
 

บทที่ 2 
การบันทึกบัญชีของหางหุนสวน 

 
 หางหุนสวนสามารถแบงเปนหางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจำกัด การบันทึก
บัญชีของหางหุนสวนสามัญที่มิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล จะมีการบันทึกบัญชีเชนเดียวกับ
กิจการเจาของคนเดียว สวนหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดซึ่งมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตองบันทึกบัญชีใหถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งนี้นักบัญชี
ตองถือวาหางหุนสวนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจที่แยกตางหากจากเจาของกิจการหรือผูเปน
หุนสวน โดยตองบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูเปนหุนสวน เพื่อให
ขอมูลที่มีประโยชนตอการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหางหุนสวนได
อยางชัดเจน 
 

วิธีการบันทกึบัญชีทุนของหางหุนสวน 
 
 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทุนของหางหุนสวน มี 2 วิธี ดังนี้ (สงกรานต  ไทยวงษ, และ
ขาบธัช  ปญจมะวัต, 2545, หนา 9-12) 
 1. วิธีทุนคงที่ (fixed capital method) ตามวิธีนี้จะบันทึกเฉพาะทุนที่นํามาลงไวใน
บัญชีทุนของผู เปนหุนสวนแตละคนเทานั้น รายการอื่นที่ทําใหเงินทุนเปลี่ยนแปลง เชน        
สวนแบงกําไร เงินถอน เปนตน จะบันทึกไวอีกบัญชีหนึ่งตางหาก บัญชีที่เกี่ยวของตามวิธีทุน
คงที่มีดังนี้ 

      1.1  บัญชีทุน ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการลงทุน การเพิ่มทุนหรือการถอนทุน 
บัญชีทุนนี้จะตองแยกออกตามจํานวนของผูเปนหุนสวน โดยปกติจะมียอดคงเหลือเปนยอดดุล
เครดิต 

         1.2 บัญชีกระแสทุน ใชบันทึกรายการที่ทําใหสิทธิสวนไดเสียของหุนสวน
เปล่ียนแปลงไปทุกรายการยกเวนการเพิ่มทุนหรือการถอนทุน ไดแก เงินเดือน โบนัส ดอกเบี้ย
เงินถอน สวนแบงกําไร  บัญชีกระแสทุนจะตองแยกออกตามจํานวนของผู เปนหุนสวน
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เชนเดียวกับบัญชีทุน ยอดคงเหลือในบัญชีทุนจะยกไปในงวดบัญชีใหมซ่ึงจะเปนยอดดุลเดบิต
หรือยอดดุลเครดิตก็ได 
      1.3  บัญชีเงินถอน  ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการถอนกําไรไปใชลวงหนาซ่ึงเปน
การถอนเงินสดหรือเบิกสินคาไปใชสวนตัว เมื่อส้ินงวดการบัญชีจะโอนปดบัญชีไปยังบัญชี
กระแสทุน 
 
บัญชีแยกประเภทวิธีทุนคงที ่

ทุน - ก 

25x1   25x1   
พ.ค.  1 ถอนทุน 10,000 ม.ค.  1 ยอดยกมา 18,000 
ธ.ค. 31 ยอดยกไป 30,000 มี.ค.  1 ลงทุนเพิ่ม 22,000 
  40,000   40,000 

   25x2   
   ม.ค.1 ยอดยกมา 30,000 

 
 วิธีทุนคงที่ในบางกรณีอาจจะไมเปดบัญชีเงินถอนก็ได สวนการถอนกําไรลวงหนา
ใหใชบัญชกีระแสทุนแทนบญัชีเงินถอน 

กระแสทุน - ก 

25x1   25x1   
ธ.ค. 31 เงินถอน 24,000 ม.ค.  1 ยอดยกมา 48,000 
 ดอกเบี้ยเงินถอน   6,000 ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยทนุ 10,000 
 ยอดยกไป 80,000  โบนัส 15,000 
    เงินเดือน 36,000 
    สวนแบงกําไร   1,000 
  110,000   110,000 

   2549   
   ม.ค.  1 ยอดยกมา 80,000 
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เงินถอน - ก 

25x1   25x1   
ม.ค. 31 เงินถอน 24,000 ธ.ค.31 กระแสทุน-ก 24,000 
  24,000   24,000 

 
 2. วิธีทุนเปลี่ยนแปลง (alternative capital method) ตามวิธีนี้จะบันทึกเงินทุนของ
หุนสวนแตละคนเพียงบัญชีเดียว โดยรวมเงินลงทุนของหุนสวนและรายการอื่นๆ ซ่ึงทําใหทุน
เปล่ียนแปลงไวในบัญชีทุนเพียงบัญชีเดียว สวนบัญชีเงินถอนของหุนสวนก็จะถูกโอนเขาบัญชี
ทุนในวันสิ้นงวดบัญชี วิธีนี้จะแสดงยอดคงเหลือสิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนที่มีอยูใน
หางหุนสวนซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ บัญชีที่เกี่ยวของตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 
 2.1  บัญชีทุน  ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการลงทุน การเพิ่มทุน การถอนทุน 
ดอกเบี้ยเงินทุน โบนัส เงินเดือน และสวนแบงกําไรหรือขาดทุน บัญชีนี้จะตองแยกออกตาม
จํานวนของผูเปนหุนสวนโดยปกติจะมียอดคงเหลือเปนยอดดุลเครดิต 
 2.2   บัญชีเงินถอน  ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการถอนกําไรไปใชลวงหนาไมวาจะ
เปนการถอนเงินสดไปใชสวนตัว หรือเบิกสินคาไปใชสวนตัวก็ตาม และเมื่อวันสิ้นสุดงวดบัญชีก็
จะปดโอนบัญชีเงินถอนไปบัญชีทุน 

ทุน - ก 

25x1   25x1   
พ.ค.  1 ถอนทุน 10,000 ม.ค.  1 ยอดยกมา 66,000 
ธ.ค. 31 เงินสด 24,000 เม.ย. ลงทุนเพิ่ม 22,000 
 ดอกเบี้ยเงินถอน   6,000 ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยเงินทนุ 10,000 
 ยอดยกไป 110,000  โบนัส 15,000 
    เงินเดือน 36,000 
    สวนแบงกําไร   1,000 
  150,000   150,000 

   25x2   
   ม.ค.  1 ยอดยกมา 110,000 
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เงินถอน - ก 

25x1   25x1   
ม.ค. 31 เงินถอน 24,000 ธ.ค. 31 กระแสทุน-ก 24,000 
  24,000   24,000 

 
 จากรายการขางตนสามารถสรุปรายการที่ทําใหสวนของผู เปนหุนสวนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงไดดังนี้ 
 1. รายการที่ทําใหทุนของหางหุนสวนเพิ่มขึ้น นอกจากการเพิ่มทุนแลวยังมีรายการ
ดังตอไปนี้ 
 1.1 ดอกเบี้ยเงินทนุ 
 1.2 เงินเดือนที่คดิใหแกหุนสวน 
 1.3 เงินโบนัสที่คิดใหแกหุนสวนจากกําไรสุทธิ 
 1.4 สวนแบงผลกาํไรจากการคา 
 1.5 รายการอื่นๆ ซ่ึงทําใหทุนหุนสวนเพิ่มขึน้ 
 2. รายการที่ทําใหทุนของหุนสวนลดลง นอกจากการลดทุนแลวยังมีรายการดงัตอไปนี ้
 2.1 เงินถอนใชสวนตัว หรือเบิกสินคาไปใชสวนตวั 
 2.2 ดอกเบี้ยเงินถอน 
 2.3 สวนแบงผลขาดทุนจากการคา 
 2.4 รายการอื่นๆ ซ่ึงทําใหทุนหุนสวนลดลง 

 

การบันทึกบญัชีเกี่ยวกับการลงทุนของหางหุนสวน 
 

 การจัดตั้งหางหุนสวนนั้นผูเปนหุนสวนอาจนําเงินสด สินทรัพย หรือแรงงานมา
ลงทุนในตอนเริ่มกิจการ โดยการบันทึกบัญชีอาจแยกพิจารณาไดดังตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนตามวิธีทุนคงที่กับวิธีทุนเปลี่ยนแปลง 
 
รายการ วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

1. การลงทุนของผูเปนหุนสวน 
     1.1  ลงทุนดวยเงนิสด   
 

 
เงินสด                 XX 
         ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX 

 
บันทึกเหมือนวิธีทุนคงที ่

     1.2  ลงทุนเปนสินทรัพยอ่ืน 
ควรตีราคาสินทรัพยนั้นตาม
ราคาตลาด ณ วันที่ลงทุน และ
การตี ราคาควรได รับความ
เห็นชอบจากหุนสวนทุกคน 

สินทรัพย            XX 
         ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX 
 

 
บันทึกเหมือนวิธีทุนคงที ่

      1.3 ลงทุนโดยโอนสินทรัพย
และหนี้สินใหหางหุนสวน 

สินทรัพย(ระบุ) XX 
         หนี้สิน(ระบุ)            XX 
         ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX 

 
บันทึกเหมือนวิธีทุนคงที ่

     1.4  ลงทุนเปนแรงงาน  (ช่ือเสียง 
ความรู ความสามารถ) ผูเปนหุนสวน
ควรตกลงกนัเพื่อกําหนดมูลคาของ
คาแรงที่ถือเปนการลงทนุ และตอง
ตกลงกนัใหแนวาจะจายคนืทนุ
ใหกับหุนสวนทีล่งทุนดวยแรงงาน
หรือไม                 

กรณีไมจายคืนทุน 
         ใหบันทึกเปนความทรง
จําวาควรลงทุนดวยแรงงาน 
และตีคาเปนจํานวนเทาใด 
กรณีจายคืนทุน 
เงินสด               XX 
         ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX  

 
 
บันทึกเหมือนวิธีทุนคงที ่

2.  การลดทนุของผูเปนหุนสวน 
      2.1  ลดทุนโดยขอคืนเปน
เงินสด 

 
ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX  
         เงินสด                      XX 

 
บันทึกเหมือนวิธีทุนคงที ่

      2.2  ลดทุนเปนสินทรัพยอ่ืน
(ราคาตามบัญชีหรือมูลคา
ยุติธรรม) 

ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX  
         เงินสด                   XX 
ผลตาง(ถามี) ใหปดเขาบญัชี
กําไรขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย) 

บันทึกเหมือนวิธีทุนคงที ่
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ตารางที่  2.1  เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการลงทุนตามวิ ธีทุนคงที่กับวิ ธีทุน
เปลี่ยนแปลง (ตอ) 

 
รายการ วิธีทุนคงที ่ วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

3.  การถอนใชสวนตัวของผู
เปนหุนสวน 
       3.1  ถอนเปนเงินสด 

 
กรณีเปดบัญชีเงินถอน 
เงินถอน                   XX  
         เงินสด                   XX 
กรณีไมเปดบญัชีเงินถอน 
กระแสทุน-ระบช่ืุอหุนสวน  XX  
         เงินสด                      XX 

 
กรณีเปดบัญชีเงินถอน 
เงินถอน                   XX  
         เงินสด                   XX 
กรณีไมเปดบญัชีเงินถอน 
ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX   
            เงินสด                   XX 

       3.2  ถอนเปนสินคา  
              (ราคาทุน) 

กรณีเปดบัญชีเงินถอน 
เงินถอน                   XX  
         ซ้ือ/สินคา               XX 
กรณีไมเปดบญัชีเงินถอน 
กระแสทุน-ระบช่ืุอหุนสวน  XX  
         ซ้ือ/สินคา               XX 

กรณีเปดบัญชีเงินถอน 
เงินถอน                   XX  
         ซ้ือ/สินคา               XX 
กรณีไมเปดบญัชีเงินถอน 
ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX  
         ซ้ือ/สินคา               XX 

 
ตัวอยางที่ 2.1  วันที ่1 มกราคม 25x1  นายกร นายกานต และนายกาย ตกลงเขาเปนหุนสวนกนั 
โดยลงทุนดวยสินทรัพยดังตอไปนี ้
 นายกร นําเงินสด 30,000 บาท และอาคาร 100,000 บาท มาลงทุน 
 นายกานต นําเงินสด 20,000 บาท สินคาราคาตลาด 40,000 บาท อุปกรณ 30,000 
บาท และเจาหนี้ 10,000 บาท มาลงทุน นายกาย นําเงินสด 20,000 บาท มาลงทุน แตเนื่องจาก
นายกายเปนผูมีช่ือเสียงอันอาจจะกอใหเกิดประโยชนกับหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนจึงตกลงตี
ราคาคาความนิยมและบันทึกบัญชีใหนายกาย 10,000 บาท 
 ตอมาวันที่ 20 กุมภาพันธ 25x1 นายกรไดลดเงินทุนลง 10,000 บาท นายกานต ได
ถอนเงินสดไปใชสวนตวั 5,000 บาท และนายกาย นําเงินสดมาลงทุนเพิม่ 15,000 บาท  
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การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงที ่ วิธีทุนเปลี่ยนแปลง 

25x1 
ม.ค. 1 

 
เงินสด                 30,000     
อาคาร                100,000 
        ทุน-กร                      130,000 
นายกรนําสินทรัพยมาลงทุน 

25x1 
ม.ค. 1 

 
เงินสด                 30,000     
อาคาร                100,000 
        ทุน-กร                      130,000 
นายกรนําสินทรัพยมาลงทุน 

 เงินสด                 20,000     
สินคา                  40,000 
อุปกรณ               30,000 
        เจาหนี ้                        10,000 
        ทุน-กานต                   80,000 
นายกานตนําสินทรัพยมาลงทุน 

 เงินสด                 20,000     
สินคา                  40,000 
อุปกรณ               30,000 
        เจาหนี ้                        10,000 
        ทุน-กานต                   80,000 
นายกานตนําสินทรัพยมาลงทุน 

 เงินสด                 20,000     
คาความนิยม       10,000 
        ทุน-กาย                     30,000 
นายกายนําสินทรัพยมาลงทุน 

 เงินสด                 20,000     
คาความนิยม       10,000 
        ทุน-กาย                     30,000 
นายกายนําสินทรัพยมาลงทุน 

ก.พ. 20 ทุน-กร                 10,000 
        เงินสด                        10,000 
นายกรลดเงนิทุน 

ก.พ. 20 ทุน-กร                 10,000 
        เงินสด                        10,000 
นายกรลดเงนิทุน 

 กระแสทุน-กานต  5,000 
        เงินสด                          5,000 
นายกานตถอนเงินใชสวนตวั 

 ทุน-กานต              5,000 
        เงินสด                          5,000 
นายกานตถอนเงินใชสวนตวั 

 เงินสด                 15,000     
        ทุน-กาย                     15,000 
นายกายนําเงนิสดมาลงทุนเพิม่ 

 เงินสด                 15,000     
        ทุน-กาย                     15,000 
นายกายนําเงนิสดมาลงทุนเพิม่ 
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การแบงกําไรขาดทุน 
 
 การแบงกําไรขาดทุนหากมีขอตกลงระบุไวในสัญญาการจัดตั้งหางหุนสวนแลวให
ดําเนินการจัดแบงตามสัญญาดังกลาว แตหากหางหุนสวนยังมิไดระบุไวในสัญญาการจัดตั้งหาง
หุนสวนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1044 บัญญัติวา อันสวนกําไรก็ดีสวน
ขาดทุนก็ดีของผูเปนหุนสวนทุกๆคนนั้น ยอมเปนไปตามสวนที่ลงหุน การแบงกําไรขาดทุนที่
นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป มีดังนี้ (พัชรินทร   ไตรรัตนรุงเรือง, 2548, หนา 4-12) 
 1. แบงเทากัน 
 2. แบงตามอัตราสวนที่ตกลง 
 3. แบงตามอัตราสวนทุน 
 4. แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน และกําไรหรือขาดทุนสวนที่เหลือแบงใน
อัตราที่ตกลง 
 5. แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน และกําไรหรือขาดทุนสวนที่เหลือ
แบงในอัตราที่ตกลง 
 6. แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน โบนัส  และกําไรหรือขาดทุนสวน
ที่เหลือแบงในอัตราที่ตกลง 

การบันทึกบัญชีการแบงกําไรขาดทุน 

 การบันทึกรายการแบงกําไรขาดทุน สามารถทําได 2 วิธี เชนเดียวกับการบันทึก
รายการเกี่ยวกับทุนของหางหุนสวนดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบการบันทึกบัญชีเกี่ ยวกับการแบงกําไรตามวิ ธีทุนคงที่กับวิ ธีทุน
เปลี่ยนแปลง 

รายการ วิธีทุนคงที ่ วิธีทุนเปล่ียนแปลง 
      1.  แบงกําไรสุทธิ กําไรขาดทุน           XX  

         กระแสทุน-ระบุช่ือ 
                          หุนสวน  XX  

กําไรขาดทุน           XX  
         ทุน-ระบุช่ือหุนสวน XX 

      2.  แบงขาดทุนสุทธิ กระแสทุน-ระบช่ืุอหุนสวน  XX 
         กําไรขาดทุน            XX  

ทุน-ระบุช่ือหุนสวน  XX 
         กําไรขาดทุน            XX   
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 1.  แบงเทากัน  การแบงผลกําไรขาดทุนเทากันเกิดจากการที่หุนสวนไดตกลงกนัโดย
ระบุไวในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหุนสวนทุกคนไดเขาจัดการงานของ
หางหุนสวนอยางพรอมเพรียงกัน หรืออาจเนื่องมาจากการลงทุนที่มีมูลคาไมแตกตางกัน  

ตัวอยางที่ 2.1   กร และกุน ตกลงเปนหุนสวนกุน โดยนําเงินสดมาลงทุน กรลงทุน 250,000 บาท 
และกุน ลงทุน 200,000 บาท ตกลงแบงผลกําไรขาดทุนเทากัน สมมติวาส้ินปหางหุนสวนมีกําไร
สุทธิ 120,000 บาท  กร และกุน จะไดรับสวนแบงกําไรดังนี้ 
การคํานวณ   
 กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    120,000  x   

2
1   =     60,000  บาท 

 กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    120,000  x   
2
1   =     60,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      120,000 
                        กระแสทุน-กร            60,000 
                        กระแสทุน-กุน           60,000 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      120,000 
                        ทุน-กร                        60,000 
                        ทุน-กุน                       60,000 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 
  
 2.  แบงตามอัตราสวนท่ีตกลง   การแบงผลกําไรขาดทุนแบบนี้เปนผลจากการตกลง
ในสัญญาการจัดตั้งหางหุนสวน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตกลงที่หุนสวนกระทํารวมกัน ซ่ึงอาจ
พิจารณาจากความสามารถของหุนสวนแตละคนที่มีไมเทาเทียมกันในการรวมกันบริหารกิจการ 
การกําหนดอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนนี้อาจกําหนดเปนอัตราสวน เชน อัตราสวนแบงกําไร
ขาดทุนของหุนสวน กร และกุน เปน 2 สวน และ 3 สวน ตามลําดับ  เปนตน แตถาหุนสวนมี
หลายคนการแบงกําไรขาดทุนเชนนี้อาจประสบปญหาการคํานวณที่ยุงยากจึงอาจกําหนดการ
แบงกําไรขาดทุนเปนอัตรารอยละก็ได เชน หุนสวนกร ไดรับสวนแบง 60% และกุนไดรับสวน
แบง 40% เปนตน 
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ตัวอยางที่ 2.2  กร และกุน ตกลงเปนหุนสวนกัน โดยนําเงินสดมาลงทุน กรมีทุน 250,000 บาท 
และกุน มีทุน 200,000 บาท ตกลงแบงกําไรขาดทุน 2 : 3 ตามลําดับ  สมมติวาส้ินปหางหุนสวนมี
กําไรสุทธิ 120,000 บาท  กร และกุนจะไดรับสวนแบงกําไรขาดทุนดังนี้ 
การคํานวณ 

กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    120,000  x   
5
2  =     48,000  บาท 

กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    120,000  x   
5
3  =     72,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      120,000 
                        กระแสทุน-กร            48,000 
                        กระแสทุน-กุน           72,000 
                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      120,000 
                        ทุน-กร                        48,000 
                        ทุน-กุน                       72,000 
                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

 
ตัวอยางที่ 2.2   กร และกนุ ตกลงเปนหุนสวนกนั โดยนําเงินสดมาลงทุน กรมีทุน 250,000 บาท 
และกุน มีทนุ 250,000 บาท ตกลงแบงกําไรขาดทุน 40% และ 60% ตามลําดับ  สมมติวาส้ินป
หางหุนสวนมกีําไรสุทธิ 120,000 บาท  กร และกุนจะไดรับสวนแบงกําไรขาดทุนดังนี้ 
การคํานวณ 

กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    120,000  x   40%     =     48,000  บาท 
กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    120,000  x   60%     =     72,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      120,000 
                        กระแสทุน-กร            48,000 
                        กระแสทุน-กุน           72,000 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      120,000 
                        ทุน-กร                        48,000 
                        ทุน-กุน                       72,000 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 
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 3.  แบงตามอัตราสวนทุน   การแบงผลกําไรขาดทุนตามอัตราสวนทุนเปนอีกวิธี
หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไววาหากหางหุนสวนมิไดมีการระบุอัตรา
การแบงกําไรขาดทุนไวในสัญญาการจัดตั้งหางหุนสวนใหใชอัตราสวนทุน หางหุนสวนจะระบุ
ไวในสัญญาการจัดตั้งหางหุนสวนตั้งแตเร่ิมตนวามีทุนของหุนสวนแตละคนมีจํานวนเทาใด 
และทั้งหมดรวมกันเปนทุนเทาใด  แตบางครั้งการลงทุนของหุนสวนบางคนอาจไมทราบทุนที่
แนนอน ไดแก หุนสวนที่ลงทุนดวยแรงงาน ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กําหนดไววาใหแบงกําไรขาดทุนใหแกหุนสวนที่ไมทราบทุนที่แนนอนดวยสวนถัวเฉลี่ยของ
หุนสวนที่ทราบทุนที่แนนอน  การแบงตามอัตราสวนทุนจะตองระบุใหชัดเจนวาแบงตาม
อัตราสวนทุน ณ วันใด โดยทุนของผูเปนหุนสวนมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 3.1  ทุน ณ วันเริ่มตั้งกิจการ   การแบงกําไรขาดทุนจะสามารถคํานวณไดดังนี้  

ตัวอยางที่ 2.4   กร และกุน  เปนหุนสวนกัน โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งหางหุนสวน 
110,000 บาท และ 90,000 บาท ตามลําดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 กรมีทุน 150,000 บาท และ
กุนมีทุน 90,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25x1 กรถอนทุน 30,000 บาท และวันที่ 30 มิถุนายน 
กร ลงทุนเพิ่มอีก 20,000 บาท และกุน ลงทุนเพิ่ม 10,000 บาท สมมติวาสิ้นปหางหุนสวน          
มีกําไรสุทธิ 60,000 บาท กร และกุนจะไดรับสวนแบงกําไรขาดทุนดังนี้ 

การคํานวณ 

กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x     110,000     =     33,000  บาท 
             200,000 
 

กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x   
200,000
90,000      =     27,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        กระแสทุน-กร            33,000 
                        กระแสทุน-กุน           27,000 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        ทุน-กร                        33,000 
                        ทุน-กุน                       27,000 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 
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 3.2 ทุน ณ วันตนงวด  จากตัวอยางที่ 2.4  การแบงกําไรขาดทุนจะสามารถ
คํานวณไดดังนี้ 

การคํานวณ 

กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x  
240,000
150,000       =     37,500  บาท 

กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x  
240,000
90,000       =     22,500  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        กระแสทุน-กร            37,500 
                        กระแสทุน-กุน           22,500 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        ทุน-กร                        37,500 
                        ทุน-กุน                       22,500 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 

 3.3 ทุน ณ วันปลายงวด  จากตัวอยางที่ 2.4 การแบงกําไรขาดทุนจะสามารถ
คํานวณไดดังนี้ 

การคํานวณ 

หุนสวน ระยะเวลา ทุน ทุนคงเหลือ 
กร 1 ม.ค. – 1 มี.ค. 150,000 150,000 

   1 มี.ค. – 30 มิ.ย. (30,000) 120,000 
 30 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 20,000 140,000 

กุน    1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 80,000 80,000 
 30 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 20,000 100,000 
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กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x     140,000     =     35,000  บาท 
            240,000 
 
กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x    

240,000
100,000     =    25,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        กระแสทุน-กร            35,000 
                        กระแสทุน-กุน           25,000 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        ทุน-กร                        35,000 
                        ทุน-กุน                       25,000 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 

 3.4 ทุนถัวเฉลี่ยของงวดบัญชี  จากตัวอยางที่ 2.4 การแบงกําไรขาดทุน             
จะสามารถคํานวณไดดังนี้ 

การคํานวณ 

หุนสวน ระยะเวลา ทุน ทุนคงเหลือ จํานวนเดือน ผลคูณ (บาท/เดือน) 

กร   1 ม.ค. –  1 มี.ค. 150,000 150,000 2/12 25,000 

   1 มี.ค. – 30 มิ.ย. (30,000) 120,000 4/12 40,000 
 30 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 20,000 140,000 6/12 70,000 

ทุนถัวเฉลี่ย          135,000 
 
กุน   1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 80,000 80,000 6/12 40,000 

 30 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 20,000 100,000 6/12 50,000 
ทุนถัวเฉลี่ย            90,000 

       รวมทุนถัวเฉลี่ยของ กร และกุน  = 135,000 + 90,000   =   225,000 
 
กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x    135,000      =     36,000  บาท 
           225,000 
 

กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =    60,000  x  
225,000
90,000       =     24,000  บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        กระแสทุน-กร            36,000 
                        กระแสทุน-กุน           24,000 

               แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      60,000 
                        ทุน-กร                        36,000 
                        ทุน-กุน                       24,000 

                 แบงกําไรสุทธิประจําป 
 

 4.  แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน และกําไรหรือขาดทุน สวนท่ีเหลือแบงในอัตรา
ท่ีตกลง  กรณีที่หุนสวนรวมกันลงทุน และเขาดําเนินกิจการรวมกันอาจมีความไมเทาเทียมกนัใน
เร่ืองของการใหเวลาในการดูแลกิจการ หรือการลงทุน และลักษณะความซับซอนของงานที่รับ
มอบหมายใหดูแลรับผิดชอบมีความแตกตางกัน เพื่อตอบแทนหุนสวนจึงมีการคิดเงินเดือนให
ตามความเหมาะสมโดยควรพิจารณาจากความสามรถ การอุทิศเวลาของหุนสวนที่ใหกับหาง
หุนสวน และถือเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนไมใชคาใชจาย แตถาหางหุนสวนจะถือวา
เงินเดือนเปนคาใชจายก็สามารถทําได ซ่ึงทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือนออกไปจะตองบันทึกไวใน
บัญชีเงินเดือนและตองหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไวทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือนออกไป  หลัง
คิดเงินเดือนใหกับผูเปนหุนสวนแลวซ่ึงถือเปนสวนแบงกําไรแลว กําไรสวนที่เหลืออาจแบงกัน
ตามอัตราสวนทุน หรืออาจแบงเทากันก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตกลงซึ่งควรระบุใหชัดเจนใน
สัญญาการจัดตั้งหางหุนสวน  

ตัวอยางที่ 2.5  กร และกุน เปนหุนสวนกัน กร มีทุน 200,000 บาท กุนมีทุน 300,000 บาท ตกลง
ใหกร และกุน ไดรับเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท  และ 10,000 บาท ตามลําดับ หลังคิดเงินเดือนให
หุนสวนแลวกําไรที่เหลือใหแบงในอัตราสวน 2:3 ตามลําดับ สมมติวาสิ้นปหางหุนสวนมี    
กําไรสุทธิ 600,000 บาท กร และกุนจะไดรับสวนแบงกําไรขาดทุนดังนี้ 
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การคํานวณ 

กร  ไดรับเงินเดือน  =      8,000  x   12    =      96,000   บาท 
กุน ไดรับเงินเดือน  =    10,000  x   12    =    120,000  บาท 
รวม     =   216,000  บาท 
กําไรสุทธิคงเหลือ  =   600,000  -  216,000 =    384,000  บาท 
กร  ไดรับสวนแบงกําไร  =   384,000  x   

5
2  =    153,600  บาท 

กุน   ไดรับสวนแบงกําไร  =   384,000  x   
5
3  =    230,400  บาท 

 
 การแบงกําไร 
 กร กุน รวม 
เงินเดือน (ทั้งป)   96,000 120,000 216,000 
สวนแบงกําไร (2:3) 153,600 230,400 384,000
รวม 249,600 350,400 600,000 
 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้

วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 
25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      600,000 
                        กระแสทุน-กร           249,600 
                        กระแสทุน-กุน          350,400 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      600,000 
                        ทุน-กร                       249,600 
                        ทุน-กุน                      350,400 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 
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 จากตัวอยางขางตน ถาผูเปนหุนสวนตองการเบิกเงินเดือนเปนรายเดือน จะลงบัญชีดังนี้ 

วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 
25x1 
ม.ค. 31    กระแสทุน-กร         8,000 
                กระแสทุน-กุน      10,000 
                        เงินสด                        18,000 

                จายเงินเดือนประจาํเดือนมกราคม 

25x1 
ม.ค. 31    ทุน-กร                   8,000 
                ทุน-กุน                10,000 
                        เงินสด                         18,000 

                จายเงินเดือนประจาํเดือนมกราคม 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      216,000 
                        กระแสทุน-กร            96,000 
                        กระแสทุน-กุน         120,000 

                 เงินเดือนที่คิดใหหุนสวนปดเขา         
                กําไรขาดทุน 

ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      216,000 
                        ทุน-กร                        96,000 
                        ทุน-กุน                      120,000 

                 เงินเดือนที่คิดใหหุนสวนปดเขา 
                กําไรขาดทุน 

ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน       384,000 
                        กระแสทุน-กร          153,600 
                        กระแสทุน-กุน         230,400 

                 แบงกําไรขาดทุนที่เหลือตาม 
                 ขอตกลง 

ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      384,000 
                        ทุน-กร                      153,600 
                        ทุน-กุน                      230,400 

                   แบงกําไรขาดทุนที่เหลือตาม 
                ขอตกลง                

  
 5.  แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน  ดอกเบี้ยทุน  และกําไรหรือขาดทุนสวนท่ีเหลือ
แบงในอัตราที่ตกลง กรณีหุนสวนแตละคนลงทุนไมเทากัน  การกําหนดใหมีการคํานวณสวน
แบงกําไรขาดทุนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเปนธรรมมากที่สุด เชน มีการคิดเงินเดือนให
หุนสวนตามที่กลาวมาแลว เปนตน นอกจากนี้อาจระบุใหมีการคิดดอกเบี้ยทุนใหกับหุนสวน
ตามอัตราสวนทุนเนื่องจากหุนสวนที่นําเงินมาลงทุนนั้นควรไดรับผลตอบแทนขั้นต่ําในกรณีที่
ไมลงทุนแตนําเงินไปฝากธนาคารก็จะไดรับดอกเบี้ยตอบแทน ดังนั้นในการลงทุนอาจระบุให
คํานวณสวนแบงกําไรขาดทุนโดยคิดดอกเบี้ยเงินทุนใหกับหุนสวนดวย และควรระบุใหชัดเจนวา
จะคิดในอัตราเทาใด ของทุน ณ วันเริ่มตั้งกิจการ  ทุน ณ วันตนงวด  ทุน ณ วันปลายงวด  หรือ 
ทุนถัวเฉลี่ยของงวดบัญชี  
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ตัวอยางที่ 2.6   กร และกุน เปนหุนสวนกัน มีทุน ณ วันตนงวด 200,000 บาท และ 300,000 บาท 
ตกลงใหกร และกุน  ไดรับเงินเดือนปละ 100,000 บาท   และ 150,000 บาท ตามลําดับ              
คิดดอกเบี้ยทุนรอยละ 2 ตอป ของทุน ณ วันตนงวด  กําไรที่เหลือใหแบงเทากัน สมมติวาส้ินป   
หางหุนสวนมีกําไรสุทธิ 400,000 บาท กร และกุนจะไดรับสวนแบงกําไรขาดทุนดังนี้ 

 การแบงกําไร 
 กร กุน รวม 
เงินเดือน (ทั้งป)   100,000 150,000 250,000 
ดอกเบี้ยทุน : 

            กร   =   200,000 x 2% 

            กุน  =   300,000 x 2% 

 

     4,000 

 

 

   6,000 

 

   4,000 

   6,000 
สวนแบงกําไร (แบงเทากัน) 

    =  
2

10,000250,000400,000 −−  

 

   70,000

 

   70,000

 

140,000

รวม  174,000  226,000 400,000 
 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้

วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 
25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      400,000 
                        กระแสทุน-กร           174,000 
                        กระแสทุน-กุน          226,000 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      400,000 
                        ทุน-กร                       174,000 
                        ทุน-กุน                      226,000 

                แบงกําไรสุทธิประจําป 
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 6.  แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน โบนัส  และกําไรหรือขาดทุนสวน
ท่ีเหลือแบงในอัตราที่ตกลง การคํานวณสวนแบงกําไรขาดทุนใหหุนสวนนอกจากจะคิด
เงินเดือน ดอกเบี้ยทุนแลวอาจระบุการคิดโบนัส หรือเงินเพิ่มพิเศษใหกับหุนสวนผูจัดการ เพื่อ
ตอบแทนการทํางาน ทั้งนี้การคิดโบนัสใหผูเปนหุนสวนนั้นตองระบุวาคิดจากกําไรสุทธิ      
กอนหักโบนัส หรือกําไรสุทธิหลังหักเงินโบนัสแลว  

ตัวอยางที่ 2.7  กร และกุน เปนหุนสวนกัน มีทุน ณ วันตนงวด 200,000 บาท และ 300,000 บาท 
ระหวางป กร ลงทุนเพิ่ม 30,000 บาท และกุน ลดทุน 20,000 บาท ส้ินป กร มีบัญชีเงินถอน       
5,000 บาท ไดตกลงใหกร และกุน ไดรับเงินเดือนปละ 100,000 บาท  และ 150,000 บาท ตามลําดับ      
คิดดอกเบี้ยทุนรอยละ 2 ตอป ของทุน ณ วันตนงวด คิดโบนัสให กุน ในฐานะหุนสวนผูจดัการ 5% 
ของกําไรสุทธิ หลังหักเงินเดือน และดอกเบี้ยทุน กําไรที่เหลือใหแบงเทากัน สมมติวาสิ้นปหาง
หุนสวนมีกําไรสุทธิ 400,000 บาท กร และกุนจะไดรับสวนแบงกําไรขาดทุนดังนี้ 

 การแบงกําไร 
 กร กุน รวม 
เงินเดือน (ทั้งป)   100,000 150,000 250,000 
ดอกเบี้ยทุน : 
            กร   =   200,000 x 2% 
            กุน  =   300,000 x 2% 

 
     4,000 

 
 

    6,000 

 
   4,000 
   6,000 

โบนัส - กุน : 
= (400,000 – 250,000 – 10,000) x 5% 

  
   7,000 

 
7,000 

สวนแบงกําไร (แบงเทากัน) : 

 =   
2

7,00010,000250,000400,000 −−−  

 
   66,500

 
  66,500

 
133,000

รวม 170,500 229,500 400,000 
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การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      400,000 
                        กระแสทุน-กร           170,500 
                        กระแสทุน-กุน          229,500 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      400,000 
                        ทุน-กร                       170,500 
                        ทุน-กุน                      229,500 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 
 

ตัวอยางที่ 2.8  จากตัวอยางที่ 2.7 ถาคิดโบนัสให กุน ในฐานะหุนสวนผูจัดการ 5% ของกําไรสุทธิ 
หลังหักเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน และโบนัส กําไรที่เหลือแบงเทากัน กร และกุนจะไดรับสวนแบง
กําไรขาดทุนดังนี้ 

 การแบงกําไร 
  กร กุน รวม 
เงินเดือน (ทั้งป)   100,000 150,000 250,000 
ดอกเบี้ยทุน : 
            กร   =   200,000 x 2% 
            กุน  =   300,000 x 2% 

 
     4,000 

 
 

    6,000 

 
   4,000 
   6,000 

โบนัส - กุน : 

= (400,000 – 250,000 – 10,000) x 
105

5  

  
    6,667 

 
  6,667 

สวนแบงกําไร (แบงเทากัน) : 

 =   
2

6,66710,000250,000400,000 −−−  

 
   66,666.50

 
  66,666.50

 
133,333

รวม 170,666.50 229,333.50 400,000 
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การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
วิธีทุนคงท่ี วิธีทุนเปล่ียนแปลง 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      400,000 
                        กระแสทุน-กร        170,666.50 
                        กระแสทุน-กุน       229,333.50 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 

25x1 
ธ.ค. 31    กําไรขาดทุน      400,000 
                        ทุน-กร                    170,666.50 
                        ทุน-กุน                   229,333.50 

                  แบงกําไรสุทธิประจําป 
 

การบันทึกรายการปดบัญชีของหางหุนสวน 
  
 ในวันสิ้นงวดบัญชี หางหุนสวนตองทํารายการปรับปรุง ปดบัญชีรายไดและ
คาใชจายเชนเดียวกับกิจการเจาของคนเดียว ในกรณีที่หางหุนสวนใชวิธีทุนเปลี่ยนแปลงยอด
คงเหลือในบัญชีกําไรขาดทุนจะถูกโอนไปบัญชีทุนเชนเดียวกับกิจการเจาของคนเดียว แตใน
กรณีที่หางหุนสวนใชวิธีทุนคงที่ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรขาดทุนจะถูกโอนไปบัญชีกระแสทุน
ตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน สําหรับงวดบัญชีใดที่ไม ตองการแบงกําไรขาดทุน ยอดคงเหลือ
ในบัญชีกําไรขาดทุนจะถูกโอนไปบัญชีกําไรสุทธิที่ยังไมไดแบงและแสดงไวในงบดุลภายใต
หัวขอสวนของผูเปนหุนสวนตอทายบัญชีทุน 
 การแสดงรายการสวนของผูเปนหุนสวนจะแตกตางจากกิจการเจาของคนเดียว 
เนื่องจากหางหุนสวนมีผูเปนหุนสวนตั้งแต 2 คนขึ้นไป จึงควรแสดงแยกสวนของผูเปนหุนสวน
ของแตละคนออกจากกันใหชัดเจน ดังนี้ 
 1.  ในกรณีที่ใชกระดาษทําการในการปดบัญชี ควรมีชองลงรายการสวนไดเสียของ
ผูเปนหุนสวนแตละคน 
 2.  ในบัญชีกําไรขาดทุน ตอนทายของบัญชีควรแสดงการแบงกําไรขาดทุนระหวาง
ผูเปนหุนสวน 
 3.  ในงบดุล กรณีที่เปนหางหุนสวนจดทะเบียน การแสดงรายการในงบดุลจะแสดง
รายละเอียดดังนี้  
 3.1  สวนของผูเปนหุนสวนจะแสดงบัญชีทุนของผุเปนหุนสวนแตละคน และ
บัญชีกําไรสุทธิที่ยังไมไดแบง 
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 3.2  เจาหนี้และเงินกูยืมจากผูเปนหุนสวน จะแสดงบัญชีเงินกูจากผูเปนหุนสวน
และเจาหนี้ผูเปนหุนสวนในกรณีที่บัญชีกระแสทุนของผูเปนหุนสวนมียอดคงเหลือดานเครดิต 
 3.3  ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกผูเปนหุนสวน จะแสดงบัญชีลูกหนี้ผูเปนหุนสวน
ในกรณีที่บัญชีกระแสทุนของผูเปนหุนสวนมียอดคงเหลือดานเดบิต 
 เนื่องจากหางหุนสวนในประเทศไทยสวนมากเปนประเภทจดทะเบียน การแสดง
บัญชีกระแสทุนของผูเปนหุนสวนแยกออกจากบัญชีทุนเนื่องจากกฎหมายบังคับใหระบุทุนของ
ผูเปนหุนสวนอยางชัดเจน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนตองแจงขอเปลี่ยนแปลงทุนที่จด
ทะเบียนไวในครั้งกอน ดังนั้นบัญชีทุนจึงไมควรนํารายการอื่น ๆ ที่มิใชทุนมาปะปน นอกจากจะ
เปนการเพิ่มทุนหรือถอนทุนเปนการถาวร ซ่ึงเปนวิธีที่สอดคลองกับการบันทึกบัญชีวิธีทุนคงที่ 
 การแสดงสวนของผู เปนหุนสวนในงบดุลอาจยาวเกินไป หากผู เปนหุนสวน
ประสงคจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีทุนอาจจัดทํา งบแสดงทุนของผู เปนหุนสวน 
(statement of partners’ capitals) เพื่อแสดงรายละเอียดในบัญชีทุนตั้งแตตนปจนสิ้นงวดบัญชี
ของผูเปนหุนสวนแตละคน 
  
ตัวอยางที่ 2.9  จากตัวอยางที่ 2.7  นํามาจัดทํางบแสดงทุนของผูเปนหุนสวนไดดังนี้ 

หางหุนสวน กรกุน 
งบแสดงทุนของผูเปนหุนสวน 

สําหรับป สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

         กร       กุน          รวม 
ทุน ณ วันที่ 1มกราคม 25x1   200,000  300,000      500,000 
บวก เพิ่มทุน (ลดทุน)      30,000  (20,000)        10,000 
     230,000      280,000      510,000 
บวก สวนแบงกําไร    170,500  229,500      400,000
     400,500  509,500      910,000 
หัก เงินถอน        5,000        -                   5,000
ทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 25x1   395,500  509,500      905,000 
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งบการเงิน 
 
 การจัดทํางบการเงินของหางหุนสวนจะจัดขึ้นในวันสิ้นสิ้นงวดบัญชีโดยจัดทํางบดุล 
งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2547, หนา 23-26) 
 1.  งบดุล (balance sheet) เปนงบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใด        
วันหนึ่ง เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูเปนหุนสวน โดยแสดงไดดังนี้ 

หางหุนสวนจดทะเบียน 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 25x1 
สินทรัพย 

(หนวย:บาท) 
       25x1 

1. สินทรัพยหมุนเวียน 
 1.1   เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
 1.2 เงินลงทุนชั่วคราว 
 1.3 ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 
 1.6 สินคาคงเหลือ 
 1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 2.1 เงินลงทุนระยะยาว 
 2.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น 
 2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 
 2.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 2.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
รวมสินทรัพย 
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หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
(หนวย:บาท) 

       25x1 
3. หนี้สินหมุนเวียน 
 3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 3.2 เจาหนี้การคา 
 3.3 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 3.4 เงินกุยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 
 3.6 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 
4. หนี้สินไมหมุนเวียน 
 4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น 
 4.3 ประมาณการหนี้สิน 
 4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 
5. สวนของผูเปนหุนสวน 
 5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน 
 5.2 สวนเกินทุนอื่น 
 5.3 สวนต่ํากวาทุนอื่น 
 5.4 กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไมไดแบง 
 รวมสวนของผูเปนหุนสวน 
รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
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 2.  งบกําไรขาดทุน (income statement) เปนงบที่แสดงรายการเกี่ยวกับรายไดและ
คาใชจาย ซ่ึงสามารถแสดงได 2 แบบ คือ 
 2.1  งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียว ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

หางหุนสวนจดทะเบียน 
งบกําไรขาดทนุแบบขั้นเดยีว 

สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  
 (หนวย:บาท) 

       25x1 
1. รายได 
 1.1  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ 
 1.2 รายไดอ่ืน 
 รวมรายได 
2. คาใชจาย 
 2.1   ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ 
 2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 2.3 คาใชจายอ่ืน 
 รวมคาใชจาย 
3. กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 
4. ดอกเบี้ยจาย 
5. ภาษีเงินได 
6. กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ 
7. รายการพิเศษ – สุทธิ 
8.   กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
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 2.2 งบกําไรขาดทนุแบบหลายขั้น ซ่ึงแสดงไดดังนี ้

หางหุนสวนจดทะเบียน 
งบกําไรขาดทนุแบบหลายขัน้ 

สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  
 (หนวย:บาท) 

       25x1 
1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ 
2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ 
3. กําไรขั้นตน 
4. คาใชจายในการขายและบริหาร 
5. กําไร(ขาดทุน)จากการขายและหรือการใหบริการ 
6. รายไดอ่ืน 
7. คาใชจายอ่ืน 
8. กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 
9. ดอกเบี้ยจาย 
10. ภาษีเงินได 
11. กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ 
12. กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 
 3.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ควรแสดงขอมูลเกี่ยวกับเกณฑในการจัดทํา           
งบการเงิน และนโยบายบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับรายการและเหตุการณที่มีนัยสําคัญ เปดเผย
ขอมูลที่มาตรฐานบัญชีกําหนดซึ่งไมไดแสดงไวในสวนอ่ืนของงบการเงิน ใหขอมูลเพิ่มเติมจาก
ที่แสดงไวในงบการเงิน ซ่ึงไมไดแสดงไวในสวนอื่นของงบการเงิน แสดงขอมูลอยางมีระบบ
ทั้งนี้อาจแบงได 2 สวน ดังนี้ 

 3.1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  กอนอ่ืนควรทําความเขาใจถึงนโยบายการ
บัญชี ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของนโยบายการบัญชี ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
   นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ 
กฎเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใชในการจัดทํา และนําเสนองบการเงิน  กิจการควรเปดเผย
นโยบายการบัญชี (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา ) 
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   นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎ และวิธีปฏิบัติ
เฉพาะที่กิจการใชในการจัดทําและนําเสนองบการเงินซึ่งกิจการควรเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเมื่อมาตรฐานการบัญชีใหมกําหนดใหเปลี่ยน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทําใหงบการเงินของ
กิจการแสดงรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเหมาะสมยิ่งขึ้น (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 145) 
   จากความหมายของนโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนสรุปไดวา นโยบายการ
บัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการ
ใชในการจัดทํา และนําเสนองบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีกําหนด หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหงบการเงินแสดงรายการที่ถูกตองเหมาะสมมากขึ้น นโยบายการบัญชีที่ควร
เปดเผย เชน วิธีการรับรูรายได เกณฑในการจัดทํางบการเงิน การตีราคาสินคาคงเหลือ ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ สํารองตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เปนตน 
   3.2 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน เปนขอมูลท่ีใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใหผูใชงบการเงิน
ใชขอมูลในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขอจํากัดตาง ๆ ในสิทธิเหนือสินทรัพย 
หลักประกันหนี้สิน นโยบายบัญชีที่ใชสําหรับโครงการเงินบําเหน็จบํานาญ และเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ สินทรัพยหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เปนตน 
 

การกําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 
 
 กรมทะเบียนการคาไดออกประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความใน
มาตรา 11 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหงบการเงินของผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีตองมีรายการยอ ดังนี้ 
งบดุล 
 
สินทรัพย 
  1.  สินทรัพยหมุนเวียน (current assets) 

 1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (cash and deposits at financial 
institutions)  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝาก
ประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด ไดแก 

1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่หางหุนสวนจดทะเบียนมีอยู รวมทั้ง   
เงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย  
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1.1.2  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝาก
ธนาคารประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจํา) รวมทั้ง
บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซ่ึงกําหนดให
แสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.1 แลว 

1.1.3  เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของ
ธนาคาร 

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับ
มูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

1.3 ลูกหนี้การคาสุทธิ (trade account receivables, net)  หมายถึง เงินที่ลูกคาคาง
ชําระคาสินคาหรือคาบริการที่หางหุนสวนจดทะเบียน ไดขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับ
อันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เปน
กรรมการ พนักงาน ลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคา
สุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (short-term loans to 
related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้
ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือ
บริการ ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.3 

ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี 

1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน (other short-term loans) หมายถึง เงินใหกูยืม    
ระยะสั้นอื่นที่ไมสามารถจัดเขารายการที่ 1.4 ได 

1.6  สินคาคงเหลือ (inventories) หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคา
ระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตามปกติของหางหุนสวน   
จดทะเบียน 

1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (other current assets) หมายถึง คาใชจายลวงหนา 
รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง
รายการที่ 1.6 
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2.  สินทรัพยไมหมุนเวียน (non-current assets) 
 2.1   เงินลงทุนระยะยาว (long-term investments) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาว

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อ   
การปรับมูลคาหรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

 2.2  เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (long-term loans to 
related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามคํานิยามในรายการที่ 
1.4 ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

 2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (other long-term investments) หมายถึง เงินใหกูยืม
แกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว
ในรายการที่ 2.2  

  2.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (property, plant and equipment, net) 
หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนาย
สินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชน
มากกวาหนึ่งรอบปบัญชี  

สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และ       
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 2.5 สินทรัพยไมมีตัวตน (intangible assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สัมปทาน  หรือ   
คาความนิยม เปนตน 

 2.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (other non-current assets) หมายถึง สินทรัพย  
ไมหมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึงรายการที่ 2.5  
 
หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 

3.  หนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) 
 3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (bank overdrafts 
and short-term loans from financial institutions) หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สิน       
ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือ
ขายชวงลดตั๋วเงินกับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน 
 3.2 เจาหนี้การคา (trade account payables) หมายถึง เงินที่หางหุนสวน           
จดทะเบียนคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือ
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บริการตามปกติธุระ และต๋ัวเงินจายที่หางหุนสวนจดทะเบียนออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือ
บริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง 
และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 
 3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (current portion of long-
term loans) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
 3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (short-term loans 
from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ
สินคาหรือบริการ ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 
  3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (other short-term loans) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่น
นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึงรายการที่ 3.4 
 3.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (other current liabilities) หมายถึง คาใชจายคางจาย 
รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 
ถึงรายการที่ 3.5 

4. หนี้สินไมหมุนเวียน (non-current liabilities) 
 4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (long-term loans 
from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่หางหุนสวนจดทะเบียนกูยืมจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซ่ึงจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 
 4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น (other long-term loans) หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืน
เกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1  
 4.3 ประมาณการหนี้สิน (provisions) หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอน
เกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งหางหุนสวนจดทะเบียนสามารถประมาณ
มูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่จะทําใหหางหุนสวนจดทะเบียนสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอ             
หางหุนสวนจดทะเบียนเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 
 4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (other non-current liabilities) หมายถึง หนี้สิน     
ไมหมุนเวียนอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึงรายการที่ 4.3 
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5. สวนของผูเปนหุนสวน (partners’ equity) 
 5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน (partners’ capital) หมายถึง เงินลงทุนของผู
เปนหุนสวนไมวาจะลงทุนดวยเงินสด หรือสินทรัพยอ่ืนก็ตาม ทั้งนี้ตองแสดงเงินทุนของผูเปน
หุนสวนแตละคน 
 5.2 สวนเกินทุนอื่น (other surpluses) หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการ
ตาง ๆ เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน เปนตน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
  5.3 สวนต่ํากวาทุนอื่น (other deficits) หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการ
ตาง ๆ เชน สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน เปนตน ทั้งนี้ตอง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 5.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดแบง (unappropriated retained earnings)
หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันคงเหลือท่ียังไมไดแบงใหผู
เปนหุนสวนในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมาย
วงเล็บและเรียกเปน ขาดทุนสะสม 
  
งบกําไรขาดทนุ แสดงแบบขัน้เดียว 
 

1. รายได (revenues) 
1.1  รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (revenues from the sale of goods 

and the rendering of services) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปน
ธุรกิจหลักของหางหุนสวนจดทะเบียน เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน 
หรือส่ิงอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลด
แลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการ
ใหบริการ 

1.2  รายไดอ่ืน (other incomes) หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจาก
การขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน เปนตน ในกรณีที่มีคาใชจายในการ
ขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผล
ขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 
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2. คาใชจาย (expenses)  
 2.1  ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (costs of the sale of goods and the 

rendering of services) หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุน
การผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดง
เปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุน
ของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ เปนตน 

 2.2  คาใชจายในการขายและบริหาร (selling and administrative expenses)
หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวใน
รายการที่ 2.3 และรายการที่ 4  

 2.3  คาใชจายอื่น (other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจาก
ที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ 
เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการ
หยุดงานของพนักงาน เปนตน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจาก
รายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 
 3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (profit (loss) before interest and 
income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจาย
และกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 4. ดอกเบี้ยจาย (interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการ
ใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 
 5. ภาษีเงินได (income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตาม
วิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities) 
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของหางหุนสวน
จดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน รวมทัง้กจิกรรม
อ่ืนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 
 7. รายการพิเศษสุทธิ (extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิด
จากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติ
ของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจากไฟไหม 
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น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น  เปนตน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น 
 

1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (revenues from the sale of goods and 
the rendering of services) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปน
ธุรกิจหลักของหางหุนสวนจดทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือ
ส่ิงอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว 
โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ 

2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (costs of the sale of goods and the 
rendering of services) หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ 
ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน 
ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ เปนตน 

3. กําไรขั้นตน (gross profit) หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือ
บริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการใหบริการ 

4.  คาใชจายในการขายและบริหาร (selling and administrative expenses) หมายถึง 
คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปน
สวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7 และ 9 

5. กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (profit (loss) from the sale of 
goods and the rendering of services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการ
ใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอ่ืนและคาใชจายอ่ืนที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6 และ 7 

6. รายไดอ่ืน (other incomes) หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจาก
การขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน เปนตน ในกรณีที่มีคาใชจายในการ
ขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  
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7.  คาใชจายอื่น (other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุด
งานของพนักงาน เปนตน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจาก
รายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 

8.  กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (profit (loss) before interest and 
income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจาย
และกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

9.  ดอกเบี้ยจาย (interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการ
ใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

10. ภาษีเงินได (income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้น
ตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

11. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของหางหุนสวน
จดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรมอื่น
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

12. รายการพิเศษ-สุทธิ (extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิด
จากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของ
กิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจากไฟไหม   
น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น เปนตน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

13. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

 
ความแตกตางในการแสดงสวนทุนของหางหุนสวนและบริษัท 
 
 การแสดงสวนทุนในงบการเงินของหางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจํากัดตอง
จัดทําใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 สําหรับงบการเงินที่มีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลัง
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วันที่ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป แบบรายการยอดังกลาวจะเปนแนวทางที่กําหนดใหแสดง
รายการแยกเปนแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงินหากมีรายการตามที่กําหนดตองแสดงไวในงบ
การเงินตามประเภทและลักษณะของรายการนั้น แตหากรายการใดไมมีก็ไมตองแสดง หรือหาก
รายการใดที่ตองการแสดงรายการเพิ่มจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาก็สามารถนํามาแสดง
เพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
 ทั้งนี้ความแตกตางในการแสดงสวนทุนของหางหุนสวนและบริษัทจะมีความ
แตกตางกันโดยหางหุนสวนจะระบุช่ือบัญชีทุนของหุนสวนแตละคนที่นํามาลง แตบริษัทจะ
แสดงทุนโดยการแบงทุนเปนหุน ๆ มูลคาหุนละเทา ๆ กัน และมิไดระบุวาเปนของผูใดในงบ
การเงิน ซ่ึงอาจแสดงไดดังนี้ 
ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบการแสดงสวนทุนของหางหุนสวนและบริษัท 
 

หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด 

สวนของผูเปนหุนสวน 
 1.  ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน 
           ทุน – นาย ก 
           ทุน – นาย ข 
 2.  สวนเกินทุนอื่น 
 3.  สวนต่ํากวาทุนอื่น 
 4.  กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไมไดแบง 
 รวมสวนของผูเปนหุนสวน 
 

สวนของผูถือหุน 
1.   ทุนเรือนหุน 
      1.1  ทุนจดทะเบียน 
       1.1.1  หุนบุริมสิทธิ 
       1.1.2  หุนสามัญ 
      1.2  ทุนที่ออกและชําระแลว 
       1.2.1  หุนบุริมสิทธิ 
       1.2.2  หุนสามัญ 
2.  สวนเกนิ (ต่ํากวา) ทุน 
      2.1  สวนเกนิมูลคาหุนบุริมสิทธิ 
      2.2  สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 
      2.3  สวนเกนิทุนอื่น 
      2.4  สวนต่าํกวาทุนอืน่ 
3.  กําไร (ขาดทุน) สะสม 
      3.1  จัดสรรแลว 
      3.2  ยังไมไดจัดสรร 

      รวมสวนของผูถือหุน 
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สรุป 
 
 การบันทึกบัญชีของหางหุนสวน มี 2 วิธี คือ วิธีทุนคงที่ และวิธีทุนเปลี่ยนแปลง 
โดยวิธีทุนคงที่ จะบันทึกเฉพาะทุนที่นํามาลงเทานั้น มีบัญชีที่เกี่ยวของ ไดแก บัญชีทุน และ
บัญชีเงินถอน ซ่ึงบัญชีทุน ใชบันทึกเกี่ยวกับการลงทุนครั้งแรก การเพิ่มทุน การลดทุน บัญชี
กระแสทุน ใชบันทึกรายการที่ทําใหสวนไดเสียของหุนสวนเปลี่ยนแปลง และบัญชีเงินถอน ใช
บันทึกการถอนกําไรไปใชลวงหนา สวนวิธีทุนเปลี่ยนแปลง จะบันทึกเงินทุนของหุนสวนแตละ
คนเพียงบัญชีเดียว มีบัญชีที่เกี่ยวของไดแก บัญชีทุน และบัญชีกระแสทุน ซ่ึงบัญชีทุน ใชบันทึก
เกี่ยวกับการลงทุนครั้งแรก การเพิ่มทุน การลดทุน รายการที่ทําใหสวนไดเสียของหุนสวน
เปลี่ยนแปลง และบัญชีเงินถอน ใชบันทึกการถอนกําไรไปใชลวงหนา  
 การแบงกําไรขาดทุน ที่นิยมปฎิบัติ ไดแก แบงเทากัน แบงตามอัตราสวนที่ตกลง 
แบงตามอัตราสวนทุน แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน และกําไรหรือขาดทุนสวนที่เหลือแบง
ในอัตราที่ตกลง แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน ดอกเบี้ยทุนและกําไรหรือขาดทุนสวนที่
เหลือแบงในอัตราที่ตกลง แบงกําไรขาดทุนโดยใหเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน โบนัส และกําไรหรือ
ขาดทุนสวนที่เหลือแบงในอัตราที่ตกลง นอกจากนี้หากมิไดมีการตกลงไวในสัญญาจัดตั้งหาง
หุนสวนตามกฎหมายใหแบงกําไรตามสวนที่ลงหุน 
 งบการเงินของหางหุนสวนที่ตองจัดทําขึ้นในวันสิ้นสิ้นงวดบัญชี ไดแก งบดุล       
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูเปนหุนสวนหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
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แบบฝกหดัทายบท 

 
1.  การบันทึกบัญชีของหางหุนสวนมีกี่วิธี อะไรบาง และแตกตางกันอยางไร 
2.  การแบงกําไรขาดทุนมีกี่วิธี อะไรบาง 
3.  การแบงกําไรตามวิธีอัตราสวนทุนมีกี่วิธี อะไรบาง 
4.  หางหุนสวนตองจัดทํางบการเงินใดบาง  
5.  งบการเงินของหางหุนสวนกับกิจการเจาของคนเดียวแตกตางกันอยางไร 
6.  ชวลิต  สุเทพ  และวิเศษ  ตกลงกันจัดตั้งหางหุนสวน โดยผูเปนหุนสวนนําสินทรัพยมาลงทุน
ดังนี้ 
 ชวลิต เงินสด    240,000  บาท 
  รถยนตมูลคา   400,000  บาท 
  คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต    16,000  บาท 
  อุปกรณ    480,000  บาท 
 สุเทพ เงินสด    560,000  บาท 
  อาคาร    640,000  บาท 
  คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร  360,000  บาท 
 วิเศษ นําแรงงานมาลงทุนในฐานะผูจัดการ  โดยประเมินมูลคาของแรงงานในราคา   
  1,000,000  บาท  และผูเปนหุนสวนตกลงกันวาจะไมมีการคืนทุนสําหรับมลูคาของ 
  แรงงานที่มาลงนี้ 
ใหทํา  บันทึกรายการขางตน  ในสมุดรายวันทั่วไป 
 
7.  หางหุนสวนอนุสาร มีรายการเกี่ยวกับทุนในระหวางป 25x3 ดังตอไปนี้ 
 25x3 
 ม.ค.   1 นายอนุ และนายสาระ ไดตกลงรวมกันจดัตัง้หางหุนสวนอนุสาร โดยนาํเงินสด 
   มาลงทุน 10,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลําดับ และแบงผลกําไรขาดทุนใน 
   อัตราสวนทุนเมื่อเร่ิมดําเนินกิจการ 
 มี.ค. 13 นายสาระนําอุปกรณมาลงทนุเพิ่ม 100,000 บาท 
 มิ.ย. 22 นายอนนุํารถยนตมูลคา 200,000 บาท มาลงทุนเพิ่ม 
 ก.ย. 18 นายอนุถอนเงนิไปใชสวนตวั 10,000 บาท 
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 พ.ย.  9 นายสาระถอนเงินทุนคืนไป 20,000 บาท  
 ธ.ค. 31 หางหุนสวนมีกําไรสุทธิ 54,000 บาท ผูเปนหุนสวนไดนํากําไรสุทธิจํานวน  
    40,000 บาทแบงกันตามขอตกลง กําไรสุทธิที่เหลือใหแบงเทากัน 
ใหทํา บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไป 
 
8.  บัญชีทุนของหุนสวน ตุก และตา ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 นาย ตุก   นาย ตา  
ม.ค. 1 
มี.ค. 30 
พ.ค. 10 
ก.ค. 25 
ธ.ค. 31 

ยอดยกมาตนงวด 
ลงทุนเพิ่ม 
ลงทุนเพิ่ม 
เงินถอน 
ยอดยกไป ณ ส้ินงวด 

31,200 
3,600 
8,400 
4,800 

38,400 

ม.ค. 1 
พ.ค. 18 
ส.ค. 24 
ธ.ค. 31 

ยอดยกมาตนงวด 
ลงทุนเพิ่ม 
เงินถอน 
ยอดยกไป ณ ส้ินงวด 

19,800 
6,000 
2,400 

23,400 

 
 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม บัญชกีําไรขาดทุนแสดงยอดเครดติ 28,560 บาท 
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแบงผลกําไรขาดทุนตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. แบงตามอัตราสวนของทุน ณ วันตนงวดบัญชี 
2. แบงตามอัตราสวนทุนถัวเฉลี่ย (การลงทุนเพิ่มและการถอนทุนนั้น รายการใดที่

เกิดขึ้นระหวางครึ่งเดือนหลัง ใหถือเปนวันปลายเดือน และรายการใดที่เกิดขึ้นระหวางครึ่งเดือน
แรก ใหถือเปนวันตนเดือน) 

3. คิดดอกเบี้ย 5% ใหแกเงินทุนถัวเฉลี่ย และคิดเงินเดือนให ตุก และตา ปละ 
18,000 บาท และ12,000 บาท ตามลําดับ กําไรขาดทุนสวนที่เหลือใหแบงเทากัน (เงื่อนไขในการ
ลงทุนเพิ่มและถอนทุนใหคิดเชนเดียวกับขอ 2) 

4. ใหคิดโบนัสใหกับนาย ตุก 20% ของกําไรสุทธิหลังจากหักโบนัส และให
ดอกเบี้ย 5% ของเงินทุนถัวเฉลี่ยของผูเปนหุนสวนที่เกินกวาเงินทุนถัวเฉลี่ยของหุนสวนอีกคน
หนึ่ง กําไรขาดทุนที่เหลือใหแบงใหกับ ตุก และ ตา ในอัตราสวน 3 : 2 ตามลําดับ 

5. คิดเงินเดือนใหแกผูเปนหุนสวน ตุก และ ตา เดือนละ 1,800 บาท และ 1,200 บาท  
ตามลําดับ ถาหากหุนสวนมีกําไรหรือขาดทุน ใหแบงกําไรหรือขาดทุนที่เหลือเทากัน 
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9.  หางหุนสวน เอนกไพศาล ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25x2 โดยผูเปนหุนสวนนําเงินมา  
ลงทุนดังนี้ 
 นาย เอ 150,000  บาท นาย นก 75,000   บาท 
 นายไพ   75,000  บาท นาย ศาล 60,000   บาท 
 ผูเปนหุนสวนตกลงกันวา หุนสวนแตละคนจะไดรับดอกเบี้ย 4% โดยคิดจากเงิน
ลงทุน ณ วันเริ่มตั้งกิจการ นอกจากนี้ นาย เอ ยังไดรับเงินเดือน ปละ 15,000 บาท และนาย นก 
ไดรับเงินเดือนปละ 9,000 บาท กําไรสวนที่เหลือจะแบงกันในอัตราสวนดังนี้ เอ นก ไพ และศาล 
เทากับ 30% : 30% : 20% : 20%  ตามลําดับ 
ใหทํา คํานวณสวนแบงกําไรขาดทนุและบันทกึในสมุดรายวนัทั่วไป 
 
10.  เอม และอร ตกลงรวมกนัจัดตั้งหางหุนสวน โดยมีขอตกลงในการแบงกําไรขาดทุนกันดงันี ้

1. คิดเงินเดือนใหแกหุนสวนคนละ 1,000 บาท ตอเดือน 
2.  ใหคิดโบนสัแกหุนสวนคนละ 5% ของกําไรหลังหกัเงินเดือน 
3.  กําไรที่เหลือแบงกันในอตัราสวน 2 : 3 

- รายการเกีย่วกบัหางหุนสวน เอมอร มีดังนีค้ือ 
หุนสวน เอม ลงทุนดวยเงินสด 450,000  บาท 
หุนสวน อร ลงทุนดวยเงินสด 300,000 บาทและรถบรรทุกสินคา ตีราคาไว 
300,000 บาท 

- ส้ินปมีกําไรสุทธิ 240,000 บาท 
ใหทํา 1.  คํานวณสวนแบงกําไรที่หุนสวนแตละคนจะไดรับ 
 2.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 3.  แสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทนุ 


