21,000 บาท ค่าเช่ารับล่วงหน้า 19,000 บาท 

  ค่าโฆษณาค้างจ่าย  29,000 บาท  

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 15,000 บาท 

2. ระหว่างปีมีการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหน้ีสูญ จ านวน 1,500 บาท และ กิจการมีนโยบาย
ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหนี้สิ้นปี 

3. ในระหว่างปีมีการส่งคืนสินค้า 5,000 บาท และ ได้รับส่วนลดรับ 2,000 บาท 

4. ในปี 25x2 มีการรับคืนสินค้า  8,000 บาท และส่วนลดจ่าย 3,000 บาท 

5. กิจการขายอุปกรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25x2 โดยอุปกรณ์นี้กิจการซื้อมาเมื่อวันที่ 1

มกราคม 25x1 ในราคาทุน 40,000 บาท  กิจการมีนโยบายคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 
20% ต่อปี  

 

ให้ท า  1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

           2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
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ข้อ 10. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของร้านมนตรีการค้า 
ร้านมนตรีการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x6 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มนุเวียน 

เงินสด             21,000 

ลูกหนี้การคา้   10,000 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,000) 9,000 

สินค้าคงเหลือ                         16,000 

วัสดุส านักงาน                           5,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ                           4,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน           55,000 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

อาคารและอุปกรณ ์   40,000   

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (16,000)              24,000 

ที่ดิน             30,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                        54,000 

รวมสินทรัพย ์                        109,000 

หนี้สนิและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สนิหมุนเวียน 

เจ้าหน้ี                           12,000 

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย                         6,000 

รวมหน้ีสิน          18,000 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน                        91,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ      109,000 

 

รายการรับเงินและจ่ายเงินในระหว่างปี 25x6 มีดังนี้ 
รายรับ : 
รับเงินสดจากการขายสินค้า         70,000 

รับเงินจากลูกหนี้                       14,000 

รับเงินสดจากการขายท่ีดิน                   20,000 

รับดอกเบี้ย                       10,000 

 

รายจ่าย : 
จ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้า                      21,000 

จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้              19,000 

จา่ยเงินสดซื้อวัสดุส านักงาน           8,000 

จ่ายค่าไฟฟ้า                       16,000 

จ่ายค่าขนส่งออก            3,000

จ่ายค่าขนส่งเข้า             1,500 

เจ้าของกิจการถอนไปใช้ส่วนตัว           4,000 
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ข้อมูลเพิ่มเติม  :  
1. สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x7 บางรายการ มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

   ลูกหนี้               12,000 บาท เจ้าหนี้         9,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน      6,000 บาท สินค้าคงเหลือ      19,000 บาท 

  ดอกเบี้ยค้างรับ    2,000 บาท ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย       5,000 บาท  

2. ระหว่างปีมีการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหน้ีสูญ จ านวน 800 บาท และ กิจการมีนโยบายต้ัง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10% ของยอดลูกหนี้สิ้นปี  และคิดค่าเสื่อมราคาในอัตรา 20% 

3. ในระหว่างปีมีการส่งคืนสินค้า 1,000 บาท และ ได้รับส่วนลดรับ 1,800 บาท 

4. ในปี 25x7 มีการรับคืนสินค้า  2,000 บาท และส่วนลดจ่าย 1,200 บาท 

 

ให้ท า  งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x7   และแสดงการค านวณประกอบ
ดังนี้  

(1) ค านวณยอดขาย   (2) ค านวณยอดซื้อ 

(3)  ค านวณค่าเสื่อมราคา  (4) ค านวณหนี้สงสัยจะสูญ 

(5) ค านวณวัสดุส านักงานใช้ไป  (6) ค านวณค่าไฟฟ้า 

(7) ค านวณดอกเบี้ยรับ 

 

 

 

 

 



 

   

 

บทท่ี 10 

การบัญชีส าหรับกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร 

 

 กิจการโดยส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังขึ้นเพื่อแสวงหาก าไร ไม่ว่าจะเป็นกิจการ
ซื้อมาขายไป กิจการให้บริการ หรือกิจการอุตสาหกรรม แต่ยังมีกิจการอีกลักษณะหนึ่งที่จัดต้ังขึ้น
โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลโดยส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในบทนี้จะได้อธิบาย
ถึงวิธีการทางบัญชี การจัดท ารายงานเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานเพื่อแสดง
ฐานะการเงิน  ส าหรบักิจการที่ไม่แสวงหาก าไร  
 

ลักษณะของกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร 
 กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังเพื่อค้าหาก าไร แต่หากเป็น
องค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สาธารณชนหรือสมาชิกโดยส่วนรวมในด้านต่าง ๆ 
เช่น การด าเนินกิจกรรมเพื่อการกุศล การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม กิจการทางการศึกษา และ
กิจกรรมเพื่อการสันทนาการ โดยการด าเนินงานของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรอาจจะจัดต้ังในรูป
ของหน่วยงานองค์การต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล เป็นต้น  
 กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรอาจจัดแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 

 1. กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีก่อตั้งโดยภาครัฐ  

                เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล เพื่อให้บริการสาธารณชนหรือประชาชนโดยส่วนร่วม ได้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา วัด 
เป็นต้น โดยการจัดท าบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรที่ก่อตั้งโดยรัฐบาล จะไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ 
 

 2. กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีก่อตั้งโดยภาคเอกชน  
                 เป็นองค์กรที่ก่อต้ังโดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนหรือสมาชิก เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
สาธารณชนโดยทั่วไป หรือสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร สถานศึกษา
เอกชน เป็นต้นโดยมีแหล่งเงินทุนมาจาก การบริจาค เงินบ ารุงสมาชิก หรือรายได้จากการ
ด าเนินงานขององค์กร 
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วัตถุประสงค์ของกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร 
 การก่อต้ังกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรนั้นมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 

 1. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  
                 การให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ การให้บริการการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
การให้บริการในด้านการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล สภากาชาดไทย  การให้บริการ 
 

 2. เพื่อพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

                 การพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย มูลนิธิเอเชีย เพื่อให้การสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างพลังของสตรี 
มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ สโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล เพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการพื่อให้ก 

าร 
 3. เพื่อช่วยเหลือคนพิการ  
                 การช่วยเหลือคนพิการ ได้แก่ มูลนิธิดวงแก้ว เพื่อบริการรักษาและผ่าตัดบรรเทาความ
ทุกข์ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ชมรมเมืองไทยเข้าใจออทิสซึม เพื่อช่วยเหลือเด็ก  
ออทิสติก  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อช่วยเหลือเด็กสมองพิการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เพื่อให้บริการจัดท าขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด 

 

 4. เพื่อส่งเสริมอนามัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
                 การส่งเสริมอนามัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แก่ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศ
ไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในระดับประเทศ มูลนิธิ
เข้าถึงเอดส์ เพื่อให้การศึกษาในการป้องกันโรคเอดส์ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน    
 

 5. เพื่อช่วยเหลือเด็กและการศึกษา  
                 การช่วยเหลือเด็กและการศึกษา ได้แก่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อด าเนินการให้
ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท าทารุณ  มูลนิธิดวงประทีป เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาความคิดให้กับเด็กและผู้ปกครองที่ยากไร้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ที่ให้ความช่วยเหลือ  



บทที่ 10 การบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร หน้า | 471 

 

การสงเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 6. เพื่อช่วยเหลือสตรี  
                 การช่วยเหลือสตรี ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อให้การศึกษาและเป็นที่พักอาศัยฉุกเฉินแก่
สตรีและเด็ก มูลนิธิผู้หญิง เพื่อให้ความช่วยเหลือในหลายๆ ด้านให้กับสตรี  
 

 7. เพื่อช่วยเหลือสัตว์  
                 การช่วยเหลือสัตว์ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง เพื่อการปกป้องและอนุรักษ์ช้าง สมาคม
อนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองสัตว์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติและปกป้องสัตว์ป่า สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ทารุณสัตว์โดยสันติวิธี 
 

 8. เพื่อสิทธิมนุษยชน  
                 องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ  มูลนิธิ  
ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี  เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกทารุณกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ  
 

การบัญชีส าหรับกิจการทีไ่ม่แสวงหาก าไร 

 กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรเป็นองค์กรที่ก่อต้ังโดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนหรือสมาชิก เพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไป โดยมีแหล่งเงินทุนมาจาก การบริจาค เงินบ ารุงสมาชิก 
หรือรายได้จากการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นการบัญชีส าหรับกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของกิจการให้แก่กลุ่มคนหรือสมาชิกขององค์กรได้รับ
ทราบว่ามีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการที่ต้ังไว้หรือไม่  

การบันทึกบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
การบัญชีส าหรับแนวปฏิบัติของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรโดยเฉพาะ ดังนั้น ในการบันทึกบัญชีของ
กิจการที่ไม่แสวงหาก าไร อาจน าแนวทางในการบัญชีส าหรับกิจการที่แสวงหาก าไรมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานของกิจการไม่แสวงหาก าไรในแต่ละกิจการตามวัตถุประสงค์
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ของการจัดต้ังองค์กรนั้น นอกจากนี้อาจน าการบัญชีกองทุนซึ่งเป็นแนวปฏิบัติส าหรับกิจการที่ไม่
แสวงหาก าไรที่ก่อต้ังโดยภาครัฐมาปรับใช้ก็ได้  
 

 การบัญชีกองทุน 

 กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรจะได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค การอุดหนุนจากรัฐบาล การ
เก็บค่าบ ารุงจากสมาชิก การเก็บเงินจากการคิดค่าบริการ เป็นต้น โดยการใช้จ่ายทรัพย์สินที่ได้มา
เหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะตามกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้นในการบันทึกบัญชีของ
กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรจึงได้ใช้หลักการของบัญชีกองทุน โดยตามหลักการบัญชีกองทุนนั้นจะ
แยกการบันทึกบัญชีออกเป็นกองทุนต่าง ๆ ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้น ซึ่งอาจแบ่งเป็น
กองทุนต่าง ๆ ได้ดังนี้ (วรศักด์ิ  ทุมมานนท์ และนัฐวุฒิ  สุวรรณยั่งยืน, 2557 :  391-392) 

 1. กองทุนทั่วไป (General fund) คือ กองทุนที่มีไว้ส าหรับใช้ในการด าเนินงานทั่วไปของ
กิจการ เช่น การใช้จ่ายตามโครงการหรือแผนงานต่าง ๆ การใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 

 2. กองทุนเฉพาะกิจ (Specific fund) คือ กองทุนที่มีไว้ส าหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่
ผู้บริจาคระบุเอาไว้เฉพาะเรื่อง เช่น การบริจาคเพื่อสร้างอาคาร การบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา  
 3. กองทุนจัดหาผลประโยชน์ (Endowment fund) คือ กองทุนที่มีไว้ส าหรับการหา
ผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เป็นเงินต้นของกองทุนนั้น ๆ โดยผลประโยชน์ที่ได้จะน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น 

 4. กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร (Capital fund or Plant fund) คือ กองทุนที่มีไว้ส าหรับ
การจัดหาสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการ 
 5. กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ถาวร คือ การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรท่ีมีอยู่ทั้งหมดของ
กิจการมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี 

 กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรโดยส่วนมากเลือกใช้การบัญชีกองทุนส าหรับการบัญชีภายใน
แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีจะไม่ได้มีการก าหนดเรื่องการบัญชีกองทุนเอาไว้ก็ตาม และนอกจากนี้
กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรอาจใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการพื้นฐานของการบัญชีดังที่จะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป 

 

 หลักการพื้นฐานของการบัญชี 
 หลักการพื้นฐานของการบัญชี หมายถึง เวลาของการรับรู้รายการส าหรับการรายงานทาง
การเงิน หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า หลักการพื้นฐานของการบัญชีจะเป็นหลักการที่บอกว่านัก
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บัญชีจะต้องรับรู้รายการในงบการเงินเมื่อใด ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 ประการได้แก่ 
(Christensen, Cottrell and Baker, 2014 : 852) 

 1. เกณฑ์เงินสด (Cash basis) คือ เกณฑ์การรับรู้รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเมื่อมี
การรับหรือจ่ายเงิน โดยจะบันทึกบัญชีรายได้เมื่อมีการรับเงินสดเข้ามา บันทึกบัญชีรายจ่ายเมื่อมี
การจ่ายเงินสดออกไป และบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด การบันทึก
บัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสดนี้นิยมใช้ในกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่
ง่ายกว่าวิธีอ่ืน 

2. เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) คือ เกณฑ์การรับรู้รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง มิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด ซึ่งการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างถือเป็น
การบันทึกตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

3. เกณฑ์ผสม (Modified accrual basis) คือ เกณฑ์การรับรู้รายการและเหตุการณ์ทาง
บัญชีโดยรับรู้รายได้ด้วยเกณฑ์เงินสด และรับรู้รายจ่ายด้วยเกณฑ์คงค้าง 

 

การบัญชีส าหรับมูลนิธิ 
 มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 111 และ 112 ได้แก่ ทรัพย์สิน
ที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน 
และได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 

 การจัดต้ังมูลนิธิ  ต้องมีการก าหนดข้อบังคับ และมีคณะกรรมการของมูลนิธิ  ซึ่ ง
ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ด าเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของ
มูลนิธิ ซึ่งข้อบังคับของมูลนิธิต้องมีรายการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1) ชื่อมูลนิธิ 
(2) วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 
(3) ที่ต้ังส านักงานใหญ่ และที่ต้ังส านักงานสาขาทั้งปวง 

(4)  ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดต้ัง 

(5)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ได้แก่ จ านวนกรรมการ การต้ังกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการ 

(6) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิ 
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ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่  531 
ก าหนดให้ มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล หรือสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การ
หรือสาธารณกุศล จะต้องส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย  พร้อมทั้ง
รายงานการด าเนินงานของกิจการ ให้กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
 ดังนั้นมูลนิธิ จึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 
 2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

การบันทึกบัญชีของมูลนิธิ แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 10.1 ถึง ตัวอย่างที่ 10.3 ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 10.1  มูลนิธิเพื่อนรัก เป็นมูลนิธิที่ก่อต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยมีรายการ
ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 25x1 ดังนี้ 

ม.ค. 5  มีผู้น าเงินสดมาบริจาค จ านวน 10,000 บาท 

         ม.ค.10 มีผู้มาแจ้งความจ านงจะน าเงินมาบริจาคในเดือนกุมภาพันธ์อีกจ านวน 2,000 

บาท  

 ม.ค.15 จ่ายเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์  จ านวน 4,000 บาท และมีส่วนที่ยังค้าง
จ่ายอยู่อีก 1,500 บาท 

 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทั้ง 3 เกณฑ์ แสดง
ได้ดังนี้ 
วันที่ เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด เกณฑ์ผสม 

ม.ค. 
5 

เดบิต เงินสด                      10,000 

 เครดิต รายได้จากการบริจาค 10,000 

บันทึกรับรายได้จากการบริจาค 

เดบิต เงินสด           10,000 

เครดิต รายได้จากการบริจาค10,000 

บันทึกรับรายได้จากการบริจาค 

เดบิต.เงินสด           10,000 

เครดิตรายได้จากการบริจาค10,000 

บันทึกรับรายได้จากการบริจาค 

ม.ค.
10 

เดบิต รายได้บริจาคคา้งรับ    2,000 

 เครดิต รายได้จากการบริจาค   2,000 

บันทึกรับรายได้จากการบริจาคค้างรับ 

 

ไม่บันทึกบัญช ี

 

ไม่บันทึกบัญช ี

ม.ค.
15 

เดบิต ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์

                                     4,000 

     เครดิต เงินสด                   4,000 

บันทึกค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์

เดบิต ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์

                                     4,000 

     เครดิต เงินสด                  4,000 

บันทึกค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์

เดบิต ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์ 

                                4,000 

     เครดิต เงินสด                4,000 

บันทึกค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์

ม.ค.
15 

เดบิต ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์ 

                                    1,500 

   เครดิต ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย      1,500                        
บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

ไม่บันทึกบัญช ี

เดบิต ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห ์ 

                                 1,500 

 เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     1,500                        
บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
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ตัวอย่างที่ 10.2 มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีการแยกทรัพยากรออกเป็นกองทุน โดยแต่ละกองทุนเป็นหน่วยงานแยกจากกัน 
รายการที่เกิดขึ้น ในปี 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
กองทุนทั่วไป 

ม.ค. 1  มีผู้น าเงินสดมาบริจาค จ านวน 200,000 บาท โดยผู้บริจาคไม่ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ว่าจะให้น าเงินไปใช้ในเรื่องใด 

ม.ค. 15  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 30,000 บาท โดยใช้เงินบริจาค จาก
กองทุนทั่วไป 

ก.พ. 14  มีผู้บริจาคมาแสดงเจตจ านงที่จะบริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท แบบไม่มี
เงื่อนไข โดยจะน าเงินมาให้ในวันที่ 14 ก.พ. 25x2 ซึ่งมูลนิธิ พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับเงินบริจาคนี้ 

เม.ย. 1  น าอุปกรณ์ส านักงานไปขาย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ในราคา 5,000 บาท โดย
อุปกรณ์มีราคาทุน 7,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขาย 1,500 บาท เงินที่ได้รับนี้น าไปใช้
ในการด าเนินงานทั่วไป 

พ.ค. 10  มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เงินสด
มาจ านวน 20,000 บาท 

ธ.ค. 30  จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยใช้เงินจากกองทุนทั่วไป ดังนี้ 
เงินเดือน              45,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภค  18,000 บาท 

ค่าเช่า                  15,000 บาท  ค่าเบี้ยประกันภัย    8,000 บาท 

ค่าพาหนะ              4,500 บาท 

ธ.ค. 31 รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปี มีดังนี้ 
   (1) ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่ม
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 25x1 โดยมูลนิธิจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจ านวนเมื่อเกิดรายการขึ้น 

   (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลนิธิยังไม่ได้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของเดือน
ธันวาคม 25x1 จ านวน 1,000 บาท 

ธ.ค. 31 บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนทั่วไป 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบการเงิน แสดงได้ดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค. 1 เงินสด  200,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    200,000 - 

  รับเงินจากการบริจาค-กองทุนทั่วไป      

 15 ค่าซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  30,000 -   

            เงินสด    30,000 - 

  ซื้ออุปกรณ์และโอนไปกลุ่มบัญชี      

  สินทรัพย์ถาวร      

ก.พ. 14 เงินบริจาคค้างรับ  10,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    10,000 - 

  บันทึกรับเงินที่จะได้รับบริจาคตาม      

  หนังสือแสดงเจตจ านง      

เม.ย. 1 เงินสด  5,000 -   

            รายได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์    5,000 - 

  บันทึกรับเงินสดจากการขายอุปกรณ์      

พ.ค. 10 เงินสด  20,000 -   

            รายได้จากการจัดกิจกรรม    20,000 - 

  บันทึกรับเงินสดจากการจัดกิจกรรม      

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 10 การบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร หน้า | 477 

 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

ธ.ค. 30 เงินเดือน  45,000 -   

  ค่าสาธารณูปโภค  18,000 -   

  ค่าเช่า  15,000 -   

  ค่าเบี้ยประกันภัย  8,000 -   

  ค่าพาหนะ  4,500 -   

            เงินสด    90,500 - 

  บันทึกจ่ายค่าใช้จ่าย      

 31 ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า  6,000 -   

            ค่าเบี้ยประกันภัย    6,000 - 

  ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า      

  ค่าสาธารณูปโภค  1,000 -   

            ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย    1,000 - 

  ปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย      

  รายได้จากการบริจาค  210,000 -   

  รายได้จากการจัดกิจกรรม  20,000 -   

  รายได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์  5,000 -   

            ค่าซื้ออุปกรณ์ส านักงาน    30,000 - 

            เงินเดือน    45,000 - 

            ค่าสาธารณูปโภค    19,000 - 

            ค่าเช่า    15,000 - 

            ค่าเบี้ยประกันภัย    2,000 - 

            ค่าพาหนะ    4,500 - 

            กองทุนทั่วไป    119,500 - 

  บันทึกรายการปิดบัญชี      
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงกิจกรรม (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนทั่วไป 

รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค       210,000 

 รายได้จากการจัดกิจกรรม        20,000 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร         5,000 

 รวมรายได้        235,000 

ค่าใช้จ่าย :  

 ค่าซื้ออุปกรณ์ส านักงาน         30,000 

 เงินเดือน          45,000 

 ค่าสาธารณูปโภค         19,000 

 ค่าเช่า            15,000 

 ค่าเบี้ยประกันภัย           2,000 

 ค่าพาหนะ            4,500 

   รวมค่าใช้จ่าย       115,500 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย        119,500 

บวก  กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1                0 

กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1     119,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 10 การบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร หน้า | 479 

 

มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนทั่วไป 

สินทรัพย ์ 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    104,500 

  เงินบริจาคค้างรับ        10,000 

 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า         6,000 

  รวมสินทรัพย์      120,500 

หน้ีสินและกองทุนคงเหลือ  
 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย         1,000 

 กองทุนคงเหลือ       119,500 

  รวมหนี้สินและกองทุนคงเหลือ    120,500 

 

กองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
มิ.ย. 9   มูลนิธิจัตุชัย ได้รับเงินบริจาค จ านวน 50,000 บาท โดยผู้บริจาคก าหนดให้น าเงิน

ไปใช้ในการหาผลประโยชน์เท่านั้น และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริจาคให้น าไปเป็นทุนการศึกษา 

มิ.ย. 20 น าเงินที่ได้รับจากการบริจาคจ านวน 50,000 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ก.ค. 1  ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จ านวน 2,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก

จ านวน 500 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบการเงิน แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

มิ.ย. 9 เงินสด  50,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    50,000 - 

  บันทึกรับเงินจากการบริจาค      

 20 เงินลงทุนในตราสารหนี้  50,000 -   

            เงินสด    50,000 - 

  บันทึกน าเงินบริจาคไปลงทุน      

ก.ค. 1 เงินสด  2,000 -   

  ดอกเบี้ยค้างรับ   500 -   

            ดอกเบี้ยรับ    2,500 - 

  บันทึกรับผลประโยชน์จากการลงทุน      

  เงินโอนไปกองทุนเฉพาะกิจ  2,000 -   

            เงินสด    2,000 - 

  โอนผลประโยชน์ไปกองทุนเฉพาะกิจ      

ธ.ค. 31 รายได้จากการบริจาค  50,000 -   

  ดอกเบี้ยรับ  2,500 -   

            เงินโอนไปกองทุนเฉพาะกิจ    2,000 - 

            กองทุนจัดหาผลประโยชน์    50,000 - 

  บันทึกรายการปิดบัญชี      
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงกิจกรรม (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค         50,000 

 ดอกเบี้ยรับ            2,500 

  รวมรายได้         52,500 

ค่าใช้จ่าย :  

 เงินโอนไปกองทุนเฉพาะกิจ          2,000 

   รวมค่าใช้จ่าย           2,500 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย          50,500 

บวก  กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1                0 

กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1         50,500 

 

มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
สินทรัพย ์ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ              500 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้        50,000 

  รวมสินทรัพย์        50,500 

หน้ีสินและกองทุนคงเหลือ  
 กองทุนคงเหลือ         50,500 

  รวมหนี้สินและกองทุนคงเหลือ      50,500 
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กองทุนเฉพาะกิจ 

ก.ค. 1  รับโอนผลประโยชน์ของกองทุนเฉพาะกิจจากกองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
ส.ค. 1  มูลนิธิจัตุชัย ได้รับเงินบริจาค จ านวน 30,000 บาท โดยผู้บริจาค มีวัตถุประสงค์

ให้น าเงินไปเป็นทุนการศึกษา 

ส.ค. 15 ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 8,000 บาท 

ก.ย. 1  ได้รับดอกเบี้ยของกองทุนเฉพาะกิจ จ านวน 1,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับ
อีกจ านวน 600 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนเฉพาะกิจ 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบการเงิน แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ก.ค. 1 เงินสด  2,000 -   

  

       เงินรับโอนจากกองทุนจัดหา 

             ผลประโยชน์    2,000 - 

  รับเงินจากกองทุนจัดหาผลประโยชน์      

ส.ค. 1 เงินสด  30,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    30,000 - 

  รับเงินจากการบริจาค      

 15 รายจ่ายทุนการศึกษา  8,000 -   

            เงินสด    8,000 - 

  บันทึกการจ่ายเงินทุนการศึกษา      

ก.ย. 1 เงินสด  1,000 -   

  ดอกเบี้ยค้างรับ  600 -   

            ดอกเบี้ยรับ    1,600 - 

  บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุน      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ธ.ค. 31 รายได้จากการบริจาค  30,000 -   

  ดอกเบี้ยรับ  1,600 -   

  เงินรับโอนจากกองทุนจัดหาผลประโยชน์  2,000 -   

            รายจ่ายทุนการศึกษา    8,000 - 

            กองทุนเฉพาะกิจ    25,600 - 

  บันทึกรายการปิดบัญชี      

 

มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงกิจกรรม (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนเฉพาะกิจ 

รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค         30,000 

 ดอกเบี้ยรับ            1,600 

 เงินรับโอนจากกองทุนจัดหาผลประโยชน์          2,000 

  รวมรายได้         33,600 

ค่าใช้จ่าย :  

 รายจ่ายทุนการศึกษา                                         8,000 

   รวมค่าใช้จ่าย           8,800 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย          25,600 

บวก  กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1                0 

กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1         25,600 
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนเฉพาะกิจ 

สินทรัพย ์ 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      25,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ              600 

  รวมสินทรัพย์        25,600 

หน้ีสินและกองทุนคงเหลือ  
 กองทุนคงเหลือ         25,600 

  รวมหนี้สินและกองทุนคงเหลือ      25,600 

 

กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
ต.ค. 1 มีผู้มาบริจาคเงินจ านวน 40,000 บาท โดยผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ให้น าเงิน

ไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

ต.ค. 16  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงานจ านวน  20,000 บาท 

พ.ย. 1  ได้รับดอกเบี้ยของกองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร จ านวน 2,000 บาท และยังมี
ดอกเบี้ยค้างรับอีกจ านวน 800 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบการเงิน แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ต.ค. 1 เงินสด  40,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    40,000 - 

  บันทึกรับเงินบริจาค      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ต.ค. 16 ค่าซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  20,000 -   

            เงินสด    20,000 - 

  บันทึกการซื้ออุปกรณ์และโอนไปกลุ่ม      

  บัญชีสินทรัพย์ถาวร      

พ.ย. 1 เงินสด  2,000 -   

  ดอกเบี้ยค้างรับ  800 -   

            ดอกเบี้ยรับ    2,800 - 

  บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุน      

ธ.ค. 31 รายได้จากการบริจาค  40,000 -   

  ดอกเบี้ยรับ  2,800 -   

            ค่าซื้ออุปกรณ์ส านักงาน    20,000 - 

            กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร    22,800 - 

  บันทึกรายการปิดบัญชี      
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงกิจกรรม (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค         40,000 

 ดอกเบี้ยรับ            2,800 

  รวมรายได้         42,800 

ค่าใช้จ่าย :  

 ค่าซื้ออุปกรณ์ส านักงาน                                 20,000 

   รวมค่าใช้จ่าย         20,000 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย          22,800 

บวก  กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1                0 

กองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1         22,800 

 

มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
สินทรัพย ์ 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      22,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ              800 

  รวมสินทรัพย์        22,800 

หน้ีสินและกองทุนคงเหลือ  
 กองทุนคงเหลือ         22,800 

  รวมหนี้สินและกองทุนคงเหลือ      22,800 
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กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
ม.ค. 15  รับโอนอุปกรณ์ส านักงานจากกองทุนทั่วไป 

เม.ย. 1  น าอุปกรณ์ส านักงานไปขาย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ในราคา 5,000 บาท โดย
อุปกรณ์มีราคาทุน 7,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขาย 1,500 บาท เงินที่ได้รับนี้น าไปใช้
ในการด าเนินงานทั่วไป 

พ.ย. 30  ได้รับบริจาคอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน โดยอุปกรณ์มีมูลค่า
ยุติธรรม 15,000 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานประจ าปี 25x1 จ านวน  9,000 บาท 

ธ.ค. 31  โอนปิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานประจ าปี 25x1 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบการเงิน แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค. 15 อุปกรณ์ส านักงาน  30,000 -   

            เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร    30,000 - 

  บันทึกการรับโอนอุปกรณ์ส านักงาน      

  จากกองทุนทั่วไป      

เม.ย. 1 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  5,500 -   

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์      1,500 -   

            อุปกรณ์ส านักงาน    7,000 - 

  บันทึกการขายอุปกรณ์ส านักงาน      

พ.ย. 30 อุปกรณ์ส านักงาน   15,000 -   

            เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร    15,000 - 

  บันทึกการรับโอนอุปกรณ์ส านักงานจาก      

  การบริจาค      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ส านักงาน  9,000 -   

     ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน    9,000 - 

  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน      

  เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  9,000 -   

            ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน    9,000 - 

  โอนปิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน      

 

กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ถาวร 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย ์ 
 อุปกรณ์ส านักงาน        38,000 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม          7,500 

  รวมสินทรัพย์        30,500 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร   
 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร       30,500 

  รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร      30,500 
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ตัวอย่างที่ 10.3 จากตัวอย่างที่ 10.2 ถ้ามูลนิธิครอบครัวจัตุชัย ไม่ได้แยกทรัพยากรออกเป็น
กองทุนตามข้อจ ากัดของการใช้  แต่บันทึกบัญชีเสมือนว่ากองทุนต่าง ๆ เป็นหน่วยงานเดียวกัน 
การบันทึกบัญชีจะแสดงได้ดังนี้ 

ม.ค. 1  มีผู้น าเงินสดมาบริจาค จ านวน  200,000 บาท โดยผู้บริจาคไม่ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ว่าจะให้น าเงินไปใช้ในเรื่องใด 

ม.ค. 15  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 30,000 บาท โดยใช้เงินบริจาค  
ก.พ. 14  มีผู้บริจาคมาแสดงเจตจ านงที่จะบริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท แบบไม่มี

เงื่อนไข โดยจะน าเงินมาให้ในวันที่ 14 ก.พ. 25x2 ซึ่งมูลนิธิ พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับเงินบริจาคนี้ 

เม.ย. 1  น าอุปกรณ์ส านักงานไปขาย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ในราคา 5,000 บาท โดย
อุปกรณ์มีราคาทุน 7,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขาย 1,500 บาท เงินที่ได้รับนี้น าไปใช้
ในการด าเนินงานทั่วไป 

พ.ค. 10  มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เงินสด
มาจ านวน  20,000 บาท 

มิ.ย. 9  มูลนิธิจัตุชัย ได้รับเงินบริจาค จ านวน 50,000 บาท โดยผู้บริจาคก าหนดให้น าเงิน
ไปใช้ในการหาผลประโยชน์เท่านั้น และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริจาคให้น าไปเป็นทุนการศึกษา 

มิ.ย. 20  น าเงินที่ได้รับจากการบริจาคจ านวน  50,000 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ก.ค. 1  ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จ านวน  2,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก

จ านวน 500 บาท 

ส.ค. 1  มูลนิธิจัตุชัย ได้รับเงินบริจาค จ านวน 30,000 บาท โดยผู้บริจาค มีวัตถุประสงค์
ให้น าเงินไปเป็นทุนการศึกษา 

ส.ค. 15  ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 8,000 บาท 

ก.ย. 1  ได้รับดอกเบี้ยของจากการลงทุน จ านวน 1,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก
จ านวน 600 บาท 

ต.ค. 1   มีผู้มาบริจาคเงินจ านวน 40,000 บาท โดยผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ให้น าเงิน
ไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

ต.ค. 16  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงานจ านวน  20,000 บาท 

พ.ย. 1   ได้รับดอกเบี้ยของจากการลงทุน จ านวน 2,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก
จ านวน 800 บาท 



หน้า | 490 บทที่ 10 การบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร 

 

พ.ย. 30  ได้รับบริจาคอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน โดยอุปกรณ์มีมูลค่า
ยุติธรรม 15,000 บาท 

ธ.ค. 30  จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยใช้เงินจากกองทุนทั่วไป ดังนี้ 
เงินเดือน              45,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภค  18,000 บาท 

ค่าเช่า                  15,000 บาท  ค่าเบี้ยประกันภัย    8,000 บาท 

ค่าพาหนะ              4,500 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานประจ าปี 25x1 จ านวน  9,000 บาท 
โดยในจ านวนนี้มีค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ได้รับจากการบริจาคจ านวน 1,500 บาท 

ธ.ค. 31  รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปี มีดังน้ี 

  (1) ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่ม
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 25x1 โดยมูลนิธิจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนเมื่อเกิดรายการขึ้น 

   (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลนิธิยังไม่ได้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของเดือน
ธันวาคม 25x1 จ านวน 1,000 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกรายการปิดบัญชี 
 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการแสดงรายการในงบการเงิน แสดงได้ดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค. 1 เงินสด  200,000 -   

         รายได้จากการบริจาค-ไม่มีข้อจ ากัด    200,000 - 

  บันทึกรับเงินบริจาค      

ม.ค. 15 อุปกรณ์ส านักงาน  30,000 -   

            เงินสด    30,000 - 

  บันทึกการซื้ออุปกรณ์      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ม.ค. 15 สินทรัพย์สุทธิ-ข้อจ ากัดชั่วคราว  30,000 -   

         สินทรัพย์สุทธิ-ไม่มีข้อจ ากัด    30,000 - 

  บันทึกการจัดประเภทสินทรัพย์สุทธิใหม่      

ก.พ. 14 เงินบริจาคค้างรับ  10,000 -   

        รายได้จากการบริจาค-ไม่มีข้อจ ากัด    10,000 - 

  บันทึกเงินที่จะได้รับจากการบริจาค      

เม.ย. 1 เงินสด  5,000 -   

  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน  1,500 -   

  ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  500 -   

          อุปกรณ์ส านักงาน    7,000 - 

  บันทึกการขายอุปกรณ์ส านักงาน      

พ.ค. 10 เงินสด  20,000 -   

  

       รายได้จากการจัดกิจกรรม-ไม่มี  
                ข้อจ ากัด    20,000 - 

  บันทึกรับเงินสดจากการจัดกิจกรรม      

มิ.ย. 9 เงินสด  50,000 -   

  

       รายได้จากการบริจาค-ข้อจ ากัด 

                 ถาวร    50,000 - 

  รับเงินบริจาคเพื่อใช้หาผลประโยชน์      

 20 เงินลงทุนในตราสารหนี้  50,000 -   

         เงินสด    50,000 - 

  บันทึกน าเงินบริจาคไปลงทุน      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ก.ค. 1 เงินสด  2,000 -   

  ดอกเบี้ยค้างรับ  500 -   

            ดอกเบี้ยรับ    2,500 - 

  บันทึกรับผลประโยชน์จากการลงทุน      

ส.ค. 1 เงินสด  30,000 -   

  

          รายได้จากการบริจาค-ข้อจ ากัด 

               ชั่วคราว    30,000 - 

  รับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา      

 15 รายจ่ายทุนการศึกษา  8,000 -   

           เงินสด    8,000 - 

  บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา      

  สินทรัพย์สุทธิ-ข้อจ ากัดชั่วคราว  8,000 -   

            สินทรัพย์สุทธิ-ไม่มีข้อจ ากัด    8,000 - 

  บันทึกการจัดประเภทสินทรัพย์สุทธิใหม่      

ก.ย. 1 เงินสด  1,000 -   

  ดอกเบี้ยค้างรับ  600 -   

            ดอกเบี้ยรับ    1,600 - 

  บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุน      

ต.ค. 1 เงินสด  40,000 -   

  

          รายได้จากการบริจาค-ข้อจ ากัด 

                ชั่วคราว    40,000 - 

  รับเงินบริจาคเพื่อใช้ในการหาอุปกรณ์      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ต.ค. 16 อุปกรณ์ส านักงาน  20,000 -   

            เงินสด    20,000 - 

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน      

 16 สินทรัพย์สุทธิ-ข้อจ ากัดชั่วคราว  20,000 -   

            สินทรัพย์สุทธิ-ไม่มีข้อจ ากัด    20,000 - 

  บันทึกการจัดประเภทสินทรัพย์สุทธิใหม่      

พ.ย. 1 เงินสด  2,000 -   

  ดอกเบี้ยค้างรับ  800 -   

            ดอกเบี้ยรับ    2,800 - 

  บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุน      

พ.ย. 30 อุปกรณ์ส านักงาน  15,000 -   

  

           รายได้จากการบริจาค-ข้อจ ากัด 

                 ชั่วคราว    15,000 - 

  รับโอนอุปกรณ์ส านักงานจากการบริจาค      

ธ.ค. 30 เงินเดือน  45,000 -   

  ค่าสาธารณูปโภค  18,000 -   

  ค่าเช่า  15,000 -   

  ค่าเบี้ยประกันภัย  8,000 -   

  ค่าพาหนะ  4,500 -   

            เงินสด    90,500 - 

  บันทึกจ่ายค่าใช้จ่าย      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน  9,000 -   

     ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน    9,000 - 

  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน      

  สินทรัพย์สุทธิ-ข้อจ ากัดชั่วคราว  1,500 -   

          สินทรัพย์สุทธิ-ไม่มีข้อจ ากัด    1,500 - 

  บันทึกการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่      

  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า  6,000 -   

            ค่าเบี้ยประกัน    6,000 - 

  ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า      

  ค่าสาธารณูปโภค  1,000 -   

            ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย    1,000 - 

  ปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย      

  รายได้จากการบริจาค-ข้อจ ากัดชั่วคราว  85,000 -   

  รายได้จากการบริจาค-ไม่มีขอ้จ ากัด  210,000 -   

  รายได้จากการบริจาค-ข้อจ ากัดถาวร  50,000 -   

  รายได้จากการจัดกิจกรรม-ไม่มีข้อจ ากัด  20,000 -   

  ดอกเบี้ยรับ  6,900 -   

  สินทรัพย์สุทธิไม่มีข้อจ ากัด  59,500 -   

            ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์    500 - 

            รายจ่ายทุนการศึกษา    8,000 - 
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

ธ.ค. 31          ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน    9,000 - 

           เงินเดือน    45,000 - 

           ค่าสาธารณูปโภค(18,000+1,000)    19,000 - 

           ค่าเช่า    15,000 - 

           ค่าเบี้ยประกันภัย(8,000 - 6,000)    2,000 - 

           ค่าพาหนะ    4,500 - 

           สินทรัพย์สุทธิ-ข้อจ ากัดถาวร    59,500 - 

           สินทรัพย์สุทธิ-ไม่มีข้อจ ากัด    268,900 - 

  บันทึกรายการปิดบัญชี      
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงกิจกรรม (งบรายได้และค่าใช้จ่าย) 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 ไม่มี
ข้อจ ากัด 

มีข้อจ ากัด
ชั่วคราว 

ข้อจ ากัด
ถาวร 

 

ผลรวม 

รายได้ :     

     รายได้จากการบริจาค 210,000 85,000 50,000 345,000 

     รายได้จากการจัดกิจกรรม 20,000   20,000 

     ดอกเบี้ยรับ 6,900   6,900 

สินทรัพย์สุทธิที่โอนออกจากสินทรัพย์สุทธิที่มีข้อจ ากัด  

     การให้ทุนการศึกษา 8,000 (8,000)   

     การซื้อสินทรัพย์ถาวร 50,000 (50,000)   

     การใช้สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค 1,500 (1,500)   

       รวม รายได้และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  296,400 25,500 50,000 371,900 

ค่าใช้จ่าย :     

     เงินเดือน 45,000   45,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 19,000   19,000 

     ค่าเช่า 15,000   15,000 

     ค่าเบี้ยประกันภัย 2,000   2,000 

     ค่าพาหนะ 4,500   4,500 

     ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 500   500 

     รายจ่ายทุนการศึกษา 8,000   8,000 

     ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 9,000   9,000 

          รวม ค่าใช้จ่าย 103,000   103,000 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิ 193,400 25,500 50,000 268,900 

บวก สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 0 0 0 0 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 193,400 25,500 50,000 268,900 
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย ์ 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    151,500 

  เงินบริจาคค้างรับ        10,000 

ดอกเบี้ยค้างรับ           1,900 

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า         6,000 

สินทรัพย์ที่มีข้อจ ากัดในการใช้ : 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้       50,000 

 อุปกรณ์ส านักงาน     58,000 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม       7,500   50,500 

   รวมสินทรัพย์      269,900

  

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ  
 หนี้สิน : 
  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย       1,000 

 สินทรัพย์สุทธิ : 
  ส่วนที่ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้            193,400 

  ส่วนที่มีข้อจ ากัดชั่วคราวในการใช้              25,500 

  ส่วนที่มีข้อจ ากัดถาวรในการใช้              50,000  

   รวมสินทรัพย์สุทธิ     268,900 

   รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ    269,900 
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มูลนิธิครอบครัวจัตุชัย 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ      268,900 

 รายการปรับปรุงส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน 

  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน    9,000 

  ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์       500 

  อุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค                         (15,000) 
  เงินบริจาคค้างรับเพิ่มขึ้น              (10,000) 
  ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น                (1,900) 
  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น                                (6,000) 
  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายเพิ่มขึ้น                                       1,000 

  สินทรัพย์ที่มีข้อจ ากัดในการใช้                                        (50,000) 
   กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน               196,500 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร    5,000 

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร                         (50,000) 
 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้                                          (50,000) 
   กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน   (95,000) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากการบริจาคที่มีข้อจ ากัดในการใช้             50,000 

   กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน     50,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น                 151,500 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                 0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  151,500
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การบัญชีส าหรับสมาคม 

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  78 และมาตรา 79  ได้ระบุไว้ว่า การ
ก่อต้ังสมาคมเพื่อกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ข้อบังคับของสมาคม ต้องมีรายการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1) ชื่อสมาคม 

(2) วัตถุประสงค์ของสมาคม 

(3) ที่ต้ังส านักงานใหญ่ และที่ตั้งส านักงานสาขาทั้งปวง 
(4) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) อัตราค่าบ ารุง 
(6) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม ได้แก่ จ านวนกรรมการ การต้ังกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของ
คณะกรรมการ 

(7) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม 

(8) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
 จากข้อก าหนดดังกล่าว สมาคมจะต้องมีการก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีและทรัพย์สินของ
สมาคมว่าต้องมีการจัดท าด้วยวิธีใด ซึ่งการบันทึกบัญชีของสมาคม แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 10.4 

ต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างที่ 10.4  สมาคมนักบัญชี เป็นสมาคมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักบัญชีโดยเป็นกิจการ
ที่ไม่หวังผลก าไร โดยได้เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยในระหว่างปี 25x1 มีรายการที่
เกิดขึ้นดังนี้ 

ม.ค. 1  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดต้ัง
สมาคม จ านวน 50,000 บาท โดยสมาคมได้น าเงินไปฝากธนาคาร จ านวน 20,000 บาท ที่เหลือ
เก็บไว้เป็นเงินสด 

ก.พ. 5  จ่ายเงินสดเพื่อซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 12,000 บาท 

มี.ค. 14  ได้รับเงินบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จ านวน 7,000 บาท 

เม.ย.10  ได้รับรายได้จากการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักบัญชี เป็นเงินสดจ านวน 
20,000 บาท และมีผู้เข้าอบรมบางส่วนยังไม่จ่ายค่าอบรมอีกจ านวน 1,000 บาท 
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เม.ย. 12 จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเป็นเงินสดจ านวน 6,000 บาท และจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นเงินสด จ านวน 1,500 บาท  

พ.ค. 1  มีนักบัญชีมาสมัครสมาชิกทั้งสิ้น 10 คน โดยสมาคมเก็บค่าสมาชิกคนละ 500 

บาทต่อปี สมาชิกจ่ายเงินวันนี้จ านวน 7 คน อีก 3 คน ยังไม่จ่าย 

มิ.ย. 25  ได้รับสมุด ปากกา ดินสอ เพื่อการกุศล จ านวนเงิน 1,900 บาท 

ก.ค. 14  มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาบัญชีที่ยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท 
และนอกจากนี้ยังได้มอบสมุด ปากกา ดินสอที่ได้รับมาทั้งหมดให้นักศึกษาคนดังกล่าวด้วย 

ส.ค. 12  สมาคมได้มีการจัดท าวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมเป็นจ านวนเงิน 
1,200 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 600 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 900 บาท 

 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทั้ง 3 เกณฑ์ แสดง
ได้ดังนี้ 
วันที่ เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด เกณฑ์ผสม 

ม.ค. 
1 

เดบิต เงินฝากธนาคาร       20,000 

          เงินสด                     30,000 

     เครดิต ทุน                        50,000 

บันทึกเงินทุนเร่ิมแรก 

เดบิต เงินฝากธนาคาร    20,000 

          เงินสด                  30,000 

     เครดิต ทุน                    50,000 

บันทึกเงินทุนเร่ิมแรก 

เดบิต เงินฝากธนาคาร     20,000 

          เงินสด                   30,000 

     เครดิต ทุน                     50,000 

บันทึกเงินทุนเร่ิมแรก 

ก.พ. 
5 

เดบิต อุปกรณ์ส านักงาน    12,000 

     เครดิต เงินสด                  12,000 

บันทึกการซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 

เดบิต ค่าวัสดุอุปกรณ์    12,000 

     เครดิต เงินสด               12,000 

บันทึกการซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 

เดบิต อุปกรณ์ส านักงาน    12,000 

     เครดิต เงินสด                12,000 

บันทึกการซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 

มี.ค. 
14 

เดบิต เงินสด                      7,000 

  เครดิต รายได้จากการบริจาค 7,000 

บันทึกการรับเงินบริจาค 

เดบิต เงินสด                      7,000 

 เครดิตรายได้จากการบริจาค7,000 

บันทึกการรับเงินบริจาค 

เดบิต เงินสด                      7,000 

 เครดิต รายได้จากการบริจาค7,000 

บันทึกการรับเงินบริจาค 

เม.ย. 
10 

เดบิตเงินสด                          20,000 

       รายได้จากการอบรมค้างรับ1,000

เครดิต รายได้จากการอบรม   21,000 

บันทึกการรับรายได้จากการอบรม 

เดบิต เงินสด                     20,000   

 เครดิตรายได้จากการอบรม20,000 

 

บันทึกการรับรายได้จากการอบรม 

เดบิต เงินสด                   20,000    

 เครดิตรายได้จากการอบรม20,000 

 

บันทึกการรับรายได้จากการอบรม 

เม.ย. 
12 

เดบิต ค่าตอบแทนวิทยากร   6,000 

         ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,500 

     เครดิต เงินสด                    7,500 

บันทึกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 

เดบิต ค่าตอบแทนวิทยากร   6,000 

          ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,500 

     เครดิต เงินสด                 7,500 

บันทึกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 

เดบิต ค่าตอบแทนวิทยากร   6,000 

          ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,500 

     เครดิต เงินสด                  7,500 

บันทึกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
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วันที่ เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด เกณฑ์ผสม 

พ.ค.  
1 

เดบิต เงินสด                         3,500 

          รายได้ค่าสมาชิกค้างรับ1,500 

   เครดิต รายได้คา่สมาชิก       5,000 

บันทึกรับรายไดค้่าสมาชิก 

เดบิต เงินสด                       3,500 

เครดิต รายได้ค่าสมาชิก        3,500 

 

บันทึกรับรายไดค้่าสมาชิก 

เดบิต เงินสด                     3,500 

เครดิต รายได้ค่าสมาชิก       3,500 

 

บันทึกรับรายไดค้่าสมาชิก 

มิ.ย. 
25 

เดบิต วัสดุเพื่อการบริจาค      1,900 

  เครดิต รายได้จากการบริจาค 1,900 

บันทึกรับสมุด ปากกา ดินสอ 

เดบิต วัสดุเพื่อการบริจาค   1,900 

เครดิตรายได้จากการบริจาค 1,900 

บันทึกรับสมุด ปากกา ดินสอ 

เดบิต วัสดุเพื่อการบริจาค   1,900 

เครดิตรายได้จากการบริจาค 1,900 

บันทึกรับสมุด ปากกา ดินสอ 

ก.ค. 
14 

เดบิต ค่าใช้จา่ยในการบริจาค 3,900 

   เครดิต เงินสด                      2,000 

            วัสดุเพื่อการบริจาค       1,900 

มอบเงินและสมุดปากกาให้นักศึกษา 

เดบิต ค่าใช้จ่ายในการบริจาค3,900 

   เครดิต เงินสด                  2,000 

               วสัดุเพื่อการบริจาค 1,900 

มอบเงินและสมุดปากกาให้นักศึกษา 

เดบิต ค่าใช้จ่ายในการบริจาค3,900 

  เครดิต เงินสด                    2,000 

              วัสดุเพื่อการบริจาค  1,900 

มอบเงินและสมุดปากกาให้นักศึกษา 

ส.ค. 
12 

เดบิต ค่าจัดท าวารสาร  1,200 

     เครดิต เงินสด                    1,200 

จ่ายค่าจัดท าวารสาร 

เดบิต ค่าจัดท าวารสาร  1,200 

   เครดิต เงินสด                   1,200 

จ่ายค่าจัดท าวารสาร 

เดบิต ค่าจัดท าวารสาร  1,200 

   เครดิต  เงินสด                 1,200 

จ่ายค่าจัดท าวารสาร 
ธ.ค. 
31 

เดบิต. ค่าเสื่อมราคา        600 

     เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม     600 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 

 เดบิต ค่าเสื่อมราคา        600 

   เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม   600 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 
ธ.ค. 
31 

เดบิต ค่าไฟฟ้า              900 

     เครดิต ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย         900 

ปรับปรุงค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 

 เดบิต ค่าไฟฟ้า              900 

     เครดิต ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย      900 

ปรับปรุงค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 

 

 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง 

สมาคมนักบัญชี 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

หน่วย : บาท 

รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค         8,900 

 รายได้จากการอบรม       21,000 

 รายได้ค่าสมาชิก          5,000 

  รวมรายได้       34,900 
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ค่าใช้จ่าย : 
 ค่าตอบแทนวิทยากร         6,000 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม         1,500 

 ค่าใช้จ่ายในการบริจาค         3,900 

 ค่าจัดท าวารสาร          1,200 

 ค่าเสื่อมราคา             600 

 ค่าไฟฟ้า             900 

  รวมค่าใช้จ่าย       14,100 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย        20,800 

 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์เงินสด 

สมาคมนักบัญชี 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

หน่วย : บาท 

รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค         8,900 

 รายได้จากการอบรม       20,000 

 รายได้ค่าสมาชิก          3,500 

  รวมรายได้       32,400 

ค่าใช้จ่าย : 
ค่าวัสดุอุปกรณ์        12,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร         6,000 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม         1,500 

 ค่าใช้จ่ายในการบริจาค         3,900 

 ค่าจัดท าวารสาร          1,200 

  รวมค่าใช้จ่าย       24,600 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย         7,800 
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์ผสม 

สมาคมนักบัญชี 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

หน่วย : บาท 

รายได้ : 
 รายได้จากการบริจาค         8,900 

 รายได้จากการอบรม       20,000 

 รายได้ค่าสมาชิก          3,500 

  รวมรายได้       32,400 

ค่าใช้จ่าย : 
 ค่าตอบแทนวิทยากร         6,000 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม         1,500 

 ค่าใช้จ่ายในการบริจาค         3,900 

 ค่าจัดท าวารสาร          1,200 

 ค่าเสื่อมราคา             600 

 ค่าไฟฟ้า             900 

  รวมค่าใช้จ่าย       14,100 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย        18,300 
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วิธีปฏิบัติทางการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาระดับปริญญา ภายใต้การ
บริหารงานของหน่วยงานเอกชน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคอยควบคุมดูแล 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย  ในการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตจะเรียกว่า “ผู้รับใบอนุญาต” ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจะเป็นผู้ที่น าทุนมาจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษา 

 การปฏิบัติทางการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี และรายงานงบการเงิน
ประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดท าแบบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และแบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  งบดุลรวม และงบดุลของแต่ละกองทุน ได้แก่ กองทุนทั่วไป กองทุนทรัพย์สินถาวร 
กองทุนวิจัย กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสงเคราะห์ กองทุนอื่น 

  งบรายได้ค่าใช้จ่ายรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม และ งบ
รายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแต่ละกองทุน ได้แก่ กองทุนทั่วไป 
กองทุนทรัพย์สินถาวร กองทุนวิจัย กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร 
กองทุนสงเคราะห์ กองทุนอื่น 

  งบกระแสเงินสดรวม 

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  รายละเอียดรายได้ 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

  รายละเอียดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและค่าเสื่อมราคาสะสม 

 2. ให้จัดท างบการเงินตามระบบบัญชีกองทุน แต่ละกองทุนให้ใช้วิธีบันทึกรายการตาม
หลักบัญชีคู่ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีต่าง ๆ 5 ประเภท คือ สินทรัพย์ หนี้สิน เงินกองทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย โดยอาจแบ่งเป็นกองทุนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  กองทุนทั่วไป ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ
ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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  กองทุนทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ทรัพย์สินถาวรทุกประเภทที่ใช้ในการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นส่วนรวม รวมทั้งเงินที่จัดสรรไว้เพื่อจัดหาเพิ่มเติม ก่อสร้างและ
ดัดแปลงทรัพย์สินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดีขึ้น แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินถาวรที่เป็นของ
กองทุนอื่นโดยเฉพาะ 

  กองทุนวิจัย ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้  
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
  กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ซื้อ
หนังสือ วารสารสื่อการศึกษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพย์สินอ่ืนที่ใช้ในห้องสมุด 

  กองทุนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการให้
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  กองทุนสงเคราะห์ ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการให้ทุนแก่
นักศึกษาและการสงเคราะห์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การให้สวัสดิการแก่คณาจารย์ประจ าและ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสงเคราะห์อื่น ๆ 

  กองทุนอื่น ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

 

 วิธีการบันทึกบัญชี 
 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะบันทึกโดยใช้ระบบบัญชีกองทุน ที่มี
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ โดยที่แต่ละกองทุนจะบันทึกบัญชี และจัดท างบการเงินแยก
ต่างหากจากกันในแต่ละกองทุน โดยมีวิธีการบันทึกบัญชีได้ตามตารางที่ 10.1 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 10.1 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รายการ การบันทึกบัญชี 
1. ผู้รับใบอนุญาตน าเงินสดหรือ
สินทรัพย์อ่ืนมาลงทุนเมื่อเริ่มแรก 
ให้บันทึกบัญชีแยกตามประเภท
สินทรัพย์ และแยกบันทึกแต่ละ
กองทุน  

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

     เดบิต   เงินสด/เงินฝากธนาคาร                             xx 

                  สินทรัพย์(ระบุประเภท)                             xx 

                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนทรัพย์สินถาวร 
     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                             xx 

                  สินทรัพย์(ระบุประเภท)                              xx 

                  (ยกเว้นสินทรัพย์ที่บันทึกในกองทุนวิจัย, 
                   กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี) 
                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนวิจัย 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                              xx 

                  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การวิจัย                     xx 

                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                              xx 

                  หนังสือและวารสารวิชาการ                       xx 

                  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด                    xx 

                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร 
     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                              xx 

                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห์ 
     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                              xx 

                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนอื่น 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                              xx 

                เครดิต ทุนจากผู้รับใบอนุญาต                         xx 
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ตารางท่ี 10.1 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
รายการ การบันทึกบัญชี 

2. เมื่อได้รับบริจาคเงินหรือ
สินทรัพย์ 
2.1 กรณีที่ผู้บริจาคไม่ระบุ
วัตถุประสงค์ สามารถน าไปใช้ 
ได้ทั้งจ านวนให้บันทึกเป็นรายได้ 
และถ้าไม่ระบุว่าบริจาคให้
กองทุนใด ให้บันทึกบัญชีเป็น
ของกองทุนทั่วไป 

 

 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
(1) ได้รับบริจาคเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคาร 
     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                               xx 

                เครดิต รายได้จากการบริจาค                          xx 

(2) ได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ 
การบันทึกเมื่อได้รับบริจาค 

     เดบิต  สินทรัพย์(ระบุประเภท)รับจากการบริจาค    xx 

                เครดิต รายได้จากการบริจาครอรับรู้                 xx 

การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
     เดบิต  ค่าเสื่อมราคา(สินทรัพย์นั้น)                          xx 

                เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพย์นั้น)         xx 

     เดบิต  รายได้จากการบริจาครอรับรู ้                        xx 

                เครดิต รายได้จากการบริจาค                          xx 

การบันทึกเมื่อขายสินทรัพย์นั้น 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                               xx 

                  ค่าเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพย์นั้น)                xx 

              เครดิต สินทรัพย์(ระบุประเภท)รับจากการบริจาคxx 

     เดบิต  รายได้จากการบริจาครอรับรู ้                        xx 

              เครดิต รายได้จากการบริจาค                             xx 
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ตารางท่ี 10.1 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 

รายการ การบันทึกบัญชี 
2.2 กรณีเมื่อได้รับเงินบริจาค  
ในจ านวนที่เกินกว่าที่
คณะกรรมการก าหนด ตาม
มาตร 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 (ต้องท าแผนการใช้จ่าย) 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                               xx 

                เครดิต รายได้จากการบริจาค                          xx 

     เดบิต  ค่าใช้จ่าย(ตามแผน)                                     xx 

                เครดิต ประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาค   xx 

     เดบิต  ประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาค         xx 

                เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                        xx 

2.3 กรณีที่ผู้บริจาคเงินสดหรือ
สินทรัพย์อ่ืน ระบุให้ใช้ได้เฉพาะ
ดอกผล ให้ถือเป็นทุนจากการ
บริจาค 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                               xx 

                  สินทรัพย์(ระบุประเภท)รับจากการบริจาค    xx 

                เครดิต ทุนจากการได้รับบริจาค                       xx 

3. เมื่อมีการซื้อสินทรัพย์ 
3.1 กรณีกองทุนทั่วไปจัดซื้อเพื่อ
กองทุนอื่นและช าระเงินให้ก่อน 

 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

     เดบิต  ลูกหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุน)                      xx 

                เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                        xx 

สมุดบัญชีกองทุนทรัพย์สินถาวร 

     เดบิต  สินทรัพย์(ระบุประเภท)                                xx 

                เครดิต เจ้าหนี้ – กองทุนทั่วไป                         xx 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
     เดบิต  สินทรัพย์(ระบุประเภท)                                xx 

                เครดิต เจ้าหนี้ – กองทุนทั่วไป                         xx 

 

3.2 กรณีกองทุนประเภทต่าง ๆ 
จัดซื้อเอง 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
     เดบิต  สินทรัพย์(ระบุประเภท)                                xx 

                เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้าหนี้             xx 
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ตารางท่ี 10.1 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
รายการ การบันทึกบัญชี 

4. เมื่อมีการยืมเงินกันระหว่าง
กองทุน 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีกู้ยืม 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                               xx 

                เครดิต เจ้าหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุนที่ให้ยืม)   xx 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีให้ยืม 

     เดบิต  ลูกหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุนที่กู้ยืม)           xx 

                เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                        xx 

5. เมื่อมีการยืมเงินจากผู้รับ
ใบอนุญาตหรือบุคคลอ่ืน 

สมุดบัญชีกองทุนท่ียืม 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                               xx 

                เครดิต เงินให้ยืมจากผู้รับใบอนุญาต/บุคคลอ่ืน xx 

6. เมื่อปรากฏว่ากองทุนทั่วไปมี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี 
ให้โอนเงินไปชดใช้ให้กองทุนที่มี
ยอดติดลบ ถือเป็นรายการหัก
จากทุนสะสม 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

     เดบิต  ทุนสะสม                                                    xx 

                เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
                               เจ้าหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุน)            xx 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีรับเงินชดเชย 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป xx 

                เครดิต ทุนสะสม                                            xx 

7. เมื่อกองทุนทั่วไปจัดสรรเงิน
ส่วนที่เหลือจากการชดใช้ให้
กองทุนต่าง ๆ ตามข้อ 6 

7.1 เมื่อจัดสรรให้กองทุนต่าง ๆ 
ที่ระบุในกฎหมาย (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60) 

 

 

 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

     เดบิต  ทุนสะสม                                                    xx 

                เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
                               เจ้าหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุน)           xx 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีรับเงินจัดสรร 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป xx 

                เครดิต เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                  xx 
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ตารางท่ี 10.1 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 

รายการ การบันทึกบัญชี 
7.2 เมื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้
ผู้รับใบอนุญาตที่ระบุใน
กฎหมาย(ไม่เกินร้อยละ 30) 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

     เดบิต  ทุนสะสม                                                    xx 

           เครดิต เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผู้รับใบอนุญาต xx 

     เดบิต  เงินผลประโยชน์ค้างจ่ายแก่ผู้รับใบอนุญาต xx 

           เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                             xx 

8. เมื่อกองทุนทั่วไปจะต้องโอน
เงินอุดหนุนให้แก่กองทุน
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

(1) การบันทึกบัญชีเมื่ออนุมัติเงินอุดหนุน 

     เดบิต  เงินอุดหนุนจัดให้แก่กองทุน(ระบุชื่อกองทุน) xx 

           เครดิต เจ้าหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุน)                   xx 

(2) การบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายเงินอุดหนุน 

     เดบิต  เจ้าหนี้กองทุน(ระบุชื่อกองทุน)                   xx 

           เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                           xx 

(3) การบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
     เดบิต  ทุนสะสม                                                 xx 

           เครดิต  เงินอุดหนุนจัดให้แก่กองทุน(ระบุชื่อกองทุน)xx 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

(1) การบันทึกบัญชีเมื่อได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน 

     เดบิต  ลูกหนี้กองทุนทั่วไป                                  xx 

           เครดิต เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป                  xx 

(2) การบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุน 

     เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                            xx 

           เครดิต  ลูกหนี้กองทุนทั่วไป                                 xx 

(3) การบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
     เดบิต  เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป                  xx 

           เครดิต  รายได้ – เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป    xx 
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ตารางท่ี 10.1 การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ต่อ) 
รายการ การบันทึกบัญชี 

9. เมื่อมีการโอนเงินให้กองทุน
สงเคราะห์ เป็นเงินสวัสดิการ/
เงินบ าเหน็จพนักงาน  ให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนทั่วไปและ
บันทึกเป็นหนี้สินของกองทุน
สงเคราะห์ 

สมุดบัญชีกองทุนท่ัวไป 

 เดบิต  เงินจ่ายสะสมเงินสวัสดิการ/เงินบ าเหน็จพนักงาน xx 

      เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                                   xx 

สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห์ 
 เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร                                     xx 

      เครดิต เงินทุนสวัสดิการ/เงินบ าเหน็จพนักงานค้างจ่าย xx 

เดบิต  เงินทุนสวัสดิการ/เงินบ าเหน็จพนักงานค้างจ่าย    xx  

      เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                                  xx 

 

10. การคิดค่าเสื่อมราคาและ
การตัดบัญชี 
10.1 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ถาวร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ หนังสือ
และวารสารวิชาการ 

 

 

สมุดบัญชีกองทุนท่ีบันทึกสินทรัพย์น้ัน ๆ 

 เดบิต  ค่าเสื่อมราคา(ระบุประเภทสินทรัพย์)                 xx 

      เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(ระบุประเภทสินทรัพย์)       xx 

10.2 รายการตัดบัญชี สมุดบัญชีกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
 เดบิต  ตัดจ่ายสินทรัพย์ทางปัญญา                            xx 

      เครดิต สินทรัพย์ทางปัญญา                                      xx 

 

การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดท าตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 

 1.  งบดุล(งบแสดงฐานะการเงิน)  
      1.1 งบดุลของแต่ละกองทุน เป็นงบที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกองทุนนั้น ๆ 
ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุนแต่ละประเภทเป็นจ านวนเท่าใด 

      1.2 งบดุลรวม เป็นงบที่จัดท าขึ้นจากการน างบดุลของแต่ละกองทุนมารวมกัน 

 2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม 
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      2.1 งบรายได้และค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแต่ละกองทุน  

เป็นงบที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแต่ละกองทุน 

      2.2 งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม เป็นงบที่
จัดท าขึ้นเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของทุกกองทุนรวมกัน 

 3. งบกระแสเงินสดรวม เป็นงบที่จัดท าขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารในระหว่างงวดบัญชีของกองทุน โดยแยกแสดงเป็น กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นข้อมูลและรายการที่ต้องเปิดเผยเพิ่มเติมจากที่
ปรากฏในงบการเงิน อันได้แก่ ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน นโยบายบัญชีที่ส าคัญ รายละเอียด
ของรายการในงบการเงิน ภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า เหตุการณ์ภายหลังวันที่ใน
งบการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

การบันทึกบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการจัดท างบการเงิน แสดงได้ตาม
ตัวอย่างที่ 10.5 ดังต่อไปนี ้
 

ตัวอย่างที่ 10.5 วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีบัญชีกองทุน โดยแบ่งเป็น กองทุนทั่วไป กองทุน
ทรัพย์สินถาวร กองทุนวิจัย กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุน
สงเคราะห์ และกองทุนอื่น โดยมีรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 25x1 ดังนี้ 
 1. ผู้รับใบอนุญาตก่อต้ังวิทยาลัย น าเงินสดมาลงทุนจ านวน 100,000 บาท โดยจัดสรร
เป็น กองทุนทั่วไปจ านวน 40,000 บาท กองทุนทรัพย์สินถาวรจ านวน 20,000 บาท กองทุน
สงเคราะห์จ านวน 20,000 บาท และ กองทุนอ่ืนจ านวน 20,000 บาท  
 2.  ผู้รับใบอนุญาตน าอาคารจ านวน 50,000 บาท และอุปกรณ์ส านักงานจ านวน 30,000 

บาท มาบริจาคเพื่อเป็นทุนเริ่มแรกของกองทุนทรัพย์สินถาวร 
 3. ผู้รับใบอนุญาตน าอุปกรณ์ห้องสมุดจ านวน 40,000 บาท และหนังสือจ านวน 10,000 

บาท มาบริจาคเพื่อเป็นทุนเริ่มแรกของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
 4. กองทุนทั่วไปมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  รายได้ค่าเล่าเรียนจ านวน 60,000 บาท ในจ านวนนี้ได้รับมาเป็นเงินสด จ านวน 
40,000 บาท และยังเก็บไม่ได้อีกจ านวน 15,000 บาท  นอกจากนี้ยังไม่การยกเว้นค่าเล่าเรียนให้
นักเรียนทุนอีกจ านวน 5,000 บาท 

  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน  30,000 บาท 
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  รายได้จากการบริจาคจ านวน 25,000 บาท 

  จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 19,000 บาท 

  จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างจ านวน  30,000 บาท 

  จัดสรรเงินทุนจากกองทุนทั่วไปจ านวน 15,000 เข้ากองทุนวิจัย  
  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานจ านวน 10,000 บาท  

 5. กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยีมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  รับรายได้จากค่าปรับจ านวน 9,000 บาท 

  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ห้องสมุดจ านวน 4,000 บาท 

 6. กองทุนสงเคราะห์มีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  ได้รับเงินจากการบริจาคจ านวน 20,000 บาท 

  รายจ่ายทุนการศึกษาให้นักศึกษาจ านวน 5,000 บาท 

 7. กองทุนทรัพย์สินถาวรมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์จ านวน 8,000 บาท 

 8. กองทุนวิจัยมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  ได้รับจัดสรรเงินทุนจากกองทุนทั่วไปจ านวน 15,000 

  จ่ายค่าสนับสนุนการท าวิจัยให้อาจารย์จ านวน 5,000 บาท  

 

 การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกองทุนแสดงได้ดังนี้ 
กองทุนทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  เงินสด  40,000 -   

            ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    40,000 - 

  บันทึกทุนเริ่มแรกจากผู้รับใบอนุญาต      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  เงินสด  40,000 -   

  ลูกหนี้นักศึกษา  15,000 -   

  ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  5,000 -   

            รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา    60,000 - 

  บันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา      

  เงินสด  30,000 -   

            รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    30,000 - 

  บันทึกรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

  เงินสด  25,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    25,000 - 

  บันทึกรายได้จากการบริจาค      

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  19,000 -   

            เงินสด    19,000 - 

  จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

  เงินเดือนและค่าจ้าง  30,000 -   

            เงินสด    30,000 - 

  บันทึกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง      

  ทุนสะสม  15,000 -   

            เงินสด    15,000 - 

  บันทึกโอนเงินเข้ากองทุนวิจัย      

  ลูกหนี้ – กองทุนทรัพย์สินถาวร  10,000 -   

            เงินสด    10,000 - 

  บันทึกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน      
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กองทุนทรัพย์สินถาวร 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  เงินสด  20,000 -   

            ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    20,000 - 

  บันทึกทุนเริ่มแรกจากผู้รับใบอนุญาต      

  อาคาร  50,000 -   

  อุปกรณ์  30,000 -   

            ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    80,000 - 

  บันทึกทุนเริ่มแรกจากผู้รับใบอนุญาต      

  อุปกรณ์  10,000 -   

            เจ้าหนี้ – กองทุนทั่วไป    10,000 - 

  บันทึกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน      

  ค่าเสื่อมราคา  8,000 -   

            ค่าเสื่อมราคาสะสม    8,000 - 

  บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคา      

 

กองทุนอ่ืน 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  เงินสด  20,000 -   

            ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    20,000 - 

  บันทึกทุนเริ่มแรกจากผู้รับใบอนุญาต      
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กองทุนสงเคราะห์ 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  เงินสด  20,000 -   

            ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    20,000 - 

  บันทึกทุนเริ่มแรกจากผู้รับใบอนุญาต      

  เงินสด  20,000 -   

            รายได้จากการบริจาค    20,000 - 

  บันทึกรับรายได้จากการบริจาค      

  ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  5,000 -   

            เงินสด    5,000 - 

  บันทึกมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา      

 

กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  อุปกรณ์ห้องสมุด  40,000 -   

  หนังสือ  10,000 -   

            ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    50,000 - 

  บันทึกทุนเริ่มแรกจากผู้รับใบอนุญาต      

  เงินสด  9,000 -   

           รายได้ค่าปรับ    9,000 - 

  บันทึกรับรายได้ค่าปรับ      
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สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  ค่าเสื่อมราคา  4,000 -   

            ค่าเสื่อมราคาสะสม    4,000 - 

  บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคา      

 

กองทุนวิจัย 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

  เงินสด  15,000 -   

            เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป    15,000 - 

  บันทึกรับโอนเงินจากกองทุนทั่วไป      

  ค่าสนับสนุนการท าวิจัย  5,000 -   

            เงินสด    5,000 - 

  บันทึกจ่ายค่าสนับสนุนการท าวิจัย      
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 งบทดลองของแต่ละกองทุนแสดงได้ดังนี้ 
กองทุนทั่วไป 

วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
งบทดลอง – กองทุนทั่วไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

  บัญชี         

เงินสด  61,000 -   

ลูกหนี้นักศึกษา  15,000 -   

ลูกหนี้ – กองทุนทรัพย์สินถาวร  10,000 -   

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    40,000 - 

ทุนสะสม  15,000 -   

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา    60,000 - 

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    30,000 - 

รายได้จากการบริจาค    25,000 - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  19,000 -   

เงินเดือนและค่าจ้าง  30,000 -   

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  5,000 -   

  155,000 - 155,000 - 
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กองทุนทรัพย์สินถาวร 
วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 

งบทดลอง – กองทุนทรัพย์สินถาวร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

  บัญชี         

เงินสด  20,000 -   

อาคาร  50,000 -   

อุปกรณ์  40,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม    8,000 - 

เจ้าหนี้ – กองทุนทั่วไป    10,000 - 

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    100,000 - 

ค่าเสื่อมราคา  8,000 -   

  118,000 - 118,000 - 

 

กองทุนสงเคราะห์ 
วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
งบทดลอง – กองทุนสงเคราะห์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

  บัญชี         

เงินสด  35,000 -   

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    20,000 - 

รายได้จากการบริจาค    20,000 - 

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  5,000 -   

  40,000 - 40,000 - 
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กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 

งบทดลอง – กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

  บัญชี         

เงินสด  9,000 -   

อุปกรณ์ห้องสมุด  40,000 -   

หนังสือ  10,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม    4,000 - 

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    50,000 - 

รายได้ค่าปรับ    9,000 - 

ค่าเสื่อมราคา  4,000 -   

  63,000 - 63,000 - 

 

กองทุนวิจัย 

วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
งบทดลอง – กองทุนวิจัย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

  บัญชี         

เงินสด  10,000 -   

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป    15,000 - 

ค่าสนับสนุนการท าวิจัย  5,000 -   

  15,000 - 15,000 - 
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กองทุนอ่ืน 

วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
งบทดลอง – กองทุนอื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

  บัญชี         

เงินสด  20,000 -   

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต    20,000 - 

  20,000 - 20,000 - 

 

เมื่อจัดท างบทดลองของแต่ละกองทุนแล้ว หลังจากนั้นจะจัดท างบการเงินของแต่ละ
กองทุน และน ารายการของทุกกองทุนไปจัดท างบการเงินรวม  โดยมีการน ากระดาษมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดท า ดังแสดงได้ดังนี้ 
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วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
กระดาษท าการงบการเงินรวม 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

ชื่อบัญชี กองทุน
ทั่วไป 

กองทุน
ทรัพย์ 
สินถาวร 

กองทุน 

สง 
เคราะห์ 

กองทุน
ห้องสมุด 

และ 

เทคโน 

โลยี 

กอง 
ทุน
วิจัย 

กอง 
ทุน 

อ่ืน 

รายการตัดบัญชี งบ
ทดลอง
รวม 

เดบิต เครดิต 

เดบิต          

เงินสด 61,000 20,000 35,000 9,000 10,000 20,000   155,000 

ลูกหนี้นักศึกษา 15,000        15,000 

ลูกหนี้ - กองทุนทรัพย์สินถาวร 10,000       (1)10,000  

อาคาร  50,000       50,000 

อุปกรณ์  40,000       40,000 

อุปกรณ์ห้องสมุด    40,000     40,000 

หนังสือ    10,000     10,000 

ทุนสะสม 15,000        15,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19,000        19,000 

เงินเดือนและคา่จ้าง 30,000        30,000 

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 5,000  5,000      10,000 

ค่าเสื่อมราคา  8,000  4,000     12,000 

ค่าสนับสนุนการท าวิจัย     5,000    5,000 

     รวมเดบิต 155,000 118,000 40,000 63,000 15,000 20,000   401,000 

เครดิต          

ค่าเสื่อมราคาสะสม  8,000  4,000     12,000 

เจ้าหนี้ – กองทุนทั่วไป  10,000     (1)10,000   

ทุนจากผู้รับใบอนุญาต 40,000 100,000 20,000 50,000  20,000   230,000 

เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป     15,000    15,000 

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 60,000        60,000 

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,000        30,000 

รายได้จากการบริจาค 25,000  20,000      45,000 

รายได้ค่าปรับ    9,000     9,000 

     รวมเครดิต 155,000 118,000 40,000 63,000 15,000 20,000   401,000 

 

รายการตัดบัญชี 
(1) ตัดบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ระหว่างกองทุน 

เดบิต   เจ้าหนี้ – กองทุนทั่วไป    10,000 

 เครดิต   ลูกหนี้ – กองทุนทรัพย์สินถาวร   10,000 
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วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
งบรายได้และค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายได้ : 
 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา      60,000 

 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      30,000 

 รายได้จากการบริจาค       45,000 

 รายได้ค่าปรับ          9,000 

    รวมรายได้                 144,000 

ค่าใช้จ่าย : 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       19,000 

 เงินเดือนและค่าจ้าง       30,000 

 ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา      10,000 

 ค่าเสื่อมราคา        12,000 

 ค่าสนับสนุนการท าวิจัย         5,000 

    รวมค่าใช้จ่าย        76,000 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย        68,000 

ทุนสะสมต้นงวด                  0 

    โอนเพื่อจัดสรรไปกองทุนวิจัย                 (15,000) 

ทุนสะสมสิ้นงวด         53,000 
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วิทยาลัยอุดรธานีพาณิชยการ 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด         155,000 

 ลูกหนี้นักศึกษา          15,000 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      170,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 อาคาร           50,000 

 อุปกรณ์           40,000 

 อุปกรณ์ห้องสมุด         40,000 

 หนังสือ           10,000 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม       (12,000) 

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      128,000 

      รวมสินทรัพย์        298,000 

หน้ีสินและเงินกองทุน 

เงินกองทุน 

 ทุนจากผู้รับใบอนุญาต 

  กองทุนทั่วไป         40,000 

  กองทุนทรัพย์สินถาวร      100,000 

  กองทุนสงเคราะห์        20,000 

  กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี       50,000 

  กองทุนวิจัย         15,000 

  กองทุนอ่ืน         20,000 

     รวมทุนจากผู้รับใบอนุญาต     245,000 

 ทุนสะสม          53,000 

 รวมเงินกองทุน        298,000 

 รวมหนี้สินและเงินกองทุน      298,000 
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สรุป  

กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังเพื่อค้าหาก าไร แต่เป็น
องค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สาธารณชนหรือสมาชิกโดยส่วนรวม ได้แก่ มูลนิธิ 
สมาคม สโมสร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรอาจจัดแบ่งได้ 2 ประเภท 
คือ 1) กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรที่ก่อต้ังโดยภาครัฐ และ 2) กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรที่ก่อต้ังโดย
ภาคเอกชน  กิจการที่ไม่แสวงหาก าไรอาจก่อต้ังโดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่เพื่อให้บริการแก่
ประชาชน เพื่อพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชน ให้เพื่อช่วยเหลือคนพิการ เพื่อส่งเสริม
อนามัยและช่วยเหลือผู้ประสพภัย เพื่อช่วยเหลือเด็กและการศึกษา เพื่ อช่วยเหลือสตรี เพื่อ
ช่วยเหลือสัตว์ และเพื่อสิทธิมนุษยชน  

การบันทึกบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร มีการน าการบัญชีกองทุนซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรที่ก่อต้ังโดยภาครัฐมาปรับใช้อาจแบ่งเป็นกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ 
กองทุนทั่วไป กองทุนเฉพาะกิจ กองทุนจัดหาผลประโยชน์ กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร และกลุ่ม
บัญชีสินทรัพย์ถาวร นอกจากน้ีกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรอาจใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการพื้นฐานของการบัญชีซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์เงินสด เกณฑ์คง
ค้าง และเกณฑ์ผสม 
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แบบฝึกหัด  

ข้อ 1.   สมาคมนักกฎหมาย เป็นสมาคมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักกฎหมายโดยเป็นกิจการที่
ไม่หวังผลก าไร และได้เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยในระหว่างปี 25x1 มีรายการที่
เกิดขึ้นดังนี้ 

ม.ค. 1 อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดต้ัง
สมาคม จ านวน 60,000 บาท โดยสมาคมได้น าเงินไปฝากธนาคาร จ านวน 40,000 บาท ที่เหลือ
เก็บไว้เป็นเงินสด 

ก.พ. 8 จ่ายเงินสดเพื่อซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

มี.ค. 20  ได้รับเงินบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จ านวน 9,000 บาท 

เม.ย.15  ได้รับรายได้จากการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักกฎหมาย เป็นเงินสด
จ านวน 15,000 บาท และมีผู้เข้าอบรมบางส่วนยังไม่จ่ายค่าอบรมอีกจ านวน 2,000 บาท 

เม.ย. 19  จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเป็นเงินสดจ านวน 5,000 บาท และจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นเงินสด จ านวน 3,500 บาท  

พ.ค. 11   มีนักกฎหมายมาสมัครสมาชิกทั้งสิ้น 20 คน โดยสมาคมเก็บค่าสมาชิกคนละ 
1,000 บาทต่อปี สมาชิกจ่ายเงินวันนี้จ านวน 15 คน อีก 5 คน ยังไม่จ่าย 

มิ.ย. 20  ได้รับสมุด ปากกา ดินสอ เพื่อการกุศล จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ก.ค. 24  มอบเงินช่วยเหลือให้บุตรสมาชิกที่ยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท 
และนอกจากนี้ยังได้มอบสมุด ปากกา ดินสอที่ได้รับมาทั้งหมดให้นักศึกษาคนดังกล่าวด้วย 

ส.ค. 19 สมาคมได้มีการจัดท าวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมเป็นจ านวนเงิน 
2,900 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 1,000 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 1,300 บาท 

 

ให้ท า 1. บันทึกรายการท่ีเกิดขึ้นของสมาคมนักกฎหมายตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี ด้วย
เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด และเกณฑ์ผสม 

 2.  งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง 

 3.  งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์เงินสด 

 4.  งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์ผสม 
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ข้อ 2.  สมาคมศิษย์เก่า เป็นสมาคมที่จัดต้ังขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน โดยเป็นกิจการท่ีไม่หวังผลก าไร และได้เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25x1 โดยในระหว่าง
ปี 25x1 มีรายการที่เกิดขึ้นดังนี้ 

มี.ค. 1 ศิษย์เก่าได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดต้ังสมาคม จ านวน 50,000 บาท 

เม.ย. 8 ได้รับเงินบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จ านวน 20,000 บาท 

พ.ค. 10  ได้รับรายได้จากการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่า เป็นเงินสดจ านวน 
10,000 บาท และมีผู้เข้าอบรมบางส่วนยังไม่จ่ายค่าอบรมอีกจ านวน 3,000 บาท 

พ.ค. 19  จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเป็นเงินสดจ านวน 2,000 บาท  
พ.ค. 20 และจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นเงินสด จ านวน 1,000 บาท  

มิ.ย.15  จ่ายเงินสดเพื่อซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

ก.ค. 11   มีศิษย์เก่ามาสมัครสมาชิกเพิ่มเติมอีก 10 คน โดยสมาคมเก็บค่าสมาชิกคนละ 
2,000 บาทต่อปี สมาชิกจ่ายเงินวันนี้จ านวน 8 คน อีก 2 คน ยังไม่จ่าย 

ก.ย. 24   มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนท่ียากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษา 24,000 บาท  
ต.ค. 19 สมาคมได้มีการจัดท าวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมเป็นจ านวนเงิน 

3,000 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 2,000 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 2,500 บาท 

 

ให้ท า   1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของสมาคมศิษย์เก่าตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี ด้วยเกณฑ์
คงค้าง เกณฑ์เงินสด และเกณฑ์ผสม 

 2.  งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง 

 3.  งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์เงินสด 

 4.  งบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีบันทึกด้วยเกณฑ์ผสม 

 

ข้อ 3.  มูลนิธิครอบครัวสุริสา ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดย
มีการแยกทรัพยากรออกเป็นกองทุน โดยแต่ละกองทุนเป็นหน่วยงานแยกจากกัน รายการท่ีเกิดขึ้น 
ในปี 25x1 แสดงได้ดังนี้ 
กองทุนทั่วไป 

ม.ค. 3    มีผู้น าเงินสดมาบริจาค จ านวน 150,000 บาท โดยผู้บริจาคไม่ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ว่าจะให้น าเงินไปใช้ในเรื่องใด 
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ม.ค. 13  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 50,000 บาท โดยใช้เงินบริจาค จาก
กองทุนทั่วไป 

ก.พ. 28   มีผู้บริจาคมาแสดงเจตจ านงที่จะบริจาคเงินจ านวน 20,000 บาท แบบไม่มี
เงื่อนไข โดยจะน าเงินมาให้ในวันที่ 1 ก.พ. 25x2 ซึ่งมูลนธิิ พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่จะได้รับเงินบริจาคนี้ 

เม.ย. 1   น าอุปกรณ์ส านักงานไปขาย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ในราคา 6,000 บาท โดย
อุปกรณ์มีราคาทุน 10,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขาย 3,000 บาท เงินที่ได้รับน้ีน าไปใช้
ในการด าเนินงานทั่วไป 

พ.ค. 20   มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เงินสด
มาจ านวน 30,000 บาท 

ธ.ค. 30  จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยใช้เงินจากกองทุนทั่วไป ดังนี้ 
เงินเดือน              25,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภค   11,000 บาท 

ค่าเช่า                  30,000 บาท  ค่าเบี้ยประกันภัย   12,000 บาท 

ค่าพาหนะ            14,000 บาท 

ธ.ค. 31 รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปี มีดังนี้ 
   (1) ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่ม
ต้ังแต่ 1 ก.ค. 25x1 โดยมูลนิธิจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจ านวนเมื่อเกิดรายการขึ้น 

   (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลนิธิยังไม่ได้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของเดือน
ธันวาคม 25x1 จ านวน 2,500 บาท 

ธ.ค. 31 บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนทั่วไป 

กองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
มิ.ย. 19  มูลนิธิครอบครัวสุริสา ได้รับเงินบริจาค จ านวน 40,000 บาท โดยผู้บริจาค

ก าหนดให้น าเงินไปใช้ในการหาผลประโยชน์เท่านั้น และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริจาคให้น าไป
เป็นทุนการศึกษา 

มิ.ย. 20  น าเงินที่ได้รับจากการบริจาคจ านวน 40,000 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ส.ค. 1    ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จ านวน 2,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก

จ านวน 1,500 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
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กองทุนเฉพาะกิจ 

ส.ค. 1   รับโอนผลประโยชน์ของกองทุนเฉพาะกิจจากกองทุนจัดหาผลประโยชน์ 
ส.ค. 15  มูลนิธิครอบครัวสุริสา ได้รับเงินบริจาค จ านวน 20,000 บาท โดยผู้บริจาค        

มีวัตถุประสงค์ให้น าเงินไปเป็นทุนการศึกษา 

ส.ค. 20  ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 8,000 บาท 

ก.ย. 30  ได้รับดอกเบี้ยของกองทุนเฉพาะกิจ จ านวน 3,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับ
อีกจ านวน 1,000 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนเฉพาะกิจ 

กองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
ต.ค. 1    มีผู้มาบริจาคเงินจ านวน 90,000 บาท โดยผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ให้น า

เงินไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

ต.ค. 20  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงานจ านวน  50,000 บาท 

พ.ย. 30  ได้รับดอกเบี้ยของกองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร จ านวน 5,000 บาท และยังมี
ดอกเบี้ยค้างรับอีกจ านวน 2,000 บาท 

ธ.ค. 31  บันทึกการปิดบัญชีส าหรับกองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวร 
กลุ่มบัญชีสินทรัพย์ถาวร 

ม.ค. 13 รับโอนอุปกรณ์ส านักงานจากกองทุนทั่วไป 

เม.ย. 1 น าอุปกรณ์ส านักงานไปขาย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ในราคา 6,000 บาท โดย
อุปกรณ์มีราคาทุน 10,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขาย 3,000 บาท เงินที่ได้รับน้ีน าไปใช้
ในการด าเนินงานทั่วไป 

พ.ย. 30  ได้รับบริจาคอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน โดยอุปกรณ์มีมูลค่า
ยุติธรรม 25,000 บาท 

ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานประจ าปี 25x1 จ านวน  8,000 บาท 

ธ.ค. 31  โอนปิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานประจ าปี 25x1 

 

ให้ท า  1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของแต่ละกองทุนในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกองทุน 

 2. งบแสดงกิจกรรม(งบรายได้และค่าใช้จ่าย) และงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละกองทุน 
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ข้อ 4.  จากข้อ  3.  ถ้ามูลนิธิครอบครัวสุริสา ไม่ได้แยกทรัพยากรออกเป็นกองทุนตามข้อจ ากัดของ
การใช้  แต่บันทึกบัญชีเสมือนว่ากองทุนต่าง ๆ เป็นหน่วยงานเดียวกัน รายการที่เกิดขึ้น ในปี 25x1 

แสดงได้ดังนี้ 
ม.ค. 3    มีผู้น าเงินสดมาบริจาค จ านวน 150,000 บาท โดยผู้บริจาคไม่ได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ว่าจะให้น าเงินไปใช้ในเรื่องใด 

ม.ค. 13  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 50,000 บาท โดยใช้เงินบริจาค  
ก.พ. 28   มีผู้บริจาคมาแสดงเจตจ านงที่จะบริจาคเงินจ านวน 20,000 บาท แบบไม่มี

เงื่อนไข โดยจะน าเงินมาให้ในวันที่ 1 ก.พ. 25x2 ซึ่งมูลนธิิ พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่จะได้รับเงินบริจาคนี้ 

เม.ย. 1   น าอุปกรณ์ส านักงานไปขาย เนื่องจากไม่ได้ใช้แล้ว ในราคา 6,000 บาท โดย
อุปกรณ์มีราคาทุน 10,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขาย 3,000 บาท เงินที่ได้รับน้ีน าไปใช้
ในการด าเนินงานทั่วไป 

พ.ค. 20   มีการจัดกจิกรรมเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เงินสด
มาจ านวน 30,000 บาท 

มิ.ย. 19  มูลนิธิครอบครัวสุริสา ได้รับเงินบริจาค จ านวน 40,000 บาท โดยผู้บริจาค
ก าหนดให้น าเงินไปใช้ในการหาผลประโยชน์เท่านั้น และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริจาคให้น าไป
เป็นทุนการศึกษา 

มิ.ย. 20  น าเงินที่ได้รับจากการบริจาคจ านวน 40,000 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ส.ค. 1    ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จ านวน 2,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก

จ านวน 1,500 บาท 

ส.ค. 15  มูลนิธิครอบครัวสุริสา ได้รับเงินบริจาค จ านวน 20,000 บาท โดยผู้บริจาค        
มีวัตถุประสงค์ให้น าเงินไปเป็นทุนการศึกษา 

ส.ค. 20  ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 8,000 บาท 

ก.ย. 30  ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จ านวน 3,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก
จ านวน 1,000 บาท 

ต.ค. 1    มีผู้มาบริจาคเงินจ านวน 90,000 บาท โดยผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ให้น า
เงินไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

ต.ค. 20  จ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ส านักงานจ านวน  50,000 บาท 

พ.ย. 30  ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จ านวน 5,000 บาท และยังมีดอกเบี้ยค้างรับอีก
จ านวน 2,000 บาท 
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พ.ย. 30  ได้รับบริจาคอุปกรณ์ส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน โดยอุปกรณ์มีมูลค่า
ยุติธรรม 25,000 บาท 

ธ.ค. 30 จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยใช้เงินจากกองทุนทั่วไป ดังนี้ 
เงินเดือน              25,000 บาท  ค่าสาธารณูปโภค   11,000 บาท 

ค่าเช่า                  30,000 บาท  ค่าเบี้ยประกันภัย   12,000 บาท 

ค่าพาหนะ            14,000 บาท 

ธ.ค. 31 รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปี มีดังนี้ 
   (1) ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่ม
ต้ังแต่ 1 ก.ค. 25x1 โดยมูลนิธิจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจ านวนเมื่อเกิดรายการขึ้น 

   (2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 มูลนิธิยังไม่ได้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของเดือน
ธันวาคม 25x1 จ านวน 2,500 บาท 

   (3) ธ.ค. 31  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงานประจ าปี 25x1 จ านวน  
8,000 บาท ในจ านวนนี้มีค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ได้รับจากการบริจาคจ านวน 2,000 บาท 

ธ.ค. 31 บันทึกการปิดบัญชี 
 

ให้ท า  1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไป 

 2. งบแสดงกิจกรรม(งบรายได้และค่าใช้จ่าย)  
3. งบแสดงฐานะการเงิน 

4. งบกระแสเงินสด 

 

ข้อ 5.  วิทยาลัยหมากแข้งพาณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีบัญชีกองทุน โดยแบ่งเป็น กองทุนทั่วไป กองทุน
ทรัพย์สินถาวร กองทุนวิจัย กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุน
สงเคราะห์ และ กองทุนอื่น โดยมีรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 25x1 ดังนี้ 
 1. ผู้รับใบอนุญาตก่อต้ังวิทยาลัย น าเงินสดมาลงทุนจ านวน 150,000 บาท โดยจัดสรร
เป็น กองทุนทั่วไปจ านวน 80,000 บาท กองทุนทรัพย์สินถาวรจ านวน 50,000 บาท กองทุน
สงเคราะห์จ านวน 10,000 บาท และ กองทุนอ่ืนจ านวน 10,000 บาท  
 2.  ผู้รับใบอนุญาตน าอาคารจ านวน 80,000 บาท และอุปกรณ์ส านักงานจ านวน 20,000 

 บาท มาบริจาคเพื่อเป็นทุนเริ่มแรกของกองทุนทรัพย์สินถาวร 
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 3. ผู้รับใบอนุญาตน าอุปกรณ์ห้องสมุดจ านวน 50,000 บาท และหนังสือจ านวน 20,000 

บาท มาบริจาคเพื่อเป็นทุนเริ่มแรกของกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
 4. กองทุนทั่วไปมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  รายได้ค่าเล่าเรียนจ านวน 80,000 บาท ในจ านวนนี้ได้รับมาเป็นเงินสด จ านวน 
50,000 บาท และยังเก็บไม่ได้อีกจ านวน 20,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้
นักเรียนทุนอีกจ านวน 10,000 บาท 

  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน  55,000 บาท 

  รายได้จากการบริจาคจ านวน 45,000 บาท 

  จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 36,000 บาท 

  จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างจ านวน  37,000 บาท 

  จัดสรรเงินทุนจากกองทุนทั่วไปจ านวน 50,000 เข้ากองทุนวิจัย  
  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานจ านวน 40,000 บาท  

 5. กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยีมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  รับรายได้จากค่าปรับจ านวน 20,000 บาท 

  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ห้องสมุดจ านวน 8,000 บาท 

 6. กองทุนสงเคราะห์มีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  ได้รับเงินจากการบริจาคจ านวน 40,000 บาท 

  รายจ่ายทุนการศึกษาให้นักศึกษาจ านวน 25,000 บาท 

 7. กองทุนทรัพย์สินถาวรมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์จ านวน 10,000 บาท 

 8. กองทุนวิจัยมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 
  ได้รับจัดสรรเงินทุนจากกองทุนทั่วไปจ านวน 50,000 

  จ่ายค่าสนับสนุนการท าวิจัยให้อาจารย์จ านวน 45,000 บาท 

  

ให้ท า  1. บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไปของแต่ละกองทุน 

 2. งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ของแต่ละกองทุน  
3. กระดาษท าการงบการเงินรวม 

4. งบรายได้และค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม 

5. งบแสดงฐานะการเงิน 
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