
 

บทที่ 6 
การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุน 

 
 หลังการจัดตั้งบริษัท สวนของผูถือหุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงสวนของผูเปนหุนสวน 
ไดแก ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน และกําไรสะสมทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากหุนทุนซื้อคืน สิทธิใน
การซื้อหุนทุน  การไถคืนหุนบุริมสิทธิ  การแปลงสภาพหุนบุ ริมสิทธิ  การปรับปรุงทุน            
การแบงแยกหุน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนของบริษัท  นอกเหนือจากผลกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินกิจการ  และผลของการปรับปรุงทุนใหมแลว หลักการเบื้องตน          
4 ประการ  ที่มักจะยึดถือปฏิบัติมีดังนี้ (พรชนก  รัตนไพจิตร, 2547, หนา 34) 

1. ควรบันทึกรายการและรายงานแหลงที่มาของสวนของผูถือหุนที่แตกตางกันไป
แยกจากกัน 

2. ควรจะรวบรวมขอมูลและรายงานเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีและตามกฎหมาย 

3. บริษัทจะไมรับรูกําไรหรือเพิ่มกําไรสะสมที่มีผลมาจากรายการหุนทุนที่เกิดขึ้น
ระหวางบริษัทกับผู ถือหุน  รายการหุนทุนซ้ือคืน  การเพิ่มสินทรัพยสุทธิของบริษัทอัน
เนื่องมาจากรายการที่เกี่ยวของกับทุน  รายการเหลานี้จะบันทึกในบัญชีสวนเกินทุนแทนที่จะ
บันทึกเปนกําไร  แตยอดลดลงในสินทรัพยสุทธิจะเดบิตไปยังบัญชีกําไรสะสมเพราะผลกระทบ
ของรายการดังกลาวจะเหมือนกับการแบงกําไรบางสวน 

4. การเพิ่มหุนทุนจดทะเบียน  การเปลี่ยนแปลงชนิดของหุนหรือการแปลงสภาพหุน  
เชน  จากหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ  จะไมกอใหเกิดกําไรหรือขาดทุนแตอยางใด เปนตน 

 
หุนทุนซื้อคืน  
  

 นักวิชาการใหความหมายหุนทุนซื้อคืน (treasury  stock) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 หุนทุนซื้อคืน หมายถึง หุนสามัญที่บริษัทไดเคยออกไปจําหนายใบหุนไปแลว ตอมา
บริษัทไดรับหุนสามัญดังกลาวกลับคืนมาและในปจจุบันยังถือครอบครองอยูในมือของบริษัท 
(นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 347) 
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 หุนทุนซื้อคืน หมายถึง หุนทุนของบริษัทที่ออกใบหุนใหกับผูถือหุนไปแลว ตอมา
ไดรับคืนและยังถือหุนอยูในมือโดยมิไดยกเลิกหุนทุนนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงไม
เปลี่ยนแปลง แตสวนของผูถือหุนจะลดตามจํานวนหุนทุนที่ไดรับคืนมา (สุริยุ  เมืองขุนรอง, 
ม.ป.ป., หนา5-11) 
 หุนทุนซื้อคืน หมายถึง หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิที่จําหนายและออกใบหุนไปแลว
ตอมาบริษัท ไดรับหุนเหลานี้คืนมา และเก็บรักษาไวโดยไมยกเลิกใบหุน(อิสรีย  โชววิวัฒนา, 
2547, หนา 8-17) 
 จากความหมายของหุนทุนซ้ือคืนดังกลาวขางตนสรุปไดวา หุนทุนซ้ือคืน หมายถึง 
หุนทุนของบริษัทที่จําหนายและอยูในมือบุคลภายนอกและบริษัทไดรับคืนมาโดยยังมิไดยกเลิก 
ใบหุน ซ่ึงหุนทุนซื้อคืน ไมมีสิทธิไดรับเวนเปนผลและไมมีสิทธิในการออกเสียงบริหารงานของ
บริษัท 
 การเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของทุนที่นํามาลงภายหลังการจัดตั้งบริษัท  อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการซื้อหุนทุนคืนมา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2534  มาตรา 66/1 
แกไขเพิ่มเติมโดย  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  บริษัทมหาชน
จํากัด  อาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนไดในกรณีตอไปนี้ (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2547, 
หนา 41) 
 1. บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือ
หุนซึ่งแกไขขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงนิปน
ผล  ซ่ึงผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
 2. บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

 หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน  รวมทั้งไมมี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 
 ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน  การ
จําหนายหุนที่ซ้ือคืน  และการตัดหุนที่ซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544  มีหลักปฏิบัติดังนี้ (สุรศักดิ์  
วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2547, หนา 162 - 170) 
 1. กอนการประชุมเพื่อแกไขขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลใหบริษัทซึ่งประสงคจะซื้อหุนคืนจากผูถือหุนบอก
กลาวการเสนอซื้อหุนคืนไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนดวยวา ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย
กับมติของที่ประชุมผูถือหุนของตนใหแกบริษัทได 
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 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยและประสงคจะขายหุนคืนใหบริษัท ตองแจงความ
ประสงคที่จะขายหุนของตนภายใน 5 วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติแกไขขอบังคับ 
 2.  ภายในเวลาสิบวันนับแตกําหนดเวลาตามขอ 1 วรรคสอง ส้ินสุดลง ใหบริษัทสง
คําเสนอซื้อหุนคืนแกผูถือหุน ซ่ึงแจงความประสงคที่จะขายหุนคืน โดยระบุราคาหุน หลักเกณฑ
ในการกําหนดราคาหุน วัน เวลา สถานที่ วิธีการซื้อหุนคืนและกําหนดเวลาที่จะซื้อหุนคืน 
 กําหนดเวลาที่จะซื้อหุนคืนตามวรรคหนึ่ง  ใหเ ร่ิมนับจากวันถัดจากวันครบ
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 10 วันแตไมเกิน 20 วัน 
 3.  ราคาหุนที่บริษัทเสนอซื้อแกผูถือหุนแตละรายตามขอ 2 ตองเปนราคาเดียวกัน
สําหรับหุนประเภทเดียวกัน โดยใหนํามูลคาตามบัญชี และมูลคาตลาดมาประกอบพิจารณา
กําหนดราคาหุนดวย 
 4.  ใหบริษัทเปดเผยขอมูลการซื้อหุนคืนดังตอไปนี้แกสาธารณชน 
 4.1 วัน เวลา สถานที่ที่มีการประชุมผูถือหุน และมติของที่ประชุมซึ่งแกไข
ขอบังคับขอบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล 
 4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหุน และจํานวนหุนของผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็น
ดวยกับมติที่ประชุมผูถือหุน และประสงคจะใหบริษัทซื้อหุนของตนคืน 
 4.3 ราคาหุน หลักเกณฑในการกําหนดราคาหุน วัน เวลา สถานที่ วิธีการซื้อหุนคืน 
และกําหนดเวลาที่จะซื้อหุนคืน 
 4.4 ผลกระทบตอผูถือหุน และบริษัทภายหลังการซื้อหุนคืน 
 4.5 กําหนดเวลาในการจําหนาย และตัดหุนที่ซ้ือคืน 
 การเปดเผยขอมูลใหกระทําโดยปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงานแหงใหญ และ
สํานักงานสาขาของบริษัท(ถามี)ในวันที่สงคําเสนอซื้อหุนคืน 
 ความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมิใหใชบังคับ ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับอื่นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับโครงการซื้อหุนคืน ซ่ึงมีรายการไมนอยกวาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง และบริษัทได
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับนั้นแลว 
 5.  เมื่อการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแลว ใหบริษัทมีหนังสือแจงรายละเอียดของจํานวนหุน
ที่บริษัทไดซ้ือคืนมาตอนายทะเบียนพรอมปดประกาศรายละเอียดดังกลาวไว ณ ที่ทําการ
สํานักงานแหงใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัท (ถามี) ภายในกําหนด 14 วันนับแตเมื่อการ
ซ้ือหุนในแตละครั้งเสร็จสิ้น 
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 บริษัทอาจจะไมปดประกาศรายละเอียดตามวรรคหนึ่งก็ได ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับอื่นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย กําหนดใหมีการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับหุนที่ซ้ือคืนมา ซ่ึงมีรายการไมนอยกวาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง และบริษัทได
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับนั้นแลว 
 6.  การซื้อหุนคืนตามมาตรา 66/1 (2) เมื่อบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพคลอง
สวนเกินใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 6.1  ใหพิจารณาสภาพคลองสวนเกินของบริษัทจากความสามารถของบริษัทใน
การชําระหนี้ที่จะถึงกําหนดไดภายใน 6 เดือนขางหนานับแตวันที่จะเริ่มซ้ือหุนคืน 
 6.2   ใหบริษัทจัดทําโครงการซื้อหุนคืนซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังนี้ 
  6.2.1 ขอมูลแสดงกําไรสะสมของบริษัทและความสามารถของบริษัทใน
การชําระหนี้ที่จะถึงกําหนดภายในหกเดือนขางหนานับแตวันที่จะเริ่มซ้ือหุนคืน 
 6.2.2   เหตุผลในการซื้อหุนคืน 
 6.2.3   จํานวนหุนที่จะซื้อคืน หลักเกณฑในการกําหนดราคาหุน วิธีการซื้อหุน 
และกําหนดเวลาที่จะซื้อหุนคืน ในกรณีหุนที่จะซื้อคืนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหนําราคาหุนเฉลี่ยยอนหลังสามสิบวันกอนวันที่บริษัทจะทําการ
เปดเผยขอมูลตามขอ 9 มาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุนดวย 
 6.2.4  ผลกระทบตอผูถือหุน และบริษัทภายหลังการซื้อหุนคืน 
 6.2.5  กําหนดเวลาในการจําหนาย และการตัดหุนที่ซ้ือคืน 
 7.  วิธีการซื้อหุนคืนตามขอ 6 ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 7.1   กรณีหุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และหุนที่จะซื้อคืนตามโครงการมีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด วิธีการ
ซ้ือหุนคืนอาจเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเสนอซื้อจากผู
ถือหุนเปนการทั่วไปก็ได 
 7.2   กรณีหุนที่จะซื้อคืนตาม 7.1 มีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมด หรือกรณีหุนที่ไมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ให
ซ้ือหุนคืนโดยเสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไป 
 การซื้อหุนคืนโดยวิธีการซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะตองมี
ระยะเวลาดําเนินการไมเกินหกเดือน 
 8.  การซื้อหุนคืนโดยเสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไป ใหดําเนินการ ดังนี้ 
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 8.1  ใหบริษัทสงคําเสนอซื้อไปยังผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวาสิบวันกอนวันเริ่ม
ซ้ือหุนคืนโดยหนังสือดังกลาวอยางนอยตองมีรายการดังนี้ 
 8.1.1  รายละเอียดของโครงการซื้อหุนคืน 
 8.1.2  จํานวน และราคาหุนที่บริษัทเสนอซื้อ 
 8.1.3  วัน เวลา สถานที่ และวิธีการแสดงเจตนาขายหุนคืนใหแกบริษัท และ
การสงมอบใบหุน 
 8.1.4  วิธีการจัดสรรหุน ในกรณีมีผูเสนอขายมากกวาหุนที่บริษัทประสงค
จะซื้อคืน ใหใชวิธีจัดสรรหุนที่รับซ้ือตามสัดสวนของจํานวนหุนที่เสนอขาย แตอาจมีการปดเศษ
จํานวนหุนที่รับซ้ือเพื่อใหผูถือหุนเหลือจํานวนหุนที่ไมไดรับจัดสรรเทากับหนวยการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยก็ได 
 8.1.5 วัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการชําระเงินคาหุนใหแกผูถือหุน 
  8.2  ราคาที่เสนอซื้อแกผูถือหุนแตละรายตองเปนราคาเดียวกันสําหรับหุน
ประเภทเดียวกัน 
  8.3  ระยะเวลาในการรับซื้อตองไมนอยกวาสิบวัน และไมเกินยี่สิบวัน 
   9.  ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามที่ระบุไวในขอ 6.2 แกสาธารณชนลวงหนาไมนอย
กวา 14 วันกอนวันซื้อหุนคืน ทั้งนี้ใหนําความในขอ 4 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 10.  เมื่อการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแลว ใหนําบทบัญญัติ ขอ 5 มาใชบังคับแกบริษัทโดย
อนุโลม 
 11.   การซื้อหุนตามโครงการซื้อหุนคืนครั้งใหมจะกระทําไดเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุนคืนครั้งหลังสุด 
 12.  ใหบริษัทจําหนายหุนที่ซ้ือคืนไดเมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตการซื้อหุนคืนใน
แตละคราวตามหมวด 1 หรือ หมวด 2 เสร็จสิ้น และตองจําหนายใหหมดภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในการซื้อหุนคืน ทั้งนี้ ตองไมเกินสามปนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จส้ินกอนที่จะมีการ
จําหนายหุนใหม 
 13.  วิธีการจําหนายหุนใหดําเนินการ  ดังนี้ 
   13.1  กรณีหุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ใหเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอขายตอประชาชน
เปนการทั่วไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
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 13.2  กรณีหุนที่ไมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ใหเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาด        
หลักทรัพย 
 14.  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ตองจําหนายหุนที่ซ้ือคืนใหหมดตามขอ 12 ถาบริษัท
ไมจําหนายหรือจําหนายไมหมดใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ซ้ือคืน 
และยังมิไดจําหนาย ทั้งนี้ใหบริษัทปดประกาศรายละเอียดดังกลาวไวที่ทําการสํานักงาน       
แหงใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัท (ถามี) และดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง                 
ทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันตัดหุนดังกลาว 
 บริษัทอาจจะไมปดประกาศรายละเอียดตามวรรคหนึ่งก็ได ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับอ่ืนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย กําหนดใหบริษัทเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายหุนที่ซื้อคืนมา ซ่ึงมีรายการไมนอยกวาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 
และบริษัทไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับนั้นแลว 
 การที่บริษัทซื้อหุนทุนคืนอาจดวยเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. บริษัทมีเงินสดคงเหลือ  และหุนทุนมีราคาซื้อขายในทองตลาดต่ํา  ทั้งนี้เพื่อที่จะ
เพิ่มสินทรัพยสุทธิของบริษัท (มิใชเพิ่มรายได)  โดยการซื้อหุนทุนคืนในราคาต่ํา  และตอมาขาย
หุนออกไปในราคาที่สูงขึ้น  การที่บริษัทถือหุนทุนซื้อคืนไวอาจทําใหเงินปนผลในอนาคตลดลง 

2. เพื่อนํามาใชเปนหุนตามโครงการใหสิทธิแกพนักงาน  โครงการโบนัส  และขาย
ใหแกพนักงานโดยตรงในกรณีที่หุนจดทะเบียนไดนําออกจําหนายหมดแลว 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยอ่ืน  หรือสินทรัพย 
4. เพื่อนํามาจายหุนปนผล 
5. เพื่อทําใหกําไรตอหุน (earnings per share) เพิ่มขึ้น 
6. เพื่อกําจัดผูถือหุนบางจําพวก 

 
การบันทึกบัญชีหุนทุนไดรับคืน 
  
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หามมิใหบริษัทเปนเจาของถือหุนของตนเองหรอื
รับจํานําหุนของตนเอง ยกเวนการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงินเมื่อมีกําไรสะสมและ
สภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาดานการเงิน ทั้งนี้
บริษัทตองจําหนายหุนทุนซื้อคืนออกไปภายในเวลาที่กําหนด  
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 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย โดยสํานักกํากับบัญชีตลาดทุนไดกําหนด
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุนทุนซื้อคืนใหบันทึกบัญชีดวยวิธีราคาทุน (cost method)  
หรือวิธีราคาตามมูลคา (par value  method) แตตามแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยจะบันทึก
ดวยวิธีราคาทุน   เนื่องจากการบันทึกหุนทุนซ้ือคืนดวยราคาตามมูลคาและลดบัญชีสวนเกิน
มูลคาหุนทําใหดูเหมือนเปนการลดทุน  ซ่ึงขัดกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดที่ไม
อนุญาตใหมีการลดบัญชีสวนเกินมูลคาหุน  ยกเวนกรณีที่หักกับขาดทุนสะสมแตสถาบัน
การเงินที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหลดทุนโดยการซื้อหุนทุนคืนไดนั้น
สามารถบันทึกการซื้อหุนทุนคืนดวยวิธีราคาตามมูลคาได การไดรับหุนของบริษัทคืนมาอาจเกิด
จากกรณีตาง ๆ ดังนี้  
 1.  การซื้อหุนคืน  การซื้อหุนคืนตามวิธีราคาทุนเมื่อซ้ือหุนทุนคืน บริษัทจะเดบิต
บัญชีหุนทุนซื้อคืน ดวยราคาทุนที่จายซื้อ ตอมาเมื่อมีการจําหนายหุนทุนซื้อคืนจะเครดิตบัญชี
หุนทุนซื้อคืน ซ่ึงการจําหนายหุนทุนซื้อคืนออกไปอาจจําแนกไดดังนี้ 

 1.1   ราคาจําหนายหุนซื้อคืนเทากับราคาทุนหุนซื้อคืน ในกรณีนี้จะไมมีผลตาง
เกิดขึ้น   
 
ตัวอยางที่ 6.1   บริษัทแหงหนึ่งไดซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมาจํานวน 50 หุน มีราคาตาม
มูลคาหุนละ 100 บาท ซ้ือกลับมาในราคาหุนละ 105 บาท ตอมาไดนําหุนดังกลาวออกจําหนาย
ในราคาที่ไดซ้ือมา 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  หุนสามัญซื้อคืน (50 x 105)  5,250 -   

                    เงินสด    5,250 - 
  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมา      

  เงินสด  5,250 -   
                    หุนสามัญซื้อคืน    5,250 - 
  ขายหุนสามัญที่ซ้ือคืนมาดวยราคาเทากับ

ราคาทุนหุนซือ้คืน 
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 1.2 ราคาจําหนายหุนซื้อคืนสูงกวาราคาทุนหุนซื้อคืน ในกรณีนี้จะเกิดผลตาง
ทางดานเครดิต  ผลตางนี้ใหนําไปเครดิตบัญชี สวนเกินทุนหุนซื้อคืน  
 
ตัวอยางที่ 6.2  จากตัวอยางที่ 6.1 สมมติวาจําหนายหุนทุนซื้อคืนออกไปในราคาหุนละ 110 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  หุนสามัญซื้อคืน (50 x 105)  5,250 -   

                    เงินสด    5,250 - 
  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมา      

  เงินสด (50 x 110)  5,500 -   
                    หุนสามัญซื้อคืน (50 x 105)    5,250 - 
                  สวนเกินทนุหุนสามัญซื้อคืน 

                (ผลตาง) 
    

250 
 
- 

  ขายหุนสามัญที่ซ้ือคืนมาดวยราคาสูงกวา
ราคาทุนหุนซือ้คืน 

     

 
 1.3 ราคาจําหนายหุนทุนซ้ือคืนต่ํากวาราคาทุนหุนซ้ือคืน  ในกรณีนี้จะเกิดผลตาง

ทางดานเดบิต  ผลตางนี้ใหนําไปเดบิตลดยอดบัญชี สวนเกินทุนหุนซื้อคืน ถายอดคงเหลือใน
บัญชีสวนเกินทุนหุนซื้อคืนไมมี หรือมีไมพอ ผลตางที่เหลือจะนําไปเดบิตลดยอดบัญชีกําไร
สะสม  
 
ตัวอยางที่ 6.3  จากตัวอยางที่ 6.1 สมมติวาจําหนายหุนทุนซื้อคืนออกไปในราคาหุนละ 90 บาท 
และบริษัทมีบัญชีสวนเกินทุนหุนสามัญซื้อคืนอยูจํานวน 300 บาท 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  หุนสามัญซื้อคืน (50 x 105)  5,250 -   

                    เงินสด    5,250 - 
  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมา      

  เงินสด (50 x 90)  4,500 -   
  สวนเกนิทุนหุนสามัญซื้อคืน   300 -   
  กําไรสะสม (ผลตาง)  450 -   
                    หุนสามัญซื้อคืน (50 x 105)    5,250 - 
  ขายหุนสามัญที่ซ้ือคืนมาดวยราคา    ต่ํากวา

ราคาทุนหุนซือ้คืน 

     

 
 การนําหุนทุนซื้อคืนออกขายใหม ในกรณีซ้ือหุนคืนมามีการซื้อคืนหลายคร้ังและ
ราคาซื้อคืนหุนแตละครั้งไมเทากัน เมื่อนําหุนทุนซื้อคืนออกจําหนายใหเครดิตหุนทุนซื้อคืนดวย
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนทุนซื้อคืน  
 
ตัวอยางที่ 6.4  บริษัทมหาชนจํากัดแหงหนึ่งมีหุนสามัญจดทะเบียนและนําออกจําหนายแลว 
20,000  หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท  นําออกขายครั้งแรกในราคา 110 บาท  รายการ
เกี่ยวกับหุนทุนซื้อคืนใน มีดังนี้ 
25x1 
ม.ค.   5 ซ้ือหุนสามัญคืน  จํานวน 400 หุน ในราคาหุนละ 120 บาท 
มี.ค. 13  ซ้ือหุนสามัญคืนอีก  100 หุน ในราคาหุนละ 130 บาท 
เม.ย.25  ขายหุนสามัญซื้อคืน  จํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 132 บาท 
พ.ค. 10  ขายหุนสามัญซื้อคืน  จํานวน 200 หุน ในราคาหุนละ 121 บาท 
มิ.ย.   5  ขายหุนสามัญซื้อคืน  จํานวน 150 หุน ในราคาหุนละ 115 บาท 
ต.ค. 17  บริษัทตัดหุนสามัญซื้อคืนจํานวน 50 หุน 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 5 หุนสามัญซื้อคืน (400 x 120)  48,000 -   

ม.ค.                    เงินสด    48,000 - 
  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมาครั้งที่ 1      

มี.ค. 13 หุนสามัญซื้อคืน (100 x 130)  13,000 -   

                    เงินสด    13,000 - 
  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมาครั้งที่ 2      

เม.ย. 25 เงินสด (100 x 132)  13,200 -   
                    หุนสามัญซื้อคืน (100 x 122)    12,200 - 
                  สวนเกินทนุหุนสามัญซื้อคืน    1,000 - 
  ขายหุนสามัญซื้อคืนในราคาหุนละ 132 บาท      

  คํานวณ ตนทุนหุนซื้อคืนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      

  = 
100400
13,00048,000

+
+ = 122 บาทตอหุน      

พ.ค.  10 เงินสด (200 x 121)  24,200 -   
  สวนเกนิทุนหุนสามัญซื้อคืน  200 -   
                    หุนสามัญซื้อคืน (200 x 122)    24,400 - 
  ขายหุนสามัญซื้อคืนในราคาหุนละ 121 บาท      

มิ.ย. 5 เงินสด (150 x 115)  17,250 -   
  สวนเกนิทุนหุนสามัญซื้อคืน (1,000 – 200)  800 -   
  กําไรสะสม (ผลตาง)  250 -   
                    หุนสามัญซื้อคืน (150 x 122)    18,300 - 
  ขายหุนสามัญซื้อคืนในราคาหุนละ 115 บาท      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 17 ทุนหุนสามัญ (50 x 100)  5,000 -   

ต.ค.  กําไรสะสม (ผลตาง)  1,100 -   

                    หุนสามัญซื้อคืน (50 x 122)    6,100 - 
  ตัดหุนสามัญซือ้คืนที่เหลือจํานวน 50 หุน      

 
 2.  การรับบริจาคหุนคืน  การรับบริจาคหุนคืนตามวิธีราคาทุนเมื่อรับบริจาคหุนทุนคืน 
บริษัทจะบันทึกเปนความทรงจําไววาไดรับบริจาคหุนคืนเปนจํานวนเทาใด ตอเมื่อมีการขายหุน
ที่ไดรับจากการบริจาคจึงจะนําไปบันทึกบัญชีไวในบัญชีสวนเกินทุนจากการรับบริจาค            
 
ตัวอยางที่ 6.5  บริษัทแหงหนึ่งไดรับบริจาคหุนสามัญของตนเองกลับคืนมา จํานวน 50 หุน ราคา
ตามมูลคาหุนละ 100 บาท  ตอมาไดนําหุนที่ไดรับบริจาคออกจําหนายในราคาหุนละ 115 บาท  
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  บันทึกความทรงจํา : ไดรับบริจาคหุนสามญั
คืนมาจํานวน 50 หุน 

     

   เงินสด (50 x 115)  5,750 -   

                    สวนเกินทนุจากหุนสามัญรับบริจาค    5,750 - 
  นําหุนสามัญรับบริจาคออกจาํหนาย      

 
 3.  การรับชําระหนี้ของลูกหนี้  ลูกหนี้ของบริษัทอาจมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท
ดวยดังนั้นในการรับชําระหนี้จากลูกหนี้อาจไดรับชําระหนี้หนี้เปนหุนของบริษัท  ซ่ึงบริษัทจะ
บันทึกบัญชี ณ วันที่ไดรับหุนคืนมาโดย เครดิต ลูกหนี้ ตามจํานวนหนี้ที่รับชําระ  
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ตัวอยางที่ 6.6  ปราการเปนลูกหนี้ของบริษัทจํานวน 13,000 บาท ตอมานายปราการไดนําหุน
ของบริษัทมาชําระหนี้จํานวน 100 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท  
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ทุนหุนสามัญซื้อคืน   13,000 -   

                    ลูกหนี้            13,000 - 
  รับชําระหนี้จากปราการเปนหุนสามัญของ

บริษัท 
     

 
 บริษัทควรจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวน และมูลคาหุนทุนซื้อ
คืนจากการจําหนายหุนซื้อคืน  การตัดหุนทุนซ้ือคืน และการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสวนเกินทุน
หุนซ้ือคืนในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทควรเปดเผยขอมูล
ดังนี้ 

1. เปดเผยหุนทุนซื้อคืนแตละประเภทที่บริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวมถืออยู 
2. วัตถุประสงคและเหตุผลของการซื้อหุนคืน 
3. นโยบายการบัญชี 
4. กําหนดเวลาในการขายและการตัดหุนทุนซื้อคืน 
5. เปดเผยขอเท็จจริง ถาบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวมมีการซื้อคืนหุนทุนจาก

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
สิทธิในการซื้อหุน  
 
 นักวิชาการใหความหมายสิทธิในการซื้อหุน (stock rights) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 สิทธิในการซื้อหุน หมายถึง การใหสิทธิกับผูถือหุนเดิมที่จะซื้อหุนออกใหมไดกอน
บุคคลภายนอกเรียกสิทธินี้วา preemptive right (พรชนก  รัตนไพจิตร, 2547, หนา 40) 
 สิทธิในการซื้อหุน  หมายถึง สิทธิที่บริษัทมอบใหแกบุคคลที่บริษัทกําหนดในอันที่
จะซื้อหุนในราคาที่บริษัทกําหนดไวลวงหนา (พัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง, 2547, หนา 8 – 25) 
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 สิทธิในการซื้อหุน หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่บริษัทออกใหแก        
ผูถือหุนเดิมใหสิทธิในการซื้อหุนทุนที่ออกใหมไดกอนบุคคลภายนอก เพื่อรักษาสัดสวนของ
สิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนเดิม (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 360) 
 จากความหมายของสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวขางตนสรุปไดวา สิทธิในการซื้อหุน 
หมายถึง  สิทธิที่บริษัทมอบใหกับผูถือหุนเดิมในอันที่จะซื้อหุนออกใหมกอนบุคคลภายนอก ใน
ราคาที่ถูกกําหนดไวลวงหนาเพื่อรักษาสัดสวนของสิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนเดิม นอกจากนี้
ยังรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิ (stock warrants) เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่บริษัทออก
พรอมกับหลักทรัพยอ่ืนที่ใหสิทธิแกผูถือในการซื้อหุนทุน และสิทธิที่จะเลือกซ้ือหุน (stock 
option) เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่บริษัทออกใหแกผูบริหารหรือพนักงานถือเปน
โครงการตอบแทนผลงาน ของผูบริหารหรือพนักงานสามารถนําไปใชซ้ือหุนทุนไดในราคาที่
กําหนด  
 ในการนําสิทธิมาใชบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน โดยในใบสําคัญ
แสดงสิทธิซ้ือหุนจะตองระบุราคาและเงื่อนไขในการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน เชน จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะนํามาซื้อหุน 1 หุน จํานวนสิทธิที่ระบุไวในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน 1 ฉบับ วันที่สิทธิหมดอายุและขอกําหนดเกี่ยวกับการใชสิทธิ เปนตน ในกรณีที่ตองใชสิทธิ
มากกวา 1 ฉบับ ในการซื้อหุน 1 หุน เราเรียกสิทธินั้นวาสิทธิซ้ือหุนไมเต็มหุน (fractional share 
rights) ซ่ึงการบันทึกบัญชีอาจจําแนกไดดังนี้ 
 1.  สิทธิท่ีมอบใหกับผูถือหุนเดิม  เมื่อบริษัทจํากัดจะออกหุนใหม  บริษัทจะตองให
สิทธิกับผูถือหุนเดิมในอันที่จะซื้อหุนออกใหมไดกอนบุคคลภายนอก เพื่อใหผูถือหุนเดิมได
รักษาสัดสวนของสิทธิสวนไดเสียในบริษัท สําหรับบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อไดรับอนุมัติใหเพิ่ม
ทุนได  บริษัทจะนําหุนออกขายทั้งหมด หรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายหุนแกผูถือหุนเดิม 
หรือเสนอขายแกประชาชนทั่วไป หรือแกบุคคลเฉพาะเจาะจงก็ได ไมจําเปนตองใหสิทธิกับ     
ผูถือหุนเดิมกอนเสมอ เมื่อผูถือหุนเดิมไดรับสิทธิไปอาจนําสิทธิดังกลาวไปใชซ้ือหุนใหมเพิ่ม 
หรืออาจขายสิทธิหรือโอนสิทธิใหกับบุคคลอื่นก็ได โดยวันที่เกี่ยวของกับสิทธิมีดังนี้ 

 1.1 วันมอบสิทธิ ณ วันมอบสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมจะบันทึกเปนความทรงจํา
ไว โดยไมพิจารณาวาสิทธิมีมูลคาหรือไม เนื่องจากวันมอบสิทธิหุนจะซื้อขายกันในราคารวม
สิทธิ ซ่ึงไมอาจแยกมูลคาของสิทธิออกจากหุนได ในวันนี้จะบันทึกรายละเอียดเฉพาะการให
สิทธิและเงื่อนไขในการใชสิทธิเทานั้น 

 1.2 วันใชสิทธิซ้ือหุน  ณ วันใชสิทธิซ้ือหุนจะบันทึกรายการจําหนายหุนตามทีม่ี
ผูนําสิทธิมาใชซ้ือหุนไป 
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 1.3 วันที่สิทธิหมดอายุ  ณ วันที่สิทธิหมดอายุจะบันทึกเปนความทรงจําไว
เทานั้นวามีสิทธิเหลืออยูอีกเปนจํานวนเทาใด 
 
ตัวอยางที่ 6.7  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 25x1 บริษัทแหงหนึ่งมีหุนสามัญที่ออกจําหนายอยูในมือ
บุคคลภายนอกแลวจํานวน 20,000 หุน ราคาตามมูลคาหุน ๆ ละ 100  บาท ตอมาวันที่ 30 
มิถุนายน 25x1 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 10,000 หุน โดยเสนอขายแกผูถือหุนเดิม ในวัน
เดียวกันไดออกสิทธิซ้ือหุนใหกับผูถือหุนเดิม โดย 1 หุนเดิม ไดรับสิทธิ 1 สิทธิ และตองใช 2 
สิทธิในการซื้อหุนที่ออกใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 102 บาท หุนสามัญมีราคาตลาด ณ วันนี้    
หุนละ 100 บาท และสิทธิหมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 25x1 
 วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 25x1 มีผูถือหุนเดิมจํานวน 19,000 หุน มาใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญที่ออกใหม โดยราคาตลาดของหุนสามัญวันนี้ราคาหุนละ 105 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 2 บันทึกความทรงจํา : มอบสิทธิใหกับผูถือหุน      

ม.ค.  เดิม 20,000 สิทธิ สามารถนําไปซื้อหุนสามัญ      
  ที่ออกใหมได 10,000 หุน ในราคาหุนละ       
  102 บาท สิทธิหมดอายวุันที่ 31 กรกฎาคม 

25x1 
     

  เงินสด (9,500 x 102)  969,000 -   
ก.ค.  1-30                   ทุนหุนสามัญ  (9,500 x 100)    950,000 - 

                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (ผลตาง)    19,000 - 
  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซ้ือหุนใหม = 

2
19,000       

                                                        =  9,500 หุน      
 31 บันทึกความทรงจํา : สิทธิที่ออกใหกับผูถือ

หุนเดิมซ้ือหุนใหม 500 หุนหมดอาย ุ
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 2. สิทธิท่ีมอบเพื่อตอบแทนคาบริการ  บางครั้งบริษัทมหาชนจํากัดตองการเก็บ   
เงินสดไวในชวงตนของการดําเนินงานจึงออกหุนสามัญเพื่อตอบแทนคาบริการที่ไดรับ หรือ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เพื่อแลกกับคาบริการที่ไดรับ เมื่อออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนบริษัทจะตองบันทึกราคาของสิทธิ และเมื่อนําสิทธิมาใช ราคาหุนสามัญจะ
เทากับราคาซื้อหุนบริษัทบวกดวยราคาของสิทธิ 
 
ตัวอยางที่ 6.8 บริษัท โซลอง จํากัด (มหาชน) ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
จํานวน 300 สิทธิ เมื่อส้ินปที่ 1 ของการดําเนินงาน  เพื่อตอบแทนคาปรึกษาทางกฎหมาย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีมูลคายุติธรรมในขณะนั้นสิทธิละ 1 บาท  ตองนําสิทธิ
ซ้ือหุนจํานวน 3 สิทธิ มาซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 20 บาท หุนสามัญมีราคาตาม
มูลคาหุนละ 10 บาท ผูไดรับสิทธิสามารถนําสิทธิมาใชไดถึงส้ินปที่ 2 ของการดําเนินงาน และ
เมื่อส้ินปที่ 2 มีผูนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 300 สิทธิ มาใชซ้ือหุนสามัญ 100 หุน 

(300 Ö 3 สิทธิ) 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  สิ้นปท่ี 1      

  คาใชจาย  (300 x 1)  300 -   
                    สิทธิซ้ือหุนสามัญ      300 - 
  บันทึกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อชําระ

คาบริการ 
     

  สิ้นปท่ี 2      

  เงินสด (100 x 20)  2,000 -   

  สิทธิซ้ือหุนสามัญ (300 x 1)  300 -   

                    ทุนหุนสามัญ (100 x 10)    1,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ    1,300 - 
  บันทึกการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญมาใช 
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 ในกรณีที่สิทธิยังไมหมดอายุใหแสดงยอดคงเหลือในบัญชีสิทธิซ้ือหุนสามัญไวใน
สวนของผูถือหุนในงบดุลโดยแสดงอยูในสวนเกินทุน  
  
 3.  สิทธิท่ีมอบใหพรอมกับการขายหุนอีกชนิดหนึ่ง  เพื่อจูงใจผูซ้ือหุนในการขาย  
หุนกูหรือหุนบุริมสิทธิ บริษัทจึงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญใหกับผูซ้ือหุนกูหรือผูซ้ือ
หุนบุริมสิทธิ  สิทธิที่จะซื้อหุนในกรณีนี้สวนใหญจะมีอายุยาว หรืออาจไมมีกําหนดเวลา
หมดอายุ  เมื่อบริษัทขายหุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อจะตองแบงราคาขายสวนหนึ่งให
เปนมูลคาหุน และอีกสวนหนึ่งใหกับสิทธิที่จะซื้อหุน โดยพิจารณาดังนี้ 

 3.1   ถาใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนไมมีมูลคา  กลาวคือ  ณ วันมอบสิทธิซ้ือหุน
ราคาใชสิทธิซ้ือหุนสูงกวาราคาตลาด จะไมมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสิทธิซ้ือหุน โดยจะบันทึก
บัญชีเชนเดียวกับการนําหุนออกขายตามปกติ  
 
ตัวอยางที่ 6.9  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 25x1 บริษทัแหงหนึ่งไดออกจําหนายหุนบุริมสิทธิ ชนิด 
5% จํานวน 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 80 บาท ในราคาหุนละ 100 บาท พรอมใหสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญที่จะออกใหมโดย หุนบุริมสิทธิ 1 หุน ไดรับสิทธิ 1 สิทธิ และตองใช 2 สิทธิซ้ือ
หุนสามัญที่ออกใหมได 1 หุน ในราคาหุนละ 120 บาท มูลคาหุนสามัญหุนละ 100 บาท ราคา
ตลาดของหุนสามัญวันนี้ หุนละ 110 บาท สิทธิหมดอายุวันที่ 15 กุมภาพันธ 25x1  
 ระหวางวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ 25x1 ราคาตลาดของหุนสามัญหุนละ 140 บาท 
มีผูมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 450 หุน  
การคํานวณ มูลคาของสิทธิ พิจารณาจากวันมอบสิทธิ ดังนี้ 
สิทธิไมมีมูลคา =      ราคาใชสิทธิซ้ือหุน > ราคาตลาด 
  = 120 > 110 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 12 เงินสด (1,000 x 100)  100,000 -   

ม.ค.                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (1,000  x 80)    80,000 - 
                    สวนเกินกวามูลคาหุนบุริมสิทธิ      20,000 - 
  นําหุนบุริมสิทธิออกจําหนายพรอมสิทธิซ้ือ

หุนสามัญที่ออกใหม = 
2

1,000 = 500 หุน 

     

ก.พ. 1-14 เงินสด (480 x 120)  57,600 -   

                    ทุนหุนสามัญ (480 x 100)    48,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ    9,600 - 
  มีผูนําสิทธิมาซื้อหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน

480 หุน 
     

 
 วันที่สิทธิหมดอายุไมตองบันทึกบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้น หรืออาจบันทึกเปนความทรงจํา
ไวก็ได 
 3.2  ถาใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญมีมูลคา กลาวคือ ณ วันมอบสิทธิซ้ือหุน
ราคาใชสิทธิต่ํากวาราคาตลาด ตองแบงราคาขายเปนมูลคาของหุนและมูลคาของสิทธิซ้ือหุนตาม
อัตราสวนของมูลคายุติธรรมของหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ในกรณีที่ไมทราบ
มูลคายุติธรรมของหุนหรือมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนอยางหนึ่งอยางใด 
เชน ทราบมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน แตไมทราบมูลคายุติธรรมของหุน ก็
สามารถหาราคาขายของหุนได  โดยนํามูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนไปหักจาก
ราคาขายรวม จะไดราคาขายของหุน หรือไมทราบมูลคายุติธรรมของหุน  ก็สามารถหาราคาขาย
ของหุนได  โดยนํามูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนไปหักจากราคาขายรวม จะ
ไดราคาขายของหุน เปนตน 
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ตัวอยางที่ 6.10  จากตัวอยางที่ 6.9  สมมติวาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 25x1 ราคาใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญมีราคาหุนละ 105 บาท ในขณะที่หุนสามัญมีราคาตลาดหุนละ 110 บาท 
การคํานวณ มูลคาของสิทธิ พิจารณาจากวันมอบสิทธิ ดังนี้ 
สิทธิมีมูลคา =      ราคาใชสิทธิซ้ือหุน  <  ราคาตลาด 
 = 105  <  110  
ดังนั้นสิทธิมีมูลคาหุนละ = 110  –  105   
 =     5  บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 12 เงินสด (1,000 x 100)  100,000 -   

ม.ค.                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (1,000  x 80)    80,000 - 
                    สิทธิซ้ือหุนสามัญ (500 x 5)    2,500 - 
                    สวนเกินกวามูลคาหุนบุริมสิทธิ      17,500 - 
  นําหุนบุริมสิทธิออกจําหนายพรอมสิทธิซ้ือ

หุนสามัญที่ออกใหม = 
2

1,000 = 500 หุน 

     

ก.พ. 1-14 เงินสด (480 x 105)  50,400 -   

                    ทุนหุนสามัญ (480 x 100)    48,000 - 
                    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ    2,400 - 
  มีผูนําสิทธิมาซื้อหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน

480 หุน 
     

 
 4.  สิทธิท่ีมอบใหกับพนักงานหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมหาชนจํากัด  อาจจะ
จัดตั้งโครงการใหสิทธิแกพนักงานเพื่อซ้ือหุนทุนของบริษัทจุดประสงคของการใหสิทธินี้เพื่อ
กระตุนใหพนักงานรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ เพื่อเพิ่มทุนหรือเพื่อเปนการตอบแทน
ผลงานของพนักงาน 
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 บริษัทมักจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกพนักงานกลุมใดกลุมหนึ่ง 
เพื่อเปนการตอบแทนผลงาน  ในกรณีนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมักจะเปนชนิดไม
สามารถโอนเปลี่ยนมือได แตหุนที่ซ้ือจากการใชสิทธิสามารถโอนเปลี่ยนมือได 
 ในแงของนักบัญชี ลักษณะสําคัญของโครงการใหสิทธิซ้ือหุนทุนแกพนักงานอยูทีว่า
โครงการดังกลาวจะกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้นแกบริษัทหรือไม  ดังนั้นโครงการใหสิทธิซ้ือหุน
แกพนักงานจึงแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 4.1  โครงการที่ใหสิทธิโดยมิไดถือเปนการตอบแทนผลงาน (non-compensatory 
plans) ตามโครงการนี้บริษัทจะใหสิทธิแกพนักงานเพื่อซ้ือหุนทุนของบริษัทในราคาต่ํากวา
มูลคายุติธรรมเพียงเล็กนอย  โครงการนี้ไมทําใหคาใชจายของบริษัทเพิ่มขึ้น และไมทําให
พนักงานไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เชน บริษัทมหาชนจํากัด แหงหนึ่งไดจัดตั้งโครงการใหสิทธิ
ซ้ือหุนทุนแกพนักงานโครงการนี้ไมทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ยกเวนคาใชจายในการออก
หุน  โครงการนี้จึงถือเปนโครงการที่ไมไดใหสิทธิเปนการตอบแทนผลงาน หลายบริษัทนํา
โครงการนี้มาใชเพื่อลดเงินเดือนหรือคาจางพนักงาน เปนตน 
 FASB  Statement No.123  ระบุวาโครงการใหสิทธิโดยมิไดถือเปนการตอบแทน
ผลงานจะตองเขาเกณฑ  3  ประการดังนี้  (พรชนก  รัตนไพจิตร, 2547, หนา 48) 
 4.1.1 พนักงานทุกคนที่ทํางานเต็มเวลา และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่
บริษัทกําหนดไวมีสิทธิตามโครงการนี้ทัดเทียมกัน 

  4.1.2   สวนลดในราคาซื้อหุนเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมแลวตองไมเกิน
จํานวนที่มากกวาของ 

   4.1.2.1 สวนลดตอหุนที่สมเหตุสมผลในการเสนอขายหุนใหแก       
ผูถือหุนหรือบุคคลทั่วไป หรือ  

   4.1.2.2 คาใชจายในการออกหุน  1 หุน  ที่สามารถประหยัดได
เนื่องจากไมตองนําหุนออกขายใหบุคคลทั่วไป 
 ถาสวนลดจากราคาขายหุนนอยกวาหรือเทากับ 5% ของมูลคายุติธรรมให
ถือวาเขาเงื่อนไขในขอ 2 นี้โดยอัตโนมัติ 

  4.1.3  โครงการนี้ไมมีลักษณะสําคัญอื่นใดนอกเหนือจาก 
  4.1.3.1 พนักงานจะไดรับสิทธิในระยะเวลาอันสั้น (ไมเกิน 31 วัน 

นับจากวันที่ไดตั้งราคาขายเพื่อตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการหรือไม) 
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  4.1.3.2 ราคาซื้อหุนขึ้นอยูกับมูลคายุติธรรมของหุน ณ วันที่ซ้ือหุน
ไดเทานั้น และพนักงานสามารถที่จะยกเลิกการรวมโครงการกอนวันที่สามารถนําสิทธิมา        
ซ้ือหุนได โดยพนักงานจะไดรับคืนเงินที่ชําระมากอนหนาแลว 
 ถาโครงการใหสิทธิเขาเงื่อนไขทั้ง 3 ประการขางตนก็จัดเปนโครงการให
สิทธิโดยมิไดถือเปนการตอบแทนผลงาน เพราะไมมีการจายคาตอบแทนใหพนักงาน  วิธีการ
บัญชีสําหรับใชกับโครงการใหสิทธิเปนการตอบแทนผลงานเรียกวาวิธีมูลคายุติธรรม (fair 
value method)  โดยจะบันทึกสิทธิซ้ือหุนในราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่ออกสิทธิซ้ือหุน 
 4.2   โครงการที่ใหสิทธิเปนการตอบแทนผลงาน (compensatory plans)  เปน
โครงการที่ไมเขาเงื่อนไขตามขอ 4.1 โครงการนี้จะทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และพนักงาน
ไดผลตอบแทนจากโครงการ โดยบริษัทตองระบุราคาของหุนที่พนักงานจะจายซ้ือซ่ึงจะต่ํากวา
มูลคายุติธรรมมาก  ในบางครั้งพนักงานอาจไดรับหุนโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เลย  
นอกจากเงินเดือนที่จายเปนเงินสดแลว หลายบริษัทอาจไดจัดตั้งโครงการที่มีหุนเปนฐานในการ
ตอบแทนผลงาน  นั่นคือ บริษัทจะจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับการจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ไดรับจากพนักงาน โดยพนักงานอาจจะไดรับหุน ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน หรือตราสารทุนอ่ืน ๆ ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะเรื่องของการใหสิทธิซ้ือหุนเทานั้น 
เพราะเปนโครงการที่พบเห็นไดมากที่สุด การบันทึกบัญชีใหใชวิธีมูลคาที่มีอยูในตัว (intrinsic 
value ) โดยคํานวณคาตอบแทนจากผลตางระหวางราคาตลาดของหุนกับราคาใชสิทธิซ้ือหุน 
 
ตัวอยางที่ 6.11  ในวันที่  30 กันยายน 25x1 คณะกรรมการของบริษัท อุนใจ จํากัด ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญใหออกสิทธิที่โอนเปลี่ยนมือไมได เพิ่มเติมจากเงินเดือนใหแกผูบริหาร
ระดับสูงในวันที่ 1 มกราคม 25x2 ในการซื้อหุนสามัญจํานวน 10,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 
ไดในราคาหุนละ 20 บาท โดยจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดหลังวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 สิทธินี้มี
อายุใชไดถึงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x6 และผูบริหารตองทํางานในบริษัทนี้ดวย ราคาตลาดของ
หุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x2 เทากับ 22 บาท สิทธิซ้ือหุนมีมูลคายุติธรรมฉบับละ 5 บาท 
ในระหวางป 25x4 หุนสามัญมีราคาตลาดหุนละ 26 บาท มีผูนําสิทธิมาใชซ้ือหุน 75 % ที่เหลือ
ปลอยใหสิทธิหมดอายุ 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 วิธีมูลคาที่มีอยูในตัว วิธีมูลคายุติธรรม 
ผลตอบแทนพนักงานทั้งสิ้น 10,000 หุน x (22-20) = 20,000 บาท 10,000 หุน x 5 = 50,000 บาท 

คาตอบแทนตอป 20,000 ÷ 2 =10,000 บาท 50,000 ÷ 2 = 25,000 บาท 
31 ธ.ค. ป x2 ,x3     
 คาตอบแทนพนักงาน  10,000 คาตอบแทนพนักงาน  25,000 
            สิทธิซื้อหุน                 10,000           สิทธิซื้อหุน                 25,000 
ในระหวางป 25x4  เงินสด (7,500 x 20) 150,000 เงินสด (7,500 x 20) 150,000 
(วันที่ใชสิทธิซื้อหุน) สิทธิซื้อหุน  

 (20,000 x 75%)        15,000 
สิทธิซื้อหุน   
 (50,000 x 75%)        37,500 

            หุนสามัญ   
           (10,000 x 10)          100,000 

          หุนสามัญ  
          (10,000 x 10)           100,000 

            สวนเกินมูลคา 
           หุนสามัญ                   65,000 

          สวนเกินมูลคา 
          หุนสามัญ                    87,500 

31 ธ.ค. 25x6  สิทธิซื้อหุน                   5,000 สิทธิซื้อหุน                12,500 
วันที่สิทธิหมดอายุ            สวนเกินทุนจากการไมใช    

           สิทธิซื้อหุน                  5,000 
          สวนเกินทุนจากการไมใช 
          สิทธิซื้อหุน                 12,500 

 
การไถถอนหุนบุริมสิทธิ  
 
 การไถถอนหุนบุริมสิทธิ (retirement of callable and redeemable preferred stock) 
เปนหุนบุริมสิทธิที่สามารถเรียกไถคืนไดตามเงื่อนไขที่กําหนด ในราคาที่ระบุไว ทั้งนี้การ       
ไถถอนหุนควรมีการจายปนผลที่คางชําระกอน และโดยปกติราคาไถถอน (call price) มักจะ
กําหนดไวสูงกวาราคาตามมูลคาหุน  
 การไถถอนหุนบุริมสิทธิมีการโอนปดบัญชีทุนหุนบุริมสิทธิพรอมบัญชีสวนเกินกวา
มูลคาหุนหรือบัญชีสวนต่ํากวามูลคาหุน (ถามี) ตามสัดสวนของการไถถอน  การบันทึกบัญชี
การไถถอนหุนจําแนกไดดังนี้ 
 1. ราคาไถถอนสูงกวามูลคาท้ังหมดของหุนบุริมสิทธิ ใหโอนปดบัญชีทุนหุน
บุริมสิทธิและบัญชีสวนเกินกวามูลคาหุน หรือสวนต่ํากวามูลคาหุน และโอนปดผลตางเขาบัญชี
กําไรสะสม เนื่องจากมีผลขาดทุนเกิดขึ้นจากการไถถอน 
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ตัวอยางที่ 6.12 บริษัทแหงหนึ่งจําหนายหุนบุริมสิทธิชนิดเรียกไถถอนไดจํานวน 1,000 หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท ในราคาหุนละ 104 บาท ตอมาบริษัทไดเรียกหุนบุริมสิทธิมา    
ไถถอน ในราคาหุนละ 108 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันทัว่ไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินสด (1,000 x 104)  104,000 -   

                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (1,000 x 100)    100,000 - 
                    สวนเกินกวามูลคาหุนบุริมสิทธิ      4,000 - 
  จําหนายหุนบริุมสิทธิชนิดเรียกไถถอนได 

จํานวน 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 
บาท ในราคาหุนละ 104 บาท 

     

  ทุนหุนบุริมสทิธิ (1,000 x 100)  100,000 -   

  สวนเกนิกวามลูคาหุนบุริมสิทธิ (1,000 x 4)  4,000 -   

  กําไรสะสม (ผลตาง)  4,000 -   

                    เงินสด (1,000 x 108)    108,000 - 
  บริษัทไถถอนหุนบุริมสิทธิในราคาหุนละ 

108 บาท 
     

 
 2.  ราคาไถถอนต่ํากวามูลคาท้ังหมดของทุนหุนบุริมสิทธิ ใหโอนปดบัญชีทุนหุน
บุริมสิทธิและบัญชีสวนเกินกวามูลคาหุน หรือสวนต่ํากวามูลคาหุน และผลตางใหโอนปดไป
บัญชีสวนเกินทุนจากการไถถอนหุนบุริมสิทธิ 
 
 
 
 
 
 



 229 

ตัวอยางที่ 6.13  จากตัวอยางที่ 6.12  สมมติวาใหบริษัทไถถอนหุนบุริมสิทธิในราคาหุนละ 97 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินสด (1,000 x 104)  104,000 -   

                    ทุนหุนบุริมสิทธิ (1,000 x 100)    100,000 - 
                    สวนเกินกวามูลคาหุนบุริมสิทธิ      4,000 - 
  จําหนายหุนบริุมสิทธิชนิดเรียกไถถอนได 

จํานวน 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ  
100 บาท ในราคาหุนละ 104 บาท 

     

  ทุนหุนบุริมสทิธิ (1,000 x 100)  100,000 -   

  สวนเกนิกวามลูคาหุนบุริมสิทธิ (1,000 x 4)  4,000 -   

                    เงินสด (1,000 x 97)    97,000 - 
                    สวนเกินทนุจากการไถถอนหุน 

                  บุริมสิทธิ 
    

4,000 

 
- 

  บริษัทไถถอนหุนบุริมสิทธิในราคาหุนละ  
97 บาท 

     

 
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ  
 
 การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ (convertible preferred stock) เปนการใหสิทธิพิเศษที่
บริษัทมหาชนจํากัด อาจออกหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได ซ่ึงใหสิทธิแกผูถือหุนในการ
แปลงสภาพหุนในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยหุนบุริมสิทธิอาจแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือหุนกู
ในอัตราที่กําหนดไว ตามปกติแลวเมื่อมีผูนําหุนบุริมสิทธิมาแปลงสภาพ บริษัทจะตองจัดเตรียม
หุนที่จะใหแกผูขอแปลงสภาพไวใหเพียงพอจนถึงวันใชสิทธิแปลงสภาพหรือวันที่สิทธิแปลง
สภาพหมดอายุลง  ถาหุนบุริมสิทธิเปนชนิดสะสม และมีเงินปนผลคงคางอยู ณ วันแปลงสภาพ 
บริษัทตองจายคืนเงินปนผลคงคางดวย 
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 ณ วันที่มีการแปลงสภาพหุน บัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวของกับหุนที่ขอแปลงสภาพจะถูก
ปดไปและบันทึกหุนใหมขึ้นบัญชีในราคาตามมูลคา ถามีผลตางทางดานเครดิตจะบันทึกบัญชี 
สวนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ ผลตางทางดานเดบิตจะลดยอดบัญชีกําไรสะสม 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแปลงสภาพหุนจําแนกไดดังนี้ 

1. ราคาหุนชนิดใหมท่ีแปลงสภาพสูงกวาราคาตามบัญชีของหุนเดิม ใหโอนปด
บัญชีทุนหุนบุริมสิทธิ พรอมสวนเกินกวามูลคาหุนหรือสวนต่ํากวามูลคาหุน ผลตางที่เกิดขึ้นให
โอนปดไปบัญชีกําไรสะสม ซ่ึงเกิดจากการขาดทุนจากการแปลงสภาพหุน 
ตัวอยางที่ 6.14  บริษัทแหงหนึ่งมีทุนหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได ราคาตามมูลคาหุนละ 
100 บาท จํานวน 500 หุน ในราคาหุนละ 110 บาท โดยมีเงื่อนไขในการแปลงสภาพหุนวา      
หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 2 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 75 บาท  
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ทุนหุนบุริมสทิธิ (500 x 100)  50,000 -   

  สวนเกนิกวามลูคาหุนบุริมสิทธิ (500 x 10)  5,000 -   

  กําไรสะสม  45,000 -   

                    เงินสด (1,000 x 75)    75,000 - 
  แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในอัตรา  

1 : 2  ราคาตามมูลคาหุนสามัญหุนละ 75 บาท 
     

 
2. ราคาหุนชนิดใหมท่ีแปลงสภาพต่ํากวาราคาตามบัญชีของหุนเดิม ใหโอนปด

บัญชีทุนหุนบุริมสิทธิ พรอมสวนเกินกวามูลคาหุนหรือสวนต่ํากวามูลคาหุน ผลตางที่เกิดขึ้นให
โอนปดไปบัญชีสวนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุน   
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ตัวอยางที่ 6.15  จากตัวอยางที่ 6.14  สมมติวาหุนสามัญมีราคาตามมูลคาหุนละ  40 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ทุนหุนบุริมสทิธิ (500 x 100)  50,000 -   

  สวนเกนิกวามลูคาหุนบุริมสิทธิ (500 x 10)  5,000 -   

                    เงินสด (1,000 x 40)    40,000 - 
                    สวนเกินทนุจากการแปลงสภาพหุน  

                  บุริมสิทธิ 
    

15,000 
 
- 

  แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในอัตรา  
1 : 2  ราคาตามมูลคาหุนสามัญหุนละ  40  บาท 

     

 
การปรับปรุงทุนใหม  
 
 การปรับปรุงทุนใหม (quasi-reorganization) บริษัทมหาชนจํากัดที่มีขาดทุน
ตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลายปจนมียอดขาดทุนสะสมเปนจํานวนมาก อาจเนื่องมาจากการ
บันทึกสินทรัพยในราคาสูงเกินไป ทําใหตองบันทึกคาเสื่อมราคาสูงไปดวย หรือประมาณ       
หนี้สูญมากเกินไป หรือเนื่องจากการดําเนินงานที่ผิดพลาด ตอมาบริษัทไดปรับปรุงการ
บริหารงานจนเริ่มมีกําไร แตก็ยังไมสามารถไปชดเชยขาดทุนสะสมซึ่งมีอยูจํานวนมากได ทําให
บริษัทไมสามารถจายเงินปนผล และบุคคลภายนอกอาจมองวาบริษัทมีฐานะการเงินไมดี ฉะนั้น
เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทไดเริ่มตนใหม  และแสดงฐานะการเงินที่ดีขึ้น จึงใหบริษัททําการ
ปรับปรุงทุนใหมเพื่อใหบริษัทมียอดในบัญชีสินทรัพยหนี้สิน เงินทุนตามกฎหมาย และกําไร
สะสมที่ถูกตองและเหมาะสม โดยการปรับปรุงทุนสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
 1. การเพิ่มทุน  เปนการเพิ่มจํานวนหุนหรือมูลคาหุน โดยบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุน
จากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้การออกหุนเพิ่มทุนจะ
กระทําไดภายใตเงื่อนไขดังนี้ (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2547, หนา 75 - 79 ) 
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  1.1 หุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณี
หุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
  1.2 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
  1.3  นํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 
40 วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติดังกลาว  
  หุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือ
หุนตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูกอนแลว หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคล
อ่ืนไมวาทั้งหมดหรือเพียงบางสวนก็ได  
  เมื่อบริษัทจําหนายหุนเพิ่มไดบางสวนแลวบริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแลวตอนายทะเบียนโดยแบงออกเปนงวด งวดละไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหุน
ที่เสนอขายก็ได แตตองกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนดวย ทั้งนี้ใหบริษัทขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวภายใน 14 วันนับแตวันที่
ไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนที่เสนอขายและกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนหรือในเอกสารที่
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชน  ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว บริษัทตอง
สงบัญชีรายช่ือผูถือหุนของบริษัทเฉพาะผูถือหุนที่เพิ่ม โดยระบุช่ือ สัญชาติ ที่อยู จํานวนหุนที่
ถือและเลขที่ใบหุนไปดวย 
 2. การลดทุน  บริษัทจะลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการลดมูลคา
หุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได แตจะลดทุนลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวน    
1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไมได ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุน
สะสมอยู บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดก็ได การลดมูลคาหุน
หรือลดจํานวนหุนจะทําไดภายใตเงื่อนไขดังนี้ 
  2.1 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทตองนํามตินั้น
ไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 
  2.2  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหลดทุนโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนาย
ไมได หรือที่ยังมิไดนําออกจําหนายไ  เมื่อที่ประชุมมีมติแลวใหบริษัทขอจดทะเบียนลดทุน
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 
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  2.3 บริษัทตองมีมติแจงการลดทุนไปยังเจาหนี้ของบริษัททราบภายใน 14 วัน 
นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติโดยกําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายใน 2 เดือนนับวันที่ไดรับ
หนังสือแจงมตินั้น และใหบริษัทลงโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพภายในกําหนดเวลา 14 วัน     
ถามีการคัดคาน บริษัทจะลดทุนมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว 
  2.4 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2.1 – 2.4 แลวใหบริษัทขอจดทะเบียนลดทุนตอ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
   2.4.1 ภายใน 14 วันนับแตวันที่พนกําหนดตาม ขอ 2.3 ในกรณีที่ไมมี
เจาหนี้คัดคาน หรือ 
   2.4.2 ภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับชําระหนี้หรือใหเอาประกนัเพือ่หนีใ้น
กรณีที่มีเจาหนี้คัดคาน 
 
ตัวอยางที่ 6.16  ตอไปนี้เปนงบดุลของบริษัท กอไผ จํากัด กอนการปรับปรุงทุน 

บริษัท กอไผ จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรพัย 
สินทรัพยหมุนเวียน  10,000 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 900,000  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 250,000 650,000
รวมสินทรัพย  660,000 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สิน  360,000 
ทุนหุนสามัญ (จดทะเบียนและจําหนายแลว 50,000หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) 

  
500,000 

กําไรสะสม  (200,000)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  660,000 
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บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงทุนดังนี้ 
1.  ปรับราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณใหมใหมีมูลคายุติธรรม เทากับ 

800,000 บาท และลดคาเสื่อมราคาสะสมลง 50,000 บาท 
 2.  ลดราคาตามมูลคาหุนของหุนสามัญ จากราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท เปนราคา
หุนละ 4 บาท 
 3.  ใหนําสวนเกินทุนจากการลดทุนไปชดเชยผลขาดทุนสะสม 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเสื่อมราคาสะสม  50,000 -   

  กําไรสะสม  50,000 -   

                  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ    100,000 - 
  ปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณใหเปน

มูลคายุติธรรม 
     

  ทุนหุนสามัญ (50,000  x (10 – 4))  300,000 -   
                  สวนเกินทนุจากการลดมูลคาหุน    300,000 - 
  ปนทึกการปรบัลดราคาตามมูลคาหุน      
  สวนเกนิทุนจาการลดมูลคาหุน  250,000 -   
                  กําไรสะสม    250,000 - 
  นําสวนเกินทนุไปลดยอดขาดทุนสะสม      

 
 จากตัวอยางที่ 6.16 การนําสวนเกินทุนจากการลดมูลคาหุนไปชดเชยผลขาดทุน
สะสมจะชดเชยไดเพียงผลขาดทุนสะสมรวมกับผลขาดทุนที่ปรับปรุงรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ (200,000 + 50,000) เทานั้น ไมควรนําสวนเกินทุนจากการลดมูลคาหุนไปแสดงเปน
กําไรสะสม เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหการแสดงกําไรในบัญชีกําไรสะสมควรเกิดจากการจาก
การดําเนินงาน หลังจากลดทุนแลวงบดุลของบริษัท กอไผ จํากัด เปนดังนี้ 
 
 



 235 

บริษัท กอไผ จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน  10,000 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 800,000  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 200,000 600,000
รวมสินทรัพย  610,000 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สิน  360,000 
ทุนหุนสามัญ (จดทะเบียนและจําหนายแลว 50,000หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ 4 บาท) 

  
200,000 

สวนเกินทุนจากการลดมูลคาหุน  50,000 
กําไรสะสม       -     .         
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  610,000 
 

การแบงแยกหุน  
 
 การแบงแยกหุน (stock  splits) เปนการเปลี่ยนแปลงในราคาตามมูลคาหุน หรือการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนหุน แตจะไมทําใหมูลคารวมของหุนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้บริษัทอาจจะ
ตัดสินใจแบงแยกหุน เมื่อมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทมีราคาสูงมาก ซ่ึงอาจจําแนก
ไดดังนี้ 
 1.  การแตกหุน (stock split up) หมายถึง การเพิ่มจํานวนหุน แตราคาตามมูลคาหุน
จะลดลง โดยที่มูลคารวมไมเปลี่ยนแปลง  

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแบงแยกหุนจําแนกไดดังนี้ 
 1.1  บันทึกเปนความทรงจํา  การบันทึกเปนความทรงจําจะบันทึกวามีการ

แบงแยกหุนในอัตรา และราคาตามมูลคาหุนเปนเทาใด  
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ตัวอยางที่ 6.17  บริษัทแหงหนึ่ง มีทุนจดทะเบียนจําหนายและออกใบหุนไปแลวจํานวน 10,000 หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท นําออกจําหนายในราคาหุนละ 110 บาท ตอมาบริษัทไดทําการ
แบงแยกหุนจาก 1 หุนเดิมเปน 2 หุนใหม ราคาตามมูลคาลดลงเหลือหุนละ 50 บาท 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  บันทึกความทรงจํา : บริษัทไดทําการ
แบงแยกหุนจาก 1 หุนเดิมเปน 2 หุนใหม 
และมูลคาลดลงเหลือหุนละ 50 บาท 

     

 
 1.2  บันทึกรายการบัญชี  โดยโอนปดบัญชีทุนของหุนเดิมไปยังบัญชีทุนหุนใหม

พรอมกับเรียกใบหุนเดิมคืนและออกใบหุนใหมไปแทน 
 

ตัวอยางที่ 6.18  จากตัวอยางที่ 6.17 ใหนําการแบงแยกหุนมาบันทึกบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ทุนหุนสามัญ (10,000 x 100)  1,000,000 -   

                  ทุนหุนสามัญ (20,000 x 50)    1,000,000 - 
  บันทึกการแบงแยกหุน      

 
 2.  การรวมหุน (stock split down) หมายถึง การลดลงของจํานวนหุน แตราคาตาม
มูลคาหุนจะเพิ่มขึ้น โดยที่มูลคารวมไมเปลี่ยนแปลง 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแบงแยกหุนจําแนกไดดังนี้ 
 2.1  บันทึกเปนความทรงจํา  การบันทึกเปนความทรงจําจะบันทึกวามีการ

แบงแยกหุนในอัตรา และราคาตามมูลคาหุนเปนเทาใด  
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ตัวอยางที่ 6.19  บริษัทแหงหนึ่ง มีทุนจดทะเบียนจําหนายและออกใบหุนไปแลวจํานวน 10,000 หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท นําออกจําหนายในราคาหุนละ 110 บาท  ตอมาบริษัทไดทําการ
รวมหุนจาก 10 หุนเดิมเปน 1 หุนใหม 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  บันทึกความทรงจํา : บริษัทไดทําการแบง
รวมหุนจาก 10 หุนเดิมเปน 1 หุนใหม และ
มูลคาลดลงเหลือหุนละ 1,000 บาท 

     

 
 1.2  บันทึกรายการบัญชี  โดยโอนปดบัญชีทุนของหุนเดิมไปยังบัญชีทุนหุนใหม

พรอมกับเรียกใบหุนเดิมคืนและออกใบหุนใหมไปแทน 
 

ตัวอยางที่ 6.20  จากตัวอยางที่ 6.19 ใหนําการแบงแยกหุนมาบันทึกบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ทุนหุนสามัญ (10,000 x 100)  1,000,000 -   

                  ทุนหุนสามัญ (1,000 x 1,000)    1,000,000 - 
  บันทึกการแบงรวมหุน      
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สรุป 
  
 การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอทุนเรือนหุน 
สวนเกินทุน หรือกําไรสะสม โดยมีสาเหตุมาจากหุนทุนซื้อคืน สิทธิในการซื้อหุนทุน การไถคืน
หุนบุริมสิทธิ การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ การปรับปรุงทุน การแบงแยกหุน 
 หุนทุนซื้อคืน การซื้อคืนหุนทุนของบริษัทอาจมีสาเหตุมาจากราคาหุนในทองตลาด
มีราคาตกต่ํา  เพื่อนํามาใชในโครงการใหสิทธิแกพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยหรือ
สินทรัพย เพื่อนํามาจายหุนปนผล เพื่อทําใหกําไรตอหุนเพิ่มขึ้น หรือเพื่อกําจัดผูถือหุนบาง
จําพวก ซ่ึงการบันทึกบัญชีจะใชวิธีราคาทุน โดยบันทึกดวยราคาทุนที่จายซื้อ และอาจขายหุน
ทุนซื้อคืนเทากับราคาทุนที่ซ้ือคืน ขายราคาสูงกวาราคาทุนที่ซ้ือคืน หรือขายราคาต่ํากวาราคาทุน
ที่ซ้ือคืน 
 สิทธิในการซื้อหุนทุน เปนการใหสิทธิซ้ือหุนทุนของบริษัทในราคาที่กําหนด 
ภายในระยะเวลาหนึ่ง แบงได 3 กรณี คือ การใหสิทธิผูถือหุนเดิมที่จะซื้อหุนออกใหมไดกอน
บุคคลภายนอก การใหสิทธิเพื่อตอบแทนคาบริการ และการขายหุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน 
 การไถคืนหุนสัมสิทธิ เปนหุนบุริมสิทธิที่สามารถเรียกไถคืนไดกอนวันที่ที่กําหนด 
ในราคาที่ระบุไว หรืออาจเปนหุนที่ใหสิทธิกับผูถือหุนที่จะขอนําหุนมาไถคืนภายใหเงื่อนไขและ
ราคาที่ผูถือหุนกําหนด ซ่ึงราคาไถคืนอาจเทากับราคาตามมูลคา หรือสูงกวาราคาตามมูลคาก็ได 
 การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ เปนหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได โดยแปลงสภาพ
ในชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือหุนกู 
 การปรับปรุงทุน  การปรับปรุงทุนมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทเกิดผลขาดทุนสะสม
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้การปรับปรุงทุนสามารถทําไดโดยการเพิ่มทุน หรือการลดทุน 
 การแบงแยกหุน สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การแตกหุน และการรวมหุน 
การแตกหุนเปนการเพิ่มจํานวนหุน  แตราคาตามมูลคาหุนจะลดลง  โดยที่มูลคารวมไม
เปลี่ยนแปลง  สวนการรวมหุนเปนการลดลงของจํานวนหุน แตราคาตามมูลคาหุนจะเพิ่มขึ้น 
โดยที่มูลคารวมไมเปลี่ยนแปลง 
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แบบฝกหดัทายบท 

 
1.  การเปลี่ยนแปลงในสวนของเงินทุน ของบริษัทจํากัด  อาจเกิดขึ้นไดในกรณีใดบาง 
2.  หุนทุนซื้อคืน  หมายถึงอะไร 
3.  สิทธิซ้ือหุนที่ออกใหม  หมายถึงอะไร 
4.  การแปลงสภาพหุน  หมายถึงอะไร 
5.  การปรับปรุงทุนใหม  หมายถึงอะไร 
6.  บริษัท  จิรายุ จํากัด ออกจําหนายหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท บริษัท ตัดสินใจที่
จะขายหุนเพิ่มเติมอีก 25,000 หุน ในราคาหุนละ 12 บาท โดยใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมที่จะซื้อ          
หุนใหม (1 สิทธิตอ 1หุน) โดยสิทธิ 2 ใบ สามารถซื้อหุนใหมได 1 หุน ในราคาหุนละ 12 บาท           
สิทธิหมดอายุ ณ วันที่ 16 เมษายน 25x2 
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท จิรายุ จํากัด ตามวันตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  วันที่ 15 มกราคม 25x2 วันประกาศที่จะออกสิทธิซ้ือหุน โดยจะออกสิทธิใหใน
วันที่  1 มีนาคม  25x2 
 2.  วันที่ 1  มีนาคม 25x2 ออกสิทธิซ้ือหุนใหทั้งหมด ณ วันนี้หุนมีราคาตลาด  หุนละ  
12.50 บาท 

3.  วันที่ 27 มีนาคม 25x2 มีผูถือหุนนําสิทธิมาใชซ้ือหุน 98% ของสิทธิที่ออกให 
4.  วันที่ 16  เมษายน  25X2 สิทธิที่เหลือไมนํามาใชจนหมดกําหนด 

 
7.  บริษัท พร จํากัด แสดงสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 หุนสามัญ ราคามูลคา   
หุนละ 100 บาท จดทะเบียน 80,000 หุน ออกจําหนายและอยูในมือของผูถือหุน 50,000 หุน และ
ใหสิทธิแกพนักงานที่จะซื้อหุนได 2,000 หุน ในราคาหุนละ 120 บาท  การใหสิทธินี้ไมไดคิด
มูลคาให 5,000,000  บาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  400,000 บาท กําไรสะสม  3,000,000 บาท 
25x1 
เม.ย. 30 บริษัทขายหุนกูมูลคา 500,000 บาท ในราคาตามมูลคา โดยหุนกูมูลคา 1,000 บาท มี
 สิทธิซ้ือหุนสามัญได 5 หุน ในราคาหุนละ 150 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป ในวันนี้
 หุนสามัญมีราคาตลาดหุนละ 130 บาท 
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ธ.ค. 31 ไดออกหุนสามัญใหกับพนักงาน จํานวน 2,000 หุน ตามขอตกลงในการใหสิทธิซ้ือหุน  
และในวันนี้ผูถือหุนกูใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1,500 หุน กําไรสุทธิสําหรับป 25x0 
เทากับ 290,000 บาท 

25x2  
ม.ค. 3 บริษัทไดออกสิทธิใหผูถือหุนสามัญ (1 สิทธิตอ 1 หุน) โดยผูถือหุนสามัญสามารถ

นําสิทธิจํานวน 10 ใบ มาซื้อหุนสามัญไดในราคาหุนละ 180 บาท สิทธิมีอายุ 30 วัน 
ณ วันนี้หุนสามัญมีราคาตลาดของหุนละ 200 บาท เมื่อครอบกําหนด ปรากฏวามีผูที่
ไมนําสิทธิมาใชจํานวน 6,000 สิทธิ นอกนั้นไดนําสิทธิมาใชซ้ือหุนสามัญ และ
บริษัทไดออกใบหุนใหไปแลว 

ธ.ค. 31 ไดออกหุนสามัญใหกับพนักงานตามขอตกลงอีก 500 หุน และผูถือหุนกูใชสิทธิซ้ือ
หุนสามัญอีก 1,000 หุน กําไรสุทธิสําหรับป 25x2 เทากับ 700,000 บาท และจายเงินสด
ปนผลหุนละ 2 บาท 

ใหทํา  บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไป 
 
8.  สวนของผูถือหุนของบริษัท ริสา จํากัด มีดังนี้ 

 หุนบุริมสิทธิ มูลคาหุนละ 100 บาทออกจําหนาย  1,000 หุน 100,000 
 หุนสามัญ มูลคาหุนละ 50 บาท ออกจําหนาย 1,000 หุน    50,000 
 สวนเกนิมูลคาหุนบุริมสิทธิ        5,000 
 สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ        2,000 
 กําไรสะสม        20,000 

 หุนบุริมสิทธิเปนชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 
ใหทํา  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ในแตละกรณี ดังตอไปนี้ 
 1. หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 1 หุน 
 2. หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 3 หุน 
 3. หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 5 หุน บวกเงินสดคิด
จากหุนสามัญอีกหุนละ 35 บาท 
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9.  งบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท ไทยลอย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 หุนสามัญ
จดทะเบียน 1,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ออกจําหนายและออกใบหุนแลว 5,000 หุน 
500,000 หุนบุริมสิทธิ 5% จดทะเบียนและอยูในมือผูถือหุน 5,000 หุน มูลคาหุนละ 50 บาท ไถ
คืนไดในราคาตามมูลคา 250,000 
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ      25,000 
 สวนลดมูลคาหุนบุริมสิทธิ                        (50,000) 
 กําไรสะสม      300,000 
 รวม                       1,025,000 
รายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุนทุนของบรษิัท ตั้งแตตนปจนถึง 31 ธันวาคม 25x2 เปนดังนี ้
 1.  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืนมา 1,000 หุน ในราคาหุนละ 120 บาท (บันทึก  
วิธีราคาทุน) 
 2.  ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญ (1 สิทธิตอ 1 หุน) ที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกจําหนายใหม
ของหุนละ 140 บาท และจะตองใชสิทธิภายใน 30 มิถุนายน 25x2 ราคาตลาดของหุนสามัญ ณ 
วันใหสิทธิหุนละ 150 บาท และปรากฏวามีผูมาใชสิทธิเพียง 3,000 หุน นอกนั้นไมมีการใชสิทธิ 
 3.  ขายหุนสามัญที่ซ้ือกลับคืนมาทั้งหมดในราคาหุนละ 100 บาท 
 4.  ไถคืนหุนบุริมสิทธิจํานวน 1,000 หุน 
 5.  กําไรสุทธิสําหรับป 25x1 จํานวน 100,000 บาท 
ใหทํา บันทึกรายการดังกลาวในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัทในป 25x2 

 
10.  งบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท ทีโอ จํากัด ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 25x2 เปนดังนี้ 
 ทุนเรือนหุน  : 
  หุนสามัญจดทะเบียน 2,000 หุน ออกจําหนายแลว 
  1,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท   25,000 
  หุนบุริมสิทธิ 5% จดทะเบียนและออกจําหนาย 1,000 หุน 
  มูลคาหุนละ 10 บาท ราคาไถคืนหุนละ 12.50 บาท 
  อัตราแปลงสภาพ 2 หุนบุริมสิทธิตอ 1 หุนสามัญ 10,000 
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ      3,000 
 สวนลดมูลคาหุนบุริมสิทธิ     (1,000) 
 กําไรสะสม      30,000
  รวม     67,000 
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 ในระยะตอมา ไดมีรายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุน เปนดังนี้ 
ก.ค.  1 ไถคืนหุนบุริมสิทธิ 5% 500 หุน ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ส.ค.  1 ออกจําหนายหุนสามัญ 200 หุน ในราคาตามมูลคา และในการจําหนายหุนนี้ไดออก

ใบมอบสิทธิในการซื้อหุนบริุมสิทธิ 5% จํานวน 200 หุนในราคาหุนละ 15 บาท 
ราคาตลาดของหุนบุริมสิทธิ 5% ในวันนี้หุนละ 18 บาท ในวนัที่ 15 สิงหาคม มีผูซ้ือ
หุนสามัญครบถวน และในวนันี้ราคาตลาดของหุนบุริมสิทธิ 5% เปนหุนละ 20 บาท 

ส.ค. 20 ซ้ือหุนสามัญของบริษัทกลับคืน 500 หุน ในราคาหุนละ 30 บาท และวันที่ 1 กันยายน  
บริษัทไดจําหนายหุนสามัญซึ่งซ้ือคืนมาออกไป 300 หุน ในราคาหุนละ 22 บาท 

ก.ย. 15 ผูถือหุนบุริมสิทธิ 5% 200 หุน ไดนําหุนมาแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามอัตราที่
 กําหนด 
ต.ค.  1 ผูถือหุนสามัญ 100 หุน ไดนําหุนมาบริจาคใหแกบริษัท และบริษัทไดนําหุนดังกลาว

ไปแลกกับเครื่องใชสํานักงาน ซ่ึงมีราคาตามใบกํากับสินคา 15,000 บาท ในวันที่    
20 ตุลาคม 

พ.ย.  1 ในวันนี้หุนบุริมสิทธิมีราคาตลาดหุนละ 25 บาท ผูถือใบมอบสิทธิในการซื้อหุน
 บุริมสิทธิ 5% 150 หุน มาใชสิทธิซ้ือหุน นอกนั้นไมมาใชสิทธิ 
ธ.ค.  1 บริษัทไดขยายจํานวนหุนบุริมสิทธิ 5% โดยลดมูลคาหุนเปนหุนละ 5 บาท และลด
 จํานวนหุนสามัญ โดยเพิ่มมูลคาหุนเปนหุนละ 50 บาท (แสดงรายละเอียดของหุนแต
 ละชนิดดวย) 
ใหทํา บันทึกรายการตามขอเท็จจริงดังกลาวขางตนในสมุดรายวันของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


