
 

บทที่ 5 
บริษัทจํากัด 

 
 การดําเนินงานของธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการระดมทุนไดมากกวาหางหุนสวน คือ
บริษัท ซ่ึงมีสวนของเจาของ เรียกวา สวนของผูถือหุน โดยแบงทุนเปนออกเปนหุน แตละหุนมี
มูลคาเทา ๆ กัน หุนในบริษัทสามารถโอนเปลี่ยนมือไดงายแมจะมีการเปลี่ยนตัวผูถือหุนซ่ึงเปน
เจาของบริษัทเนื่องจากผูถือหุนตางรับผิดจํากัดจํานวนเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบ
มูลคาของหุนที่ตนถือ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถควบเขากับบริษัทอื่นเพื่อขยายธุรกิจไดงายกวา
โดยใชเสียงขางมากซึ่งนับตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูมิใชนับจากจํานวนผูถือหุนดังหาง
หุนสวน แตบริษัทมีขอเสียคือมีกฎเกณฑ ขอบังคับยุงยากซับซอนมากกวาหางหุนสวน โดยทั่วไป
บริษัทจะถูกจัดตั้งในลักษณะเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
จัดตั้งและการบันทึกบัญชีดังนี้ 

 
ประเภทของบริษัทจํากัด 
 
 ตามกฎหมายไดจําแนกประเภทของบริษัทจํากัดไวเปน 2 ประภท ดังนี้ 
 1.  บริษัทจํากัด (company limited)  ถูกจัดตั้งและกํากับโดยประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มีผูเร่ิมจัดตั้ง 7 คนขึ้นไป และตองรวมกันซื้อหุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอยางนอยคน
ละ 1 หุน ทั้งนี้การเสนอขายหุนตอประชาชนจะลงโฆษณาชี้ชวนไมได 
 2.  บริษัทมหาชน (public company limited)  ถูกจัดตั้งและกํากับโดยพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 มีผูเริ่มจัดตั้ง 15 คนขึ้นไป และตอง
รวมกันจองหุนของบรษัทโดยหุนที่จองทั้งหมดตองเปนหุนที่ชําระคาหุนเปนมูลคารวมไมนอย
กวา  5% ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงไมมีการกําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ําไว  และมี
วัตถุประสงคที่จะโฆษณาเสนอขายหุนตอประชาชนได ทั้งนี้มูลคาหุนและการชําระเงินคาหุน 
หุนของบริษัทมหาชนจํากัดแตละหุนจะตองมีมูลคาเทากัน และตองชําระคาหุนครั้งเดียวเต็ม
มูลคาหุน  
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การดําเนินการจัดตั้งบริษัทจํากัด  
 
 ในการจดัตั้งบริษัทจํากัดนั้น จะตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้  

1. ตองมีผูเริ่มกอการตั้งแต 7 คนขึ้นไป เขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิขึ้น แลว
ไปจดทะเบียน โดยหนงัสือบริคณหสนธิ ตองมีรายการตอไปนี ้

 1.1  ช่ือบริษัท ซ่ึงตองมีคําวา จํากดั ไวปลายชื่อนั้นเสมอ 
 1.2 ที่อยูของสํานักงานของบริษัทซ่ึงบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู ณ ที่ใด ในราชอาณาจักร 
 1.3 วัตถุประสงคทั้งหลายของบริษัท 
 1.4 ถอยคําที่แสดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด 
 1.5 จํานวนทุนเรือนหุน ซ่ึงบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคา

กําหนดหุนละเทาใด  
 1.6  ช่ือ สํานัก อาชีวะ และลายมือช่ือของบรรดาผูเร่ิมกอการทั้งจํานวนหุน ซ่ึง

ตางคนตางเขาชื่อไวคนละเทาใด 
 หนังสือบริคณหสนธิตองจัดทําไวอยางนอย 2 ฉบับ และใหลงลายมอืช่ือของผู

เร่ิมกอการ และพยานลงชื่อรับรองดวย 2 คน หนังสือบริคณหสนธฉิบับหนึ่งใหไปจดทะเบียน
และมอบไวใหที่ ณ สํานกังานที่ไปจดทะเบียนซ่ึงบอกทะเบียนที่ตั้งสํานักงานของบรษิัทนั้น 

2. เมื่อไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ผูเร่ิมกอการตองจัดใหหุนของ
บริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผูเขาชื่อจองซื้อหุนจนครบ 

3. ดําเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยตองสงคําบอกกลาวนัดประชุมใหผูจองทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม  

4. เมื่อไดประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมไดแตงตั้งกรรมการบริษัทแลว ผูเริ่มกอการ
ตองมอบหมายกิจการใหกรรมการบริษัทรับไปดําเนินการตอไป 

5. กรรมการบริษัทเรียกใหผูเริ่มกอการและผูจองหุนชําระคาหุนอยางนอยรอยละ 
25 ของมูลคาหุน (ทุนของบริษัทจะแบงเปนกี่หุนก็ได แตตองไมต่ํากวาหุนละ 5 บาท) 

6. เมื่อไดรับเงินคาหุนแลว กรรมการตองไปจดทะเบียนเปนบริษัทภายใน 3 เดือน 
ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท โดยคําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการ
ดังตอไปนี้ 

 6.1 จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาชื่อซ้ือ หรือไดจัดออกใหแลว แยกใหปรากฎ
วาเปนชนิดหุนสามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด 
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 6.2 จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซ่ึงออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคา
แลวหรือไดใชแตบางสวนแลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงินและหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอก
วาไดใชแลวเพียงใด 

 6.3 จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 
 6.4 จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งส้ินเทาใด 
 6.5 ช่ือ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน 
 6.6 ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการงานของบริษัทโดยลําพังตัว ใหแสดง

อํานาจของกรรมการนั้น ๆ วาคนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือช่ือกรรมการ ซ่ึงจะลงชื่อเปน
สําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย 

 6.7 ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วคราวตามกําหนดระยะเวลาหนึ่ง  ใหบอกกําหนด
ระยะเวลานั้นดวย 

 6.8 ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งหมด 

 
หนาที่ของบริษัทจํากัด  
  
 บริษัทเมื่อจดทะเบียนเปนนติิบุคคลจึงมีหนาที่ตามกฎหมายดังนี ้

1.  บริษัทจํากัด ตองทํางบการเงินอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผูสอบ
บัญชีอยางนอยหนึ่งคนตรวจสอบ แลวนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน
ภายใน 4 เดือน นับแตวันปดรอบปบัญชี พรอมทั้งยื่นงบการเงินตอสํานักบริการขอมูลธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวัน
อนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้รวมถึงบริษัทที่แมวาจะยังมิไดประกอบกิจการก็ตาม จะตองสงงบการเงิน
ดวย มิฉะนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

2.  จัดทําบัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนและใหนําสงตอ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
จังหวัดแลวแตกรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.  ตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ ภายหลัง 6 เดือน นับแตวันจดทะเบียน เปนนิติ
บุคคล และจัดประชุมครั้งตอไปอยางนอย 1 คร้ัง ทุกระยะเวลา 12 เดือน 
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4.  ตองจัดทําใบหุนมอบใหผูถือหุนของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

5.  ตองจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดตองระวางโทษ ปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

 

การดําเนินการจัดตั้งบริษัทมหาชน  
 
 ในการจดัตั้งบริษัทมหาชนนัน้ จะตองดําเนนิการตามลําดบัขั้นตอน ดังนี้  

1. ตองมีผูเร่ิมกอการตั้งแต 15 คนขึ้นไป เขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิขึ้น แลว
ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนทุกคนลงลายมือช่ือและนําไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน โดย
หนังสือบริคณหสนธิ ตองมีรายการตอไปนี้ 

 1.1  ช่ือบริษัทมหาชน ซ่ึงตองมีคําวา บริษัท นําหนา และ จํากัด (มหาชน) 
ตอทายหรือใชอักษรยอวา บมจ. นําหนา แทนคําวา บริษัท และจํากัด (มหาชน) ก็ได แตในกรณี
ที่ใชช่ือเปนอักษรภาษาตางประเทศ จะใชคําซ่ึงมีความหมายวาเปน บริษัทมหาชนจํากัด ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได 

 ทั้งนี้ ช่ือบริษัทมหาชนตองมีลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้ (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, 
และคนอื่น ๆ, 2547, หนา 136 – 138) 

  1.1.1 บริษัทมหาชนตองไมใชช่ือดังตอไปนี้ เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อ
บริษัทมหาชนโดยมิไดรับพระบรมราชานุญาต หรือมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

   1.1.1.1  พระนามของพระเจาแผนดิน พระมเหสี หรือรัชทายาท 
หรือพระบรมวงศานุวงศในราชวงศปจจุบัน 

   1.1.1.2  ช่ือประเทศ กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ ราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ 

   1.1.1.3  ช่ือที่ความหมายแสดงวา บริษัทมหาชนหรือกิจการของ
บริษัทมหาชนเปนบริษัทมหาชนหรือกิจการที่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ 
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐหรือองคการของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือตางประเทศ 
รวมทั้งองคการระหวางประเทศ เปนเจาของหรือผูดําเนินกิจการ 
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  1.1.2 บริษัทมหาชนตองไมใชช่ือ คํา หรือขอความที่มีลักษณะอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อบริษัทมหาชน 

   1.1.2.1  ขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

   1.1.2.2  อาจกอใหเกิดความสําคัญผิด หรือการหลอกลวงประชาชน
เกี่ยวกับความเปนเจาของ ลักษณะ วัตถุประสงค หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่น 

  1.1.3 ในกรณีที่ใชช่ือเปนภาษาตางประเทศ บริษัทมหาชนตองเขียนชื่อ
ภาษาตางประเทศนั้นเปนภาษาอังกฤษ ใหมีการออกเสียงตรงกันหรือมีความหมายตรงกับชื่อ
ภาษาไทย โดยมีคําวา public company limited ตอทายชื่อ 

  1.1.4 ในกรณีที่บริษัทมหาชนประกอบกิจการธนาคาร บริษัทมหาชนจะไม
ใชคําวา บริษัท นําหนาชื่อก็ได 

 1.2 ความประสงคของบริษัทมหาชนที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน  
 1.3 วัตถุประสงคของบริษัทมหาชน ซ่ึงตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง 
 1.4 ทุนจดทะเบียนซ่ึงตองแสดงชนิด จํานวน และมูลคาของหุน 
 1.5 ที่ตั้งสํานักงานใหญซ่ึงตองระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองที่ใดในราชอาณาจักร 
 1.6  ช่ือ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และที่อยูของผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชน และ

จํานวนหุนที่แตละคนจองไว 
2. เมื่อไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนหรือ

บริษัทมหาชนจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชนที่ตองจัดทําและสงให
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยสงใหนายทะเบียนหนึ่งชุด
ภายใน 15 วันนับแตวันที่สงใหแกหนวยงานดังกลาวแกนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด 

3. ดําเนินการประชุมตั้งบริษัทมหาชน โดยผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนตองเรียก
ประชุมจัดตั้งบริษัทมหาชนเมื่อมีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน หรือ
เอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน ซ่ึงตองไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ โดยการเรียกประชุมดังกลาวตองกระทําภายใน 2 เดือนนับ
แตวันที่มีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไวแตตองไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ 

4. เมื่อไดประชุมตั้งบริษัทมหาชน และที่ประชุมไดเลือกตั้งกรรมการบริษัทมหาชน
แลว ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนตองมอบกิจการและเอกสารทั้งปวงของบริษัทมหาชนแก
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คณะกรรมการภายใน 7 วันนับแตวันที่เสร็จส้ินการประชุมจัดตั้งบริษัทมหาชนใหกรรมการ
บริษัทมหาชนรับไปดําเนินการตอไป ทั้งนี้จํานวนกรรมการ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีที่อยูในประเทศไทย 

5. เมื่อไดรับมอบกิจการและเอกสารแลว ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูจองหุน
ชําระเงินคาหุนเต็มจํานวนภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจง ซ่ึงตองไมนอยกวา 40 วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงพรอมกับเรียกใหผูจองหุนที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอ่ืนที่มิใชตัวเงินโอน
กรรมสิทธิทรัพยสินนั้น หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง ๆ ใหแกบริษัทมหาชนตามวิธีการ 
และภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงนั้นซึ่งตองไมนอยกวา 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียน
บริษัทมหาชน ในการรับชําระคาหุนจะหักกลบลบหนี้กับผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนไมได  

หากผูจองหุนคนใดไมสามารถชําระเงินคาหุนหรือไมโอนกรรมสิทธิทรัพยสินใหแก
บริษัทมหาชน ใหคณะกรรมการมีหนังสือเตือนใหชําระคาหุนใหเสร็จส้ิน หรือดําเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินหรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง ๆ ใหแกบริษัทมหาชนภายใน 14 วัน
นับแตวันที่มีหนังสือเตือนพรอมกับแจงไปดวยวาถาไมดําเนินการตามวิธีการ และภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว คณะกรรมการจะนําหุนนั้นออกขายทอดตลาดตอไป 

6. เมื่อไดรับชําระเงินคาหุนครบตามขอ 3 แลว ใหคณะกรรมการดําเนินการขอจด
ทะเบียนเปนบริษัทมหาชนภายใน 3 เดือน นับแตวันประชุมจัดตั้งบริษัทมหาชนโดยแสดง
ดังตอไปนี้ 

 6.1 ทุนชําระแลว ซ่ึงตองระบุวาเปนเงินทั้งส้ินเทาใด 
 6.2 จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดโดยแยกออกเปน 
  6.2.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน 
  6.2.2 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนดวยสินทรัพยอ่ืน

นอกจากตัวเงิน และแสดงเกณฑในการตีราคาทรัพยสินดวย 
  6.2.3 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ (ถามี) ที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอ่ืน 

หรือใหใชลิขสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
แบบหรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ
ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย หรือวิทยาศาสตร และแสดงรายการโดยสังเขปไวดวย 

 6.3 ช่ือ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และที่อยูของกรรมการ 
 6.4 ช่ือและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทมหาชนและ

ขอจํากัดอํานาจ (ถามี) ตามที่ระบุไวในขอบังคับ 
 6.5 ที่ตั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี)  
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หนาที่ของบริษัทมหาชนจํากัด  
 
 บริษัทมหาชนเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับบริษัทจํากัด ซ่ึงมีหนาที่ดังนี้ 
 1.  บริษัทมหาชนตองยื่นบัญชีรายช่ือผูถือหุน วันประชุมสามัญประจําปตอนาย
ทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแตวันเสร็จสิ้นการประชุม 
 2.  บริษัทมหาชนตองจัดสงรายงานประจําป สําเนางบการเงิน สําเนารายงานการ
ประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับ อนุมัติงบการเงิน การจัดสรรกําไร และการแบงเงินปนผลไปยัง         
นายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินนั้นและตองโฆษณา
ทางหนังสือพิมพอยางนอย 1 วัน 
 3.   บริษัทมหาชนตองจัดทําปายชื่อไวหนาสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขา 
 4.   บริษัทมหาชนตองแสดงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนไวในจดหมาย
ประกาศใบแจงความ ใบสงของและใบเสร็จรับเงิน 
 5.   บริษัทมหาชนตองจัดทําใบหุนมอบแกผูถือหุนภายใน 2 เดือน นับแตวันที่ไดรับ 
จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด หรือนับแตวันที่ไดรับเงนิคาหุนครบและไดจดทะเบยีนเพิม่ทนุ
แลว 
 6.   บริษัทมหาชนตองจัดทําทะเบียนผูถือหุน ทะเบียนกรรมการ รายงาน การประชุม
คณะกรรรมการ และรายงานการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชน เก็บไว ณ สํานักงานแหงใหญ
หรือเก็บไวที่บุคคลอื่นที่ไดแจงใหนายทะเบียนทราบแลว 
 7.   บริษัทมหาชนตองจัดทําและเก็บรักษา บัญชี งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน รวมทั้งให
ผูสอบบัญชี ตรวจสอบ และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 8.   บริษัทมหาชนตองจัดสงรายงานประจําปของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
 9. บริษัทมหาชนตองโฆษณาทางหนังสือพิมพ เกี่ยวกับเอกสารดังตอไปนี้ 
                    9.1 หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัทมหาชน 
                    9.2  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 
                    9.3   การจายเงินปนผล 
  9.4 งบดุลที่ผูถือหุนอนุมัติ 
                    9.5   การเพิ่มทุนและลดทุน ภายหลังไดรับจดทะเบียนแลว  
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วิธีการจดทะเบียน  
 
 การจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
 1. ในกรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ใหผูเร่ิมกอการ
หรือกรรมการของบริษัทจะตองขอตรวจและจองชื่อบริษัทเสียกอนวา ช่ือท่ีจะใชนั้นจะซ้ําหรือ
คลายกับคนอื่นที่จดทะเบียนไวกอนหรือไม เมื่อจองชื่อไดแลวจะตองขอจดทะเบียนหนังสือ
บริคณหสนธิ ภายใน 30 วัน  

 2. ซ้ือคําขอและแบบพิมพจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือสํานักงานบริการจด
ทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แหง หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 

 3. จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอยื่นตอนายทะเบียนเพื่อตรวจ
พิจารณา 

 4. ชําระคาธรรมเนียมตามใบสั่งของเจาหนาที่ 
 5. ถาประสงคจะไดหนังสือรับรองรายการในทะเบียนใหยื่นคําขอและชําระ

คาธรรมเนียมตอเจาหนาที่ 
 6. รับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนและหนังสือรับรองรายการในทะเบียนได  

 
สถานที่รับจดทะเบียน 

 
 สถานที่รับจดทะเบยีนสามารถยื่นจดทะเบยีนดวยตนเองหรือทางอนิเทอรเน็ตไดดังนี ้
 1. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่
สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และสวนจดทะเบียนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนน
นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.dbd.go.th  
 2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตภูมิกาค สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนั้นๆ ยกเวน จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี สามารถขอ
จดทะเบียนไดทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.dbd.go.th อีกทางหนึ่ง 

 

 
 
 
 

 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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ตารางที่ 5.1 สรุปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบัญชีบริษัท 
 

 บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
ความหมาย คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยแบง

ทุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน  โดยผู
ถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบ
มูลค าของหุ นที่ ตน ถือ  (มาตรา 
1094) 

คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยความ
ประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน  
โดยผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระ  และ
บริษัทดังกลาวไดระบุความประสงค
เชนนั้นไวในหนังสือบริคณหสนธิ 

ผูเริ่ม จะตองมีผูเร่ิมการการจํานวนตั้งแต 
7 คนขึ้นไป ทุกคนจะตองลงชื่อซ้ือ
หุนอยางนอยคนละ 1 หุน (มาตรา 
1096) 

จะตองมีผูเร่ิมจัดตั้งไมนอยกวา 15 คน
และตองจองซื้อหุนของบริษัทและหุน
ที่จองตองเปนหุนที่ชําระคาหุนดวย
เงินรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของ
ทุนจดทะเบียน (มาตรา 17) 

ลักษณะของหุน 1. มูลคาหุนแตละหุนจะตองเทากัน  
     (มาตรา 1096) 
2. มูลคาหุนจะต่ํากวา 5 บาทไมได  
    (มาตรา 1117) 
3. หุนแบงแยกไมได (มาตรา 1118) 
4. การชําระคาหุนตองใชเปนเงิน        
    จนเต็มคาหุน (มาตรา 1119) 
5. หุนสามารถโอนกันได (มาตรา 
1129 วรรคแรก) 

ทํานองเดียวกนั  ยกเวน  มูลคาหุนจะมี
มูลคาเทาใดกไ็ดแตตองมีมลูคา (แกไข
ตามมาตรา 50) 

การออกหุน บริษัทจะออกหุนใหมีราคาต่าํกวา
มูลคาของหุนที่ตั้งไวไมได แต
สามารถออกใหมีมูลคาสูงกวาที่ตั้ง
ไวไดถาหากวาหนังสือบริคณห
สนธิใหอํานาจไว (มาตรา 1105 
วรรคแรกและวรรคสอง) 

บริษัทที่ดําเนนิการมาแลวไมนอยกวา 
1 ป  ถามีผลขาดทุนจะเสนอขายหุนต่ํา
กวามูลคาหุนก็ไดแตตองไดรับความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุมผูถือหุนกําหนด
อัตราสวนลดไวอยางแนนอนและระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวนดวย 
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ตารางที่ 5.1 สรุปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบัญชีบริษัท (ตอ) 
 

 บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
การเรียกให
ชําระคาหุน 

การเรียกใหชําระคาหุนครั้งแรก
จะตองไมนอยกวารอยละ 25 หากมี
การออกหุนในราคาที่สูงกวามูลคาที่
กําหนด  ในสวนที่ลํ้ามูลคาจะตอง
สงใชพรอมกับการสงใชเงินคราว
แรก (มาตรา 1110  วรรคสอง) 

การเรียกใหชําระคาหุน  ใหชําระคา
หุนเต็มจํานวน ภายในเวลาที่กําหนด 
(มาตรา 37) 

ผลของการผิด
นัดไมชําระ 
คาหุน 

1. ถาผูถือหุนชําระคาหุนชากวาเวลา
ที่กําหนดใหชําระ ผูถือหุนจะตอง
เสียดอกเบี้ยนับแตวันที่กําหนดให
สงเงินคาหุนจนถึงวันที่สงเงินคาหุน
เสร็ จ เ รี ยบร อย   อัตราดอก เบี้ ย
เปนไปตามขอบังคับของบริษัท  
หากไม ไ ด ร ะบุ ไ ว ให ถื อ อั ต ร า
ดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนด คือ 
7.5%  ตอป (มาตรา 1122) 
2.  ถาผูถือหุนคนใดละเลยไมชําระ
คาหุนตามวันที่กําหนด  กรรมการ
บริษัทไดสงจดหมายลงทะเบียน
ไปรษณีย เปนครั้ งที่ สอง  และมี
ขอความถึงการริบหุนดวย หากผูถือ
หุนยังละเลยไมชําระเงินคาหุนอยู
อีกกรรมการบริษัทจะบอกริบหุน
เมื่ อใดก็ได  (มาตรา  1123  และ 
มาตรา1124) 

ห า ก ผู จ อ ง หุ น ไ ม ชํ า ร ะ ค า หุ น  
กรรมการบริษัทก็จะดําเนินการนําหุน
ของผูนั้นออกขายทอดตลาดขั้นตอนที่
กฎหมายกําหนด  (มาตรา 38) 
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ตารางที่ 5.1 สรุปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบัญชีบริษัท (ตอ) 
 

 บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
การริบหุน หลังจากริบหุนไปผูถือหุนคางชําระ

คาหุนแลวกรรมการบริษัทจะตอง
เอาหุนที่ริบออกขายทอดตลาดโดย
ไมชักชา  เมื่อขายทอดตลาดไดเงิน
เทาใดก็ใหหักใชคาหุนที่คางรวมทั้ง
ดอกเบี้ยหากยังมีเงินเหลืออยูก็ตอง
คืนใหผูถือหุน 
      ถ า บ ริ ษั ท ริ บ หุ น อ อ ก ข า ย
ทอดตลาดไดเงินมาไมพอกับคาหุน
ที่คางชําระและดอกเบี้ย  ผูถือหุนที่
ถูกริบตองรับผิดชอบ (มาตรา 1125) 

ทํานองเดียวกัน 

การถือหุนของ
ตนเอง 

กฎหมายห ามบริ ษัทจํ ากั ด เปน
เจาของหุนของตนเองหรือรับจํานํา
หุนของตน (มาตรา 1143) 

บริษัทอาจซื้อหุนคืนได (แกไขตาม
มาตรา 66/1) 

ความหมายของ
เงินปนผล 

เงินปนผล คือ เงินจากผลกําไรที่
บริษัทจายใหแกผูถือหุนโดยคิดตาม
สวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงใชแลว
ในหุนหนึ่ง ๆ (มาตรา 1200) 

ทํานองเดียวกัน 

หลักเกณฑใน
การจายเงิน 
ปนผลให 
ผูถือหุน 

1. หามมิใหจายเงินปนผลโดยมิได
รับอนุญาตที่ประชุมใหญผูถือหุน 
(มาตรา 1201 วรรคแรก) 
2. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากกําไร (มาตรา 
1201 วรรคสาม) 
3. หามมิใหจายเงินปนผลจนกวา
บริษัทจะหายขาดทุน  ถาบริษัทเคย
ขาดทุนมาในปกอน ๆ บริษัทตอง 

1. การจายเงินปนผลตองไดรับอนุญาต
จากที่ประชุมผูถือหุน 
2.จายจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กําไรไมได 
3. ถาบริษัทมียอดขายทุนสะสม  หาม
มิใหจายเงินปนผล 
4. เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน 
หุนละเทาๆ กันเวนแตจะมีขอบังคับ
กําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุน 
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ตารางที่ 5.1 สรุปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบัญชีบริษัท (ตอ) 
 

 บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
หลักเกณฑใน
การจายเงนิ 
ปนผลให 
ผูถือหุน 

นํากําไรในปปจจุบันไปชดใชสวนที่
ขาดทุน เสี ยกอนจนกว าจะหาย
ขาดทุนจึ งจะจ าย เ งินปนผลได  
(มาตรา 1201 วรรคสาม) 
4 .   ตองจัดสรรกํ าไรไว เปนทุน
สํารองกอนจายเงินปนผลทุกครั้งที่
แจกเงินปนผล  บริษัทตองจัดสรร
กําไรไวเปนทุนสํารองอยางนอย  
รอยละหาของจํานวนผลกําไรซึ่ง
บริษัททํามาหาไดจนกวาทุนสํารอง
จะมี จํ านวนถึ ง ร อ ยละ สิบของ
จํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวา
นั้นหากมีขอบังคับของบริษัทได
กําหนดไวมากกวา (มาตรา 1202) 

บุริมสิทธิ  โดยการจายเงินปนผลตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
5 .  บ ริษั ทต อ ง จั ดสรรกํ า ไ รสุ ทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไม
นอยกว ารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน
ของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทจะมี
ขอบังคับหรือกฎหมายอันกําหนดให
ตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 
6.  บริษัทอาจจะจายเงินปนผลทั้งหมด
หรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญ
ใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได 

การเพิ่มทุนของ
บริษัท 

บริษัทจํากัดอาจเพิ่มทุนของบริษัท
ขึ้นไดดวยการออกหุนใหมโดยมติ
พิเศษของที่ประชุมผูถือหุน  การ
ออกหุนใหมตองออกใหมีมูลคาหุน
เทาเดิม (มาตรา 1220) 

ทํานองเดียวกัน 

หลักเกณฑการ
เสนอขายหุนที่
ออกใหม 

1 .  ตอง เสนอขายใหแก ผู ถือหุน
ทั้งหลายตามสวนที่ถืออยูกอน  
(มาตรา 1222 วรรคแรก) 
2. ถาพนกําหนดวันที่กําหนดแลว
หรือผู ถือหุนแจงมาวาไม รับซื้อ  
กรรมการบริษัทจึงมีสิทธิเอาหุนนั้น
ขายใหแกผูถือหุนคนอื่นหรือจะรับ 

เสนอขายหุนทั้งหมดหรือบางสวนก็
ไดโดยจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตาม
สวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนถืออยู
ก อนแล ว   ห รือจะ เสนอขายต อ
ประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนก็ได 
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ตารางที่ 5.1 สรุปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบัญชีบริษัท (ตอ) 
 

 บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
หลักเกณฑการ
เสนอขายหุนที่
ออกใหม 

ซ้ือไวเองก็ได (มาตรา 1222  
วรรคสาม) 

 

การลดทุนของ
บริษัท 

บริษัทสามารถลดทุนของตนเองลง
ไดแตจะลดลงไปใหเหลือต่ํากวา
รอยละ 25  ของทุนที่ไดจดทะเบียน
ไวไมได (มาตรา 1225) 

ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสมและ
ไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมจาก
กําไรสะสมที่มิไดจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุน
แลวก็ยังมีขาดทุนสะสมอยู  บริษัท
สามารถลดทุนลงไปเกินกวาหนึ่งในสี่
ของทุนได (แกไขตามมาตรา 119 และ
มาตรา 139) 

วิธีการลดทุน
ของบริษัท 

1. ลดมูลคาหุนใหต่ําลง  แตจะลดลง
ทําใหทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ
บริษัทเหลือต่ํากวารอยละ 25 ไมได 
และบริษัทจะลดมูลคาหุนใหเหลือ
ต่ํากวา 5 บาทก็ไมได 
2. ลดจํานวนหุนใหนอยลง 
   (มาตรา 1224) 

1. ลดมูลคาหุน 
2. ลดจํานวนหุน 
เปนจํานวนเทาใดและวิธีการใดจะ
กระทําไดเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่ มาประชุมและมี สิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน 

 
ที่มา (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 309 - 311) 
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เงินทุนของบริษัท 
 
 เงินทุนของบริษัทสามารถจําแนกไดหลายลักษณะดังนี้ 
 1. เงินทุนจดทะเบียน (authorized capital) หมายถึง มูลคาของหุนทั้งหมดที่ได     
จดทะเบียนระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ คํานวณไดดังนี้ 
 เงินทุนจดทะเบียน  =  จํานวนหุนที่จดทะเบียน x ราคาตามมูลคาหุน 
 2. เงินทุนตามกฎหมาย (legal capital) หมายถึง มูลคาของหุนที่นําออกจําหนายและ
เรียกเก็บเงินครบแลวหรือไดออกใบหุนไปแลว รวมกับมูลคาหุนที่ใหจอง คํานวณไดดังนี้ 
 เงินทุนตามกฎหมาย =  (จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว + จํานวนหุนที่ใหจอง) 

     x ราคาตามมูลคาหุน 
 3. เงินทุนท่ีนํามาลง (paid – in capital) หมายถึง มูลคาของหุนที่ออกจําหนายแลว
ซ่ึงเทากับเงินทุนตามกฎหมาย รวมดวยสวนเกินมูลคาหุน หรือหักดวยสวนต่ํากวามูลคาหุน 
คํานวณไดดังนี้ 
 เงินทุนที่นํามาลง  =  เงินทุนตามกฎหมาย +  สวนเกินมูลคาหุน หรือ 

- สวนต่ํากวามูลคาหุน 
4. เงินทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (issued capital) หมายถึง มูลคาของหุนทุนที่

ออกจําหนายเรียกเก็บเงินครบแลว และออกใบหุนให คํานวณไดดังนี้ 
เงินทุนที่ออกและเรียกชําระแลว   =   จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว x ราคาตามมูลคาหุน 
 
ตัวอยางที่ 5.1  บริษัท กามใหญ จํากัด จดทะเบียนหุนสามัญ จํานวน 1,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
นําออกจําหนายในราคาหุนละ 12 บาท  เรียกเก็บเงินครบแลวจํานวน 800 หุน ที่เหลือมีผูจองซื้อ
หุนครบแลว ใหคํานวณหาเงินทุนของบริษัท 

เงินทุนจดทะเบียน  =  จํานวนหุนที่จดทะเบียน x ราคาตามมูลคาหุน 
   = 1,000 x 10 
   = 10,000  บาท 
 เงินทุนตามกฎหมาย =  (จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว + จํานวนหุนที่ใหจอง) 

     x ราคาตามมูลคาหุน 
   = (800 + 200) x 10 
   = 10,000  บาท 
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 เงินทุนที่นํามาลง  =   เงินทุนตามกฎหมาย  +  สวนเกินมูลคาหุน  
   = 10,000 + (1,000 x 20) 
   = 12,000  บาท 
เงินทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  =   จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว x ราคาตามมูลคาหุน 
   = 800 x 10 
   = 8,000  บาท 

 
สวนของผูถือหุน  
 
 สวนของผูถือหุนของบริษัท จะถูกแบงออกเปนหุน หุนละเทา ๆ กัน ทั้งนี้สวนของผู
ถือหุนเปนสิทธิสวนไดเสียในสินทรัพยที่เหลือหลังจากการจายชําระหนี้แลว เรียกวา สินทรัพย
สุทธิ ซ่ึงการแสดงรายการในสวนของเจาของระหวางบริษัทจํากัด กับบริษัทมหาชนจํากัดมีดังนี้ 
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ตารางที่ 5.2  เปรียบเทียบสวนของเจาของระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัด 
 

บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 

ทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุน 

 ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน 

  หุนบุริมสิทธิ XXX    หุนบุริมสิทธิ XXX  

  หุนสามัญ XXX XXX   หุนสามัญ XXX XXX 

 ทุนที่ออกและชําระแลว  ทุนที่ออกและชําระแลว 

  หุนบุริมสิทธิ XXX    หุนบุริมสิทธิ XXX  

  หุนสามัญ XXX XXX   หุนสามัญ XXX XXX 

     ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน  สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน 

  สวนเกินมูลคาหุน 

บุริมสิทธิ 

 

XXX 

   สวนเกินมูลคาหุน 

บุริมสิทธิ 

 

XXX 

 

  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ XXX    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ XXX  

  สวนเกินทุนอื่น XXX    สวนเกินทุนอื่น XXX  

  สวนต่ํากวาทุนอื่น XXX XXX   สวนต่ํากวาทุนอื่น XXX XXX 

 กําไรสะสม  กําไรสะสม 

  จัดสรรแลว     จัดสรรแลว   

      สํารองตามกฎหมาย XXX        สํารองตามกฎหมาย XXX  

      สํารองอื่น XXX XXX       สํารองอื่น XXX XXX 

  ยังไมไดจัดสรร  XXX   ยังไมไดจัดสรร  XXX

 รวมสวนของผูถือหุน XXX  รวมสวนของผูถือหุน XXX 

ที่มา (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 314) 
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ชนิดของหุนทุน 
 
 หุนทุนของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อาจแบงตามชนิดของใบ
หุนไดเปน ใบหุนชนิดระบุช่ือผูถือ และใบหุนชนิดไมระบุช่ือผูถือ โดยหุนชนิดระบุช่ือผูถือจะ
ระบุช่ือผูถือหุนอยูบนใบหุน ซ่ึงจะออกใหกับผูถือถึงแมวาบริษัทจะยังรับชําระเงินไมครบ การ
โอนเปลี่ยนมือจะตองแจงใหบริษัททราบเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือหุนในทะเบียนผูถือหุน
พรอมออกใบหุนใหม  สวนใบหุนชนิดไมระบุช่ือผูถือ จะเปนใบหุนที่ไมระบุช่ือผูถือหุนไว   
การโอนเปลี่ยนมือจะทําโดยการสงมอบ โดยทั่วไปการแบงหุนทุนจะแบงตามการจดทะเบียน ดังนี้ 
 1.  หุนสามัญ (common stock) เปนหุนที่ทุกบริษัทตองจดทะเบียน ผูถือหุนสามัญ
เปนผูมีความเสี่ยงตอผลกําไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจากความไมแนนอนในการดําเนินธุรกิจ  มี
สิทธิในการเลือกกรรมการบริหารบริษัท สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย 1 หุน
เทากับ 1 เสียง 
 2.  หุนบุริมสิทธิ (preferred stock) หุนบุริมสิทธิเปนหุนที่อาจมีหรือไมมีก็ได ผูถือ
หุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิเหนือหุนสามัญในเรื่องการรับเงินปนผล และการไดรับคืนทุนกอนผูถือ
หุนสามัญ แตอาจไมไดรับสิทธิในการออกเสียง ซ่ึงหุนบุริมสิทธิจําแนกไดหลายลักษณะดังนี้ 
 2.1 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล (non – cumulative preferred stock)  
หุนบุริมสิทธิชนิดนี้จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะปที่มีการประกาศจายเงินปนผลปเดียว
เทานั้น ป เชน ป 25x1 บริษัทไมมีการประกาศจายเงินปนผล แตในป 25x2 บริษัทดําเนินธุรกิจ
ประสบความสําเร็จสามารถจายปนผลใหกับผูถือหุนได ดังนั้นผูถือหุนบุริมสิทธิชนิดนี้จึงมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผลเพียงปเดียวเทานั้น คือ ป 25x2 เปนตน 
 2.2 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล (cumulative preferred stock) หุน
บุริมสิทธิชนิดนี้เปนหุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลของปที่ไมไดมีการประกาศจายเงินปนผล 
ซ่ึงอาจไดรับเงินปนผลมากกวา 1 ป เชน ป 25x1 บริษัทไมมีการประกาศจายเงินปนผล แตในป 
25x2 บริษัทดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จสามารถจายปนผลใหกับผูถือหุนได ดังนั้นผูถือหุน
บุริมสิทธิชนิดนี้จะไดรับเงินปนผลของ ป 25x1 รวมกับ ป 25x2 เปนตน 
 2.3  หุนบุริมสิทธิชนิดไมรวมรับเงินปนผล (non – participating preferred stock) 
หุนบุริมสิทธิชนิดนี้จะไดรับเงินปนผลตามอัตราที่กําหนด หรือจํานวนที่กําหนดไวเทานั้น หาก
เงินปนผลยังมีเหลืออยูภายหลังหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแลวจะเปนของผูถือหุนสามัญ
ทั้งหมด 
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 2.4 หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับเงินปนผล (participating preferred stock) หุน
บุริมสิทธิชนิดนี้จะไดรับเงินปนผลตามอัตรา หรือจํานวนที่กําหนดแลว 1 คร้ัง และยังมีเงินปนผล
เหลืออยูใหจายปนผลใหกับหุนสามัญกอน 1 คร้ัง สวนที่เหลือหลังหักเงินปนผลของหุน
บุริมสิทธิ และหุนสามัญรอบแรกแลว และยังมีเงินปนผลเหลืออีกจึงทําการแบงใหกับหุน
บุริมสิทธิ และหุนสามัญอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้การจัดสรรเงินปนผลในครั้งหลังนี้หุนบุริมสิทธิอาจ
รวมรับเต็มที่ หรือรวมรับเพียงบางสวน ซ่ึงหากรวมรับเต็มที่ จะรวมรับตามมูลคาหุนของหุน
บุริมสิทธิ สําหรับการรวมรับเพียงบางสวนจะรวมรับตามอัตราที่กําหนดและรวมรับเฉพาะสวน
ที่ขาดไปเทานั้น 
 2.5  หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได (convertible preferred stock) หุน
บุริมสิทธิชนิดนี้จะตองกําหนดตั้งแตการออกหุนวาเปนหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเปน
หลักทรัพยชนิดอื่นได  โดยทั่วไปมักจะแปลงเปนหุนสามัญ 
 2.6 หุนบุริมสิทธิชนิดเรียกไถคืนได (redeemable preferred stock) หุนบุริมสิทธิ
ชนิดนี้จะสามารถเรียกมาไถคืนไดตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงโดยทั่วไปหุน
บุริมสิทธิไมมีกําหนดระยะเวลาไถคืน 
   

การบันทึกบญัชีเกี่ยวกับการจําหนายหุน  
 

การออกหุนอาจจําแนกไดเปนหุนที่ไมมีมูลคา  และหุนที่มีมูลคา โดยหุนที่ไมมี
มูลคา เปนหุนที่ไมระบุราคาของหุนไวในใบหุน หรืออาจมีราคาที่กําหนดไว (stated value) แทน
ราคาตามมูลคา (par value) เมื่อจําหนายหุนไดเมื่อใดจึงจะบันทึกบัญชีดวยราคาที่จําหนาย แตใน
ประเทศไทยกําหนดใหออกหุนที่มีมูลคาไดเพียงประเภทเดียวโดยกําหนดมูลคาหุนไวในใบหุน 
นอกจากนี้การเก็บเงินคาหุนอาจเก็บเงินครั้งเดียวหรืออาจใหจองหุนกอนจึงเรียกเก็บเงินก็ได ซ่ึง
ในบทนี้จะขออธิบายเฉพาะหุนที่มีมูลคาตามกฎหมายไทยเทานั้น ดังนี้ 

1.  การจําหนายหุนเปนเงินสด  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1 การ
เรียกเก็บเงินคาหุนจะตองเรียกเก็บเงินครั้งเดียว  และในมาตรา 1105 ไดกําหนดใหบริษัทขายหุน
ในราคาต่ํากวามูลคาหุนไมได  แตถาเปนบริษัทมหาชนดําเนินธุรกิจมาแลวไมต่ํากวา 1 ป และ
ประสบผลขาดทุนสามารถขายหุนในราคาต่ํากวามูลคาหุนได นอกจากนี้การจําหนายหุนเปน  
เงินสดจะสามารถจําหนายหุนในราคาเทากับราคาตามมูลคาหุน ราคาสูงกวามูลคาหุน (at 
premium) หรือราคาต่ํากวามูลคาหุน (at discount) ก็ได  ดังนี้ 
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ตัวอยางที่ 5.2  วันที่ 1 เมษายน 25x1 บริษัท สุดทะเล จํากัด จดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 10,000 
หุน มูลคาหุนละ 100บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 8,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ตอมาไดมี
การจําหนายหุนออกไปดังนี้  
25x1 
เม.ย.   7 จําหนายหุนสามัญ จํานวน 4,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท 
         10 จําหนายหุนบุริมสิทธิ จํานวน 8,000 หุน ในราคาหุนละ 90 บาท 
         12  จําหนายหุนสามัญ จํานวน 6,000 หุน ในราคาหุนละ 120 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 1 บันทึกความทรงจํา : จดทะเบียนหุนสามัญ         

เม.ย.  จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท      
  และหุนบุริมสิทธิจํานวน 8,000 หุน       
  มูลคาหุนละ 100 บาท      
 7 เงินสด (4,000 x 100)  400,000 -   
                  ทุนหุนสามัญ (4,000 x 100)    400,000 - 
  ขายหุนสามัญในราคาตามมลูคาหุน      

 10 เงินสด (8,000 x 90)  720,000 -   
  สวนต่ํากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ (8,000 x 10)  80,000 -   
                  ทุนหุนบุริมสิทธิ (8,000 x 100)    800,000 - 
  ขายหุนบุริมสิทธิในราคาต่ํากวามูลคาหุน      

 12 เงินสด (6,000 x 120)  720,000 -   
                  สวนเกินมูลคาหุนหุนสามัญ          

                (6,000 x 20) 
    

120,000 
 
- 

                  ทุนหุนสามัญ (6,000 x 100)    600,000 - 
  ขายหุนสามัญในราคาสูงกวามูลคาหุน      
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 จากตัวอยางที่ 5.2 การลงบันทึกรายการในวันจดทะเบียนหุนจะบันทึกโดยการ
บันทึกเปนความทรงจําไว เนื่องจากในวันจดทะเบียนหุนยังไมมีรายการที่กระทบตอการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของผูถือหุน ในกรณีจําหนายหุนจะบันทึกบัญชีทุน
หุนสามัญ หรือทุนหุนบุริมสิทธิดวยราคาตามมูลคาหุนเสมอ สวนผลตางที่เกิดจากการจําหนาย
หุนในราคาสูงกวาราคาตามมูลคาหุน เรียกวา สวนเกินมูลคาหุนหุน ซ่ึงควรระบวุาเปนของหุนชนดิ
ใด และมียอดคงเหลือดานเดบิต สวนผลตางที่เกิดจากการจําหนายหุนในราคาต่ํากวาราคาตามบัญชี 
เรียกวา สวนต่ํากวาราคาตามมูลคาหุน ซ่ึงควรระบุวาเปนของหุนชนิดใด และมียอดคงเหลือดาน
เครดิต ซ่ึงจากการบันทึกบัญชีสามารถนํามาจัดทํางบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนไดดังนี้ 

 
บริษัท สุดทะเล จํากัด 

งบดุล (เฉพาะสวนของผูถือหุน) 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 25x1 

(หนวย:บาท) 

ทุนเรือนหุน 

 ทุนจดทะเบียน 

  หุนบุริมสิทธิ 800,000  

  หุนสามัญ 1,000,000 1,800,000 

 ทุนที่ออกและชําระแลว 

  หุนบุริมสิทธิ 800,000  

  หุนสามัญ 1,000,000 1,800,000 

 สวนเกิน(ต่ํากวา)มูลคาหุน 

  สวนต่ํากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ (80,000)  

  สวนเกินมูลคาหุนหุนสามัญ 120,000 40,000

 รวมสวนของผูถือหุน 1,840,000 
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2. การจําหนายหุนโดยใหจอง  เปนการนําหุนที่จดทะเบียนไวออกจําหนายโดยการ
ใหจองอาจเกิดจากบริษัทมีความตองการที่จะเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไปไดใชสิทธิโดย
เทาเทียมกัน ซ่ึงเปนวิธีที่บริษัทมหาชนใชกันเนื่องจากมีผูตองการซื้อหุนเปนจํานวนมากจึงเปด
ใหมีการจองหุนโดยกําหนดระยะเวลาในการจองไวอยางชัดเจน การจองหุนหากมีผูประสงคซ้ือ
หุนจองหุนมากกวาจํานวนหุนที่จดทะเบียนไวก็อาจใชวิธีสุมเลือก หรืออาจใชวิธีจดัลําดบัเรยีงวา
ใครสั่งจองกอนไดกอนก็ได  ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหผูซ้ือหุนตอง
จายชําระคาหุนทั้งหมดในคราวเดียวจะแยกจายชําระเปนงวด ๆ ไมได แตในบริษัทจํากัดมิไดมี
การระบุไว ดังนั้นในวันที่จองซื้อหุนอาจลงบันทึกบัญชีไดในหลายลักษณะดังนี้ 
 2.1  ณ วันที่จองหุนบริษัทไมเรียกชําระเงิน  กลาวคือในวันที่จองซื้อหุนผูจองซื้อหุน
ไมตองจายชําระคาหุนใด ๆ ทั้งสิ้น แตบริษัทจะมีการกําหนดเงื่อนไขในการชําระเงินไวหากผู
จองซ้ือหุนไดรับเลือกใหเปนผูถือหุนของบริษัทในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนมากกวาจํานวนหุนที่  
จดทะเบียนไว ทั้งนี้โดยการรับชําระคาหุนครั้งแรกตองไมใหนอยกวารอยละ 25 ของราคาตามมูลคา
หุนรวมกับสวนเกินมูลคาหุนหุน หรือหักดวยสวนต่ํากวามูลคาหุนทั้งหมดในครั้งแรก และเมื่อ
บริษัทยังไมไดรับชําระคาหุนครบตามมูลคาที่ขายจึงยังไมออกใบหุนใหกับผูจองซื้อหุน ดังนั้น
ในการจองหุนจึงตั้งผูซ้ือหุนไวเปนลูกหนี้ และบันทึกทุนหุนใหจองโดยระบุชนิดของหุน  
 
ตัวอยางที่ 5.3  ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและจําหนายหุนของบริษัท สุขใจ จํากัด  
25x1 
ม.ค.   2 จดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 100,000  หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  10  บาท  และหุน
 บุริมสิทธิจํานวน 50,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท 

 5 เปดใหจองซื้อหุนสามัญ ในราคาหุนละ 15 บาท และหุนบุริมสิทธิ ในราคาหุนละ 98 บาท 
โดยยังไมรับชําระคาหุน ซ่ึงมีผูจองมาครบตามจํานวน 

10 รับชําระคาหุนงวดแรก ทั้งหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ 30% ของราคาตามมูลคาหุน  
15 รับชําระคาหุนที่เหลือทั้งหมด พรอมทั้งออกใบหุนใหกับผูถือหุนสามัญและผูถือหุน

บุริมสิทธิ 
การคํานวณ  การเรียกชําระเงินคาหุนสามัญ 
เรียกชําระเงินงวดแรก 30% =  30% ของราคาตามมูลคาหุน + สวนเกินมูลคาหุนหุน 
 =     (30% x 10) + 5 
 =      8 บาทตอหุน 
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เรียกชําระเงินคาหุนที่เหลืออีก 70% =     70% ของราคาตามมูลคาหุน 
 =     (70% x 10)  
 =      7 บาทตอหุน 
การคํานวณ  การเรียกชําระเงินคาหุนบุริมสิทธิ 
เรียกชําระเงินงวดแรก 30% = 30% ของราคาตามมูลคาหุน – สวนต่ํากวามูลคาหุน 
 =     (30% x 100) - 2 
 =      28 บาทตอหุน 
เรียกชําระเงินคาหุนที่เหลืออีก 70% =     70% ของราคาตามมูลคาหุน 
 =     (70% x 100)  
 =      70 บาทตอหุน 
 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 2 บันทึกความทรงจํา : จดทะเบียนหุนสามัญ         

ม.ค.  จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท      
  และหุนบุริมสิทธิจํานวน 50,000 หุน      
  ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท     

 5 ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ (100,000 x 15)  1,500,000 -   
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (ผลตาง)    500,000 - 
                  ทุนหุนสามัญใหจอง (100,000 x 10)    1,000,000 - 
  ขายหุนสามัญในราคาตามมลูคาหุน      

  ลูกหนี้คาจองหุนบุริมสิทธิ (50,000 x 98)  4,900,000 -   
  สวนต่ํากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ(ผลตาง)  100,000 -   

                  ทุนหุนบุริมสิทธิใหจอง(50,000x100)    5,000,000 - 
  ขายหุนบุริมสิทธิในราคาตามมูลคาหุน      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 10 เงินสด (100,000 x 8)  800,000 -   
ม.ค.                    ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ    800,000 - 

  เรียกชําระเงินคาหุนสามัญงวดแรก 30%       
  พรอมสวนเกนิมูลคาหุน      

  เงินสด (50,000 x 28)  1,400,000 -   
                    ลูกหนี้คาจองหุนบุริมสิทธิ    1,400,000 - 
  เรียกชําระเงินคาหุนบุริมสิทธิงวดแรก 30%       
  พรอมสวนเกนิมูลคาหุน      

 12 เงินสด (100,000 x 7) + (50,000 x 70)  4,200,000 -   
                    ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ    700,000 - 
                    ลูกหนี้คาจองหุนบุริมสิทธิ    3,500,000 - 
  เรียกชําระเงินคาหุนที่เหลืออีก 70%       
  ทุนหุนสามัญใหจอง  1,500,000 -   
  ทุนหุนบุริมสทิธิใหจอง  5,000,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ    1,500,000 - 
                    ทุนหุนบุริมสิทธิ    5,000,000 - 
  ออกใบหุนใหผูซ้ือหุนที่จายชําระคาหุนครบแลว      

 
 จากตัวอยางที่ 5.3 การลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชําระเงินคาหุนอาจบันทึก
รายการแยกกันระหวางหุนสามัญกับหุนบุริมสิทธิตามรายการวันที่ 5 มกราคม หรืออาจลงการ
รับชําระเงินคาหุนรวมกันกไดตามรายการวันที่ 12 มกราคมก็ได 
 2.2 ณ วันที่จองซ้ือหุนบริษัทเรียกชําระเงินบางสวน การเรียกชําระคาหุน ณ วันที่
จองซ้ือหุนถือเปนการชําระคาหุนงวดแรก ซ่ึงตองเรียกเก็บไมต่ํากวา 25% รวมสวนเกินหรือหัก
ดวยสวนต่ํากวามูลคาหุน โดยแยกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.2.1 เงินที่เรียกชําระถือเปนการชําระคาหุนบางสวน ณ วันที่จองซ้ือหุน
บริษัทไดเรียกชําระคาหุนบางสวนโดยถือวาเปนการรับชําระเงินคาหุนงวดแรก ดังนั้นในการ
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บันทึกบัญชีจะรับรูเงินสด และสิทธิในการจองหุน ซ่ึงตั้งเปนบัญชีลูกนี้คาจองหุนไวจนกวาจะ
เก็บเงินครบจึงจะออกใบหุนใหผูจองซื้อหุนดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่ 5.4  ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและจําหนายหุนของบริษัท สบาย จํากัด  
25x1 
ม.ค.   2 จดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 10,000  หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100  บาท   

 5 เปดใหจองซื้อหุนสามัญ ในราคาหุนละ 120 บาท โดยเรียกรับชําระคาหุนในวันนี้ 25% 
ของราคาตามมูลคาหุน พรอมสวนเกินมูลคาหุน 

10 รับชําระคาหุนงวดที่ 2 อีก 40% ของราคาตามมูลคาหุน 
15 รับชําระคาหุนที่เหลือทั้งหมด พรอมทั้งออกใบหุนใหกับผูถือหุนสามัญ  

 
การคํานวณ  การเรียกชําระเงินคาหุนสามัญ 
เรียกชําระเงินงวดแรก 25% =  25% ของราคาตามมูลคาหุน + สวนเกินมูลคาหุนหุน 
 =    (25% x 100) + 20 
 =     45 บาทตอหุน 
เรียกชําระเงินคาหุนงวดที่ 2 อีก 40% =     40% ของราคาตามมูลคาหุน 
 =    (40% x 100)  
 =     40 บาทตอหุน 
เรียกชําระเงินคาหุนงวดสุดทาย 35% =     35% ของราคาตามมูลคาหุน 
 =    (35% x 100)  
 =     35 บาทตอหุน 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 2 บันทึกความทรงจํา : จดทะเบียนหุนสามัญ         

ม.ค.  จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท      
 5 เงินสด (10,000 x 45)  450,000 -   
  ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ (10,000 x 75)  750,000 -   
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (ผลตาง)    200,000 - 
                  ทุนหุนสามัญใหจอง (10,000 x 100)    1,000,000 - 
  ใหจองหุนสามัญในราคาหุนละ 120 บาท 

โดยเรียกเก็บเงนิคาหุน 25% 

     

 10 เงินสด (10,000 x 40)  400,000 -   
                    ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ    400,000 - 
  เรียกชําระเงินคาหุนสามัญงวดที่ 2 อีก 40%       
 12 เงินสด (10,000 x 35)   350,000 -   
                    ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ    350,000 - 
  เรียกชําระเงินคาหุนที่เหลืออีก 35%       
  ทุนหุนสามัญใหจอง  1,000,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ    1,000,000 - 
  ออกใบหุนใหผูซ้ือหุนที่จายชําระคาหุนครบแลว      

 
 จากตัวอยางที่ 5.4 ณ วันจองซื้อหุนมีการเรียกรับชําระเงินคาหุนบางสวน ซ่ึงการ
บันทึกบัญชีจะบันทึกรับเงินสดตามที่ไดรับเงินสดจริง และตองตั้งลูกหนี้คาหุนตามยอดที่ยังคง
คางอยู หลังจากนั้นจึงบันทึกการออกใบหุนใหผูจองซื้อหุนเมื่อบริษัทไดรับชําระคาหุนครบแลว 
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  2.2.2 เงินที่เรียกชําระถือเปนเงินมัดจําในการจองหุน ณ วันที่จองซื้อหุน
บริษัทไดเรียกชําระเงินคาหุนบางสวนโดยใหถือเปนเงินมัดจําในการจองหุน ดังนั้นในการเรียก
เก็บเงินมัดจําคาหุนจะเรียกเก็บเงินมัดจําเทาใดก็ไดไมจําเปนตองเรียกเก็บครั้งแรกไมนอยกวา 
25% เพราะไมใชคาหุน เงินมัดจําที่เรียกเก็บนี้เปนหนี้สินของบริษัทจะถูกโอนไปเปนเงินคาหุน
เมื่อบริษัทเรียกชําระเงินคาหุนงวดที่ 1 และในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนจองซื้อหุนและจายเงินคาจอง
หุนเกินกวาจํานวนที่จดทะเบียนไว บริษัทจะทําการคืนเงินคาจองหุนใหกับผูจองที่ไมไดสิทธิใน
การถือหุน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่ 5.5  ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและจําหนายหุนของบริษัท สะดวก จํากัด  
25x1 
ม.ค.   2 จดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 10,000  หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100  บาท   

 5 เปดใหจองซื้อหุนสามัญ ในราคาหุนละ 120 บาท โดยเรียกรับชําระเงินมัดจําคาหุนใน
วันนี้ หุนละ 20 บาท มีผูจองซื้อหุนมาทั้งหมด 11,000 หุน 

10 รับชําระคาหุนงวดแรก 50% ของราคาตามมูลคาหุน 
15 รับชําระคาหุนที่เหลือทั้งหมด พรอมทั้งออกใบหุนใหกับผูถือหุนสามัญ  

 
การคํานวณ  การเรียกชําระเงินคาหุนสามัญ 
เรียกชําระเงินงวดแรก 50% =  50% ของราคาตามมูลคาหุน + สวนเกินมูลคาหุนหุน 
 =    (50% x100) + 20 
 =     70 บาทตอหุน 
เรียกชําระเงินคาหุนงวดสุดทาย 50% =     50% ของราคาตามมูลคาหุน 
 =    (50% x 100)  
 =     50 บาทตอหุน 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 2 บันทึกความทรงจํา : จดทะเบียนหุนสามัญ         

ม.ค.  จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท      
 5 เงินสด (11,000 x 20)  220,000 -   
                    เงินมัดจําคาจองหุนสามัญ    220,000 - 
  ใหจองหุนสามญัในราคาหุนละ 120 บาท โดย

เรียกเก็บเงินคาจองหุน ๆ ละ 20 บาท 

     

  ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ (10,000 x 120)  1,200,000 -   
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (ผลตาง)    200,000 - 
                  ทุนหุนสามัญใหจอง (10,000 x 100)    1,000,000 - 
  ใหจองหุนสามัญในราคาหุนละ 120 บาท       

  เงินมัดจําคาจองหุนสามัญ (1,000 x 20)  20,000 -   
                    เงินสด    20,000 - 
  คืนเงินมัดจําคาจองหุนใหผูจองซื้อหุนที่

ไมไดรับสิทธิเปนผูถือหุน 
     

 10 เงินมัดจําคาจองหุนสามัญ (10,000 x 20)  200,000 -   
  เงินสด [(10,000 x 70) – 200,000]  500,000 -   

                    ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ    700,000 - 
  เรียกชําระเงินคาหุนสามัญงวดแรก 50%       
 12 เงินสด (10,000 x 50)   500,000 -   
                    ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ    500,000 - 
  เรียกชําระเงินคาหุนที่เหลืออีก 50%       
  ทุนหุนสามัญใหจอง  1,000,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ    1,000,000 - 
  ออกใบหุนใหผูซ้ือหุนที่จายชําระคาหุนครบแลว      

 



 184 

 3.  การจําหนายหุนเปนหนวยรวม  เปนการจําหนายหุน 2 ชนิดที่นํามารวมกันใน
ราคาที่กําหนด โดยที่ไมสามารถแยกหุนแตละชนิดออกจําหนายจากกันได เชน การนําหุนสามัญ 
2 หุนกับหุนบุริมสิทธิ 1 หุน รวมกันเปน 1 หนวยรวม หรืออาจนําหุนสามัญ 1 หุนกับหุนกู 1 หุน
รวมกันเปน 1 หนวยรวม เปนตน การบันทึกบัญชีตองบันทึกราคาของหุนแตละชนิดดวยมูลคา
ยุติธรรมซึ่งมูลคายุติธรรม เปนจํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ปญหาการบันทึกบัญชี สําหรับการ
จําหนายหุนเปนหนวยรวมโดยกําหนดราคาเดียว คือ การแบงมูลคาของหุนทั้ง 2 ชนิดซึ่งอาจทํา
การแบงมูลคาของหุนโดยพิจารณาไดดังนี้  
  3.1 ถาทราบมูลคายุติธรรมของหุนทั้ง 2 ชนิด ใหแบงมูลคาของการจําหนายหุน 
โดยใชสัดสวนของมูลคายุติธรรมของหุนทั้ง 2 ชนิดเปนเกณฑในการคํานวณ  
 
ตัวอยางที่ 5.6  บริษัท รัศมี จํากัด จําหนายหุนเปนหนวยรวม โดย 1 หนวยรวมประกอบดวย   
หุนสามัญ 2 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท และหุนบุริมสิทธิ 1 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 
50 บาท  บริษัทจําหนายไป 200 หนวย ในราคาหนวยละ 270 บาท ถาหุนสามัญมีมูลคายุติธรรม
หุนละ 120 บาท และหุนบุริมสิทธิมีมูลคายุติธรรมหุนละ 60 บาท  
การคํานวณ  มูลคายุติธรรมรวม 
 มูลคายุติธรรมของหุนสามัญ (200 x 2 x 120) = 48,000  บาท 
 มูลคายุติธรรมของหุนบุริมสิทธิ (200 x 1 x 60) = 12,000  บาท 
 มูลคายุติธรรมรวม = 60,000  บาท 
หาเงินสดจากการจําหนายหุนเปนหนวยรวม (200 x 270) = 54,000  บาท 
แบงมูลคาขายโดยใชสัดสวนของมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ 

 มูลคาของหุนสามัญ (54,000 x 
60,000
48,000 ) = 43,200  บาท 

 มูลคาของหุนบุริมสิทธิ (54,000 x 
60,000
12,000 ) = 10,800  บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินสด   54,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (200 x 2 x 100)    40,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  

                  (43,200 – 40,000) 
   3,200 - 

                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (200 x 1 x 50)    10,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 

                  (10,800 – 10,000) 
   800 - 

  จําหนายหุนเปนหนวยรวม      
 
  3.2 ถาทราบมูลคายุติธรรมของหุนเพียงชนิดเดียว ใหใชมูลคายุติธรรมของหุนที่
ทราบมูลคายุติธรรมเปนราคาของหุนชนิดนั้น  
 
ตัวอยางที่ 5.7  จากตัวอยางที่ 5.6  สมมติวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญราคาหุนละ 120 บาท แต
ไมทราบมูลคายุติธรรมของหุนบุริมสิทธิ 
การคํานวณ   
หามูลคาจําหนายหุนบุริมสิทธิ 
 มูลคาจําหนายหุนรวม(200 x 270) = 54,000  บาท 
 หัก มูลคายุติธรรมของหุนสามัญ (200 x 2 x 120) = 48,000  บาท 
 มูลคาจําหนายหุนบุริมสิทธิ =   6,000  บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินสด   54,000 -   
  สวนต่ํากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ  4,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (200 x 2 x 100)    40,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  

                  (48,000 – 40,000) 
   8,000 - 

                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (200 x 1 x 50)    10,000 - 
  จําหนายหุนเปนหนวยรวม      

 
  3.3 ถาไมทราบมูลคายุติธรรมของหุนทั้ง 2 ชนิด ใหแบงมูลคาของการจําหนาย
หุน โดยใชสัดสวนของมูลคาราคาตามมูลคาหุนของหุนทั้ง 2 ชนิดเปนเกณฑในการคํานวณ 
ตอมาเมื่อทราบมูลคายุติธรรมของหุนชนิดใดชนิดหนึ่งจึงปรับสวนเกินมูลคาหุนหุนหรือ      
สวนต่ํากวามูลคาหุนใหถูกตอง  
 
ตัวอยางที่ 5.8  จากตัวอยางที่ 5.6  สมมติวาไมทราบมูลคายุติธรรมของหุนทั้ง 2 ชนิด  
การคํานวณ  หาราคาตามมูลคาหุนรวม 
 ราคาตามมูลคาหุนของหุนสามัญ (200 x 2 x 100) = 40,000  บาท 
 ราคาตามมูลคาหุนของหุนบุริมสิทธิ (200 x 1 x 50) = 10,000  บาท 
 ราคาตามมูลคาหุนรวม = 50,000  บาท 
หาเงินสดจากการจําหนายหุนเปนหนวยรวม (200 x 270) = 54,000  บาท 
แบงมูลคาขายโดยใชสัดสวนของมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ 

 มูลคาของหุนสามัญ (54,000 x 
50,000
40,000 ) = 43,200  บาท 

 มูลคาของหุนบุริมสิทธิ (54,000 x 
50,000
10,000 ) = 10,800  บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินสด   54,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (200 x 2 x 100)    40,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  

                  (43,200 – 40,000) 
    

3,200 
 
- 

                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (200 x 1 x 50)    10,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 

                  (10,800 – 10,000) 
    

800 
 
- 

  จําหนายหุนเปนหนวยรวม      
 
 4. การนําหุนแลกเปล่ียนสินทรัพยอ่ืนท่ีมิใชเงินสด  การบันทึกรายการนําหุน
ออกจําหนายโดยไดรับคาหุนเปนสินทรัพยอ่ืนที่มิใชเงินสดตองพิจารณาวาจะใชมูลคาตลาดของ
สินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของหุนในการบันทึกบัญชี  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนาเชื่อถืออยาง
สมเหตุสมผล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  4.1   ถาทราบราคาตลาดของสินทรัพยใหใชราคาตลาดของของสินทรัพยในการ
บันทึกบัญชี  
 
ตัวอยางที่ 5.9  บริษัท อาญา จํากัด นําหุนสามัญจํานวน 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักร ซ่ึงมีราคาตลาด 125,000 บาท  
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เครื่องจักร   125,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (1,000 x 100)    100,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(ผลตาง)    25,000 - 
  นําหุนสามัญแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักร      

 
  4.2 ถาทราบราคาตลาดของหุนใหใชราคาตลาดของหุนในการบันทึกบัญชี  
 
ตัวอยางที่ 5.10  จากตัวอยางที่ 5.9  สมมติวาไมทราบราคาตลาดของเครื่องจักร แตในวันนี้     
หุนสามัญมีราคาตลาดหุนละ 110 บาท  
 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เครื่องจักร   110,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (1,000 x 100)    100,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(1,000x10)    10,000 - 
  นําหุนสามัญแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักร      

 
  4.3 ถาไมทราบราคาตลาดของสินทรัพยและราคาตลาดของหุน ใหบริษัทวาจาง
ผูประเมินราคาอิสระจากภายนอกเปนผูประเมินมูลคายุติธรรมเพื่อใชในการบันทึกบัญชี  
 
ตัวอยางที่ 5.11  จากตัวอยางที่ 5.9  สมมติวาไมทราบราคาตลาดของเครื่องจักรและราคาตลาด
ของหุน แตผูประเมินอิสระไดประเมินราคาเครื่องจักรเทากับ 105,000 บาท และคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบดวย 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เครื่องจักร   105,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (1,000 x 100)    100,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(1,000x10)    5,000 - 
  นําหุนสามัญแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักร      

 
 5.  การชําระคาบริการดวยหุน  การนําหุนออกชําระคาบริการ เชน คาจัดตั้งบริษัท คา
ทนายความ เปนตน ดังนั้นคาบริการที่เกิดขึ้นไดมีการตกลงคาบริการอยางชัดเจนจึงใหใชราคา
คาบริการเปนเกณฑการบันทึกบัญชี 
 
ตัวยางที่ 5.12  บริษัท กุศล จํากัด นําหุนสามัญจํานวน 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 50 บาท 
มาชําระคาทนายความกอตั้งบริษัท ราคา 54,000 บาท ในวันนี้ราคาตลาดของหุนสามัญมีมูลคา
หุนละ 60 บาท 
 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท   54,000 -   
                    ทุนหุนสามัญ (1,000 x 50)    50,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(ผลตาง)    4,000 - 
  นําหุนสามัญแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักร      
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คาใชจายในการจําหนายหุน 
 
 การออกหุนจําหนายจะมีคาใชจายตาง ๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก  ไดแก  คาธรรมเนียม 
จดทะเบียนทุน  คาธรรมเนียมทนายความ  คานายหนาและคาใชจายในการประกันการขาย 
คาใชจายในการพิมพและจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ คาใชจายในการจัดเตรียมการออกหุน 
คาใชจายในการโฆษณาหุน ในกรณีที่มีการขายหุนโดยใหบริษัทอื่นที่ทําหนาที่ค้ําประกันการขาย
หุน  คาสงเสริมการขายหุนทั้งหมดถือเปนคาใชจายในการจําหนายหุน  (stock  issue  cost)  
คาใชจายในการจําหนายหุนเปนจํานวนเงินไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทุนที่ไดรับเขามา  
การปฏิบัติในทางบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับคาใชจายในการจําหนายหุนสามารถทําได 3 วิธี ดังนี้ 
(ธารี หิรัญรัศมี, 2546, หนา 177) 
 1. นําคาใชจายในการจําหนายหุนไปหักกลบกับเงินทุนท่ีไดรับ ผูที่เห็นดวยกับวิธีนี้
ใหความเห็นวาคาใชจายเชนนี้เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว  แตยากที่จะแบงไปเปน
คาใชจายเพื่อหักกับรายไดในอนาคต  นอกจากนี้  เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายหุนนาจะเปน
ราคาที่แทจริงของทุนที่ออกจําหนาย  ดังนั้นตามวิธีนี้จะนําคาใชจายในการจําหนายหุนไปหัก
กลบกับสวนเกินมูลคาหุน  แตวิธีนี้อาจมีปญหาหากการจําหนายหุนมิไดมีสวนเกินมูลคาหุน  
หรือสวนเกินมูลคาหุนมีจํานวนต่ํากวาคาใชจายในการจําหนายหุน 
 2. ถือคาใชจายในการจําหนายหุนเปนคาใชจายตั้งพักเพื่อตัดจําหนาย สําหรับ
ชวงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม  ผูเห็นดวยกับวิธีนี้ใหความเห็นวาคาใชจายเชนนี้กอใหเกิดสินทรัพย
ไมมีตัวตนอยางหนึ่งขึ้นมาซึ่งสามารถตัดจําหนายเปนคาใชจายไปหักจากรายไดที่จะมีมาใน
อนาคตตามหลักการจับคูรายไดกับคาใชจาย 
  3. บันทึกคาใชจายในการจําหนายหุนเปนคาใชจายในงวดที่มีรายการนั้นเกิดขึ้น     
ผูเห็นดวยกับวิธีนี้ใหความเห็นวาคาใชจายเชนนี้มิไดกอใหเกิดประโยชนในอนาคต  จึงไมควร
ตั้งพักเพื่อตัดจําหนายเปนคาใชจายในอนาคต  สวนการบันทึกหักจากเงินรับคาหุนก็มีความไม
สะดวกบางประการหากมีการจําหนายหุนโดยไมมีสวนเกินมูลคาหุนหรือมีสวนเกินมูลคาหุนแต
จํานวนดังกลาวนอยกวาคาใชจายในการออกหุน 
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การริบหุน 
 
 การเรียกชําระคาหุนในงวดแรกตองไมนอยกวารอยละ 25 ของราคาตามมูลคาหุนจึง
จะทําการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได  หลังจากนั้นการรับชําระคาหุนก็จะมีเฉพาะเงินคาหุน        
ที่ยังสงใชไมครบราคาตามมูลคาหุนซึ่งเปนสวนที่ที่ประชุมใหญจะไดกําหนดใหสงใชตอไป  
หากที่ประชุมใหญมิไดกําหนดวางเงื่อนไขใด ๆ ไว  กรรมการบริษัทก็มีสิทธิที่จะเรียกใหผูถือหุน
ชําระคาหุนเมื่อใดก็ไดที่ตองการเงินทุนเพิ่มเติม  
 ถาเงินสงใชคาหุนตามเรียกนั้นผูถือหุนคนใดมิไดสงใชตามวันที่กําหนด ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1123  บัญญัติวา ถาผูถือหุนคนใดละเลยไมสงใชเงิน
ที่เรียกคาหุนตามวันกําหนด  กรรมการจะสงคําบอกกลาวดวยจดหมายลงทะเบียนไปรษณียไป
ยังผูนั้นใหสงใชเงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ยดวยก็ได  
 คําบอกกลาวอันนี้ใหกําหนดเวลาไปพอสมควรเพื่อใหใชเงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ย  
และตองบอกไปดวยวาใหสงใช  ณ  สถานที่ใด  อนึ่ง  ในคําบอกกลาวนั้นจะแจงไปดวยก็ไดวา
ถาไมใชเงินตามเรียก  หุนนั้นอาจจะถูกริบ  
 กฎหมายใหคิดดอกเบี้ยไดไมเกินรอยละ 15 ตอปแตถามิไดกําหนดไวก็ตองเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดคือรอยละ 7.5 ตอปทั้งนี้หากผูถือหุนไมสามารถสงใชคาหุนไดบริษัทตอง
สงคําบอกกลาวดวยจดหมายสงทางไปรษณียลงทะเบียนสองครั้ง  ครั้งแรกตองบอกลวงหนาไม
นอยกวา 21 วัน  และมีคําเตือนเรื่องการสงเงินคาหุนและดอกเบี้ย  สําหรับครั้งหลังไมจําเปนตอง
บอกกลาวลวงหนา 21 วัน  แตใหเวลาตามสมควร  ซ่ึงควรขึ้นกับจํานวนเงิน  และควรมีคําเตือน
ระบุไปพรอมกับจดหมายเรื่องการริบหุน  
 มาตรา 1124 บัญญัติวา ถาในคําบอกกลาวมีขอแถลงความถึงการริบหุนดวยแลว 
หากเงินคาหุนที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ยยังคงคางชําระอยูตราบใด กรรมการจะบอกริบหุนนั้น ๆ 
เมื่อใดก็ได 
 มาตรา  1125  บัญญัติวา หุนที่ถูกริบแลวนั้นใหเอาออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา  
ไดจํานวนเงินเทาใดใหเอาหักใชคาหุนที่เรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ  ถายังมีเงินเหลือเทาใดตอง
สงคืนใหแกผูถือหุนนั้น (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2548, หนา 358) 
 ดังนั้นหุนที่ริบมานั้นตองมีการนําออกจําหนาย  เนื่องจากตามกฎหมายในประเทศไทย  
หามมิใหบริษัทรับซื้อหุนของตนเองไว  เพราะการทําเชนนั้นก็คือการลดทุนวิธีหนึ่ง  ถาการนํา
หุนออกจําหนายไดเงินไมพอกับคาหุนที่เรียกใหชําระพรอมทั้งดอกเบี้ยก็สามารถเรียกสวนที่
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ขาดจากผูถือหุนที่ถูกริบ  และในทางตรงขาม  ถามีเงินเหลือก็ควรสงคืนแกผูถือหุนที่ถูกริบ     
นั้นดวย   
   
ตัวอยางที่ 5.13  บริษัท โกศล จํากัด นําหุนสามัญจํานวน 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 
บาท ออกจําหนายในราคาหุนละ 110 บาท มีการเรียกเก็บเงินคาหุน 3 งวด ๆ ละ 50% 20% และ 
30% ตามลําดับ หลังจากผูถือหุนชําระมูลคาหุนงวดแรกแลว ไดมีการเรียกชําระคาหุนงวดที่ 2  
ปรากฏวามีผูถือหุนจํานวน 100 หุน ไมสามารถชําระคาหุนได บริษัทมีมติใหริบหุนดังกลาวแลวนํา
ออกขายทอดตลาดในราคาหุนละ 104 บาท เสียคาใชจายในการขายทอดตลาด 120 บาท เงินที่เหลือ
ทั้งหมดหลังหักผลขาดทุน และคาใชจายแลวถามีเงินเหลือบริษัทจะไดคืนใหแกผูถือหุนที่ถูกริบ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 30 ทุนหุนสามัญใหจอง (100 x 100)   10,000 -   
มี.ค.  สวนเกนิมูลคาหุนหุนสามัญ (100 x 10)  1,000 -   

                  ลูกหนี้คาจองหุนสามัญ (100 x 50)    5,000 - 
                    เจาหนี้ผูถือหุนทีถู่กริบ (100 x 60)    6,000 - 

  ยกเลิกหุนที่ถูกริบจํานวน 100 หุน      
 30 เงินสด (100 X 104)  10,400 -   
  เจาหนี้ผูถือหุนที่ถูกริบ [100 x (110 – 104)]  600 -   
                    ทุนหุนสามัญ (100 x 100)    10,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(100 x 10)    1,000 - 

  ขายหุนที่ถูกรบิและหกัสวนขาดจากผูถือหุน
ที่ถูกริบ 

     

  เจาหนี้ผูถือหุนที่ถูกริบ  120 -   
                  เงินสด    120 - 
  จายคาใชจายในการริบหุน      
  เจาหนี้ผูถือหุนที่ถูกริบ (6,000  - 600 - 120)  5,280 -   
                  เงินสด    5,280 - 
  คืนเงินที่เหลือใหผูถือหุนที่ถูกริบ      
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การเปลี่ยนจากหางหุนสวนเปนบริษัท 

 
 หางหุนสวนที่ดําเนินกิจการประสบความสําเร็จอาจจะเลือกที่จะขยายกิจการไปเปน
บริษัทเนื่องจากสามารถระดมเงินทุนไดมากกวาและความรับผิดในหนี้สินของบริษัทมีจํานวน
จํากัด ดังนั้นในการเปลี่ยนจากหางหุนสวนเปนบริษัทตองดําเนินการจัดตั้งใหถูกตองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามที่กลาวไว และรับโอนสินทรัพย หนี้สินของหางหุนสวน
โดยชําระการโอนดวยหุนทุนของบริษัท ซ่ึงผูเปนหุนสวนจะนําไปแบงกันตามสิทธิสวนไดเสีย
ของผูเปนหุนสวนเปนการสิ้นสุดของหางหุนสวน และผูเปนหุนสวนจะมีสถานภาพเปนผูถือหุน
ของบริษัท ทั้งนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากหางหุนสวนเปนบริษัทมีดังนี้ 
 1.  การใชสมุดบัญชีชุดใหมเปนสมุดบัญชีของบริษัท  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1.1  ดานหางหุนสวน มีขั้นตอนการปฏิบัติทางบัญชี ดังนี้ 
  1.1.1   ปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สิน  ตามราคาที่บริษัทจะรับโอนไป 
ผลตางจากการปรับปรุงใหโอนเขาบัญชีทุนของผูเปนหุนสวน โดยแบงตามอัตราสวนแบง   
กําไรขาดทุน 
  1.1.2  คํานวณหาคาความนิยมหรือเงินที่จะคืนใหแกผูเปนหุนสวน โดย
คํานวณมูลคาหุนที่โอนตามราคาตลาดของหุนทุน ณ วันใด เปรียบเทียบกับมูลคาของกิจการที่
รับโอนมา ถามูลคาหุนที่โอนนี้สูงกวามูลคาของกิจการที่รับโอนมาจะถือเปนคาความนิยมที่
เกิดขึ้น แตถามูลคาหุนที่โอนนี้ต่ํากวามูลคาของกิจการที่รับโอนมา สวนตางในกรณีนี้จะถือเปน
การคืนเงินใหกับหุนสวนแตละคนตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน แตในกรณีที่การรับโอนหุน
ของบริษัทใหแกหุนสวนในราคามูลคาก็ตองใชมูลคาเปรียบเทียบกับมูลคาของกิจการที่รับโอนมา 
แลวแบงใหแกผูเปนหุนสวนตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน การคํานวณสามารถทําไดดังนี้ 
 
 ถาสูงกวามูลคาหุนที่โอน  (ราคาตลาด)  = XX 
 หัก  ทุนเดิมของหางหุนสวน ± ทุนที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  หรือลดลง –  เงินสดที่หางไมไดโอนไป = XX 
 คาความนิยม    = XX
 ถาต่ํากวามูลคาหุนที่โอน  (ราคาตลาด)  = XX 
 หัก  ทุนเดิมของหางหุนสวน ± ทุนที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  หรือลดลง – เงินสดที่หางไมไดโอนไป = XX
    เงินสด   = XX 
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  1.1.3   ปดบัญชีสินทรัพย และหนี้สินหลังปรับปรุงแลว เพื่อแลกกับใบหุน 
  1.1.4 นําใบหุนที่ไดรับจายคืนทุนใหแกผูถือหุนสวน (ในกรณีที่มีการโอน
สินทรัพย และหนี้สินทั้งหมด ทุนของผูเปนหุนสวนเหลืออยูเทาใดก็ใหคืนตามนั้น แตในกรณีที่
ไมไดโอนสินทรัพย และหนี้สินทั้งหมด โดยยกเวนเงินสดจะแบงตามอัตราสวนแบงกําไร
ขาดทุน) 
 1.2 ดานบริษัทจํากัด มีขั้นตอนการปฏิบัติทางบัญชี ดังนี้ 
 1.2.1 รับโอนกิจการจากหางหุนสวน โดยออกเปนหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิให 
 1.2.1 นําหุนที่เหลือออกขายตอไป 
 
ตัวอยางที่  5.14  ใชสมุดบัญชีชุดเดิมของหางหุนสวนเปนสมุดบัญชีของบริษัท  จา และ มร เปน
หุนสวนกัน แบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 3:2 ตอมาในวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ทั้งสองได
ตกลงขยายกิจการจากหางหุนสวน จา มร ใหเปนบริษัทเทพสินจํากัด งบดุลของหางหุนสวน  
จามร มีดังนี้ 

หางหุนสวน จามร 
งบดุล 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x2 
                                         สินทรัพย (หนวย:บาท) 

เงินสด  40,000 
ลูกหนี้ 140,000  
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,000 130,000 
สินคาคงเหลือ  60,000 
ที่ดิน  100,000
  330,000 

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
เจาหนี้  40,000 
ทุน – จา 160,000  
ทุน – มร 130,000 290,000
  330,000 
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ในการเปลี่ยนกิจการครั้งนี้ไดมีการปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินใหม ดังนี้ สินคา
ใหมีราคาเหลือเพียง 50,000 บาท และที่ดินใหมีราคาเพิ่มขึ้นอีก 60,000 บาท บริษัทไดรับโอน
สินทรัพย และหนี้สินทั้งหมดยกเวนเงินสด (โดยมีสินทรัพย และหนี้สินอื่นรับโอนในราคาทุน) 
 บริษัทเทพสินจํากัด มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญทั้งหมด จํานวน 6,000 หุน ๆ ละ 
100 บาท ในการรับโอนกิจการจากหางหุนสวนมาเปนบริษัทนี้ กิจการไดออกหุนสามัญให
จํานวน  4,000 หุน ในราคามูลคา หุนที่เหลือบริษัทไดนําออกขายในราคาหุนละ 120 บาท 
การคํานวณหาคาความนิยมทําไดดังนี้   
 มูลคาหุนที่รับโอน (4,000 x 100) = 400,000   
 หัก  ทุนเดิม (290,000) +  ทุนที่ปรับปรุง  
    (50,000)  -  เงินสดที่ไมไดโอน  (40,000) = 300,000   
   คาความนิยม  =        100,000   
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31 ที่ดิน  60,000 -   
ธ.ค.                  สินคาคงเหลือ    10,000 - 

                    ทุน - จา (50,000 x 3/5)    30,000 - 
                  ทุน - มร (50,000 x 2/5)    20,000 - 

  ปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินกอนเปลี่ยน 
กิจการเปนบริษัทจํากดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  คาความนิยม  100,000 -   
                   ทุน – จา     60,000 - 
                   ทุน – มร    40,000 - 

  บันทึกคาความนิยม โดยแบงเขาบัญชีทุน 
จา และทุน มร 
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31 ทุน - จา (400,000 x 3/5)  240,000 -   
ธ.ค.  ทุน - มร (400,000 x 2/5)  160,000 -   

                   ทุนเรือนหุน  (40,000 x 100)    400,000 - 
  เปลี่ยนบัญชีทนุผูเปนหุนสวนใหเปนหุน

สามัญ 
     

  ทุน – จา  (160,000 + 90,000 – 240,000)                10,000 -   
  ทุน – มร  (130,000 + 60,000 – 160,000)  30,000 -   

                  เงินสด    40,000 - 
  จายเงินสดคืนทุนที่เหลือใหแกผูเปนหุนสวน      
  เงินสด  (2,000 x 120)  240,000 -   
                 ทุนเรือนหุน  (2,000 x 100)    200,000 - 
                 สวนเกินมูลคาหุน  (2,000 x 20)    40,000 - 
  นําหุนที่เหลือออกขายในราคาหุนละ120บาท      
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บริษัท  เทพสิน  จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x2 
(หนวย:บาท) 

                      สินทรัพย  
เงินสด  (40,000 – 40,000 + 220,000)  220,000 
ลูกหนี้ 140,000  
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,000 130,000 
สินคาคงเหลือ  (60,000 – 10,000)  50,000 
ที่ดิน  (100,000 + 60,000)  160,000 
คาความนิยม  100,000
  660,000 

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
เจาหนี้  40,000 
ทุนเรือนหุน (400,000 + 200,000) 600,000  
สวนเกินมูลคาหุน 20,000 620,000
  660,000 
  
 2.  การใชสมุดบัญชีของหางหุนสวนเปนสมุดบัญชีของบริษัทตอไป  มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติทางบัญชี  ดังนี้ 
 2.1   ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย และหนี้สินตามราคาที่บริษัทจะรับโอน ผลตางจาก
การปรับปรุงใหนําไปเขาบัญชีทุนของผูเปนหุนสวน โดยแบงตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 
 2.2   คํานวณหาคาความนิยมหรือเงินที่จะคืนใหแกผูเปนหุนสวนเหมือนกับวิธีที่ 1 
แลวแบงใหแกผูเปนหุนสวนตามอัตราสวนแบงกําไรขาดทุน 
 2.3 โอนปดบัญชีทุนของผูเปนหุนสวนทุกคนไปยังบัญชีทุนหุนสามัญ หรือ
บัญชีทุนหุนบุริมสิทธิ ตามราคาตลาดของหุนทุนในวันที่รับโอน 
 2.4   เงินสดที่กิจการมีอยูตองคืนใหแกผูเปนหุนสวนตามยอดบัญชีทุนแตละคน
เทาที่เหลืออยู แตถามีความจําเปนตองเรียกเงินสดคืนจากหุนสวน เพื่อใหการปดบัญชีทุนของ
หุนสวนแตละคนหมดไป 
 2.5  บริษัทนําหุนที่เหลือออกขายใหแกบุคคลภายนอกตอไป 
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ตัวอยางที่ 5.15  จากตัวอยางที่ 5.14  ใชสมุดบัญชีชุดเดิมของหางหุนสวนเปนสมุดบัญชีของ
บริษัท  จา และ มร เปนหุนสวนกัน แบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวน 3:2 ตอมาในวันที่ 31 
ธันวาคม 25x2 ทั้งสองไดตกลงขยายกิจการจากหางหุนสวน จา มร ใหเปนบริษัทเทพสินจํากัด 
งบดุลของหางหุนสวน จา มร มีดังนี้ 
ดานหางหุนสวน การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31 ที่ดิน  60,000 -   
ธ.ค.                  สินคาคงเหลือ    10,000 - 

                    ทุน - จา     30,000 - 
                  ทุน - มร     20,000 - 

  ปรับปรุงสินทรัพย และหนี้สินกอนเปลี่ยน 
กิจการเปนบริษัทจํากดั 

     

  คาความนิยม  100,000 -   
                   ทุน – จา     60,000 - 

                   ทุน – มร    40,000 - 
  บันทึกคาความนิยม โดยแบงเขาบัญชีทุน  

จา และทุน มร 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  10,000 -   
  เจาหนี ้  40,000 -   
  ทุนเรือนหุน  (4,000 x 100)  400,000 -   
                   ลูกหนี ้    140,000 - 
                   สินคาคงเหลือ    50,000 - 
                   ที่ดิน    160,000 - 
                   คาความนิยม    100,000 - 
  โอนสินทรัพย และหนี้สินเพือ่แลกกับ 

หุนสามัญจํานวน 4000 หุน ๆ 100 บาท 
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31 ทุน - จา (400,000 x 3/5)  240,000 -   
ธ.ค.  ทุน - มร (400,000 x 2/5)  160,000 -   

                   ทุนเรือนหุน      400,000 - 
  แบงหุนสวนใหแกหุนสวนตามอัตรา 

สวนแบงกําไรขาดทุน 
  

 
 
 

 
 

 
 

  ทุน – จา  (160,000 + 90,000 – 240,000)               10,000 -   
  ทุน – มร  (130,000 + 60,000 – 160,000)  30,000 -   
                  เงินสด    40,000 - 
  จายเงินสดคืนทุนที่เหลือใหแกผูเปนหุนสวน      
 
ทางดานบริษทั  การบันทึกบัญชีเปนดังนี ้

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31       
ธ.ค.  ลูกหนี ้  140,000 -   

  สินคาคงเหลือ  50,000 -   
  ที่ดิน  160,000 -   

  คาความนิยม  100,000 -   
                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    10,000 - 
                  เจาหนี ้    40,000 - 
                  ทุนเรือนหุน  (4,000 x 100)    400,000 - 
  ออกหุนสามัญ 4,000 หุน ๆ ละ 100 บาท  

เพื่อแลกกับสนิทรัพย และหนี้สิน 
ของหางหุนสวน 
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31 เงินสด (2,000 x 120)  240,000 -   
ธ.ค.                  ทุนเรือนหุน  (2,000 x 100)    200,000 - 

                  สวนเกินมูลคาหุน (2,000 x 20)    40,000 - 
  นําหุนที่เหลือออกขายในราคาหุนละ120บาท      

 
บริษัท  เทพสิน  จํากัด 

งบดุล 
ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x2 

(หนวย:บาท) 
                      สินทรัพย  

เงินสด    220,000 
ลูกหนี้ 140,000  
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,000 130,000 
สินคาคงเหลือ    50,000 
ที่ดิน    160,000 
คาความนิยม  100,000
  660,000 

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
เจาหนี้  40,000 
ทุนเรือนหุน (400,000 + 200,000) 600,000  
สวนเกินมูลคาหุน 20,000 620,000
  660,000 
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สรุป 
 
 บริษัทจํากัดเปนกิจการที่ตองจดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย โดยมีผูเริ่มกอการจัดตั้งตั้งแต 7 คนขึ้นไป สวนบริษัทมหาชนเปนกิจการที่จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 โดยมีผู
เริ่มกอการตั้งแต 15 คนขึ้นไป ทั้งนี้ทุนของบริษัทไดแบงออกเปนหุน แตละหุนตองมีมูลคา
เทากัน ซ่ึงเรียกวาหุนทุน ไดแก หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ  ผูถือหุนรับผิดชอบตอหนี้สินของ
บริษัทจํากัดจํานวนเพียงไมเกินจํานวนคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือเทานั้น และ
คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือเปนสาระสําคัญ 
 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจําหนายหุน ไดแก การจําหนายหุนเปนเงินสด   การ
จําหนายหุนโดยใหจอง การจําหนายหุนเปนหนวยรวม การนําหุนแลกเปลี่ยนสินทรัพยอ่ืนที่มิใช
เงินสด และการชําระคาบริการดวยหุน ทั้งนี้การจําหนายหุนสามารถจําหนายได 3 ราคา คือ 
ราคาตามมูลคา ราคาสูงกวามูลคา ราคาต่ํากวามูลคา ตามกฎหมายไทย ไมอนุญาตใหขายหุนต่ํา
กวามูลคาหุนยกเวนบริษัทมหาชน และในกรณีจําหนายหุนโดยการใหจองอาจเรียกเก็บเงินคา
หุน ได 2 วิธี คือ เงินที่เรียกชําระถือเปนการชําระคาหุนบางสวน และเงินที่เรียกชําระถือเปน          
เงินมัดจําในการจองหุน ซ่ึงบริษัทจะออกใบหุนใหจนกวาจะชําระคาหุนครบ 
 คาใชจายในการจําหนายหุน เปนคาใชจายที่เกิดจากการออกหุน เชน คาจดทะเบียนหุน 
คาธรรมเนียม คานายหนา คาทนายความ เปนตน โดยมีวิธีปฎิบัติในทางบัญชี  3 วิธีไดแก         
นําคาใชจายในการจําหนายหุนไปหักกลบกับเงินทุนที่ไดรับ ถือคาใชจายในการจําหนายหุนเปน
คาใชจายตั้งพักเพื่อตัดจําหนาย และบันทึกคาใชจายในการจําหนายหุนเปนคาใชจายในงวดที่มี
รายการนั้นเกิดขึ้น 
 การริบหุน ในการเรียกเก็บเงินคาหุนเปนงวดนั้น ถาปรากฏวามีผูถือหุน คางชําระคาหุน
ไมวาในงวดใดก็ตาม ซ่ึงบริษัทไดติดตามทวงถามเปนเวลาหลายครั้งแลวก็ ผูถือหุนยังไม
สามารถชําระคาหุนนั้นได บริษัทจะทําการริบหุนดังกลาว  ทั้งนี้ในประเทศไทยหามมิใหถือหุน
ของตนเองดังนั้นเมื่อริบหุนมาแลวตองรีบนําออกจําหนายโดยเร็ว และหากเงินที่ไดรับจากการ
นําหุนที่ริบออกจําหนายไมพอกับคาหุนที่เรียกใหชําระพรอมทั้งดอกเบี้ยก็ใหเรียกเก็บสวนที่ขาด
จากผูถือหุนที่ถูกริบ แตหากมีเงินเหลือใหคืนเงินคาหุนที่ถูกริบใหกับผูถือหุนที่ถูกริบดวย 
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 การเปลี่ยนจากหางหุนสวนเปนบริษัท มีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากหาง
หุนสวนเปนบริษัท 2 วิธี คือ การใชสมุดบัญชีชุดใหมเปนสมุดบัญชีของบริษัท และการใชสมุด
บัญชีของหางหุนสวนเปนสมุดบัญชีของบริษัทตอไป  โดยไมวาจะใชการบันทึกบัญชีแบบใดก็
ตามตองทําการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินกอน จากนั้นคํานวณหาคาความนิยม และรับ      
ใบหุนแทนการจายคืนทุน 
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แบบฝกหดัทายบท 

 
1.  จงอธิบายความหมายของบริษัทจํากัดมาใหเขาใจ 
2.  ทุนของบริษัทจํากัดคืออะไร  แบงออกไดเปนชนิดใดบาง 
3.  การเรียกเก็บเงินคาหุนทําไดกี่วิธี  ในแตละวิธีบริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนเมื่อใด 
4.  การจําหนายหุนจําหนายไดกี่ราคา อะไรบาง จงอธิบายพรอมยกตัวอยางการบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั้งไปดวย 
5.  จงอธิบายความหมายของคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท และคาใชจายในการออกหุน 
6.  การริบหุนเกิดขึ้นไดกี่กรณี มีวิธีปฏิบัติไดกี่วิธี วิธีที่กฎหมายไทยกําหนดใหใชคือวิธีใด 

7.  วิธีการบัญชีในการเปลี่ยนจากกิจการหางหุนสวนเปนบริษัทจําก ัด ทําไดกี่วิธีอะไรบาง  และ
มีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร 
8.  บริษัทนารายณ จํากัด จัดตั้งบริษัทเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2542 จดทะเบยีนหุนสามัญ 10,000 หุน  
มูลคาหุนละ 100 บาท  หุนบุริมสิทธิ 8%  5,000 หุน  มูลคาหุนละ 100 บาท รายการเกี่ยวกับหุน
ทุนมีดังนี้ 
มี.ค.   5 ออกหุนสามัญจํานวน 3,000 หุน ใหนายทองพูน เพื่อแลกเปลี่ยนกับกจิการของเขา
 ดังนี้ สินคาคงเหลือ 50,000 บาท อาคาร 200,000 บาท ที่ดิน 150,000 บาท เจาหนี้ 
 30,000 บาท ราคาตลาดของหุนสามัญในวนันี้ราคาหุนละ 128 บาท 
        20 รับจองหุนสามัญ 5,000 หุน ในราคาหุนละ 120 บาท 
เม.ย.15 บริษัทไดเรียกเก็บเงินคาจองหุนสามัญ งวดแรก 30% ของมูลคาหุนบวกดวย
 สวนเกนิมูลคาหุน ซ่ึงผูจองหุนไดนําเงินมาชําระครบถวน 
        22 รับจองหุนบุริมสิทธิ จํานวน 3,000 หุน ในราคาสูงกวามูลคา 10% 
       25 ไดเรียกเก็บเงินงวดสุดทายจากผูส่ังจองหุนสามัญ ซ่ึงมีผูส่ังจองชําระครบถวน 
 ยกเวน นายสุด ซ่ึงจองหุนไว 500 หุน ไดแจงวาไมสามารถชําระคาหุนได สําหรับผู
 จองหุนที่ชําระคาหุนครบถวน บริษัทไดออกใบหุนใหในวันนี้ 
       27 บริษัทไดริบหุนของนายสุด และนําหุนดังกลาวออกขายทอดตลาดไดในราคาหุนละ 
 115 บาท เสียคาใชจายในการขาย 100 บาท หลังจากหักผลขาดทุนและคาใชจายใน
 การขายหุนที่ถูกริบนี้ เงินที่เหลือใหสงคืนนายสุด 
       29 ไดเรียกเก็บเงนิจากผูจองหุนบุริมสิทธิทั้งหมดในวนันี้  พรอมกับออกใบหุนให 
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      30 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญ 4 หุน รวมกับหุนบุริมสิทธิ 4 หุน ในราคารวม 950 บาท  
 ณ วนันี้หุนสามัญมีราคาตลาดหุนละ 130 บาท และหุนบุริมสิทธิมีราคาตลาดหุนละ 
 120 บาท บริษัทไดขายไปทั้งหมด 500 หนวย 
ใหทํา บันทึกรายการขางตนในสมดุรายวนัทั่วไป 
 
9.  บริษัท สารภี จํากัด ไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2541 โดยมีทุน
จดทะเบียนแบงเปนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และหุนบุริมสิทธิ 5%  1,000 หุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท และตอมาบริษัทไดออกจําหนายหุนดังกลาว เปนดังนี้ 
ม.ค. 12 หุนสามัญ 300 หุน ไดเสนอขายในราคาหุนละ 90 บาท และหุนบุริมสิทธ ิ5% 
 จํานวน 300 หุนในราคาหุนละ 120 บาท 
ม.ค. 17 มีผูจองหุนดังกลาวจนครบ และบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนเมื่อวันที่ 23 
 มกราคม 
ก.พ.   1 หุนสามัญ 400 หุน ไดเสนอขายในราคาหุนละ 80 บาท และกําหนดใหสงเงิน ณ วนั
 จองหุนละ 30 บาท และจะเรยีกใหชําระคาหุนเปน 2 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน 
       10 มีผูจองหุนสามัญที่เสนอขายเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธครบ และไดเรียกเก็บเงินสําหรับ
 งวดแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ ซ่ึงก็ไดรับชําระครบถวนบริษัทออกใบหุนชนิด
 ระบุช่ือผูถือให 
มี.ค.   1 บริษัทไดออกหุนสามัญ 200 หุน  ในราคาตามมูลคา เพื่อแลกกับเครื่องใชสํานักงาน
 ของบริษัทแหงหนึ่ง และออกหุนบุริมสิทธิ 5% 200 หุนเพื่อแลกกับสินคาที่มีราคา 
 19,000 บาท 
       20 บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิ 5%  300 หุน ในราคาตามมูลคา เพื่อแลกกับธุรกิจแหง
 หนึ่ง ซ่ึงมีรายการของสินทรัพยและหนี้สินในวันนี้ เปนดังนี้ เงินสด 10,000 บาท 
 สินคา 20,000 บาท สินทรัพยอ่ืน ๆ 10,000บาท เจาหนี้ 10,000 บาท คาใชจายคางจาย 
 3,000 บาท และทุน 27,000 บาท 
เม.ย. 1 บริษัทไดนําหุนที่เหลือทั้งหมดออกขายรวมกันเปนหนวยรวม ซ่ึงแตะละหนวย
 ประกอบดวย 1 หุนสามัญ และ 1 หุนบุริมสิทธิ 5% ในราคาหนวยละ 320 บาท ราคา
 ตลาดของหุนสามัญวันนี้หุนละ 120 บาท และหุนบุริมสิทธิหุนละ 140 บาท และมี  
 ผูจองหุนดังกลาวในวันที่ 10 เมษายน ครบถวน 
      10 จดทะเบียนเปนบริษัทจํากดั 
ใหทํา บันทึกรายการขางตนในสมดุรายวนัทั่วไปของบริษัท 
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  10.  ยอดคงเหลือตอไปนี้ ปรากฏอยูในงบดุลของบริษัท ส่ีสี จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x2 
 สินทรัพยหมุนเวียน 
  ลูกหนี้หุนสั่งจองบุริมสิทธิ    8,000 
 ทุนเรือนหุน 
  หุนบุริมสิทธิ 5% ชนิดสะสม มูลคาหุนละ 20 บาท จด 

ทะเบียน 8,000 หุน จําหนายและออกใบหุนแลว 2,600 หุน  52,000 
หุนใหจองและยังมิไดออกใบหุนให 600 หุน  12,000 

       64,000 
หุนสามัญ  ชนดิไมมีมูลคา จดทะเบยีน 10,000 หุน ออก 
จําหนายและออกใบหุนแลว 4,000 หุน ไมมีราคาที่กําหนด  17,000 

  สวนเกนิมูลคาหุนบุริมสิทธิ     5,000 
 
 บริษัท ส่ีสี จํากัด ออกใบหุนใหเมื่อมีการจายชําระคาหุนครบถวน การสั่งจองหุน
บุริมสิทธิมีดังนี้ 
  2,200  หุน   ในราคาตามมูลคา 
  1,000  หุน  ในราคาหุนละ 25 บาท 
 หุนสามัญที่ออกจําหนายไดจาํหนายเปนเงนิสด 
ใหทํา บันทึกรายการขางตนในสมดุรายวนัทั่วไป 
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