
 

บทที ่3 
การเปลีย่นแปลงสวนของผูเปนหุนสวน 

 
 การเปลี่ยนแปลงสวนของผู เปนหุนสวน อาจเนื่องมาจากหางหุนสวนประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน ตองการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจึงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนผูเปนหุนสวน หรือเงินทุนของหางหุนสวน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูเปน
หุนสวนเกิดขึ้นจากการรับหุนสวนใหม  การลาออกของผูเปนหุนสวน และการตายของผูเปน
หุนสวน  ในทางกฎหมายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหตองเลิกกิจการแลวทําการจัดตั้ง      
หางหุนสวนใหมทันที แตในทางปฏิบัติอาจเกิดการประกอบกิจการใหมหรือไมก็ได แตทั้งนี้ตอง
ไดรับความยินยอมจากผูเปนหุนสวนทุกคน หลังการเปลี่ยนแปลงสวนของผูเปนหุนสวนแลวเมื่อ
หางหุนสวนยังคงดําเนินกิจการตอไปตองมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการจัดตั้งหางหุนสวนที่มีอยูเดิม 
โดยมีการปรังปรุงเปลี่ยนขอสัญญาใหม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับเงินทุน และการแบงผลกําไรขาดทุน  
 

การรับหุนสวนใหม 
 
 ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 1040 บัญญัติวา หามมิใหชักนําเอา
บุคคลผูอ่ืนเขามาเปนหุนสวนโดยมิไดรับความยินยอมของผูเปนหุนสวนหมดดวยกันทุกคน       
เวนแตจะไดตกลงไวเปนอยางอื่น (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2548, หนา 333) ดังนั้นใน
การรับหุนสวนใหมจึงตองไดรับความยินยอมจากผูเปนหุนสวนทุกคนซึ่งควรปรับปรุงสินทรัพย 
และหนี้สินใหมีมูลคายุติธรรม ผลตางที่เกิดจากราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมจะถูกโอนปดไป
ยังบัญชีของผูเปนหุนสวนเดิม เนื่องจากผูเขาเปนหุนสวนใหมจะตองรับผิดในหนี้สินซึ่งหาง
หุนสวนไดกอใหเกิดขึ้นกอนจะเขามาเปนหุนสวนดวย   วิธีการรับหุนสวนใหมทําได 2 วิธี ดังนี้  

1. ผูเปนหุนสวนใหมซ้ือสิทธิสวนไดเสียบางสวนหรือท้ังหมดจากผูเปนหุนสวนเดิม
คนเดียวหรือหลายคน (admission by purchased interest)  การบันทึกบัญชีตามวิธีนี้จะบันทึกเฉพาะ
ทุนของผูเปนหุนสวนเดิมที่โอนไปใหกับผูเปนหุนสวนใหมตามสิทธิสวนไดเสียท่ีซ้ือขายกัน โดย
ถือวาการซื้อขายสิทธิสวนไดเสียเปนการตกลงกันระหวางผูเปนหุนสวนดวยกันไมเกี่ยวของกับ
หางหุนสวน ดังนั้นหางหุนสวนจึงไมตองบันทึกการรับรูเงินสดหรือสินทรัพยที่จายใหกัน และ
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หลังการรับหุนสวนใหมสินทรัพยสุทธิของหางหุนสวนหรือสวนของผูเปนหุนสวนทั้งหมดของ
หางหุนสวนจะไมเปลี่ยนแปลง แตสิทธิสวนไดเสียอาจไมจําเปนตองเทากับอัตราสวนแบงกําไร
ขาดทุน หางหุนสวนจึงควรกําหนดอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และ
หากไมไดกําหนดไวใหปฏิบัติตามกฎหมาย โดยแบงตามอัตราสวนของทุนที่นํามาลง 

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการซื้อสิทธิสวนไดเสีย มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.1   การซื้อสิทธิสวนไดเสียจากผูเปนหุนสวนเดิมเพียงคนเดียว ซ่ึงสามารถแยก
พิจารณาไดดังนี้ 

  1.1.1   ซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาตามบัญชี  ผูเปนหุนสวนใหมจะซื้อสิทธิ
สวนไดเสียโดยจายซื้อเทากับสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิมคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
และหางหุนสวนจะบันทึกบัญชีเฉพาะการโอนทุนของผูเปนหุนสวนเดิมไปใหผูเปนหุนสวนใหม  
 

ตัวอยางที่ 3.1 แตน และแอน เปนหุนสวนกัน แบงกําไรขาดทุนในอัตราสวน 5 : 2 : 3 ตามลําดับ   
งบดุลของหางหุนสวนกอนที่จะรับหุนสวนใหมเปนดังนี้ 

 
หางหุนสวน เพื่อน 

งบดุล 
วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 

 90,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
 

 
40,000 
10,000 

 
31,000 
21,500 
37,500

 
 

  50,000 
 
 
 

90,000 

 
 
- 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  140,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 140,000 - 

  

 แจนซื้อสิทธิสวนไดเสียจากแอน เพื่อจะไดรับสิทธิสวนไดเสีย 25% ในหางหุนสวน 
โดยจายเงิน 22,500 บาท 
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การคํานวณ 

 จํานวนเงินที่จายซื้อ = 22,500 บาท 

 สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ (90,000 x 25%) = 22,500 บาท 

 ดังนั้น  แจนจายซื้อในราคาเทากับสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมดุรายวนัท่ัวไป                                                       

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – แอน  22,500 -   

                  ทนุ – แจน    22,500 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

 

 จากตัวอยางที่ 3.1 การบันทึกบัญชีจะบันทึกเฉพาะการโอนทุนของแอน ไปใหกับ
แจน จํานวน 22,500 บาท หางหุนสวนไมไดบันทึกรับเงินสด ซ่ึงหลังจากการโอนทุนแลวนํามา
จัดทํางบดุลไดดังนี้ 

หางหุนสวน เพื่อน 
งบดุล 

วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 

 90,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
31,000 
21,500 
15,000 
22,500

 
 

  50,000 
 
 
 
 

90,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  140,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 140,000 - 
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  1.1.2  ซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาสูงกวาราคาตามบัญชี ผูเปนหุนสวนใหมจะ
ซ้ือสิทธิสวนไดเสียโดยจายซื้อสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิมคนใดคนหนึ่ง
เพียงคนเดียว แตหางหุนสวนจะบันทึกบัญชีเฉพาะการโอนทุนของผูเปนหุนสวนเดิมไปใหผูเปน
หุนสวนใหม  

 

ตัวอยางที่ 3.2  จากตัวอยางที่ 3.1  สมมุติใหแจนซื้อสิทธิสวนไดเสียจากแอน เพื่อจะไดรับสิทธิ
สวนไดเสีย 25% ในหางหุนสวน  โดยจายเงิน 25,000 บาท 

การคํานวณ  

 จํานวนเงินที่จายซื้อ = 25,000 บาท 

 สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ (90,000 x 25%) = 22,500 บาท 

 ดังนั้น  แจนจายเงินซื้อสิทธิสูงกวาราคาตามบัญชี =   2,500 บาท 

  การบันทึกบัญชี สามารถเลือกปฏิบัติได 2 วิธี ดังนี้ 

  1.1.2.1  วิธีโบนัส (bonus method) เปนเงินที่ผูเปนหุนสวนใหมจายซื้อ
สิทธิสวนไดเสียในหางหุนสวนสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ จํานวนเงินที่จายสูงนี้ เรียกวา โบนัส 

   จากตัวอยางที่ 3.2 แจนจายเงิน 25,000 บาท ซ่ึงสูงกวาสิทธิสวนไดเสีย 
ที่ไดรับ คือ 22,500 บาท  จํานวนเงินที่แจนจายสูงกวาราคาตามบัญชีมานี้ถือเปนโบนัสใหแก
หุนสวนเดิม คือ แอน ซ่ึงเปนผูขาย การบันทึกบัญชีก็เพียงแตโอนบัญชีทุนของแอนไปยังบัญชีทุน
ของแจนเทากับสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมดุรายวนัท่ัวไป                                                       

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – แอน  22,500 -   

                  ทนุ – แจน    22,500 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

 

    จะเห็นไดวาการบันทึกโดยวิธีโบนัสเหมือนกับวิธีซ้ือสิทธิสวนไดเสีย
ในราคาตามบัญชี เนื่องจากไมคํานึงถึงจํานวนเงินที่แอนไดรับ ดังนั้นการแสดงรายการในงบดุลก็
จะเปนเชนเดียวกับวิธีซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาตามบัญชี 
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  1.1.2.2  วิธีคาความนิยม (goodwill method) การดําเนินงานของหาง
หุนสวนแตละแหงโดยทั่วไปมีความสามารถในการหากําไรไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูบริหาร กิจการใดที่สามารถหากําไรไดมากกวากิจการอื่น ๆ ที่ดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน 
กิจการนั้นจะมีคาของกิจการมากขึ้น เรียกวา คาความนิยม (ธารี  หิรัญรัศมี, 2546, หนา 50) 

  จากตัวอยางที่ 3.2 แจนจายเงิน  25,000 บาท เพื่อจะไดรับสิทธิสวนได
เสียเพียง 22,500  บาท เปนการแสดงใหเห็นวา หางหุนสวนมีการบันทึกสินทรัพยที่ต่ําเกินไป แจน
จึงยอมจายเงินในจํานวนที่สูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ 

    จากการที่แจนจายเงิน 25,000 บาท เพื่อจะไดรับสิทธิสวนไดเสีย 25% 

ในหางหุนสวน ดังนั้นสินทรัพยสุทธิของหางหุนสวนควรมีมูลคา 100,000 บาท (25,000 ÷ 0.25) 
นั่นคือ สินทรัพยสุทธิควรเพิ่มขึ้น 10,000 บาท จากยอดตามบัญชีที่มีอยูเดิม  90,000 บาท อยางไรก็
ตามจากขั้นตอนวิธีการบันทึกบัญชีของการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูเปนหุนสวน  ไดสมมติวา
หางหุนสวนปรับปรุงสินทรัพยที่มีตัวตนใหเปนราคายุติธรรมเรียบรอยแลว จึงถือวามูลคาที่
เพิ่มขึ้นนี้ควรบันทึกเปนคาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม และปนสวนไปยังบัญชีทุนของผูเปน
หุนสวนเดิมในอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนเดิม คาความนิยมนี้จะตองตัดจําหนายตามอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมเกิน 20 ป ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 

การคํานวณคาความนิยม อาจคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

 คาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม = โบนัส 

      สิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนใหม 

     = 
0.25

2,500    

 ดังนั้น คาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม =   10,000  บาท 

 เนื่องจากการที่แจนยอมจายเงินสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ แสดงวาหาง
หุนสวนอาจมีช่ือเสียง ทําใหเกิดคาความนิยม และแจนตองการเขามาเปนหุนสวนดวยจึงเกิดคา
ความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิมที่ผูเปนหุนสวนใหมคิดใหซ่ึงคิดจากสิทธิสวนไดเสียของผูเปน
หุนสวนใหมดังนี้ 

สิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนใหม 25% คิดคาความนิยมให =        2,500   บาท 

สิทธิสวนไดเสียทั้งหมดของหางหุนสวน 100% คิดคาความนิยม =      2,500 x 100 

                       25  

       =      10,000   บาท 
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การบันทึกบัญชี ตามวิธีนี้มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  บันทึกคาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม 

 2.  บันทึกการรับหุนสวนใหม 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  คาความนยิม   10,000 -   

                  ทนุ – แตน    5,000 - 

                  ทนุ – แนน    2,000 - 

                  ทนุ – แอน    3,000 - 

  บันทึกคาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม      

 

 ดังนั้นหลังจากบันทึกคาความนิยมใหกับหางหุนสวนแลว หางหุนสวนจะมทีนุเปน 
(90,000 + 10,000) 100,000 บาท ซ่ึงจะโอนสิทธิสวนไดเสียใหกับแจน 25% ดังนี้ 

 สิทธิสวนไดเสียของแจน  = 100,000 x 25% 

     = 25,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน - แอน   25,000 -   

                  ทนุ – แจน    25,000 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

 

  ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมมียอดเพิ่มขึ้นเปน 100,000 บาท   
แตแจนยังคงไดสิทธิสวนไดเสียเทาเดิมคือ 25 % ดังนี้ 
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 แตน แนน แอน แจน       รวม 

ยอดเงินทุนเดิม 31,000 21,500 37,500  90,000 

บันทึกคาความนิยม 5,000 2,000 3,000             . 10,000

 36,000 23,500 40,500  100,000 

โอนทุนแอนไปใหแจน           .           .  (25,000) 25,000              .

ยอดเงินทุนใหม 36,000 23,500 15,500 25,000 100,000 

สิทธิสวนไดเสียตามอัตราสวนทุน 36% 23.5% 15.5% 25%  

 

จากตัวอยางที่ 3.2 วิธีคาความนิยมจะทําใหหางหุนสวนมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น 
และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย แตคาความนิยมนี้จะเพิ่มใหกับผูเปนหุนสวนเดิมเทานั้น 
โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

 
หางหุนสวน เพื่อน 

งบดุล 
วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 
      คาความนิยม 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 
10,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 
 

 100,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
36,000 
23,500 
15,500 
25,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  150,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 150,000 - 

 

 

 



 70 

  1.1.3  ซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาต่ํากวาราคาตามบัญชี  ผูเปนหุนสวนใหมจะ
ซ้ือสิทธิสวนไดเสียโดยจายซื้อต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียท่ีจะไดรับจากหุนสวนเดิมคนใดคนหนึ่งเพียง
คนเดียว  แตหางหุนสวนจะบันทึกบัญชีเฉพาะการโอนทุนของผูเปนหุนสวนเดิมไปใหผูเปน
หุนสวนใหม  

 

ตัวอยางที่ 3.3  จากตัวอยางที่ 3.1 สมมุติใหแจนซื้อสิทธิสวนไดเสียจากแอน เพื่อจะไดรับสิทธิ 
สวนไดเสีย 25% ในหางหุนสวน โดยจายเงิน  21,000 บาท 

การคํานวณ  

 จํานวนเงินที่จายซื้อ = 21,000 บาท 

 สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ (90,000 x 25%) = 22,500 บาท 

 ดังนั้น  แจนจายเงินซื้อสิทธิต่ํากวาราคาตามบัญชี =   1,500 บาท 

  การบันทึกบัญชี สามารถเลือกปฏิบัติได 2 วิธี ดังนี้ 

  1.1.3.1  วิธีโบนัส จากตัวอยางที่ 3.3 แจนจายเงิน 21,000 บาท แตไดรับ
สิทธิสวนไดเสีย 22,500 บาท จํานวนผลตางนี้ถือเปนโบนัสของผูเปนหุนสวนใหม คือ แจน 
เนื่องจากแจนอาจจะเปนผูมีช่ือเสียง มีความสามารถทําประโยชนใหแกหางหุนสวนไดมาก จึงทํา
ใหผูเปนหุนสวนเดิมขายสิทธิสวนไดเสียของตนในราคาต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่โอนไปใหผู
เปนหุนสวนใหม การบันทึกบัญชี และการแสดงรายการในงบดุลจะเหมือนกับการซื้อสิทธิที่ใช 
วิธีโบนัสโดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินที่แอนผูขายไดรับ  

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน - แอน   22,500 -   

                  ทนุ – แจน    22,500 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      
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  1.1.3.2  วิธีคาความนิยม จากตัวอยางที่ 3.3 แจนจายเงิน 21,000 บาท 
เพื่อจะไดรับสิทธิสวนไดเสีย 22,500 บาท แสดงวาหางหุนสวนมีการบันทึกสินทรัพยที่สูงเกินไป 
อยางไรก็ตามจากขั้นตอนวิธีการบันทึกบัญชีของการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูเปนหุนสวนได
สมมติวาหางหุนสวนปรับปรุงสินทรัพยที่มีตัวตนใหเปนราคายุติธรรมเรียบรอยแลว ดังนั้นใน
กรณีนี้ การที่ผูเปนหุนสวนเดิมยอมรับเงินจํานวนที่นอยกวาสิทธิสวนไดเสียที่ผูเปนหุนสวนใหม
ไดรับ แสดงวาในการเขามาเปนหุนสวนใหมของแจน แจนไดนําความรูความสามารถ และ
ประสบการณมาใชประโยชนในการดําเนินงานของหางหุนสวนดวย ดังนั้นจึงตองมีการบันทึก   
คาความนิยมของผู เปนหุนสวนใหม  และการที่ ผู เปนหุนสวนเดิมมีสิทธิสวนได เสียใน                    
หางหุนสวนใหม 75% นั้นเทากับวาผลตาง 1,500 บาทที่ผูเปนหุนสวนใหมไดรับมากกวาจํานวนเงิน
ที่จายซื้อ คือ คาความนิยมที่ผูเปนหุนสวนเดิมคิดใหแกผูเปนหุนสวนใหม และเมื่อสิทธิสวนไดเสยี
ของผูเปนหุนสวนเดิมรวมกันเทากับ 75% คาความนิยมทั้งจํานวนจะมีมูลคาเทากับ 2,000 บาท 
(1,500 ÷ 0.75)  

การคํานวณ คาความนิยม อาจคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

 คาความนิยมของผูเปนหุนสวนใหม = โบนัส 

      สิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนเดิม 

     =      
0.75

1,500      

 ดังนั้น คาความนิยมของแจน =    2,000  บาท 

 

หรืออาจคํานวณจากสิทธิสวนไดเสียดังนี้ 

สิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนเดิม 75% คิดคาความนิยมให =       1,500   บาท 

สิทธิสวนไดเสียทั้งหมดของหางหุนสวน 100% คิดคาความนิยม = 1,500 x 100 

               75  

    = 2,000 บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  คาความนยิม  2,000 -   

                  ทนุ – แจน    2,000 - 

  บันทึกคาความนิยมของแจน      

  ทุน – แอน  21,000 -   
                  ทนุ – แจน    21,000 - 
  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

 

   ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมมียอดเพิ่มขึ้นเปน 92,000 
บาท แตแจนยังคงไดสิทธิสวนไดเสียเทาเดิมคือ 25% ดังนี้ 

 

 แตน แนน แอน แจน รวม 

ยอดเงินทุนเดิม 31,000 21,500 37,500  90,000 

บันทึกคาความนิยม            .            .            . 2,000 2,000

 31,000 21,500 37,500 2,000 92,000 

โอนทุนแอนไปใหแจน           .           . (21,000) 21,000            .

ยอดเงินทุนใหม 31,000 21,500 16,500 23,000 92,000 

สิทธิสวนไดเสียตามอัตราสวนทุน 33.07% 23.37% 17.93% 25%  

 

จากตัวอยางที่ 3.3 วิธีคาความนิยมจะทําใหหางหุนสวนมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น 
และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย แตคาความนิยมนี้จะเพิ่มใหกับผูเปนหุนสวนใหมเทานั้น 
โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 
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หางหุนสวน เพื่อน 
งบดุล 

วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 
      คาความนิยม 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 
2,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 
 

 92,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
31,000 
21,500 
16,500 
21,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

92,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  142,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 142,000 - 

 

 1.2 การซื้อสิทธิสวนไดเสียจากผูเปนหุนสวนเดิมหลายคน ซ่ึงสามารถพิจารณา
ไดดังนี้  

  1.2.1   ซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาตามบัญชี  ผูเปนหุนสวนใหมจะซื้อสิทธิ
สวนไดเสียโดยจายซื้อเทากับสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิมหลายคน และหางหุนสวน
จะบันทึกบัญชีเฉพาะการโอนทุนของผูเปนหุนสวนเดิมไปใหผูเปนหุนสวนใหม โดยไมรับรูเงินสด 

 

ตัวอยางที่ 3.4  จากตัวอยางที่ 3.1 แจนซื้อสิทธิสวนไดเสียจากผูเปนหุนสวนเดิมทุกคน คนละ 30% 
เพื่อจะไดรับสิทธิสวนไดเสีย 30% ในหางหุนสวน  โดยจายเงิน 27,000 บาท 

การคํานวณ  

 จํานวนเงินที่จายซื้อ = 27,000 บาท 

 สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ (90,000 x 30%) = 27,000 บาท 

 ดังนั้น  แจนจายซื้อในราคาเทากับสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ 

 การบันทึกบัญชีจะเปนการโอนบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนเดิมทุกคนมาใหผูเปน
หุนสวนใหมคนละ 30% ของสิทธิสวนไดเสียที่แตละคนมีอยู 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้   
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – แตน   9,300 -   

  ทุน – แนน   6,450 -   

  ทุน – แอน  11,250 -   

                  ทนุ – แจน    27,000 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

 

 ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมยังคงเทาเดิมคือ  90,000 บาท แต      
สิทธิสวนไดเสียในหางหุนสวนเปลี่ยนแปลง และผูเปนหุนสวนเดิมแตละคนจะไดรับเงินจากแจน
เทากับยอดบัญชีทุนที่โอนไปใหแจน ดังนี้ 

 

 แตน แนน แอน แจน รวม

ยอดเงินทุนเดิม 31,000 21,500 37,500  90,000 

โอนทุนไปใหแจน (9,300) (6,450) (11,250) 27,000            .

ยอดเงินทุนใหม 21,700 15,050 26,250 27,000 90,000 

สิทธิสวนไดเสียตามอัตราสวนทุน 24.11% 16.72% 29.17% 30%  
 

จากตัวอยางที่ 3.4 วิธีโบนัสจะไมทําใหหางหุนสวนมีสินทรัพย และสวนของ
ผูเปนหุนสวนเพิ่มขึ้น โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 
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หางหุนสวน เพื่อน 
งบดุล 

วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 

 90,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
21,700 
15,050 
26,250 
27,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

90,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  140,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 140,000 - 

 

  1.2.2 ซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาสูงกวาราคาตามบัญชี ผูเปนหุนสวนใหม
จะซื้อสิทธิสวนไดเสียโดยจายซ้ือสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิมหลายคน แต
หางหุนสวนจะบันทึกบัญชีเฉพาะการโอนทุนของผูเปนหุนสวนเดิมไปใหผูเปนหุนสวนใหม  

 

ตัวอยางที่ 3.5  จากตัวอยางที่ 3.1 แจนซื้อสิทธิสวนไดเสียจากผูเปนหุนสวนเดิมทุกคน คนละ 30% 
เพื่อจะไดรับสิทธิสวนไดเสีย 30% ในหางหุนสวน  โดยจายเงิน 30,000 บาท 

การคํานวณ  

 จํานวนเงินที่จายซื้อ = 30,000 บาท 

 สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ (90,000 x 30%) = 27,000 บาท 

 ดังนั้น  แจนจายเงินซื้อสิทธิสูงกวาราคาตามบัญชี =   3,000 บาท 

  การบันทึกบัญชี สามารถเลือกปฏิบัติได 2 วิธีคือ 

  1.2.2.1  วิธีโบนัส วิธีนี้ถือวาผลตางที่แจนจายสูงกวาสิทธิสวนไดเสีย 
ที่ไดรับ  ซ่ึงเทากับ 3,000 บาทเปนโบนัสของผูเปนหุนสวนเดิมซ่ึงจะแบงกันตามอัตราสวนแบง  
กําไรขาดทุน อยางไรก็ตามหางหุนสวนไมบันทึกการรับจายเงินระหวางผูเปนหุนสวน จะบันทึก
เฉพาะการโอนบัญชีทุนเทานั้นซึ่งเหมือนกับตัวอยางที่ 3.4  ดังนี้ 
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – แตน   9,300 -   

  ทุน – แนน   6,450 -   

  ทุน – แอน  11,250 -   

                  ทนุ – แจน    27,000 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

  

   ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมยังคงเทาเดิมคือ  90,000 บาท 
แตสิทธิสวนไดเสียในหางหุนสวนเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกับตัวอยางที่ 3.4 ทั้งนี้ผูเปนหุนสวนเดิม
แตละคนจะไดรับเงินจากแจน ซ่ึงตองนําสวนแบงกําไรในโบนัสที่เกิดจากผลตางระหวาง          
ราคาตามบัญชีและราคาซื้อสิทธิจํานวน 3,000 บาท มาแบงตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนโดย
คํานวณการแบงเงินสดที่หุนสวนเดิมจะไดรับ ดังนี้ 

 

 แตน แนน แอน รวม

สวนทุนที่แตละคนโอนไปใหแจน 9,300 6,450 11,250 27,000 

สวนแบงกําไรในโบนัสของผู เปนหุนสวนเดิม 
(5:2:3) 

1,500 600 900 3,000

จํานวนเงินที่ไดรับ 10,800 7,050 12,150 30,000 

   

 จากตัวอยางที่ 3.5 วิธีโบนัสจะไมทําใหหางหุนสวนมีสินทรัพย และสวนของผูเปน
หุนสวนเพิ่มขึ้น โดยแสดงงบดุลไดเชนเดียวกับการซื้อสิทธิสวนไดเสียในราคาตามบัญชี 

  1.2.2.2  วิธีคาความนิยม วิธีนี้ถือวาการที่แจนยอมจายเงิน 30,000 บาท 
ซ่ึงสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับคือ 30% ในหางหุนสวนแสดงใหเห็นวา สินทรัพยสุทธิของหาง
หุนสวนตองมีมูลคา 100,000 บาท (30,000 ÷ 0.30) แตสินทรัพยสุทธิของหางหุนสวนมีเพียง 
60,000 บาท ดังนั้นผลตางคือ คาความนิยมเทากับ 10,000 บาท ซ่ึงเปนของผูเปนหุนสวนเดิมและ 
จะแบงในอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนเดิม 
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การคํานวณ  คาความนิยม อาจคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

 คาความนิยมของผูเปนหุนสวนใหม =  

       

     =  
0.30
3,000     

โบนัส 
สิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนใหม 

 ดังนั้น คาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม =  10,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  คาความนยิม  10,000 -   

                  ทนุ – แตน    5,000 - 

                  ทนุ – แนน    2,000 - 

                  ทนุ – แอน    3,000 - 

  บันทึกคาความนิยมของผูเปนหุนสวนเดิม      

  ทุน – แตน {0.30 x (31,000 + 5,000)}  10,800 -   

  ทุน – แนน {0.30 x (21,500 + 2,000)}  7,050 -   

  ทุน – แอน {0.30 x (37,500 + 3,000)}  12,150 -   
                  ทนุ – แจน     30,000 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

 

  ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมมียอดเพิ่มขึ้นเปน 100,000 บาท แต
แจนยังคงไดสิทธิสวนไดเสียเทาเดิมคือ 30% และผูเปนหุนสวนเดิมแตละคนจะไดรับเงินจากแจน
เทากับยอดบัญชีทุนที่โอนไปใหแจน ดังนี้ 
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 แตน แนน แอน แจน รวม

ยอดเงินทุนเดิม 31,000 21,500 37,500  90,000 

บันทึกคาความนิยม 5,000 2,000 3,000           . 10,000

 37,000 23,500 40,500  100,000 

โอนทุนแอนไปใหแจน (10,800) (7,050) (12,150) 30,000             .

ยอดเงินทุนใหม 25,200 16,450 28,350 30,000 100,000 

สิทธิสวนไดเสียตามอัตราสวนทุน 25.20% 16.45% 28.35% 30%  

 

 จากตัวอยางที่ 3.5 วิธีคาความนิยมจะทําใหหางหุนสวนมีสินทรัพย
เพิ่มขึ้น และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย แตคาความนิยมนี้จะเพิ่มใหกับผูเปนหุนสวนเดิม
เทานั้น โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

 
หางหุนสวน เพื่อน 

งบดุล 
วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 
      คาความนิยม 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 
10,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 
 

 100,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
25,200 
16,450 
28,350 
30,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  150,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 150,000 - 
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  1.2.3  ซ้ือสิทธิสวนไดเสียในราคาต่ํากวาราคาตามบัญชี  ผูเปนหุนสวนใหม
จะซื้อสิทธิสวนไดเสียโดยจายซื้อต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิมหลายคน  แต   
หางหุนสวนจะบันทึกบัญชีเฉพาะการโอนทุนของผูเปนหุนสวนเดิมไปใหผูเปนหุนสวนใหม  

 

ตัวอยางที่ 3.6  จากตัวอยางที่ 3.1 แจนซื้อสิทธิสวนไดเสียจากผูเปนหุนสวนเดิมทุกคน คนละ 30% 
เพื่อจะไดรับสิทธิสวนไดเสีย 30% ในหางหุนสวน  โดยจายเงิน 23,500 บาท 

การคํานวณ  

 จํานวนเงินที่จายซื้อ = 23,500 บาท 

 สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ (90,000 x 30%) = 27,000 บาท 

 ดังนั้น  แจนจายเงินซื้อสิทธิต่ํากวาราคาตามบัญชี =   3,500 บาท 

  การบันทึกบัญชี สามารถเลือกปฏิบัติได 2 วิธี ดังนี้ 

  1.2.3.1  วิธีโบนัส วิธีนี้ถือวาผลตางที่แจนไดรับสิทธิสวนไดเสียสูงกวา
จํานวนเงินที่จายซ้ือ ซ่ึงเทากับ 3,500 บาท เปนโบนัสของผูเปนหุนสวนใหม อยางไรก็ตาม         
หางหุนสวนไมบันทึกการรับจายเงินระหวางผูเปนหุนสวน จะบันทึกเฉพาะการโอนบัญชีทุน
เทานั้น ซ่ึงเหมือนกับตัวอยางที่ 3.4  ดังนี้ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – แตน   9,300 -   

  ทุน – แนน   6,450 -   

  ทุน – แอน  11,250 -   

                  ทนุ – แจน    27,000 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      

   

   ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมยังคงเทาเดิมคือ  90,000 บาท 
แตสิทธิสวนไดเสียในหางหุนสวนเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกับตัวอยางที่ 3.4 ทั้งนี้ผูเปนหุนสวนเดิม
แตละคนจะไดรับเงินจากแจน ซ่ึงตองนําสวนแบงขาดทุนในโบนัสที่เกิดจากผลตางระหวาง          
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ราคาตามบัญชีและราคาซื้อสิทธิจํานวน 3,500 บาท มาแบงตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนโดย
คํานวณการแบงเงินสดที่หุนสวนเดิมจะไดรับ ดังนี้ 

 แตน แนน แอน รวม

สวนทุนที่แตละคนโอนไป 9,300 6,450 11,250 27,000 

สวนแบงขาดทุนในโบนัสของผู เปนหุนสวนใหม 
(5:2:3) 

(1,750) (700) (1,050) (3,500)

จํานวนเงินที่ไดรับ 7,550 5,750 10,200 23,500 

 

  1.2.3.2  วิธีคาความนิยม วิธีนี้ถือวาการที่ผูเปนหุนสวนเดิมยอมใหแจน
จายเงินต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ เนื่องจากแจนเปนผูมีความรูความสามารถ จึงตองมี         
การบันทึกคาความนิยมของผูเปนหุนสวนใหม 

การคํานวณ  คาความนิยม อาจคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

 คาความนิยมของผูเปนหุนสวนใหม = โบนัส 

         สิทธิสวนไดเสียของผูเปนหุนสวนเดิม 

     =    
0.70
3,500  

 ดังนั้น คาความนิยมของแจน =    5,000  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  คาความนยิม  5,000 -   

                  ทนุ – แจน    5,000 - 

  บันทึกคาความนิยมของแจน      

  ทุน – แตน   7,550 -   

  ทุน – แนน   5,750 -   

  ทุน – แอน   10,200 -   
                  ทนุ – แจน     23,500 - 

  บันทึกการรับแจนเขามาเปนหุนสวนใหม      
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 ภายหลังจากรับหุนสวนใหม บัญชีทุนรวมมียอดเพิ่มขึ้นเปน 95,000 บาท แตแจน
ยังคงไดสิทธิสวนไดเสียเทาเดิมคือ 30% และจํานวนเงินที่ผูเปนหุนสวนเดิมแตละคนไดรับจะ
เทากับยอดบัญชีทุนที่แตละคนโอนไปใหแจนการคํานวณยอดบัญชีทุนที่ผูเปนหุนสวนเดิมแตละ
คนโอนไปใหแจน ดังนี้ 

 

 แตน แนน แอน แจน รวม

ยอดเงินทุนเดิม 31,000 21,500 37,500  90,000 

บันทึกคาความนิยม            .           .            . 5,000 5,000

 31,000 21,500 37,500 5,000 95,000 

โอนทุนแอนไปใหแจน (7,550) (5,750) (10,200) 23,500            .

ยอดเงินทุนใหม 23,450 15,750 27,300 28,500 95,000 

สิทธิสวนไดเสียตามอัตราสวนทุน 24.68% 16.58% 28.74% 30%  

 

 การบันทึกคาความนิยมของแจน 5,000 บาท ทําใหแจนไดรับการเครดติในบญัชทีนุ
แลว 5,000 บาท ดังนั้นหากคํานวณยอดบัญชีทุนที่ผูเปนหุนสวนเดิมแตละคนโอนไปเทากับสิทธิ
สวนไดเสียของแจนคือ 30% จะทําใหยอดเครดิตในบัญชีทุนของแจนมีมากกวาสิทธิสวนไดเสียที่
ไดรับ ดังนั้นในการคํานวณยอดบัญชีทุนที่ผูเปนหุนสวนเดิมแตละคนโอนไปใหแจนจึงตองนําคา
ความนิยม 5,000 บาท บวกเขาไปใหกับทุนของผูเปนหุนสวนเดิมตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน
กอน เนื่องจากเปนคาความนิยมที่ผูเปนหุนสวนเดิมคิดใหกับผูเปนหุนสวนใหม เมื่อคํานวณ     
สวนทุนที่โอนตามสิทธิสวนไดเสียแลว จึงนําคาความนิยมไปหักออกตามอัตราสวนแบง         
กําไรขาดทุน จะไดยอดบัญชีทุนที่ผูเปนหุนสวนเดิม แตละคนโอนไปใหแจนดังนี้ 

 

 แตน แนน แอน

ยอดเงินทุนเดิม 31,000 21,500 37,500 

บวก  คาความนิยม 2,500 1,000 1,500

ยอดเงินทุนกอนโอนคาความนิยม 33,500 22,500 39,000 

โอนทุนไปใหแจนตามสิทธิสวนไดเสีย 10,050 6,750 11,700 

หัก  คาความนิยม 2,500 1,000 1,500

ยอดบัญชีทุนที่โอนไปใหแจน 7,550 5,750 10,200 
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 จากตัวอยางที่ 3.6 วิธีคาความนิยมจะทําใหหางหุนสวนมีสินทรัพย
เพิ่มขึ้น และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย แตคาความนิยมนี้จะเพิ่มใหกับผูเปนหุนสวน
ใหมเทานั้น โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

 
หางหุนสวน เพื่อน 

งบดุล 
วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 
      คาความนิยม 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 
5,000

 
 
 

 50,000 
 
 
 
 

 95,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
23,450 
15,750 
27,300 
28,500

 
 

  50,000 
 
 
 
 

95,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  145,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 145,000 - 

 

 2.  ผูเปนหุนสวนใหมนําสินทรัพยมาลงทุนในหางหุนสวน (admission by investment)        
ผูเปนหุนสวนใหมนําสินทรัพยมาลงทุนโดยตรงในหางหุนสวน สินทรัพยนั้นอาจเปนเงินสด
สินทรัพยอ่ืน หรือบริการใหแกหางหุนสวนตามจํานวนที่ตกลงกัน โดยทั่วไปสินทรัพยที่นํามา
ลงทุนนั้นจะตองบันทึกดวยราคายุติธรรม และบันทึกทุนของผูเปนหุนสวนใหมเทากับสินทรัพยที่
ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุนในกรณีที่ไมมีเงื่อนไขระบุไวเปนอยางอื่น 

 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการับเขาเปนหุนสวนใหมดวยการลงทุนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 2.1  จํานวนเงินลงทุนเทากับสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ ผูเปนหุนสวนใหมจะนํา
สินทรัพยมาลงทุนมูลคาเทากับสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิม และหางหุนสวนจะ
บันทึกรับสินทรัพยของผูเปนหุนสวนใหมตามที่นํามาลงทุน  
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ตัวอยางที่ 3.7  จากตัวอยางที่ 3.1 สมมุติวาแจนนําเงินสดมาลงทุน 10,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิสวน
ไดเสีย 10% ในหางหุนสวน 

การคํานวณ 

 เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน  = 10,000 
 ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน  = (90,000 + 10,000) x 10%  

     = 10,000 บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   10,000 -   

                  ทนุ – แจน    10,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

 

 จากตัวอยางที่ 3.7 หางหุนสวนมีสินทรัพย คือเงินสดเพิ่มขึ้น และสวนของผูเปน
หุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

หางหุนสวน เพื่อน 
งบดุล 

วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด(10,000+10,000) 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 

 
20,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000

 
 
 

 60,000 
 
 
 

 90,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
31,000 
21,500 
37,500 
10,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  150,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 150,000 - 
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 2.2  จํานวนเงินลงทุนสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ ผูเปนหุนสวนใหมจะนํา
สินทรัพยมาลงทุนมูลคาสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิม และหางหุนสวนจะ
บันทึกรับสินทรัพยของผูเปนหุนสวนใหมตามที่นํามาลงทุน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ตัวอยางที่ 3.8  จากตัวอยางที่ 3.1 สมมติวาแจนนําเงินสดมาลงทุน 12,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิ    
สวนไดเสีย 10% ในหางหุนสวน 

การคํานวณ 

 เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน  = 12,000 
 ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน  = (90,000 +12,000) x 10%  

     = 10,200 บาท 

 จะเห็นไดวา เงินทุนที่แจนนํามาลงทุนมากกวายอดเครดิตบัญชีทุนของแจน แสดง
วามีการคิดคาความนิยมหรือโบนัสใหผูเปนหุนสวนเดิมซึ่งโดยทั่วไปแลวในขอตกลงการับผูเปน
หุนสวนใหมจะระบุไววา ใชวิธีโบนัสหรือวิธีคาความนิยม ดังนี้ 

 2.1.1  วิธีโบนัส วิธีนี้ถือวาเงินทุนของหางหุนสวนใหมเทากับเงินทุนของ   
หางหุนสวนเดิมบอกดวยเงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทนุ เหตผุลทีท่าํใหผูเปนหุนสวนใหม
จายเงินลงทุนสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับคือ หางหุนสวนมีศักยภาพในการทํากําไรสูงกวา
กิจการอื่น ๆ เมื่อรับแจน  แจนตองจายไมเพียงแตสิทธิสวนไดเสียสวนที่ไดรับเทานั้นยังตองจาย
สวนเพิ่ม(12,000 – 10,200) เทากับ 1,800 บาทดวย ซ่ึงเงินจํานวนนี้ถือเปนโบนัสใหผูเปนหุนสวนเดิม 
และจะเครดิตไปยังบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนเดิมในอัตรสวนแบงกําไรขาดทุน  

 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   12,000 -   

                  ทนุ – แจน    12,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน - แจน   1,800 -   
                  ทนุ – แตน    900 - 
                  ทนุ – แนน     360 - 
                  ทนุ – แอน    540 - 
  บันทึกโบนัสใหผูเปนหุนสวนเดิม      

 

 จากตัวอยางที่ 3.8 วิธีโบนัสหางหุนสวนมีสินทรัพย คือเงินสดเพิ่มขึ้น และสวน
ของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

หางหุนสวน เพื่อน 
งบดุล 

วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด(10,000+12,000) 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 

 
22,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000

 
 
 

 62,000 
 
 
 

 90,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน(31,000+900) 
       ทุน – แนน(21,500+360) 
       ทุน – แอน(37,500+540) 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
31,900 
21,860 
38,040 
10,200

 
 

  50,000 
 
 
 
 

102,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  152,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 152,000 - 

 

 2.1.2  วิธีคาความนิยม วิธีนี้ถือวาความไมเทากันระหวางเงินทุนของผูเปน
หุนสวนใหมกับสิทธิสวนไดเสียเปนผลมาจากการที่หางหุนสวนมีคาความนิยมที่ยังไมไดบันทึก
บัญชี 
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การคํานวณ  คาความนิยม  มีขั้นตอนดังนี้ 

 1)  คํานวณเงินทุนของหางหุนสวนใหมจากเงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทนุ 

  แจนนําเงินสดมาลงทุน 12,000 บาท เพื่อใหมีสิทธินสวนไดเสีย 10% 

  ดังนั้น คาความนิยมของแจน =  
0.10

12,000   

     =   120,000   บาท 

 2)  คํานวณคาความนิยม 

เงินทุนของหางหุนสวนใหม    120,000 บาท 

หัก  เงินทุนของหางหุนสวนเดิม  90,000 

 เงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุน 12,000  102,000 บาท 

คาความนิยม         18,000 บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   12,000 -   

                  ทนุ – แจน    12,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

  คาความนยิม  18,000 -   
                  ทนุ – แตน    9,000 - 
                  ทนุ – แนน     3,600 - 
                  ทนุ – แอน    5,400 - 
  บันทึกคาความนิยมใหผูเปนหุนสวนเดมิ      
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 จากตัวอยางที่ 3.8 วิธีคาความนิยม หางหุนสวนมีสินทรัพย คือเงินสด และ        
คาความนิยมเพิ่มขึ้น และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

 
หางหุนสวน เพื่อน 

งบดุล 
วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด(10,000+12,000) 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 
      คาความนิยม 

 
22,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 
18,000

 
 
 

 62,000 
 
 
 
 

 108,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน(31,000+9,000) 
       ทุน – แนน(21,500+3,600) 
       ทุน – แอน(37,500+5,400) 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
40,000 
25,100 
42,900 
12,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

120,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  170,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 170,000 - 

 

   ในบางกรณีสัญญาการรับหุนสวนใหมมีการกําหนดเงินทุนของหางหุนสวน
ใหมไวแนนอน ดังนั้นการคํานวณยอดเครดิตบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนใหมจะคาํนวณจากเงนิทนุ
ของหางหุนสวนใหมที่กําหนดให และกรณีที่จํานวนเงินลงทุนของผูเปนหุนสวนใหมสูงกวาสิทธิ
สวนไดเสียที่ไดรับจะทําใหมีทั้งคาความนิยม และโบนัสดังตัวอยางตอไปนี้ 

  สมมติวาแจนนําเงินสดมาลงทุน 12,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิสวนไดเสีย 10% ของ
เงินทุนทั้งหมดที่กําหนดใหเทากับ  110,000  บาท 

การคํานวณ 

 เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน  = 12,000 
 ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน  = 110,000 x 10%  

     = 11,000 บาท 
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จะเห็นไดวา เงินทุนที่แจนนํามาลงทุนมากกวายอดเครดิตบัญชีทุนของแจน แสดงวามี
การคิดโบนัสใหผูเปนหุนสวนเดิมเทากับผลตาง คือ 1,000 บาท นอกจากนี้แลวยังมีคาความนิยม
ของผูเปนหุนสวนเดิมดวย ดังนี้ 

 

เงินทุนของหางหุนสวนใหมที่กําหนดให   110,000 บาท 

หัก  เงินทุนของหางหุนสวนเดิม  90,000 

 เงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุน 12,000  102,000 บาท 

คาความนิยม          8,000 บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   12,000 -   

                  ทนุ – แจน    12,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

  ทุน - แจน   1,000 -   
                  ทนุ – แตน    500 - 
                  ทนุ – แนน     200 - 
                  ทนุ – แอน    300 - 
  บันทึกโบนัสใหผูเปนหุนสวนเดิม      
  คาความนยิม  8,000 -   
                  ทนุ – แตน    4,000 - 
                  ทนุ – แนน     1,600 - 
                  ทนุ – แอน    2,400 - 
  บันทึกคาความนิยมใหผูเปนหุนสวนเดมิ      

 

 2.2  จํานวนเงินลงทุนต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ ผูเปนหุนสวนใหมจะนํา
สินทรัพยมาลงทุนมูลคาต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่จะไดรับจากหุนสวนเดิม และหางหุนสวนจะ
บันทึกรับสินทรัพยของผูเปนหุนสวนใหมตามที่นํามาลงทุน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ตัวอยางที่ 3.9  จากตัวอยางที่ 3.1 สมมติวาแจนนําเงินสดมาลงทุน 9,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิ      
สวนไดเสีย 10% ในหางหุนสวน 

การคํานวณ 

 เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน  = 9,000 
 ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน  = (90,000 + 9,000) x 10%  

     = 9,900  

 จะเห็นไดวา เงินทุนที่แจนนํามาลงทุนนอยกวายอดเครดิตบัญชีทุนของแจน แสดง
วามีการคิดคาความนิยมหรือโบนัสใหผูเปนหุนสวนใหม ซ่ึงโดยทั่วไปแลวในขอตกลงการรับ
หุนสวนใหมจะระบุไววา ใชวิธีโบนัส หรือวิธีคาความนิยม ดังนี้ 

 2.2.1  วิธีโบนัส เหตุผลที่ทําใหผูเปนหุนสวนเดิมรับแจนเขามาโดยจายเงิน
ลงทุนต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับคือ แจนอาจจะนําความสามารถพิเศษหรือทรัพยากรอื่น ๆ เขา
มาในหางหุนสวน และเพื่อเปนการจูงใจ ผูเปนหุนสวนเดิมจึงเต็มใจที่จะใหโบนัสแกแจน โดยให
แจนจายเงินลงทุนเพียง 9,000 บาท เพื่อไดรับสิทธิสวนไดเสีย 9,900 บาท ผลตาง 900 บาท ถือเปน
โบนัสที่โอนออกจากบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนเดิมตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนไปใหแกแจน 

 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   9,000 -   

                  ทนุ – แจน    9,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

  ทุน – แตน  450 -   
  ทุน – แนน                   180 -   
  ทุน – แอน  270 -   
                  ทนุ - แจน     900 - 
  บันทึกโบนัสใหผูเปนหุนสวนใหม      

 

 



 90 

  จากตัวอยางที่ 3.9 วิธีคาโบนัส หางหุนสวนมีสินทรัพย คือเงินสด และ        
คาความนิยมเพิ่มขึ้น และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 

 
หางหุนสวน เพื่อน 

งบดุล 
วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด(10,000+9,000) 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 

 
19,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 

 
 
 

 59,000 
 
 
 

 90,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน(31,000 - 450) 
       ทุน – แนน(21,500 - 180) 
       ทุน – แอน(37,500 - 270) 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
30,550 
21,320 
37,230 
9,900

 
 

  50,000 
 
 
 
 

99,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  149,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 149,000 - 

 

 2.2.2  วิธีคาความนิยม เหตุผลที่แจนจายเงินลงทุนต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่
ไดรับคือ แจนจะตองนําบางสิ่งมาใหหางหุนสวนมากกวาเงินสด 9,000 บาท บางทีอาจจะเปนความ
ชํานาญหรือความสามารถพิเศษจนทําใหผูเปนหุนสวนเดิมเต็มใจที่จะรับแจนเขามาเปนหุนสวน จงึ
กลาวไดวาแจนลงทุนดวยคาความนิยมนอกเหนือจากเงินสด ดังนั้น 

เงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุน = เงินสด  +  คาความนิยม 

การคํานวณ คาความนิยม  มีขั้นตอนดังนี้ 

 1)  คํานวณเงินทุนของหางหุนสวนใหมจากเงินทุนของผูเปนหุนสวนเดิม 

  เงินทุนของหางหุนสวนเดิม  = 90,000 บาท 

  และผูเปนหุนสวนเดิมมีสิทธิสวนไดเสีย 90% ของเงินทุนของหางหุนสวนใหม 

 

  ดังนั้น เงินทุนของหางหุนสวนใหม =   
0.90

90,000   

     =   100,000  บาท 
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 2)  คํานวณคาความนิยม 

เงินทุนของหางหุนสวนใหม    100,000 บาท 

หัก  เงินทุนของหางหุนสวนเดิม  90,000 

 เงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุน   9,000    99,000 บาท 

คาความนิยม           1,000 บาท 

 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   9,000 -   

                  ทนุ – แจน    9,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

  คาความนยิม  1,000 -   
                  ทนุ – แจน    1,000 - 
  บันทึกคาความนิยมใหแจน      

   

  จากตัวอยางที่ 3.9 วิธีคาความนิยม หางหุนสวนมีสินทรัพย คือเงินสด และ        
คาความนิยมเพิ่มขึ้น และสวนของผูเปนหุนสวนก็เพิ่มขึ้นดวย โดยแสดงงบดุลไดดังนี้ 
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หางหุนสวน เพื่อน 
งบดุล 

วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย    หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
สินทรัพยหมุนเวียน 
      เงินสด(10,000+9,000) 
      ลูกหนี้ 
      สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
      ที่ดิน 
      อาคาร 
      อุปกรณ 
      คาความนิยม 

 
19,000 
20,000 
20,000 

 
50,000 
30,000 
10,000 
1,000

 
 
 

 59,000 
 
 
 
 

 91,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

หนี้สินหมุนเวียน 
       เจาหนี้ 
       ต๋ัวเงินจาย 
สวนของผูเปนหุนสวน 
       ทุน – แตน 
       ทุน – แนน 
       ทุน – แอน 
       ทุน – แจน 

 
40,000 
10,000 

 
31,000 
21,500
37,500 
10,000

 
 

  50,000 
 
 
 
 

100,000 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมสินทรัพย  150,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 150,000 - 

  ในกรณีที่มีการกําหนดเงินทุนของหางหุนสวนใหมไวแนนอน และจํานวนเงิน
ลงทุนของผูเปนหุนสวนใหมต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ จะทําใหมีทั้งคาความนิยม และโบนัส
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  สมมติวา แจนนําเงินสดมาลงทุน 9,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิสวนไดเสีย 10% ของ
เงินทุนทั้งหมดที่กําหนดใหเทากับ 99,500 บาท 

การคํานวณ 

 เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน  = 9,000        

 ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน  = 99,500 x 10%  

     = 9,950        

 จะเห็นไดวา เงินทุนที่แจนนํามาลงทุนนอยกวายอดเครดิตบัญชีทุนของแจน มีการ
คิดโบนัสใหผูเปนหุนสวนใหม นอกจากนี้แลวยังมีคาความนิยมของผูเปนหุนสวนใหมซ่ึงถือเปน
เงินทุนของผูเปนหุนสวนใหมจึงตองคํานวณคาความนิยมกอน ดังนี้ 

เงินทุนของหางหุนสวนใหมที่กําหนดให     99,500 บาท 

หัก  เงินทุนของหางหุนสวนเดิม  90,000 

 เงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุน    9,000    99,000 บาท 

คาความนิยม             500 บาท 
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  สวนโบนัสจะเทากับยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน หักดวยเงินทุนที่แจนนํามาลงทุน 
ซ่ึงในจํานวนนี้ไดรวมคาความนิยมของแจนแลว ซ่ึงคํานวณไดดังนี้ 

  โบนัส  = ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน – (เงินทุนที่แจน 
      นํามาลงทุน + คาความนิยมของแจน) 

     = 9,950 – (9,000 + 500) 

     = 450   บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   9,000 -   

                  ทนุ – แจน    9,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

  คาความนยิม  500 -   
                  ทนุ – แจน    500 - 
  บันทึกคาความนิยมใหแจน      

  ทุน – แตน  225 -   
  ทุน – แนน                   90 -   
  ทุน – แอน  135 -   
                  ทนุ - แจน     450 - 
  บันทึกโบนัสใหแจน      

  

  อยางไรก็ตามในบางครั้งการกําหนดเงินทุนของหางหุนสวนใหมไวแนนอน อาจ
เกิดคาความนิยมของผูเปนหุนสวนใหมแตโบนัสเปนของผูเปนหุนสวนเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  สมมติวา แจนนําเงินสดมาลงทุน 9,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิสวนไดเสีย 10% ของ
เงินทุนทั้งหมดที่กําหนดใหเทากับ 105,000 บาท 

การคํานวณ เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน  =  9,000  

 ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน  = 105,000 x 10%  

     = 10,500  



 94 

 จะเห็นไดวา เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน นอยกวา ยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน แสดง
วา อาจมีการคิดโบนัสใหผูเปนหุนสวนใหม นอกจากนี้แลวยังมีคาความนิยมของผูเปนหุนสวน
ใหมซ่ึงถือเปนเงินทุนของผูเปนหุนสวนใหม จึงตองคํานวณคาความนิยมกอนดังนี้ 

เงินทุนของหางหุนสวนใหมที่กําหนดให     105,000 บาท 

หัก  เงินทุนของหางหุนสวนเดิม  90,000 

 เงินทุนที่ผูเปนหุนสวนใหมนํามาลงทุน    9,000      99,000 บาท 

คาความนิยม             6,000 บาท 

  สวนโบนัสเทากับยอดเครดิตบัญชีทุนของแจน – (เงินทุนที่แจนนํามาลงทุน + คา
ความนิยมของแจน) เทากับ – 4,500 บาท  โบนัสติดลบแสดงวาเปนโบนัสของผูเปนหุนสวนเดิม
ดังนั้นในกรณีนี้จึงมีการคิดคาความนิยมใหผูเปนหุนสวนใหมเทานั้น 

 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  เงินสด   9,000 -   

                  ทนุ – แจน    9,000 - 

  บันทึกการลงทุนของแจน      

  คาความนยิม  6,000 -   
                  ทนุ – แจน    6,000 - 
  บันทึกคาความนิยมใหแจน      

  ทุน - แจน   4,500 -   
                  ทนุ – แตน                       2,250 - 
                  ทนุ – แนน    900 - 
                  ทนุ – แอน                   1,350 - 
  บันทึกโบนัสจากแจนใหผูเปนหุนสวนเดิม      
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การคํานวณหาอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนหลังรับหุนสวนใหม 

 
 เมื่อหางหุนสวนรับหุนสวนใหมเขามามีผลทําใหสวนแบงกําไรขาดทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามการตกลงแบงกําไรขาดทุนหรือสิทธิสวนไดเสียตามเงื่อนไขใหมซ่ึงอาจไมได
แบงตามอัตราสวนทุน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีความเหมาะสมหางหุนสวนอาจ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนใหม ดังนี้ 

 

ตัวอยางที่ 3.10  เอ และเจเปนหุนสวนกันแบงกําไรขาดทุนในอัตราสวน 2:3 ตอมาไดตกลงรับ เร 
เขามาเปนหุนสวนใหม โดยให เร มีสิทธิสวนไดเสีย และอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนเปน 25% จะ
คํานวณหาสวนแบงกําไรขาดทุนใหมระหวาง เอ : เจ : เร ไดดังนี้ 

 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุนทั้งหมด  =      1 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุนของ เร   = 25% 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุนของ เอ และ เจ = 100% - 25%    =    75% 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุนของ เอ  = 75% x 
5
2        =    30% 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุนของ เจ  = 75% x 
5
3        =    45% 

อัตราสวนแบงกําไรขาดทุนของ เอ : เจ : เร = 30% : 45% : 25% 

    = 6 : 9 : 5 

 

การลาออกของผูเปนหุนสวน 

 

 การลาออกของผูเปนหุนสวน (withdrawal of a partner) ผูเปนหุนสวนสามารถลาออก
จากการเปนหุนสวนเมื่อใดก็ไดโดยไมมีผูใดผูหนึ่งสามารถขัดขวางได แตจะตองคํานึงถึงวาการ
ลาออกนั้นกระทําตามขอตกลงในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือไมซ่ึงโดยปกติแลวจะมกีารกาํหนด
เงื่อนไขในการลาออกและขอกําหนดในการคํานวณจํานวนเงินชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออก 
ถาการลาออกนั้นไดกระทําตามขอตกลงในสัญญา หุนสวนผูลาออกก็จะไดรับจํานวนเงินชําระคืน
ทุนตามสิทธิสวนไดเสียที่มีอยู แตถาการลาออกไมไดกระทําตามขอตกลงในสัญญาและไมไดรับ
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ความยินยอมจากผูเปนหุนสวนคนอื่น หุนสวนผูลาออกจะตองรับผิดชอบผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการลาออกของตน และจํานวนเงินชําระคืนทุนอาจจะถูกลดลงเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

การลาออกของผูเปนหุนสวนสามารถกระทําได 2 วิธี คือ 

 1.  หุนสวนผูลาออกขายสิทธิสวนไดเสียของตนใหแกบุคคลภายนอกหรือผูเปน
หุนสวนท่ีเหลืออยู วิธีการบันทึกบัญชี คือ การโอนเงินทุนของหุนสวนผูลาออกไปยังบัญชีทุนของ
ผูเปนหุนสวนใหม หรือบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนเดิมที่รับซื้อไว สําหรับการชําระเงินในการซื้อ
ขาย ถือเปนรายการสวนตัวระหวางกัน หางหุนสวนไมตองบันทึกบัญชี 

 2.  หางหุนสวนชําระคืนทุนดวยเงินสดหรือสินทรัพยใหแกหุนสวนผูลาออก วิธีนี้จะมี
ผลทําใหสินทรัพยของหางหุนสวนลดลง และบัญชีทุนของหุนสวนผูลาออกจะถูกปดไปในสัญญา
จัดตั้งหางหุนสวนควรมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวัดมูลคาสิทธิสวนไดเสียของหุนสวนที่
ลาออก ซ่ึงโดยสวนใหญแลวบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนไมไดแสดงในมลูคาปจจบุนัของสทิธสิวน
ไดเสียของผูเปนหุนสวน ดังนั้นเพื่อความเปนธรรมจึงตองมีการปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินให
เปนราคายุติธรรม ซ่ึงอาจจําเปนตองปรับปรุงมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้น แกไขขอผิดพลาดหรือ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินใหมนี้จะมีผลทําใหไดสิทธิ
สวนไดเสียที่ถูกตองของผูเปนหุนสวนทุกคน การลาออกของผูเปนหุนสวนทําใหหางหุนสวนเดิม
เลิกลมไป และทําใหเกิดหางหุนสวนใหมจึงควรมีสัญญาขอตกลงกันใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 

 การชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออกพิจารณาออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 2.1  การชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออกดวยจํานวนที่เทากับสิทธิสวนไดเสีย 

ตัวอยางที่  3.11  ระริน  มลฑล และไตร เปนหุนสวนกันมียอดคงเหลือในบัญชีทุนของระริน 
มลฑล และไตร เทากับ 15,000 บาท 20,000 บาท และ15,000 บาท ตามลําดับ แบงกําไรขาดทุนใน
อัตราสวน 5 : 3 : 2  หางหุนสวนไดปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินเรียบรอยแลว ตอมาระรนิลาออก
จากหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนทุกคนตกลงวาระรินควรจะไดรับเงินสด 15,000 บาท ซ่ึงเทากับ
สิทธิสวนไดเสียของระริน 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน - ระรนิ   15,000 -   

                  เงนิสด     15,000 - 

  บันทึกรายการชําระคืนทุนของระริน      

 

  2.2  การชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออกดวยจํานวนที่สูงกวาสิทธิสวนไดเสีย 

หางหุนสวนอาจจะตกลงใหใชวิธีโบนัสหรือวิธีคาความนิยมในการบันทึกบัญชีดังนี้ 

 2.2.1  วิธีโบนัส วิธีนี้ถือวาจํานวนสวนเกินที่จายนั้นเปนโบนัสใหแกหุนสวน
ผูลาออก ซ่ึงจะนําไปลดบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนที่เหลือตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนคงเหลือ
ระหวางกัน การบันทึกบัญชีตามวิธีนี้เปนไปตามหลักราคาทุน (cost principle) 

 

ตัวอยางที่ 3.12  จากตัวอยางที่ 3.11 สมมติวาระรินลาออกจากหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนทุกคน  
ตกลงวาระรินควรจะไดรับเงินสด 20,000 บาท  

การคํานวณ โบนัส 

 จํานวนเงินชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออก =     20,000   บาท 

 ยอดบัญชีทุนของหุนสวนผูลาออก  =     15,000   บาท 

 ดังนั้น  โบนัสของหุนสวนผูลาออก  =       5,000   บาท 

 การบันทึกรายการชําระคืนทุนของระรินจํานวน 20,000 บาท ซ่ึงมีโบนัสจํานวน 
5,000 บาท โดยจะนําโบนัสไปลดบัญชีทุนมลฑล และไตรในอัตราสวน 3 : 2 

 

 

 

 

 

 



 98 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน - ระรนิ   15,000 -   

  ทุน – มลฑล  3,000 -   

  ทุน – ไตร  2,000 -   

                  เงนิสด     20,000 - 

  บันทึกรายการชําระคืนทุนของระริน      

 

  2.2.2  วิธีคาความนิยม ถาหางหุนสวนประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
มูลคาของกิจการอาจจะมีมากกวาราคายุติธรรม  สินทรัพยที่ควรบันทึกเพิ่มคือ คาความนิยม ทั้งนี้
หางหุนสวนอาจบันทึกบัญชีคาความนิยมเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 

  2.1.2.1  ผูเปนหุนสวนที่เหลืออยูไมตองการใหหางหุนสวนบันทึก     
ลดบัญชีทุนของตนเอง หรือ 

  2.1.2.2  หางหุนสวนไดกําหนดในสัญญาวาใหใชวิธีนี้ หรือ 

  2.1.2.3  ผูเปนหางหุนสวนตกลงกันวาควรจะมีการบันทึกคาความนิยม 

 

ตัวอยางที่ 3.13  จากตัวอยางที่ 3.11 สมมติวาระรินไดรับเงินจายชําระคืนทุน 20,000 บาท ซ่ึงมี
สวนเกินกวาทุนจํานวน 5,000 บาท จึงถือวาสวนเกินนี้เปนคาความนิยมสวนหนึ่งของกิจการที่ยัง
ไมไดบันทึกบัญชี และเนื่องจากระรินมีสิทธิไดรับสวนแบงจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิใน
อัตรา 50% จึงคํานวณไดดังนี้ 

การคํานวณ  คาความนิยม จากจํานวนเงินที่จายชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออก 

 คาความนิยม  50%   =   5,000 บาท 

 คาความนิยม  100%   = 10,000 บาท 

 ดังนั้น  คาความนิยมของทั้งกิจการ = 10,000 บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  คาความนยิม  10,000 -   

                  ทนุ - ระรนิ     5,000 - 

                  ทนุ – มลฑล    3,000 - 

                  ทนุ – ไตร    2,000 - 

  บันทึกคาความนิยม      

  ทุน – ระริน   20,000 -   
                  เงนิสด     20,000 - 

  บันทึกรายการชําระคนืทนุของระริน      

 

  การบันทึกคาความนิยมของทั้งกิจการ 10,000 บาท โดยเพิ่มทุนใหแกผูเปนหุนสวน
ทุกคน เปนวิธีที่เปนไปตามหลักการปรับปรุงมูลคาขอสินทรัพยใหถูกตอง แตมีนักบัญชีบางทาน
เห็นวาควรบันทึกคาความนิยมเฉพาะจํานวนที่จายใหแกหุนสวนผูลาออกเทานั้น โดยใหเหตุผลวา
เปนไปตามหลักราคาทุน   

การบันทึกบัญชีจะเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  คาความนยิม  5,000 -   

                  ทนุ - ระรนิ     5,000 - 

  บันทึกคาความนิยมเฉพาะของหุนสวน 

ผูลาออก 

     

  ทุน – ระริน   20,000 -   
                  เงนิสด     20,000 - 

  บันทึกรายการชําระคนืทนุของระริน      
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 2.3  การชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออกดวยจํานวนที่ต่ํากวาสิทธิสวนไดเสีย 

การที่ผูเปนหุนสวนผูลาออกไปยอมรับชําระคืนทุนดวยจํานวนที่ต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียอาจมาจาก 

การเลิกกิจการอยางกระทันหัน และจะตองขายสินทรัพยตาง ๆ อยางรวดเร็ว ซ่ึงจะเกิดผลขาดทุน
ขึ้นเปนจํานวนมากทําใหยอดคงเหลือในบัญชีทุนลดลง หรืออาจเกิดจากหางหุนสวนมีแนวโนม
ของผลประกอบการต่ําลง หรืออาจเกิดจากเหตุผลสวนตัวของหุนสวนที่ลาออกไป ทั้งนี้หาง
หุนสวนอาจจะตกลงใหใชวิธีโบนัสหรือวิธีคาความนิยมในการบันทึกบัญชีดังนี้ 

 2.3.1  วิธีโบนัส วิธีนี้ถือวาจํานวนผลตางระหวางจํานวนเงินที่จายชําระคืนทุน
ใหผูเปนหุนสวนผูลาออกกับสิทธิสวนไดเสียเปนโบนัสใหแกผูเปนหุนสวนที่เหลืออยู ซ่ึงจะถูก
แบงไปตามอัตราสวนแบงไปตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนคงเหลือระหวางกัน 

 

ตัวอยางที่ 3.14  จากตัวอยางที่ 3.11 สมมติวาระรินลาออกจากหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนทุกคน  
ตกลงวาระรินควรจะไดรับเงินสด 12,500 บาท   

การคํานวณโบนัส 

 จํานวนเงินชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออก =   12,500  บาท 

 ยอดบัญชีทุนของหุนสวนผูลาออก  =   15,000  บาท 

 ดังนั้น  โบนัสของหุนสวนผูลาออก  =     2,500  บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – ระริน   15,000 -   

                  ทนุ – มลฑล    1,500 - 

                  ทนุ – ไตร    1,000 - 

                  เงนิสด     12,500 - 

  บันทึกรายการชําระคนืทนุของระริน      

  

 การบันทึกรายการชําระคืนทุนของระรินจํานวน 12,500 บาท และโบนัสที่ระริน
ใหกับผูเปนหุนสวนที่เหลือจํานวน 2,500 บาท จะถูกนําไปเพิ่มบัญชีทุนของผูเปนหุนสวน คือ 
มลฑล และไตร ในอัตราสวน 3 : 2  
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 2.3.2  วิธีคาความนิยม ถาหางหุนสวนไดบันทึกคาความนิยมไวกอนแลว การ
ที่ผูเปนหุนสวนผูลาออกยอมรับชําระคืนทุนดวยจํานวนที่ต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียเปนการแสดงให
เปนวาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนคือ คาความนิยมมีมูลคาสูงเกินไป ดังนั้น คาความนิยมจึงควรลดลง
ดวยผลตางระหวางจํานวนจายชําระคืนทุนกับสิทธิสวนไดเสียของหุนสวนผูลาออก  วิธีการปฎิบัติ
เกี่ยวกับคาความนิยมสามารถเลือกได 2 วิธี คือ 

  2.3.2.1  บันทึกคาความนิยมของกิจการทั้งจํานวน 

 

ตัวอยางที่ 3.15  จากตัวอยางที่ 3.11 สมมติวาระรินลาออกจากหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนทุกคน  
ตกลงวาระรินควรจะไดรับเงินสด 12,500 บาท   

การคํานวณ คาความนิยม 

 จํานวนเงินชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออก =   12,500  บาท 

 ยอดบัญชีทุนของหุนสวนผูลาออก  =   15,000  บาท 

 ดังนั้น  คาความนิยมของผูเปนหุนสวนผูลาออก =     2,500  บาท 

 ระรินลาออกไป โดยมีสิทธิสวนไดเสีย 50% มีคาความนิยมจํานวน 2,500 บาท เทียบ
เปนคาความนิยมของหางหุนสวนไดดังนี้ 

 สิทธิสวนไดเสีย 50% คาความนิยม   =  2,500 บาท 

 สิทธิสวนไดเสีย 100% คาความนิยม  =  5,000 บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน - ระรนิ   2,500 -   

  ทุน – มลฑล  1,500 -   

  ทุน – ไตร  1,000 -   

                  คาความนยิม    5,000 - 

  บันทึกการลดคาความนิยม      

  ทุน – ระริน   12,500 -   
                  เงนิสด     12,500 - 
  บันทึกรายการชําระคนืทนุของระริน      
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    2.3.2.2 บันทึกคาความนิยมเฉพาะของหุนสวนผูลาออก  จาก     
ตัวอยางที่ 3.15  ผลตางระหวางจํานวนเงินจายชําระคืนกับสิทธิสวนไดเสียซ่ึงเทากับ  2,500  บาท 
จะบันทึกใหเฉพาะผูเปนหุนสวนผูลาออก 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  ทุน – ระริน   15,000 -   

                  คาความนยิม    2,500 - 

                  เงนิสด     12,500 - 

  บันทึกการลดคาความนิยมและชําระคืนทุน
ของระริน 

     

 

การตายของผูเปนหุนสวน  
 

 การตายของผูเปนหุนสวน (death of a partner) เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนเหนึ่งตายไป
จะมีผลกระทบตอหางหุนสวนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน 
ในกรณีที่ไมมีการทําขอตกลงไวในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนเกี่ยวกับการตายของผูเปนหุนสวน 
เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งตายไป หางหุนสวนจะตองเลิกกิจการ และปดบัญช ีปรับปรงุมลูคา
ของสินทรัพย และหนี้สินใหถูกตองเพื่อหาสิทธิสวนไดเสียของหุนสวนผูตาย ณ วันตาย ทยอยขาย
สินทรัพย ชําระหนี้สิน และจายคืนทุนใหแกทายาทหรือกองมรดกของหุนสวนผูตายตลอดจนผู
เปนหุนสวนที่เหลืออยู ซ่ึงจะกลาวตอไปในบทที่ 4 ในบทนี้จะกลาวถึงกรณีที่ผูเปนหุนสวนตายแต
ไดมีการทําขอตกลงในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนวา เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดตายก็ใหผูเปนหุนสวน
ที่เหลืออยูดําเนินกิจการตอไป โดยไมตองเลิกกิจการ และกําหนดอัตราสวนแบงกําไรขาดทุนกัน
ใหมสําหรับผูเปนหุนสวนที่เหลืออยู สําหรับการชําระคืนทุนของหุนสวนผูตายมี 3 วิธี ดังนี้ 

 1.  จายชําระจากสินทรัพยของหางหุนสวน 

 2.  ผูเปนหุนสวนที่เหลือจายซื้อสิทธิสวนไดเสียของหุนสวนผูตาย 

 3.  จายชําระจากเงินกรมธรรมประกันชีวิตของผูเปนหุนสวน สวนสิทธสิวนไดเสยีของ
หุนสวนผูตายโอนไปใหผูเปนหุนสวนที่เหลืออยู 
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 ขั้นตอนการชําระคืนทุนใหหุนสวนผูตาย  มีดังนี้ 

 1.  ปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินใหมีราคาที่ถูกตองตามราคายุติธรรม ณ วันที่
หุนสวนตาย 

 2.  ปดบัญชีกําไรขาดทุนเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานตั้งแตวันตนงวดจนถึงวันที่
หุนสวนตายแลวแบงใหแกผูเปนหุนสวนทุกคนตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 
 3.  จายชําระคืนทุนใหแกทายาทตามยอดคงเหลือในบัญชีทุนหลังจากปรับปรุง และ
รวมสวนแบงกําไรขาดทุนในระหวางงวดแลว แตถาหางหุนสวนยังไมไดจายชําระทันที ใหโอน
ปดบัญชีทุนไปเปนบัญชีเจาหนี้กอน แลวอาจมีการคิดดอกเบี้ยใหแกเงินทุนของหุนสวนผูตาย
ตั้งแตวันที่ตายจนถึงวันชําระคืนทุน 
 ในทางปฏิบัติการปดบัญชีกําไรขาดทุนในระหวางปมีความยุงยากจึงอาจทําการ
ประมาณการกําไรของหางหุนสวนตั้งแตวันตนงวดจนถึงวันที่หุนสวนตายโดยใชกําไรถัวเฉลี่ยก็
ได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยางที่  3.16  กร กันต กาน เปนหุนสวนแบงกําไรขาดทุนเทากัน มีทุน ณ วันตนงวดบัญชี 
20.000 40,000 และ50,000 บาทตามลําดับ ไดตกลงกันวาเมื่อมีหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย สวน
แบงผลกําไรของหุนสวนผูตายนับจากวันตนงวดจนถึงวันที่หุนสวนตายจะประมาณดวยกําไรถัว
เฉลี่ย 5 ปยอนหลัง คูณดวยระยะเวลาระหวางวันตนงวดจนถึงวันที่หุนสวนตาย ตอมา กร ตาย
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25x5 สวนแบงกําไรของกร ตั้งแตวันตนงวดจนถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 25x5 
คํานวณไดดังนี้ 

กําไรสุทธิของหางหุนสวนยอนหลัง 5 ป คือ 

ป กําไรสทุธิ(หนวย : บาท) 

25x0 48,000 

25x1 52,500 

25x2 64,500 

25x3 67,500 

25x4 82,500 

รวม                       315,000 

 

 



 104 

กําไรถัวเฉลี่ยตอป   =  
5

315,000        =         63,000  บาท 

กําไรตั้งแต 1 ม.ค. – 1 พ.ค. 25x5    =         63,000 x 
12
4       =         21,000  บาท 

กรจะไดรับสวนแบง   =         21,000 x 
3
1       =           7,000  บาท  

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วนัที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เดบติ เครดติ 

  สวนแบงในกาํไรสุทธิของกรโดยประมาณ  7,000 -   

                  ทนุ – กร     7,000 - 

  บันทึกกําไรโดยประมาณเฉพาะสวนของกร      

  ทุน – กร (20,000 + 7,000)  27,000 -   

                  ทายาท – กร     27,000 - 
  บันทึกการชําระคืนทุนของกรใหกับทายาท      

 

 บัญชี สวนแบงในกําไรสุทธิของกรโดยประมาณ  เปนบัญชีคาใชจาย และจะเปด
ไวจนกระทั่งมีการปดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 และจะโอนปดบัญชีไปยังบัญชีกําไรขาดทุน
เพื่อคํานวณกําไรขาดทุนประจําปแลวแบงกําไรขาดทุนใหแกผูเปนหุนสวนที่เหลืออยู  
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สรุป 
  

 การเปลี่ยนแปลงสวนของผูเปนหุนสวนเกิดจากการรับหุนสวนใหม การลาออกของผู
เปนหุนสวน และการตายของผูเปนหุนสวน โดยการรับหุนสวนใหมทําได 2 วิธี คือ ผูเปนหุนสวน
ใหมซ้ือสิทธิสวนไดเสียบางสวนหรือทั้งหมดจากผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคน และผูเปน
หุนสวนใหมนําสินทรัพยมาลงทุนในหางหุนสวน 

 ผูเปนหุนสวนใหมซ้ือสิทธิสวนไดเสียบางสวนหรือทั้งหมดจากผูเปนหุนสวนคนเดียว
หรือหลายคน สามารถซื้อสิทธิไดในราคาตามบัญชี ราคาสูงกวาราคาตามบัญชี หรือราคาต่ํากวา
ราคาตามบัญชี ในกรณีซ้ือสิทธิในราคาสูงกวาราคาตามบัญชี หรือกรณีซ้ือสิทธิในราคาต่ํากวาราคา
ตามบัญชี อาจเลือกบันทึกบัญชีตามวิธีโบนัส หรือวิธี คาความนิยมก็ได  
 ผูเปนหุนสวนใหมนําสินทรัพยมาลงทุนในหางหุนสวน สามารถลงทุนในมูลคาเทากับ
สิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ สูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ หรือต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ ใน
กรณีนําสินทรัพยมาลงทุนดวยจํานวนเงินสูงกวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ หรือกรณีนําสินทรัพยมา
ลงทุนดวยจํานวนเงินต่ํากวาสิทธิสวนไดเสียที่ไดรับ อาจเลือกบันทึกบัญชีตามวิธีโบนัส หรือวิธีคา
ความนิยมก็ได 
 การลาออกของผูเปนหุนสวน มีวิธีปฏิบัติได 2 วิธี คือ ใหหุนสวนผูลาออกขายสิทธิ
สวนไดเสียของตนใหแกบุคคลภายนอกหรือผูเปนหุนสวนที่เหลืออยู  หรือหางหุนสวนชําระคืน
ทุนดวยเงินสดหรือสินทรัพยใหแกหุนสวนผูลาออก โดยพิจารณาออกเปน 3 กรณี ไดแก  การชําระ
คืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออกดวยจํานวนที่เทากับสิทธิสวนไดเสีย  การชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผู
ลาออกดวยจํานวนที่สูงกวาสิทธิสวนไดเสีย  การชําระคืนทุนใหแกหุนสวนผูลาออกดวยจํานวนที่
ต่ํากวาสิทธิสวนไดเสีย 

 การตายของผูเปนหุนสวน เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนเหนึ่งตายหากไมมีการทํา
ขอตกลงไวในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนเกี่ยวกับการตายของผูเปนหุนสวน หางหุนสวนจะตองเลิก
กิจการ ทั้งนี้สําหรับการชําระคืนทุนของหุนสวนผูตายมี 3 วิธี ไดแก จายชําระจากสินทรัพยของ
หางหุนสวน ผูเปนหุนสวนที่เหลือจายซื้อสิทธิสวนไดเสียของหุนสวนผูตาย  หรือจายชําระจากเงนิ
กรมธรรมประกันชีวิตของผูเปนหุนสวน สวนสิทธิสวนไดเสียของหุนสวนผูตายโอนไปใหผูเปน
หุนสวนที่เหลืออยู 

 

 



 106 

แบบฝกหดัทายบท 
  

1.  การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูเปนหางหุนสวนมีอะไรบาง อธิบาย 

2.  การรับหุนสวนใหมมีกี่วิธี อะไรบาง 

3.  การลาออกของหุนสวนมีวิธีการบันทึกบัญชีอยางไร 

4.  วิธีโบนัสแตกตางกับวิธีคาความนิยมอยางไร อธิบาย 
5.  ไมค และกอลฟ เปนหุนสวนกนั ลงทุนคนละ 80,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลําดับ แบงกําไร
ขาดทุนในอัตราสวน 3 : 1 หางหุนสวนไมคกอลฟ  ตกลงรับ ไกค  เขามาเปนหุนสวนใหม 
ใหทํา    บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของหางหุนสวนเพื่อรับโอนเขามาเปนหุนสวน
ใหมภายใตขอสมมติดังตอไปนี้ 

1. ไกคซ้ือสิทธิสวนไดเสียจากหางหุนสวนไมค กอลฟ  
4
1  โดยไมคและกอลฟ จะ

โอน 
4
1 ของเงินทุนของตนใหแก ไกค  ไกคจายเงินซ้ือสิทธิสวนไดเสีย 30,000 บาท ซ่ึงแบงกันใน

อัตราสวนของเงินทุนที่แตละคนโอนไป 

2. ไกคซ้ือสิทธิสวนไดเสียจากหางหุนสวนไมคกอลฟ 
3
1 โดยไมคและกอลฟ โอน 

3
1

ของเงินทุนของตนใหแกไกค  ไกคจายเงินซ้ือสิทธิสวนไดเสีย 32,000 บาท ถือเปนรายการสวนตัว 
ซ่ึงแบงกันในอัตราสวนของการแบงผลกําไรขาดทุน 

3. ไกคซ้ือสิทธิสวนไดเสียจากหางหุนสวนไมค กอลฟ 
3
1 โดยไมคและกอลฟ 

3
1 ของ

เงินทุนของตนใหแก ไกค  ไกคจายเงินซื้อสิทธิสวนไดเสีย 60,000 บาท ซ่ึงแบงกันในอัตราสวน
ของเงินทุนที่แตละคนโอนไป กอนที่จะรับโอนเขามาเปนหุนสวนใหม  ไดบันทึกคาความนิยมขึ้น

บัญชีไวทําใหสิทธิสวนไดเสียที่ไกคซ้ือไป 
3
1 มีคาเทากับจํานวนเงินที่เขานํามาลง 

 
6.  ไมค และกอลฟ เปนหุนสวนกนั ลงทุนคนละ 80,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลําดับ แบงกําไร
ขาดทุนในอัตราสวน 3 : 1 หางหุนสวนไมคกอลฟ  ตกลงรับ ไกค  เขามาเปนหุนสวนใหม 

1. ไกคนําเงินมาลงทุน 60,000 บาท เพื่อจะไดสิทธิสวนไดเสียในกิจการ 
4
1  ไดมีการ

บันทึกคาความนิยมขึ้นบัญชีกอนที่จะรับไกคเขามาเปนหุนสวนใหม 
2. ไกคนําเงินมาลงทุน 60,000 บาท เพื่อจะไดมีสิทธิสวนไดเสียในกิจการ 40% ผูเปน

หุนสวนเดิมโอนเงินทุนสวนหนึ่งเปนโบนัสใหแกไกคผูเปนหุนสวนใหม 
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3. ไกคนําเงินมาลงทุนในกิจการ 80,000 บาท  ในจํานวนนี้ 20,000 บาท ถือเปนโบนัส
ใหกับหุนสวนเดิม 

4. ไกคนําเงินมาลงทุนในกิจการ 80,000 บาท ผูเปนหุนสวนเดิมยินยอมใหคิดคาความ
นิยมใหกับไกค 24,000 บาท 

5. ไกคนําเงินมาลงทุนในกิจการ 50,000 บาท เพื่อใหมีสิทธสิวนไดเสยี 
4
1  เงนิทนุรวม

ของหางหุนสวนใหมหลังจากรับโอนแลวเปน 170,000 บาท 

6. ไกคนําเงินมาลงทุน 55,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิสวนไดเสีย 
4
1  เงินทุนรวมของ    

หางหุนสวนใหมหลังจากรับไกคแลวเปน 220,000 บาท 

7. ไกคนําเงินมาลงทุน 48,000 บาท เพื่อใหมีสิทธิสวนไดเสีย 
3
1  เงินทุนรวมของ    

หางหุนสวนใหมหลังจากรับไกคแลวเปน 168,000 บาท 
ใหทํา    บันทึกรายการในสมดุรายวนัทั่วไปโดยบันทึกแยกแตละกรณ ี

 
7.  นา นิล และนัท  เปนหุนสวนกันมีทุนคนละ  20,000 บาท 25,000 บาท  และ 30,000  บาท 
ตามลําดับ  แบงกําไรขาดทุนในอัตราสวน 3:3:4 ตอมานัทไดขอลาออกจากหางหุนสวนในกรณี   
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  นิล ซ้ือสิทธิสวนทุนจากแกว เปนเงิน 17,500 บาท 
 2.  นิลและนาซื้อสิทธิจากนัทคนละครึ่ง โดยจายเงินใหแกนัทเปนเงินรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 3.  หางหุนสวนจายเงินสดคืนใหนัท จํานวน 30,000 บาท 
 4.  กอนที่นัทจะลาออก  หางไดปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินใหมใหถูกตองตาม
ความเปนจริงโดยตีราคาที่ดินใหสูงขึ้นอีก 15,000 บาท อาคารตีราคาต่ําลง 2,500 บาท ใหตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 1,500 บาท หลังจากปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินแลว หางหุนสวน
ไดคืนเงินสดใหกับนัท 
 5.  หางหุนสวนจายเงินสดคืนใหนัทจํานวน 40,000 บาท จํานวนที่สูงกวาถือเปนคาความนิยม 
 6.  หางหุนสวนจายเงินสดคืนใหนัทจํานวน 15,000 บาท จํานวนที่ต่ํากวาถือเปน       
การลดคาความนิยม 
ใหทํา    บันทึกรายการในสมดุรายวนัทั่วไปโดยบันทึกแยกแตละกรณ ี
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8.  นิด หนอย และนอย เปนหุนสวนกันมีทุน ณ วันตนงวดบัญชี 80,000  120,000  และ60,000 บาท 
และตกลงแบงผลกําไรขาดทุน 20%  40% และ 40% ตามลําดับ ตอมา นิด ลาออกจากการเปน
หุนสวน ผูเปนหุนสวนที่เหลือคาดวาจะดําเนินการตอไปภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
   1.  ผูเปนหุนสวนที่เหลือซ้ือสิทธิสวนทุนคนละครึ่ง และจายเงินใหนิดจํานวน 
92,000 บาท 
  2.  หางหุนสวนจายเงินใหนิด 76,000 บาท ที่เหลือถือเปนโบนัส 
  3.  หางหุนสวนจายเงินใหนิด 88,000 บาท สวนตางถือเปนคาความนิยม และให
บันทึกคาความนิยมใหหุนสวนทุกคนดวย 
  4.  หางหุนสวนจายเงินใหนิด 52,000 บาท สวนขาดถือเปนการลดคาความนิยม 
และใหบันทึกคาความนิยมเฉพาะหุนสวนผูลาออก 
ใหทํา  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแยกแตละกรณี 
 
9.  ชิน ชาย และชม เปนหุนสวนกัน มีบัญชีทุนคงเหลือเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x7 จํานวน
92,500 บาท 75,000 บาท และ 57,500 บาท ตามลําดับ แบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 3 : 2 : 1 
สัญญาของหางหุนสวนกําหนดไวดังนี้ 
 1.  คิดเงินเดือนใหแกหุนสวนทุกคนเดือนละ 750 บาท 
 2.  คิดดอกเบี้ยทุนจากทุนปลายปในอัตรา 5% ตอป 
 3.  หางฯ ทําประกันชีวิตรวมใหแกผูเปนหุนสวนทุกคน ๆ ละ 75,000 บาท 

 (เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หางหุนสวนจะนาํเงินประกนัชวีติที่ไดรับมาแบง
ใหกับผูเปนหุนสวนทกุคนตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทนุ) 
 ตอมาในวันที่ 30 มิถุนายน 25x8 ชินไดถึงแกกรรม หางหุนสวนไดตั้งคาความนิยม
ใหแกชิน จํานวน 15,000 บาท และคํานวณสวนแบงกําไรโดยประมาณกําไรจาก 4 ป ลวงมาแลว
ดวยการ    ถัวเฉลี่ย นับตั้งแตวันปดบัญชีคร้ังสุดทายถึงวันตาย กําไรสุทธิของหางหุนสวน 4 ปลวง
มาแลวประกอบดวย 
 
ป 25x3 มีจํานวน 24,000 บาท 
ป 25x4 มีจํานวน 42,000 บาท 
ป 25x5 มีจํานวน 52,500 บาท 
ป 25x6 มีจํานวน 62,500 บาท 
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 นับตั้งแตวันตนป 25x8 ถึงวันที่ชินถึงแกกรรม บัญชีเงินถอนของชินมีจํานวน 2,250 บาท 
ในวันที่ 5 มีนาคม 25x8 หางหุนสวนไดจายเงินสดใหแกทายาทของชินทันทีคร่ึงหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่ง
ไดออกเปนตั๋วเงินจายอายุ 1 เดือน ดอกเบี้ย 10% ตอป เมื่อตั๋วครบกําหนดหางหุนสวนไดจายเงิน
ตามตั๋วพรอมดอกเบี้ยใหแกทายาทชิน 
ใหทํา : 1.  แสดงการคํานวณสวนไดเสียที่ชินจะไดรับ 
 2.  งบเงินคงคางกองมรดกของชิน 
 3.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
10.  พัน พาน พิม และพัช เปนหุนสวนกัน แบงกําไรขาดทุนกันตามลําดับ ดังนี้  25%, 25%, 20% 
และ 30% ในวันที่ 1 มกราคม 25x8 หุนสวนแตละคนมีทุนดังนี้ พันมีทุน 15,000 บาท พานมีทุน 
15,000 บาท พิมมีทุน 10,000 บาท และพัชมีทุน 20,000 บาท ขอตกลงของหางหุนสวนกรณีที่มี
หุนสวนถึงแกกรรม ใหคิดกําไรในปที่หุนสวนถึงแกกรรมดวยกําไรถัวเฉลีย่ยอนหลัง 4 ป และใหมี
การปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินใหม 
  ตอมาพันถึงแกกรรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 25x8 หางหุนสวนไดมีการปรับปรุง
สินทรัพย และหนี้สินใหม โดยที่ดินใหมีราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 
1,500 บาท  สินคาคงเหลือใหมีราคาลดลง 2,500 บาท และหางไดตั้งคาความนิยมใหแกพันในวันที่
ถึงแกกรรม จํานวน 4,000 บาท พันไดถอนเงินไปใชสวนตัวจํานวน 2,500 บาท กําไรในปที่ผานมา 
4 ป ดังนี้ 
ป 2544 มีจํานวน 7,500 บาท 
ป 2545 มีจํานวน 9,250 บาท 
ป 2546 มีจํานวน 2,750 บาท 
ป 2547 มีจํานวน 14,000 บาท 

 
 หางหุนสวนไดจายเงนิใหแกทายาทของชนิทันทีที่ทํางบเงนิคงคางกองมรดกเรยีบรอย
ในวนัที ่1 พฤษภาคม 25x8 
ใหทํา  1.  แสดงการคาํนวณสวนไดเสียที่พนัจะไดรับ 
 2.  งบเงินคงคางกองมรดกของพัน 
 3.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 


