
 

บทที่  8 
ราคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน การเลกิบริษัท  

 
 การประเมินสวนของผู ถือหุนเปนสิ่งที่ผู ถือหุน เจาหนี้ และผู เกี่ยวของทุกคน          
ใหความสนใจ โดยการประเมินสวนของผูถือหุนดังกลาวเปนการคํานวณมูลคาหุนของบริษัท
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบความคุมคาของการลงทุนและนําขอมูลมาพิจารณากําหนดราคาซื้อ
ขายหุนไดอยางสมเหตุสมผล โดยทั่วไปการคํานวณมูลคาหุนจะคํานวณหาราคาตามบัญชีตอหุน 
ซ่ึงเปนความสามารถในการชําระคืนเงินทุนหรือสวนไดเสียในเงินทุนตอหุนใหกับผูถือหุนหาก
ในวันนั้นไดเลิกบริษัทไป และการคํานวณหากําไรตอหุน ซ่ึงเปนการวัดความสามารถใน       
การดําเนินงานของบริษัท  ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดควรนําราคาตามบัญชีตอหุน 
และกําไรตอหุนไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนซื้อหุนเพิ่ม
หรือควรขายหุนออกไป   
 

ราคาตามบัญชีตอหุน  
 
 นักวิชาการใหความหมายราคาตามบัญชีตอหุน (book value per share) ไวหลาย
ทัศนะ ดังนี้ 
 ราคาตามบัญชีตอหุน หมายถึง สิทธิสวนไดเสียในเงินทุนตอหุน หรือสวนเฉลี่ยของ
มูลคาสิทธิของสินทรัพยที่เปนของผูถือหุนสามัญหนึ่งหุน ราคาตามบัญชีตอหุนเปนจํานวนเงินที่
ผูถือหุนมีสิทธิไดรับคืนโดยสมมติวาบริษัทเลิกกิจการ ณ วันนั้น (เมธากุล  เกียรติกระจาย และ
ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2547, หนา 17-20) 
 ราคาตามบัญชีตอหุน หมายถึง  สิทธิสวนไดเสียในเงินทุนของบริษัทตอหนึ่งหุนซ่ึง
คํานวณไดจากงบดุลของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง หรือกลาวอีกลักษณะหนึ่งคือ เปนราคาที่เมื่อ
เลิกกิจการบริษัทแลว ผูถือหุนแตละคนจะไดรับการจายคืนทุนเทาไร (พัชรินทร ไตรรัตนรุงเรือง, 
2547, หนา 9-4) 
 ราคาตามบัญชีตอหุน หมายถึง สิทธิหรือสวนไดเสียในเงินทุนของบริษัทตอหนึ่งหุน 
ซ่ึงคํานวณราคาเปนจํานวนเงินที่ผูถือหุนมีสิทธิไดรับคืน โดยสมมติวาบริษัทเลิกกิจการ ณ วัน
นั้น (อังคณา  นุตยกุล, 2547, หนา 241) 
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 จากความหมายของราคาตามบัญชีตอหุนดังกลาวขางตนสรุปไดวา ราคาตามบัญชีตอหุน 
หมายถึง สิทธิสวนไดเสียในเงินทุนของบริษัทตอหุนที่ผูถือหุนจะไดรับคืน โดยสมมติวาบริษัท
เลิกกิจการ ณ วันนั้น ซ่ึงการคํานวณราคาตามบัญชีตอหุนคํานวณไดดังนี้ 
 1.  บริษัทมีหุนทุนเพียงชนิดเดียว  กรณีที่บริษัทมีหุนทุนเพียงชนิดเดียว คือ          
หุนสามัญ  การคํานวณราคาตามบัญชีตอหุนเปนดังนี้ 

 ราคาตามบัญชีตอหุน  = 
หุนอของผูถือ ี่อยูในมืจํานวนหุนท

 ิษัทงสิ้นของบรเงินทุนทั้  

 จํานวนเงินทุนทั้งสิ้นของบริษัท เปนเงินทุนทั้งหมดในสวนของผุถือหุนที่ปรากฎอยู
ในงบดุล หากบริษัทมีหุนทุนไดรับคืน ใหนําหุนทุนซื้อคืนมาหักจากสวนของผูถือหุนกอนนาํไป
คํานวณราคาตามบัญชีตอหุน 
 จํานวนหุนที่อยูในมือของผูถือหุน เปนจํานวนหุนที่บริษัทไดจําหนายและออกใบหุน
ใหผูถือหุนเรียบรอยแลวรวมกับจํานวนหุนที่ใหจองซึ่งยังรับชําระคาหุนไมครบจึงยังไมออกใบ
หุนใหผูถือหุน หักดวยจํานวนหุนสามัญไดรับคืน   
 
ตัวอยางที่  8.1  ตอไปนี้เปนงบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุน  ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  25x1 
 
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน : หุนสามัญจดทะเบียน  20,000  หุน  มูลคาหุนละ  10  บาท 
  ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลว 16,000 หุน                  160,000 
หุนสามัญใหจอง  2,000  หุน     20,000 
สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ     20,000 
กําไรสะสม  
 ที่ยังไมไดจัดสรร    40,000 
 ที่จัดสรรแลว : 
  จัดสรรตามกฎหมาย  20,000 
  จัดสรรเพื่อหุนสามัญซื้อคืน 30,000 50,000       90,000
  รวม                     290,000  
หัก  หุนสามัญที่ซ้ือคืน  1,000  หุน  ราคาทนุ                      15,000
  รวม                      275,000 
  



 295 

จํานวนหุนที่อยูในมือบุคคลภายนอก    =   16,000  +  2,000  -  1,000    
    =  17,000   หุน 
 

ราคาตามบัญชีตอหุน        =   
17,000
275,000      

    =   16.18    บาทตอหุน    
 
 2.  บริษัทมีหุนทุนสองชนิด  กรณีมีหุนบุริมสิทธิ บริษัทตองคืนทุนใหหุนบริมสิทธิ
กอนหุนสามัญ ดังนั้นถาบริษัทมีทั้งหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ  สวนของผูถือหุนตองถูกแบง
ออกเปน 2 สวน  โดยตองแบงใหกับหุนบุริมสิทธิกอน สวนที่เหลือจึงเปนของหุนสามัญ การ
คํานวณสิทธิของผูถือหุนบุริมสิทธิมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1   มูลคาของหุนบุริมสิทธิเมื่อเลิกกิจการ  การคํานวณหาราคาตามบัญชีตอหุน
ตั้งอยูบนสมมติวา  บริษัทจะเลิกกิจการ ณ วันนั้น จึงตองประเมินราคาของหุน การกําหนดมูลคา
ของหุนเมื่อเลิกกิจการอาจมีการกําหนดไวลวงหนา  โดยอาจกําหนดไวเทากับราคาตามมูลคา
หรือไมก็ ถาไมสามารถที่จะทราบราคาของหุนบุริมสิทธิเมื่อเลิกกิจการแลวอาจจะใชราคา     
ตามมูลคา  การคํานวณมูลคาหุนบุริมสิทธิเมื่อเลิกกิจการคํานวณไดดังนี้ 
มูลคาของหุนบุริมสิทธิเมื่อเลิกกิจการ = ราคาของหุนบุริมสิทธิเมื่อเลิกกิจการ x จํานวนหุน 
        บุริมสิทธิที่อยูในมือผูถือหุน 
  2.2   เงินปนผล  นอกจากมูลคาของหุนบุริมสิทธิเมื่อเลิกกิจการแลว ผูถือหุน
บุริมสิทธิยังไดรับสิทธิอีกประการหนึ่ง คือ เงินปนผล การคํานวณสวนของผูถือหุนซ่ึงเปนของ
หุนบุริมสิทธิจะมีความแตกตางกันที่สิทธิพิเศษในเรื่องเงินปนผล  ซ่ึงแบงไดดังนี้   
 2.2.1 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับ การคํานวณราคาตามบัญชี
ตอหุนจะเปนดังนี้ 
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ตัวอยางที่ 8.2   ตอไปนี้เปนงบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท  ทวิภพ  จํากัด  ณ  วันที่  31  
ธันวาคม  25x1  เปนดังนี้   
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน : หุนสามัญจดทะเบียน  50,000  หุน  มูลคาหุนละ  10  บาท 
     ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลว    400,000  
     หุนสามัญใหจอง       20,000 
ทุนเรือนหุน : หุนบุริมสิทธิ 5% จดทะเบียน 10,000  หุน  มูลคาหุนละ 100 บาท  
     ราคาไถถอนหุนละ 120 บาท  ราคาของหุนเมื่อเลิกกิจการ  
     หุนละ 130 บาท  ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลว   600,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ       48,000 
สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ  5%        14,000 
สวนเกินทุนจากการไถถอนหุนบุริมสิทธิ      10,000 
กําไรสะสม       415,000 
หัก  หุนสามัญที่ซ้ือคืนราคาทุนหุนละ  13  บาท                        13,000
  รวม                     1,494,000 
 
การคํานวณ สิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับ 
เงินทุนทั้งหมด (สวนของผุถือหุนทั้งหมด)                 1,494,000 
เงินทุนสวนที่เปนของหุนบุริมสิทธิ : 
 มูลคาเมื่อเลิกกิจการ (6,000 X 130)  780,000 
 เงินปนผล (600,000 X 5%)    30,000  810,000 
เงินทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญ    684,000 
 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนบุริมสิทธิ  = 
6,000

810,000  

    = 135  บาท 
 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนสามัญ  = 
1,000 - 2,000  4,000

684,000
+

 

    = 136.80  บาท 
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 2.2.2 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับ การคํานวณราคาตามบัญชี
ตอหุนจะเปนดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 8.3  จากตัวอยางที ่8.2  สมมติวาบริษัทไมไดจายเงินปนผลมาเปนเวลา  2  ป  รวมทั้งป
ปจจุบัน 
การคํานวณ สิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับ 
เงินทุนทั้งหมด (สวนของผูถือหุนทั้งหมด)                 1,494,000 
เงินทุนสวนที่เปนของหุนบุริมสิทธิ : 
 มูลคาเมื่อเลิกกิจการ (6,000 x 130)  780,000 
 เงินปนผล (600,000 x 5% x 2)    60,000  840,000 
เงินทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญ    654,000 
 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนบุริมสิทธิ  = 
6,000

840,000  

    = 140  บาท 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนสามัญ  = 
1,000  2,000  4,000

654,000
-+

 

    = 130.80  บาท 
 
 2.2.3  หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและรวมรับ การคํานวณราคาตามบัญชี
ตอหุนจะเปนดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 8.4  จากตัวอยางที ่8.2  สมมติวาบริษัทไมไดจายเงินปนผลมาเปนเวลา  2  ป  รวมทั้งป
ปจจุบัน 
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  หุน

บุริมสิทธิ 
หุนสามัญ รวม 

ประกาศจายปนผลป 25x1 415,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (600,000 x 5%) (30,000) 30,000  30,000 
 385,000    
คิดปนผลใหหุนสามัญ (410,000 x 5%) (20,500)  20,500 20,500 
 364,500    
หุนบุริมสิทธิรวมรับเงินปนผล  

(364,500 x 
1,010
600 ) 

(216,535) 216,535  216,535 

หุนสามัญรวมรับเงินปนผล 

 (364,500 x  
1,010
410 ) 

 (147,965)            .  147,965 147,965

  246,535 168,465 415,000 
 
การคํานวณ สิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับ 
เงินทุนทั้งหมด (สวนของผูถือหุนทั้งหมด)                 1,494,000 
เงินทุนสวนที่เปนของหุนบุริมสิทธิ : 
 มูลคาเมื่อเลิกกิจการ (6,000 x 130)  780,000 
 เงินปนผล    246,535               1,026,535 
เงินทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญ    467,465 
 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนบุริมสิทธิ  = 
6,000

1,026,535  

    = 171.09  บาท 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนสามัญ  = 
1,000 - 2,000  4,000

467,465
+

 

    = 93.49  บาท 
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 2.2.4  หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและรวมรับ การคํานวณราคาตามบัญชีตอ
หุนจะเปนดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 8.5  จากตัวอยางที ่8.2  สมมติวาบริษัทไมไดจายเงินปนผลมาเปนเวลา  2  ป  รวมทั้งป
ปจจุบัน 
  หุน

บุริมสิทธิ 
หุนสามัญ รวม 

ประกาศจายปนผลป 25x1 415,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ(600,000 x 5% x 2ป) (60,000) 30,000  30,000 
 355,000    
คิดปนผลใหหุนสามัญ (410,000 x 5%) (20,500)  20,500 20,500 
 334,500    
หุนบุริมสิทธิรวมรับเงินปนผล  

(334,500 x 
1,010
600 ) 

(198,713) 198,713  198,713 

หุนสามัญรวมรับเงินปนผล 

 (334,500 x 
1,010
410 ) 

 (135,787)            .  135,787 135,787

  228,713 156,287 415,000 
 
การคํานวณ สิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับ 
เงินทุนทั้งหมด (สวนของผูถือหุนทั้งหมด)                 1,494,000 
เงินทุนสวนที่เปนของหุนบุริมสิทธิ : 
 มูลคาเมื่อเลิกกิจการ (6,000 x 130)  780,000 
 เงินปนผล    228,713               1,008,713 
เงินทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญ    485,287 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนบุริมสิทธิ  = 
6,000

1,008,713  

    = 168.12  บาท 

ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนสามัญ  = 
1,000 - 2,000  4,000

485,287
+

 

    = 97.06  บาท 
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กําไรตอหุน   

 
 นักวิชาการใหความหมายกําไรตอหุน (earnings  per  share) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 กําไรตอหุน หมายถึง สวนเฉลี่ยของกําไรตอหุนสามัญหนึ่งหุนหรือจํานวนกําไร
สุทธิประจํางวดที่เปนของหุนสามัญหนึ่งหุน (เมธากุล  เกียรติกระจาย และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 
2547, หนา 17-21) 
 กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรตอหุนสามัญหรือผลตอบแทนของผูถือหุนสามัญนั่นเอง 
(อิสรีย  โชววิวัฒนา, 2547, หนา 10-5) 
 กําไรตอหุน หมายถึง สวนเฉลี่ยของกําไรตอหุนสามัญหนึ่งหุน (สมาคมนักบัญชี  
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหหงประเทศไทย, 2538, หนา 44) 
 จากความหมายของกําไรตอหุนดังกลาวขางตนสรุปไดวา กําไรตอหุน หมายถึง สวน
เฉล่ียของกําไรหรือผลตอบแทนตอหุนสามัญหนึ่งหุน โดยทั่วไปจะไมมีการคํานวณหากําไรตอหุน
ของหุนบุริมสิทธิ เนื่องจากหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในอัตราคงที่ ยกเวนหุนบุริมสิทธิ
ชนิดรวมรับเงินปนผล 
 การคํานวณกําไรตอหุนจะถูกใชประโยชนในการเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทที่อาจมีขนาดของเงินทุนแตกตางกันซึ่งไมอาจวัดความสามารถในการทํา
กําไรจากยอดรวมของกําไรสุทธิไดจึงใชกําไรตอหุนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํา
กําไรจากหุนสามัญหนึ่งหุนดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 8.6  บริษัท หนึ่ง จํากัด มีหุนสามัญจดทะเบียน 1,000,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 
10 บาท) และมีผลกําไรจํานวน 1,000,000 บาท มีกําไรตอหุน 1 บาท สวนบริษัท สอง จํากัด      
มีหุนสามัญจดทะเบียน 100,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) และมีผลกําไรจํานวน  
200,000  บาท มีกําไรตอหุน 2 บาท 
  บริษัท หนึ่ง จาํกัด   บริษัท สอง จํากัด 
กําไรสุทธิ    1,000,000  บาท     200,000   บาท 
กําไรตอหุน           1    บาท           2        บาท 
 ถาพิจารณาจากกําไรสุทธิแลว บริษัท หนึ่ง จํากัด สามารถทํากําไรไดมากกวา บริษัท 
สอง จํากัด แตถาพิจารณาเปรียบเทียบจากกําไรตอหุน จะเห็นวาบริษัท สอง จํากัดมีกําไรตอหุน
มากกวาบริษัท หนึ่ง จํากัด ทั้งนี้เนื่องจากขนาดธุรกิจมีความแตกตางกันมาก  จึงควรพิจารณา
เปรียบเทียบโดยใชกําไรตอหุนจึงจะเห็นความสามารถในการทํากําไรไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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โครงสรางเงินทุน   
 
 การคํานวณกําไรตอหุนควรตองนําโครงสรางเงินทุนมาพิจารณาดวยดังนี้ 
 1.  โครงสรางเงินทุนอยางงาย (simple capital structure) หมายถึง บริษัทมีหุนสามัญ
เพียงชนิดเดียว หรือไมมีหุนสามัญเทียบเทา (equivalent common stock) หรือ ตราสารอื่นซึ่งมี
สิทธิเปลี่ยนเปนหุนสามัญได  เชน  หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ  หุนกูชนิดแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน เปนตน 
 ในกรณีที่บริษัทมีโครงสรางเงินทุนอยางงาย ใหบริษัทแสดงกําไรตอหุนโดยใชกําไร
ตอหุนขึ้นพื้นฐาน (primary  earnings  per  share)  เพียงอยางเดียว  ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 38  
เร่ือง กําไรตอหุน ไดกลาวถึงวิธีการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานโดยกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดที่เปนของหุนสามัญหารดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอก (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 5)  
 2.  โครงสรางเงินทุนแบบซับซอน  (complex  capital  structure)  หมายถึง บริษัทมี
หุนสามัญ  และหุนสามัญเทียบเทา ซ่ึงตองคํานวณหุนดังกลาว โดยสมมติวาหุนสามัญเทียบเทา
ไดเปลี่ยนเปนหุนสามัญแลวทั้งหมด ซ่ึงอาจมีผลกระทบทําใหกําไรสุทธิและจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยที่จะนํามาคํานวณเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงมีผลทําใหราคาตามบัญชีตอหุนลดลง 
 กรณีที่บริษัทมีโครงสรางเงินทุนแบบซับซอนตองแสดง กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
เชนเดียวกันกับโครงสรางเงินทุนในลักษณะแรก  และตองแสดงกําไรตอหุนปรับลด (diluted  
earnings  per  share)  เพื่อใหผูถือหุนทราบวาหากมีการเปลี่ยนแปลงในหุนสามัญเทียบเทาเปน
หุนสามัญทั้งหมดจะทําใหกําไรตอหุนลดลงเหลือเทาใด โดยในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
กิจการตองปรับปรุงกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดที่เปนของหุนสามัญและจํานวน       
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกถวยผลกระทบของหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
 บริษัทไมวาจะมีโครงสรางเงินทุนอยางงาย หรือแบบซับซอนตองแสดงกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานเปนขั้นแรกเสมอ คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดที่เปน
ของหุนสามัญหารดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอก การ
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจึงแสดงไดดังนี้ 
 กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน    =         กําไรสุทธิหรือขาดทุนสทุธิของหุนสามัญ 

          จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัที่ถือโดยบุคคลภายนอก  
 
 จากการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานมีสวนประกอบ คือ กําไรหรือขาดทุนสุทธิ
ของหุนสามัญ และจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ ถือโดยบุคคลภายนอก  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.  กําไรหรือขาดทุนสุทธิของหุนสามัญ ถาเงินทุนของบริษัทมีหุนสามัญเพียงชนิด
เดียวกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจะเปนของหุนสามัญ            
ถาเงินทุนของบริษัทมีทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ กําไรหรือขาดทุนสุทธิของหุนสามัญ
จะตองถูกหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิกอน  โดยท่ีจํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิจะตอง
คํานึงถึงสิทธิพิเศษของหุนบุริมสิทธิดังนี้คือ 
 1.1  หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล   จะไดรับเงินปนผลเมื่อมีการประกาศ
จายปนผลเฉพาะปนั้นปเดียวเทานั้น  ดังนั้นถาบริษัทไมประกาศจายปนผลในปใดผูถือหุน
บุริมสิทธิก็จะไมได รับปนผลในปนั้นจึงไมจําเปนตองนํากําไรสุทธิหักดวยปนผลของ             
หุนบุริมสิทธิ ตอเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลจึงนําเงินปนผลนี้หักออกจากกําไรสุทธิ 
 1.2  หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล   จะไดรับเงินปนผลแมวาบริษัทจะ
ประกาศจายเงินปนผลหรือไมก็ตามใหนําเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิหักจากกําไรสุทธิเพื่อ
คํานวณหากําไรสุทธิสวนที่เปนของหุนสามัญ  โดยไมรวมเงินปนผลที่คางจายมากจากงวดกอน 
  
ตัวอยางที่ 8.7   บริษัท ฟาใส จํากัด มีหุนทุน 2 ชนิด คือ หุนสามัญ จํานวน 20,000 หุน ราคาตาม
มูลคาหุนละ 10 บาท  และหุนบุริมสิทธิ 5 % ชนิดไมสะสมและไมรวมรับจํานวน 10,000 หุน  
มูลคาหุนละ 20 บาท  บริษัท มีกําไรสุทธิจํานวน 24,000 บาท 
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การคํานวณ กําไรสุทธิ 
สมมติวาบริษัทมิไดประกาศจายเงินปนผลใหหุนบุริมสิทธิ 
 กําไรสุทธิสวนของหุนสามัญเทากับ  24,000  บาท 
 หุนบุริมสิทธิไมมีสิทธิในกําไรจํานวนนี้ 
 
สมมติวาบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลใหหุนบุริมสิทธิ 
 กําไรสุทธิสวนของหุนสามัญ =  24,000 – (10,000 x 20 x 5%)    
    =  14,000 บาท 
 กําไรสุทธิสวนของหุนบุริมสิทธิ =  10,000 x 20 x 5%     
    =  10,000  บาท 
 
ตัวอยางที่  8.8  จากตัวอยางที่ 8.7 สมมติวาหุนบุริมสิทธิ  5 %  เปนชนิดสะสมแตไมรวมรับและ
บริษัทไมสามารถประกาศจายปนผลไดเนื่องจากกําไรของกิจการมีจํานวนนอย 
การคํานวณ  กําไรสุทธิ 
กําไรสุทธิสวนของหุนสามัญเทากับ  =  24,000 - (5,000 x 20 x 5%)    
    =   14,000 บาท 
กําไรสุทธิสวนของหุนบุริมสิทธิ  =  5,000 x 20 x 5%     
    =  10,000 บาท 
 จากตัวอยางที่ 8.8 ถึงแมวาบริษัทจะไมประกาศจายเงินปนผลใหหุนบุริมสิทธิ แต
ตองนําสิทธิของการรับเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิมาหักออกจากกําไรสุทธิ เนื่องจากหุน
บุริมสิทธิเปนชนิดสะสมเงินปนผล จึงมีสิทธิสะสมเงินปนผลไวเพื่อรับในปตอ ๆ ไปได 
 

 2.  จํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณ  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  38  เร่ือง 
กําไรตอหุน  ใหคํานวณจํานวนถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุนสามัญโดย การนําจํานวนหุนสามัญที่ถือ
โดยบุคคลภายนอกตนงวดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่ไดรับคืนและที่ออกจําหนายใน
ระหวางงวด จํานวนที่นํามาปรับปรุงตองเปนจํานวนตามสัดสวนของเวลา ซ่ึงสัดสวนของเวลา 
หมายถึง จํานวนวันซึ่งหุนดังกลาวถือโดยบุคคลภายนอกหารดวยจํานวนวันทั้งสิ้นในงวดนั้น 
อนี่งกิจการอาจใชวิธีการประมาณการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอยางสมเหตุสมผลแทนการคํานวณ
อยางละเอียด (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 6) ทั้งนี้
การแบงกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีโดยทั่วไปจะเปน 12 เดือน  ดังนั้นใน



 304 

บทนี้จึงถัวเฉลี่ยหุนใหสอดคลองกับกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิโดยถัวเฉลี่ยเปนเดือน 
ดังตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่ 8.9  บริษัทแหงหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงหุนสามัญที่ออกระหวางปดังนี้ 
 วันที่  รายการ  จํานวนหุน 
 1 ม.ค.  ยอดยกมา    90,000 
 1 มี.ค.  ออกหุนเพิ่ม   30,000
     120,000 
 1 ก.ค.  ซ้ือหุนคืน  (39,000)
       81,000 
 1 ต.ค.  ออกหุนเพิ่ม   60,000
               31 ธ.ค.  ยอดคงเหลือ 141,000 
การคํานวณ  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 วันที่ จํานวนหุน          ระยะเวลาตั้งแตวันที่เกิด จํานวนหุนถัวเฉลี่ย 
           รายการจนถึงวันสิ้นงวด     ถวงน้ําหนัก 
 1 ม.ค.   90,000  12/12         90,000 
 1 มี.ค.   30,000  10/12         25,000 
 1 ก.ค.  (39,000)   6/12        (19,500) 
 1 ต.ค.   60,000   3/12         15,000 
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก        110,500 
หรือ อาจคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไดดังนี้ 
วันที่ จํานวนหุน     จํานวนหุน     ระยะเวลาตั้งแตวันที่เกิดรายการ    จํานวนหุนถัวเฉลี่ย 
      คงเหลือ         จนถึงวันที่เกิดรายการถัดไป        ถวงน้ําหนัก 
1 ม.ค.   90,000     90,000   2/12            15,000 
1 มี.ค.   30,000   120,000   4/12            40,000 
1 ก.ค.  (39,000)     81,000    3/12            20,250 
1 ต.ค.   60,000   141,000    3/12            35,250 
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก          110,500 
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 ในกรณีที่บริษัทมีหุนปนผล การแตกหุน และการรวมหุน จะตองคํานวณจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยการออกหุนปนผล การแตกหุนหรือการรวมหุนมีผลตั้งแตวันตนงวด 
หรือตั้งแตวันที่ออกหุนดั้งเดิมแลวแตวันใดเกิดขึ้นหลังสุด เนื่องจากไมทําใหสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงคํานวณหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตั้งแตวันตนงวดดังนี้ 

 
ตัวอยางที่ 8.10   บริษัทแหงหนึ่งไดจดทะเบียนหุนสามัญและนําออกจําหนายหุนเมื่อวันที่ 1 
มกราคม จํานวน 10,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท ตอมาวันที่ 1 กรกฎาคม ไดจายหุน
สามัญปนผลในอัตรา 20% 
การคํานวณ   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 1 ม.ค. ยอดยกมา   10,000 หุน 
   30 มิ.ย. จายหุนปนผล  20%    2,000 หุน 
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 12,000 หุน 
 ในกรณีที่ออกหุนโดยการเพิม่ทุนหรือการซื้อหุนทุนคืนมาใหมีผลตั้งแตวันที่เกิด
รายการนั้น เนือ่งจากการเพิ่มจํานวนหุนหรือลดจํานวนหุนนั้น มีผลทําใหสินทรัพยเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 
 
ตัวอยางที่  8.11  บริษัทแหงหนึ่งมีการเปลีย่นแปลงจํานวนหุนสามัญดังนี้ 

วันที ่ รายการ จํานวนหุน 
1  ม.ค. ยอดยกมา 50,000 
1  เม.ย. ออกหุนเพิ่ม 10,000 

  60,000 
1  ก.ค. จายหุนปนผล 20% 12,000 

  72,000 
1  ต.ค. ออกหุนเพิ่ม 15,000 
31  ธ.ค. ยอดคงเหลือ 87,000 

  
 
 
 
 



 306 

การคํานวณ  จาํนวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
วันที่ รายการ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

1  ม.ค. 50,000 x 12/12 x 120% 60,000 
1  เม.ย. 10,000 x 9/12 x 120% 9,000 
1  ก.ค. จายหุนปนผล 20% - 
1  ต.ค. 15,000 x 3/12   3,750 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 72,750 

 
 จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกกอนจายหุนปนผลตองคํานวณใหม โดย
หุนสามัญที่มีตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง 1 กรกฎาคม จะถูกปรับเพิ่มขึ้นเปน 120% เนื่องจากการ
จายหุนปนผลถือวามีผลตั้งแตวันตนงวด ดังนั้นจึงตองปรับจํานวนหุน แตหุนที่ออกเพิ่มภายหลัง
จากการจายหุนปนผลปรับจํานวนหุนใหมเนื่องจากหุนสามัญไดอยูในฐานใหมแลว ในการ
คํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยโดยการแตกหุนหรือการรวมหุน จะทําเชนเดียวกับการจาย   
หุนปนผล 
 
ตัวอยางที่  8.12  บริษัท สวยใส จํากัด มีกําไรกอนรายการพิเศษ 290,000 บาท และมีกําไรจาก
รายการพิเศษ (สุทธิจากภาษีเงินได) 120,000 บาท บริษัทไดประกาศจายเงินปนผลหุนบุริมสิทธิ
หุนละ 1 บาท จํานวนหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยบุคคลภายนอก มีจํานวน 50,000 หุน ในระหวางป   
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนดังนี้ 
 

วันที ่ รายการ จํานวนหุน 
1  ม.ค. ยอดยกมา 90,000 
1  เม.ย. ซ้ือหุนคืนมา (15,000) 

  75,000 
1  ก.ค. แตกหุนในอัตรา 1: 2                 150,000 

                  225,000 
31  ธ.ค. ออกหุนสามัญเพิ่ม 25,000 

 ยอดคงเหลือ                 250,000 
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การคํานวณ  จาํนวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
วันที่ รายการ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

1  ม.ค. 90,000 x 12/12 x 2 180,000 
1  เม.ย. 15,000 x 9/12 x 2 (22,500) 
1  ก.ค. แตกหุนในอัตรา 1: 2 - 
31 ธ.ค. 25,000 x 3/12   0
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 157,500 

 
 ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม จะ
ไมคํานึงถึง เนื่องจากออกหุนในวันส้ินป จึงทําใหระยะเวลาในการถือหุนเปนศูนย เมื่อคํานวณ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไดแลวใหนําไปหารกําไรกอนรายการพิเศษ รายการพิเศษ 
และกําไรสุทธิ เพื่อคํานวณหากําไรตอหุน ทั้งนี้ กําไรสุทธิที่ไดคํานวณตองนําเงินปนผลของ  
หุนบุริมสิทธิออกจํานวน 50,000 บาท (50,000 x 1) หักออกจากกําไรกอนรายการพิเศษ            
290,000 บาท กอน เพื่อจะไดนํากําไรกอนรายการพิเศษที่เปนของหุนสามัญจํานวน 240,000 บาท 
(290,000 – 50,000) การหักเงินปนผลหุนบุริมสิทธิจากกําไรกอนรายการพิเศษมีผลทําใหกําไรสุทธิ
ลดลง แตไมมีผลตอรายการพิเศษ ซ่ึงจากตัวอยางที่ 8.12 คํานวณกําไรสุทธิตอหุนไดดังนี้ 
 
 

รายการ 
(1) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

(2) 
จํานวนหุนสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 

(หุน) 

(3) 
กําไรตอหุน 

(1) ÷ (2) 
(บาท) 

กําไรกอนรายการพิเศษที่เปนของหุนสามัญ 240,000 157,500 1.52 
รายการพิเศษ (สุทธิจากภาษีเงินได) 120,000 157,500 0.76 
กําไรสุทธิที่เปนของหุนสามัญ 360,000 157,500 2.28 
 
 การเปดเผยกําไรตอหุน ตองเปดเผยตอทายงบกําไรขาดทุน หรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดังนี้ 
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บริษัท  สวยใส  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ (บางสวน) 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31 ธันวาคม 25x1 
 (หนวย : บาท) 
กําไรกอนรายการพิเศษ 290,000 
รายการพิเศษ (สุทธิจากภาษีเงินได) 120,000
กําไรสุทธิ 410,000 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  :  
กําไรกอนรายการพิเศษ 1.52 
รายการพิเศษ (สุทธิจากภาษีเงินได) 0.76
กําไรสุทธิ 2.28 

        

กําไรตอหุนปรับลด 
 
 ในงบการเงินจะแสดงกําไรตอหุนในลักษณะนี้เมื่อบริษัทมีโครงสรางเงินทุนแบบ
ซับซอนโดยที่ตองแสดงรวมกับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  การคํานวณแตกตางจากกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน  ดังนี้ 
 1.  กําไรสุทธิ  เปนกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ตองปรับปรุงดวยรายการหุนสามัญ
เทียบเทาซึ่งถาแปลงเปนหุนสามัญแลวอาจจะมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ  เชน  หุนกูแปลงสภาพ 
เปนตน ถาแปลงเปนหุนสามัญทั้งจํานวนแลวไมจําเปนตองจายดอกเบี้ยใหหุนกูนี้อีก  ดังนั้นจึง
ตองนําดอกเบี้ยจายสวนของหุนกู (สุทธิจากภาษี) บวกกลับเขาไป   
 2.  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  ตองนําหุนสามัญ
เทียบเทาโดยสมมติวาแปลงหุนสามัญเทียบเทาใหเปนหุนสามัญทั้งจํานวน  ณ  วันตนงวด  (ใน
กรณีที่เปนหุนที่ยกมาจากงวดกอน) แตถาเปนหุนที่ออกในระหวางงวดใหถัวเฉลี่ยตั้งแตวันที่
ออกหุนในระหวางงวด 
 ดังนั้นการคํานวณหากําไรตอหุนปรับลดอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกําไรสุทธิสวนที่
เปนของหุนสามัญและจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ทั้งนี้ขึน้อยู
กับรายการหุนสามัญเทียบเทา ดังนี้ 
 1. ตราสารหนี้หรือตราสารทุนท่ีสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได  (convertible  
security)  ตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเปนหุนสามัญได  คือ  หุนกูชนิดแปลงสภาพ  สวนตราสาร



 309 

ทุนที่แปลงสภาพเปนหุนสามัญได  คือ  หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ  ดังนั้นในที่นี้จะกลาวทั้ง
สองลักษณะ 
  1.1 หุนกูชนิดแปลงสภาพ  หากวานําหุนกูชนิดนี้ทั้งหมดแปลงสภาพเปนหุน
สามัญทั้งหมดแลวมีผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนดังนี้ 
  1.1.1  ผลกระทบตอกําไรสุทธิ  บริษัทไมตองจายดอกเบี้ยใหหุนกูอีกตอไป  
ดังนั้นกําไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นดวยดอกเบี้ยจาย (สุทธิจากภาษี) 
   1.1.2  ผลกระทบตอจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นดวย
จํานวนหุนกูแปลงสภาพ โดยสมมติวาแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งจํานวน  โดยหากหุนกูยกมา
ตนงวดใหถือวาตองแปลงตั้งแตวันตนงวด  แตถาหากวาเปนหุนกูที่ออกในระหวางงวดใหแปลง
ตั้งแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพนี้ 
  
ตัวอยางที่ 8.13  บริษัทแหงหนึ่งมีขอมูลเมื่อส้ินงวดบัญชี 25x1 ดังนี้ 
 
กําไรสุทธิ      240,000 บาท 
หุนกู 5% ชนิดแปลงสภาพไดมูลคา    600,000 บาท 
(หุนกู 1,000 บาท แปลงเปนหุนสามัญได 50 หุน) 
จํานวนหุนสามัญที่อยูในมือบุคคลภายนอก   200,000 หุน 
อัตราภาษีเงินได             30%  
ใหคํานวณหากําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลด 
 
การคํานวณ  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรสุทธิ      240,000 บาท 
จํานวนหุนสามัญที่อยูในมือบุคคลภายนอก   200,000 หุน 
  
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน   = 240,000 
      200,000  

=    1.20 บาท 
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การคํานวณ  กําไรตอหุนปรับลด 
กําไรสุทธิ      240,000 
บวก  ดอกเบี้ยหุนกูสุทธิจากภาษีเงินได 
ดอกเบี้ยจาย  (600,000 x 5%)   30,000 
หัก  ภาษีเงินได (30% x 30,000)     9,000   21,000
กําไรสุทธิหลังปรับปรุง     261,000 
จํานวนหุนสามัญที่อยูในมือบุคคลภายนอก   200,000 หุน 

บวก  จํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพ   ( 
1,000

600,000  x 50)   30,000 หุน 

จํานวนหุนสามัญหลังปรับปรุง    230,000 หุน 
 
 กําไรตอหุนปรับลด   = 261,000 
      230,000 
     =    1.13 บาท 

 จากตัวอยางที่ 8.13 กําไรตอหุนปรับลดต่ํากวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ดังนั้นตองนําทั้ง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดไปแสดงตอทายงบกําไรขาดทุน แตถากําไรตอ
หุนปรับลดสูงกวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐานใหแสดงเฉพาะกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตอทายงบกําไร
ขาดทุนเพียงอยางเดียว 

 1.2 หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ  ตองเปนหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล  
สวนหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล  ตองมีการประกาศจายปนผลในงวดปจจุบันจึงจะ
สามารถพิจารณาผลกระทบโดยหากวานําหุนบุริมสิทธิชนิดนี้ทั้งหมดแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ทั้งหมดแลวมีผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนดังนี้ 
 1.2.1  ผลกระทบตอกําไรสุทธิ  บริษัทไมตองจายปนผลใหหุนบุริมสิทธิ
ชนิดนี้อีกตอไป  ดังนั้นกําไรสุทธิทั้งหมดจึงไมตองแบงเงินปนผลสวนที่เปนของหุนบุริมสิทธิ
เนื่องจากหุนบุริมสิทธิไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งจํานวนแลว     

 1.2.2  ผลกระทบตอจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จะเพิ่มขึ้นดวย
จํานวนหุนบุริมสิทธิซ่ึงแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งจํานวนเชนเดียวกับหุนกู 
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ตัวอยางที่ 8.14  บริษัทแหงหนึ่งมีขอมูลเมื่อส้ินงวดบัญชี 25x1 ดังนี้ 
 
กําไรสุทธิ      240,000 บาท 
หุนบุริมสิทธิ 6% ชนิดแปลงสภาพไดมูลคา   900,000 บาท 
(หุนบุริมสิทธิ 1,000 บาท แปลงเปนหุนสามัญได 50 หุน) 
จํานวนหุนสามัญที่อยูในมือบุคคลภายนอก   200,000 หุน 
ใหคํานวณหากําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลด 
การคํานวณ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรสุทธิ      240,000 บาท 
หัก เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ (900,000 x 6%)     54,000     บาท 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของหุนสามัญ      186,000     บาท 
จํานวนหุนสามัญที่อยูในมือบุคคลภายนอก   200,000 หุน 
  
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน   = 186,000 
      200,000  

=    0.93 บาท 
การคํานวณ กําไรตอหุนปรับลด 
กําไรสุทธิ      240,000 
จํานวนหุนสามัญที่อยูในมือบุคคลภายนอก   200,000 หุน 

บวก  จํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพ   ( 
1,000

900,000  x 50)   45,000 หุน 

จํานวนหุนสามัญหลังปรับปรุง    245,000 หุน 
 
 กําไรตอหุนปรับลด   = 240,000 
      245,000 
     =    0.98 บาท 

 จากตัวอยางที่ 8.14 ถากําไรตอหุนปรับลดสูงกวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐานใหแสดงเฉพาะ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตอทายงบกําไรขาดทุนเพียงอยางเดียว 
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 2. ใบสําคัญแสดงสิทธิและสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน  จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  38  
เร่ืองกําไรตอหุนไดอธิบายการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยใน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดกิจการตองสมมติวาผูถือหุนจะแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ  สิทธิที่จะเลือกซ้ือหุนและหุนสามัญเทียบเทาปรับลดอื่นในลักษณะ
เดียวกันเปนหุนสามัญเมื่อราคาตามสิทธิต่ํากวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญกิจการตองสมมติ
ตอไปวากิจการจะนําสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากผูถือหุนสามัญเทียบเทาไปซื้อหุนสามัญจาก
บุคคลภายนอกคืนมาดวยมูลคายุติธรรมเพื่อนําหุนสามัญดังกลาวมาใชในการแปลงหุน  ในการ
นี้หากจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่กิจการตองใชในการแปลงหุนสูงกวาจํานวนหุนสามัญที่กิจการ  
ซ้ือคืนมา  กิจการจําเปนตองออกหุนสามัญเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนสามัญเทียบเทา  โดยมิไดรับสิ่ง
ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 11) 
 การแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนเปนหุนสามัญในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด  
เมื่อราคาของสิทธิต่ํากวามูลคายุติธรรม  ใหใชวิธีการซื้อหุนสามัญคืน  ดังนั้นจึงทําใหจํานวนหุน
ที่ใชสิทธิซ้ือหุนไดหุนสามัญจํานวนที่ลดลง  เนื่องจากตองการนําราคาของสิทธิที่ซ้ือหุนไดใน
ราคาที่ต่ํากวาปกติเขามาพิจารณาปรับจํานวนหุนที่จะแปลงเปนหุนสามัญ 
 การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดตองนําใบสําคัญแสดงสิทธิและสิทธิซ้ือหุนการใชสิทธ ิ
(ไมวาจะสามารถใชสิทธิไดในปจจุบันหรือไมก็ตาม)  มาคํานวณดวย  โดยถือวาเกิด  ณ  วนัตนงวด  
ยกเวนจะมีการใหใบสําคัญแสดงสิทธิในระหวางงวดใหถือวาแปลงสภาพเปนหุนสามัญตั้งแต
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  การคํานวณจํานวนหุนสามัญที่จะเพิ่มขึ้นดวยการใชสิทธิซ้ือหุน 

 

       จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น =  มูลคายุติธรรม  -  ราคาของหุนสามัญที่ใชซ้ือสิทธิ  x  จํานวนสิทธิ   
            มูลคายุติธรรม 

  
 
 
   
  ในกรณีที่บริษัทมีหุนสามัญเทียบเทาหลายชนิดรวมกัน หลังจากคํานวณหากําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานแลว สมมติใหหุนสามัญเทียบเทามีการใชสิทธิหรือแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งหมด 
เพื่อคํานวณหากําไรตอหุนปรับลดของหุนสามัญเทียบเทาแตละชนิด นํามาเรียงลําดับจากนอยสุด
ไปหามากที่สุด  หลังจากจัดเรียงลําดับแลว นํามาคํานวณหากําไรตอหุน ปรับลดใหมอีกครั้งหนึ่ง 
ถาผลการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดใหม ลดนอยลงกวาเดิมใหนําผลปรับลดในลําดับตอไปเขามา
คํานวณหากําไรตอหุนปรับลดตอไปจนกวากําไรตอหุนปรับลดจะมีมูลคาเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น 
หรือไมมีหุนสามัญเที่ยวเทาลําดับตอไปแลว ซ่ึงแสดงการคํานวณการจัดลําดับดังนี้ 
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ตัวอยางที่  8.15  พนักงานของบริษัทแหงหนึ่งไดรับสิทธิซ้ือหุนสามัญในวันตนงวดบัญชีจํานวน 
30,000 หุน ในราคาหุนละ 7 บาท มูลคายุติธรรมในวันตนงวดบัญชีราคาหุนละ 10 บาท 
พนักงานไดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญทั้งหมดขอมูลบางรายการในวันสิ้นงวดบัญชี ดังนี้ 
กําไรสุทธิ      240,000 บาท 
จํานวนหุนสามัญที่นําออกจําหนาย และอยูในมือบุคคลภายนอก 200,000 หุน 
ใบมอบสิทธิซ้ือหุนสวน      30,000 หุน 
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลดของบริษัทเปนดังนี้ 

 
การคํานวณ  กาํไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรสุทธิ       240,000 บาท 
จํานวนหุนสามัญที่นําออกจําหนาย และอยูในมือผูถือหุน   200,000 หุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    = 
200,000
240,000  

     =    1.20 บาท 
การคํานวณ  กาํไรตอหุนปรบัลด 
จํานวนหุนสามัญที่นําไปคํานวณกําไรตอหุน  = 209,000     หุน 
จํานวนหุนที่นําออกจําหนาย และอยูในมือบุคคลภายนอก = 200,000 หุน 

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น (
10

710− ) x  30,000  =    9,000      หุน 

กําไรตอหุนปรับลด    = 
209,000
240,000   

     =    1.15        บาท     

 จากตัวอยางที่ 8.15 กําไรตอหุนปรับลดต่ํากวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ดังนั้นตองนําทั้ง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดไปแสดงตอทายงบกําไรขาดทุน  

 
ตัวอยางที่ 8.16  บริษัท  ฟาโปรง  จํากัด  มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของหุนสามัญ  จํานวน  500,000  บาท  
และ  มีจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียที่ถือโดยบุคคลภายนอก  100,000  หุน  มูลคายุติธรรมถัวเฉล่ีย
ตอหุนสามัญในระหวางปปจจุบันเทากับ 75 บาท (อัตราภาษีเงินได  30%) สมมติวาหุนบุริมสิทธิ
มีเงินปนผลเทากับ  25,000  บาท  ในระหวางปปจจุบันบริษัท  มีหุนสามัญเทียบเทาดังนี้ 
 1.  สิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 5,000 หุน ซ่ึงมีราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญหุนละ 60  บาท   
 2.  หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ  จํานวน  40,000  หุน ชนิดสะสมเงินปนผลจํานวน 
8 บาทตอหุน  โดยหุนบุริมสิทธิ  1  หุนเปลี่ยนเปนหุนสามัญได  2  หุน 
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 3.  หุนกู  5%  ชนิดแปลงสภาพ  จํานวน  5,000,000  บาท  อัตราในการแปลงสภาพ 
หุนกู  1,000 บาท  แปลงเปนหุนสามัญได  20  หุน  ในการออกจําหนายหุนกูไมมีสวนเกินกวา
มูลคาหุน 
 
การเพิ่มขึ้นของจํานวนกําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญจากการแปลงหุนสามัญเทียบเทา 
 

 
รายการ 

จํานวนกําไรที่
เพิ่มขึ้น  
 (บาท) 

จํานวนหุน
สามัญที่

เพิ่มขึ้น (หุน) 

กําไรตอหุนที่
เพิ่มขึ้น  
(บาท) 

สิทธิที่จะเลือกซื้อหุนสามัญ 
    กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 
    หุนที่ออกโดยไมไดรับส่ิงตอบแทน 
          (5,000 x 

75
6075 −  ) 

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
    กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น  (8 x 40,000) 
    จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น (2 x 40,000) 
หุนกู  5%  ชนิดแปลงสภาพ 
    กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น(5,000,000 x 0.05x0.7) 
    จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น (5,000,000 x 20) 
                                          1,000 

 
- 
 
 
 

320,000 
 
 

175,000 

 
 

1,000 
 
 
 

80,000 
 
 

100,000 

 
 

- 
 
 
 
4 
 
 

1.75 

 
จากการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด นํามาจัดเรียงลําดับ โดยเรียงจากนอยไปหามากสุดดังนี้ 
 1.  สิทธิที่จะเลือกซื้อหุนสามัญ กําไรตอหุน   =   0 
 2.  หุนกู    กําไรตอหุน   =   1.75 
 3.  หุนบุริมสิทธิ  กําไรตอหุน   =   4.00 
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การคํานวณ กําไรตอหุนปรับลด 

 
รายการ 

กําไรสุทธิของ
ผูถือหุนสามัญ 

(บาท) 

จํานวนหุน
สามัญ 
(หุน) 

กําไรตอหุน 
(บาท) 

กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน 
สิทธิที่จะเลือกซื้อหุนสามัญ 
 
หุนกู  5% ชนิดแปลงสภาพ 
 
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
 

500,000 
 

500,000 
175,000 
675,000 
320,000 
995,000 

100,000 
1,000 

101,000 
100,000 
201,000 
80,000 

281,000 

5 
 

4.95 ปรับลด 
 
3.36  ปรับลด 
 
3.54 ปรับเพิ่ม 

  

  
 จากตัวอยางที่ 8.16 กําไรตอหุนปรับลดจะไมนํากําไรตอหุนปรับลดของหุน
บุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพมาแสดงเนื่องจากกําไรตอหุนปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.36 บาท เปน 3.54 บาท 
ดังนั้นบริษัทจะเลือกแสดงกําไรตอหุนปรับลดตัวที่นอยที่สุด คือ 3.36 มาแสดงตอทายงบกําไร
ขาดทุน รวมกับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 
การเลิกบริษัทจํากัด 
 
 บริษัท ถือวาเปนบุคคลตามกฎหมาย  ดังนั้น  การเลิกบริษัทเปนไปตามกําหนดของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1236 และมาตรา 1237  กําหนดใหบริษัทตองเลิกดวย
สาเหตุตอไปนี้ คือ (สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2547, หนา 384) 
 1.  ถาในขอบังคับของบริษัทกําหนดใหเลิกกันในกรณีใด เมื่อเกิดกรณีนั้น 
 2.  ถาบริษัทไดตั้งขึ้นเฉพาะกําหนดกาลใด เมื่อส้ินกําหนดกาลใด เมื่อส้ินกําหนดกาลนั้น 
  3.  ถาบริษัทไดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทํากิจการใดแตอยางเดียว เมื่อเสร็จการนั้น 
  4.  เมื่อมีมติพิเศษใหเลิก  หมายความวา เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งกับบริษัท  เชน ขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวนมากเนื่องจากการประกาศคาเงินบาทลอยตัว  ทําใหบริษัทมีหนี้สินลน
พนตัว  และธุรกิจประสบปญหาสภาพคลอง  สินคาสงออกไมได  คณะกรรมการบริหารบริษัท
จึงมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท 
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  5.  เมื่อบริษัทลมละลาย 
  6.  คําส่ังศาลใหเลิกบริษัทดวยเหตุผล  ดังนี้ 
   6.1  ถาทําผิดในการยื่นรายงานตั้งบริษัทหรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท 
   6.2  ถาบริษัทไมเร่ิมทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือหยุดทําการถึง
หนึ่งปเต็ม 
   6.3 ถาการดําเนินงานของบริษัททําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียวและไมมี
ความหวังวาจะกลับฟนตัวได 
   6.4  ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึง  7  คน 
   6.5  ถาจํานวนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจนถึง 100  คนขึ้นไป 
 เมื่อบริษัทเลิกกิจการ จะตองจัดใหมีการชําระบัญชีโดยผูชําระบัญชี  หากวาบริษัท
เลิกเนื่องจากการลมละลายเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเขาดําเนินการสะสางสินทรัพยและ
หนี้สินแทนผูชําระหนี้ในการตั้งผูชําระบัญชีนั้น  บริษัทมักจะมีขอบังคับกําหนดไววาจะตั้งใคร
เปนผูชําระบัญชีเมื่อเลิกบริษัท  ถาไมมีขอบังคับกําหนดไวก็ตองเปนไปตามกฎหมาย โดย 
กรรมการบริษัททําหนาที่เปนผูชําระบัญชี  หากวาไมสามารถตั้งผูชําระบัญชีได อาจจะให
พนักงานอัยการหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหศาลตั้งผูชําระบัญชีก็ได  แตถาเปนบริษัท
มหาชน  ผูชําระบัญชีจะไดแกบุคคลซึ่งที่ประชุมผูถือหุน  นายทะเบียนหรือศาลแลวแตกรณี
แตงตั้ง บริษัทที่เลิกกิจการยังถือวาคงตั้งอยูจนกวาจะชําระบัญชีเสร็จ 
  นอกจากนี้แลวขั้นตอนที่บริษัทจํากัดที่เลิกกิจการตองปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้ 
 1.  ผูชําระบัญชีตองไปจดทะเบียนการเลิกบริษัทภายใน  14  วัน  นับจากวันที่ตกลง
เลิกและระบุช่ือผูชําระบัญชีทุกคน 
 2.  ภายใน  14  วันนับจากวันที่ตั้งผูชําระบัญชี  หรือถาเปนกรรมการบริษัทจากวันที่
เลิกกิจการ  ใหผูชําระบัญชีโฆษณาในหนังสือพิมพทองที่  2  คร้ังเปนอยางนอย  บอกกลาวการ
เลิกบริษัทใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี  และบอกกลาว โดยจดหมายลงทะเบียนไปยัง
เจาหนี้ทุกคนที่มีช่ือปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารบริษัท 
 3.  ทํางบดุลข้ึนโดยเร็วที่สุดที่จะพึงทําได  ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองวาถูกตอง
แลวเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุลและคํารับรองของผูสอบบัญชี 
 4.  ถาผูชําระบัญชีพิจารณาเห็นวาเมื่อไดรับเงินคาหุนครบถวนแลวสินทรัพยของ
บริษัทไมพอชําระหนี้สินก็ตองรองขอตอศาลใหออกคําสั่งใหบริษัทลมละลาย  และมอบกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการชําระบัญชีตอไป 
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 5.  ทุกระยะ  3  เดือน  จะตองทํารายงานยื่นตอสํานักทะเบียนหุนสวนและบริษัท
แสดงความคืบหนาในการชําระบัญชีวาไดจัดการไปอยางใดบาง  และรายงานนี้ตองเปดเผยให    
ผูถือหุนและเจาหนี้ตรวจดูได 
 6.  ถาระยะเวลาการชําระบัญชีนานเกินกวา  1  ป  ผูชําระบัญชีจะตองเรียกประชุม   
ผูถือหุนทุกระยะสิ้นปเพื่อเสนอรายงานตอที่ประชุมซึ่งจะแถลงถึงสินทรัพยที่จําหนายไปแลว  
การชําระหนี้สินและกําไรหรือขาดทุนในการจําหนายสินทรัพยโดยละเอียด 
 7.  เมื่อทําการชําระบัญชีเสร็จ  ผูชําระบัญชีจะตองทํารายงานการชําระบัญชีเกี่ยวกับ
การดําเนินการและการจัดการสินทรัพยของบริษัท แลวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพื่อเสนอ
รายงานการชําระบัญชีใหผูถือหุนอนุมัติ  และนําขอความที่ประชุมกันนั้นไปจดทะเบียนภายใน  
14  วัน  หลังจากวันประชุม  จึงจะนับวาเปนการเสร็จการชําระบัญชี 
 8.  เมื่อเสร็จการชําระบัญชีแลวใหมอบสมุดบัญชี  และเอกสารทั้งหลายของบริษัท
แกนายทะเบียนภายใน  14  วัน  นับจากวันประชุมใหญ  บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอดูไดโดยไม
เสียคาธรรมเนียม และนายทะเบียนจะตองรักษาสมุดและเอกสารเหลานี้ไว  10  ป  นับจากวัน
สุดทายของการชําระบัญชี 
  ในการชําระบัญชีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดระบุใหผูชําระบัญชีชําระหนี้
ตามลําดับ  ดังนี้ 
  1.  ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ คาภาระติดพัน และคาใชจายซึ่งจําเปนตองจายใน
การชําระบัญชีเปนลําดับที่หนึ่ง  
  2.  ชําระหนี้แกเจาหนี้ซ่ึงไดทวงถามใหใชหนี้เปนลําดับที่สอง ถาเจาหนี้คนใด
มิไดทวงถามใหใชหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินเทาจํานวนหนี้นั้นตามบทแหงประมวลกฎหมาย
ที่วาดวยการวางสินทรัพยแทนการชําระหนี้ 
  3.  หากมีสินทรัพยเหลืออยูภายหลังการชําระหนี้ใหคืนทุนแกผูถือหุน  ถามี
สินทรัพยเหลือหลังจากคืนทุนแกผูถือหุน  สวนที่เหลือคือกําไรซึ่งจะแบงใหแกผูถือหุนตามสวน
ของผูถือหุนที่ถืออยู  ในกรณีผูถือหุนบุริมสิทธิจะตองไดชําระคืนกอนผูถือหุนสามัญ ตาม
บุริมสิทธิที่มีเหนือหุนสามัญ 
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การบัญชีเกี่ยวกับการชําระบัญชีเลิกบริษัท 
 
 การชําระบัญชีเลิกบริษัท จะมีวิธีการชําระบัญชีคลายกับการชําระบัญชีของหาง
หุนสวน โดยตองนําสินทรัพยที่มีทั้งหมดออกจําหนาย เรียกใหลูกหนี้มาชําระเงิน และรวบรวม
เงินสด เพื่อจายชําระหนี้ และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมีเงินสดเหลือจากการชําระหนี้สิน
แลวตองจายคืนทุนใหผูถือหุน ซ่ึงผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับการคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญ 
 การจําหนายสินทรัพยอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากราคาที่จําหนายไดกับราคา
ตามบัญชี ซ่ึงการบันทึกบัญชีจะทําตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การโอนปด สวนของผูถือหุนบุริมสิทธิไปบัญชีผูถือหุนบุริมสิทธิ ใหโอนปดทุน
หุนบุริมสิทธิสวนเกินกวามูลคาหุนบุริมสิทธิ และเงินปนผลคาจาย (ถามี) โดยใชมูลคาเมื่อเลิก
กิจการแตถาไมสามารถหามูลคาได ใหใชราคาตามมูลคาหุน 
 2.  การโอนปดสวนของผูถือหุนสามัญไปบัญชีผูถือหุนสามัญ ใหโอนปดทุนหุน
สามัญสวนเกินกวามูลคาหุนสามัญ และเงินปนผลคางจาย (ถามี) 
 3.  การโอนหุนกูไปบัญชีผูถือหุนกู หากบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากการออกหุนกู
จะโอนปดบัญชีหุนกูพรอมดอกเบี้ยคางจาย (ถามี)ไปบัญชีผูถือหุนกู 
 4.  การโอนกําไรสะสมที่จัดสรรแลวทั้งหมดเขากําไรสะสม  เมื่อบริษัทตองเลิก
กิจการจึงไมมีความจําเปนตองสะสมตอไป 
 5.  การโอนปดบัญชีคาใชจายจัดตั้งบริษัท และบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกูหรือสวนลด
มูลคาหุนกูไปบัญชีขาดทุน หรือกําไรในการขายสินทรัพย ในวันชําระบัญชีหากยังมีคาใชจายใน
การจัดตั้งบริษัท หรือมีสวนเกินมูลคาหุนหรือสวนต่ํากวามูลคาหุน เนื่องจากยังจําหนายไมหมด
ตองโอนปดบัญชีเหลานี้ ไปบัญชีขาดทุน หรือกําไรในการขายสินทรัพย 
 6.  การบันทึกบัญชีเมื่อมีการจําหนายสินทรัพย  การจําหนายสินทรัพยนี้รวมท้ังการ
รับชําระหนี้จากลูกหนี้ดวย  การจําหนายสินทรัพยอาจจะมีผลตางระหวางราคาจําหนายและราคา
ตามบัญชี  ซ่ึงตองบันทึกผลตางนั้น บัญชีกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย สินทรัพย  บัญชีนี้
เปนบัญชีพักเพื่อรวมรายไดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการชําระบัญชี  หลังจากการจําหนายสินทรัพย
เสร็จสิ้นบัญชีนี้จะถูกปดเขาบัญชีกําไรสะสม  เมื่อมีคาใชจายในการจําหนายสินทรัพยใหหักจาก
เงินสดที่ไดรับจากการจําหนาย  สินทรัพย และบันทึกเงินสดที่ไดรับดวยยอดสุทธิ   
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 7.  การชําระหนี้สิน   เมื่อรวมรวมเงินสดไดแลว ผูชําระบัญชีจะจายคาใชจายเปนการ
ชําระบัญชีกอนแลวจึงจายชําระหนี้แกบคคลภายนอก โดยบันทึกคาใชจายจํานวนนี้เขาไป
รวมอยูในบัญชี  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  
 8.  การปดบัญชีกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย   เมื่อสามารถรวบรวม
ขายสินทรัพยและจายชําระหนี้สินหมดแลว ใหปดบัญชีกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย ไปยังบัญชี กําไรสะสม  
 9.  การโอนปดบัญชีกําไรสะสม โดยใจเปดบัญชีกําไรสะสมไปบัญชีผูถือหุนสามัญ 
 10.  การจายคืนทุนและใหผูถือหุน การจายคืนทุนตองจายชําระใหผูถือหุนบุริมสิทธิ
กอนผูถือหุนสามัญตามที่โอนไปอยูในบัญชีผูถือหุนบุริมสิทธิ  เงินสดที่เหลือจึงจายคืนทุน
ใหกับผูถือหุนสามัญ หลังจากเสร็จสิ้นการชําระบัญชีแลว ผูชําระบัญชีตองทํารายงานการชําระ
บัญชีเสนอตอผูถือหุนคือ  งบรับจายเงินสด และงบกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  
 
ตัวอยางที่ 8.17  บริษัท  ฟาประทาน จํากัด ตกลงเลิกกิจการตามมติพิเศษที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ซ่ึงมีงบดุล และรายละเอียดดังนี้ 
 

บริษัท  ฟาประทาน  จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
              (หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
เงินสด        10,000 
ลูกหนี้การคา (สุทธิ)      17,100 
สินคาคงเหลือ       18,850 
คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา       1,200 
ที่ดิน                        125,000 
อาคาร         50,000 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม – อาคาร       30,000 20,000 
อุปกรณสํานักงาน       25,000 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม      15,000 10,000
รวมสินทรัพย                       202,150 
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สิน   
 เจาหนีก้ารคา        10,800 
 ภาษีเงนิไดคางจาย           2,125 
 คาใชจายคางจาย         8,725 
 หุนกู      25,000 
 บวก  สวนเกนิมูลคาหุนกู      1,750 26,750   
        48,400
สวนของผูถือหุน  : 
 ทุนหุนสามัญ  7,500  หุน  มลูคาหุนละ  10  บาท  ออกจําหนาย และ   
  รับชําระเรียบรอยแลว    75,000 
 ทุนหุนบุริมสิทธิ  4%  ชนิดสะสมและรวมรับเงินปนผลเต็มที่  500  หุน 
  หุนละ  100  บาท  ออกชําระเรียบรอยแลว   50,000 
 สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ       7,500 
 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ      5,000 
 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม     5,000 
 กําไรสะสม :  
  จัดสรรแลว 
   ตามกฎหมาย  5,000 
   ทั่วไป   2,500           7,500 
  ยังไมจัดสรร          3,750   11,250 
                      153,750
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน                   202,150 
 
 ผูชําระบัญชีดําเนินการจําหนายสินทรัพยและชําระหนี้สิน  ตลอดจนจายคืนผูถือหุน 
โดยที่บริษัทตองจายผลตอบแทนแกผูชําระบัญชี  3,750   บาท  รายละเอียดในการชําระบัญชีมีดังนี้ 
ม.ค.     8 จําหนายสินคาได   15,325  บาท 
 12 เก็บเงินจากลูกหนี้ได  15,500  บาท 
 16 จําหนายอุปกรณสํานักงานไดในราคา  5,500  บาท 
 30 จายชําระคาใชจายคางจายทั้งหมด 
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มี.ค.   10 จําหนายที่ดินพรอมอาคารไดในราคา  160,000  บาท 
 16 ชําระเจาหนี้การคาทั้งหมด 
 22 ชําระหุนกูพรอมดอกเบี้ยจํานวน  2,500  บาท 
 28 จายคืนทุนผูถือหุนทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 1 ทุนหุนบุริมสิทธิ   50,000 -   

ม.ค.                   ผูถือหุนบุริมสิทธิ    50,000 - 
  โอนปดทุนหุนบุริมสิทธิไปใหผูถือหุน

บุริมสิทธิ 
     

  ทุนหุนสามัญ  75,000 -   
                    ผูถือหุนสามัญ     75,000 - 
  โอนปดทุนหุนบุริมสิทธิไปใหผูถือหุน

บุริมสิทธิ 
     

  สวนเกนิมูลคาหุนบุริมสิทธิ  5,000 -   

  สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ  7,500 -   

  สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม    5,000 -   

  กําไรสะสมจัดสรรตามกฎหมาย  5,000 -   

  กําไรสะสมจัดสรรทั่วไป  2,500 -   

                    กําไรสะสม    25,000 - 

  โอนปดสวนเกินมูลคาหุน สวนเกนิทุนและ
กําไรสะสมที่จดัสรรแลวเขากําไรสะสม 

     

  สวนเกนิมูลคาหุนกู  1,750 -   

                    กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย  
               สินทรัพย 

    
1,750 

 
- 

  โอนปดสวนเกินมูลคาหุนกู      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 8 เงินสด   15,325 -   

ม.ค.  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  3,525 -   
                   สินคา    18,850 - 
  จําหนายสินคา      
 12 เงินสด   15,500 -   
  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  1,600 -   
                   ลูกหนี้    17,100 - 

  เก็บเงินจากลูกหนี ้      

 16 เงินสด   5,500 -   

  คาเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณสํานักงาน  15,000 -   

                 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย  
               สินทรัพย 

    
4,500 

 
- 

                 อุปกรณสํานักงาน    25,000 - 

  จําหนายอุปกรณ      

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  3,750 -   

                 เงินสด    3,750 - 

  จายคาชําระบญัชี      

 30 ภาษีเงนิไดคางจาย  2,125 -   

  คาใชจายคางจาย  8,725 -   

                    เงินสด    10,850 - 

  จายคาใชจายคางจาย      
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 10 เงินสด   160,000 -   

มี.ค.  คาเสื่อมราคาสะสม –อาคาร   30,000 -   

                   กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย 
                 สินทรัพย 

    
5,000 

 
- 

                   ที่ดิน     125,000 - 
                   อาคาร    50,000 - 
  ขายอาคารและที่ดิน      

 16 เจาหนีก้ารคา  10,800 -   

                  เงินสด     10,800 - 
  จายชําระเจาหนี้การคา      

 22 หุนกู  25,000 -   

  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  2,500 -   

                  เงินสด     27,500 - 
  ชําระหุนกูพรอมดอกเบี้ย      

 28 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย  1,200 -   

                 คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    1,200 - 
  โอนปดคาเบี้ยประกันจายลวงหนา      

  กําไรสะสม  1,325 -   

                 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย 
               สินทรัพย 

    
1,325 

 
- 

  โอนปดกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย 
สินทรัพยเขากาํไรสะสม 
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สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 28 กําไรสะสม  23,675 -   
มี.ค.                 ผูถือหุนบุริมสิทธิ    4,470 - 

                 ผูถือหุนสามัญ    14,205 - 
  จายคืนทนุ      
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สรุป 
 

 งบการเงินของบริษัทประกอบดวย  งบดุล   งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของหรืองบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด นโยบาย
การบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ราคาตามบัญชีตอหุน เปนสิทธิสวนไดเสียในเงินทุนของบริษัทตอหนึ่งหุนซึ่งคํานวณ
ไดจากงบดุลของบริษัท  ณ  วันใดวันหนึ่ง  หรือเปนราคาที่เมื่อเลิกกิจการบริษัท การคํานวณจะ
พิจารณาวาบริษัทมีหุนทุนชนิดเดียวหรือมีหุนบุริมสิทธิดวย หากมีหุนบุริมสิทธิตองคํานวณ
ราคาตามบัญชีใหกับหุนบุริมสิทธิกอน 
 กําไรตอหุน เปนจํานวนกําไรในงวดบัญชีหนึ่งตอหุนสามัญหนึ่งหุน  การคํานวณกําไร
ตอหุนมี 2 ลักษณะ คือ คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน และคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับโครงสรางเงินทุน ถาเปนโครงสรางทุนแบบงายใหคํานวณเฉพาะกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน แตถาเปนโครงสรางทุนแบบซับซอนตองคํานวณทั้งกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร
ตอหุนปรับลด 
 เลิกบริษัทอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน ลมละลาย มีมติพิเศษใหเลิก เปนตน ซ่ึง
การบันทึกบัญชีมีขั้นตอน คือ  ปดบัญชีทุนหุนสามัญหรือทุนหุนบุริมสิทธิเขาบัญชีผูถือหุนใน
แตละชนิด  โอนปดบัญชีสวนเกินมูลคาหุนและสวนเกินทุนตาง ๆ เขาบัญชีกําไรสะสม  โอนปด
กําไรสะสมที่จัดสรรทั้งหมดเขากําไรสะสม   การโอนสวนเกินหรือสวนที่ต่ํามูลคาหุนกูไปปรับ
เขาบัญชี  การบันทึกบัญชีเมื่อมีการจําหนายสินทรัพย  ชําระหนี้สิน  ปดบัญชีกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหนายสินทรัพย  การปดบัญชีกําไรสะสม  และการจายคืนทุนและใหผูถือหุนสองชนิด 
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แบบฝกหดัทายบท 
 
1.  งบการเงินของบริษัทประกอบดวยอะไรบาง 
2.  ราคาตามบัญชีตอหุนหมายถึงอะไร อธิบาย 
3.  กําไรตอหุนหมายถึงอะไร และมีวิธีใดบาง 
4.  การเลิกบริษัทมีขั้นตอนในการบันทึกบญัชีอยางไร 
5.  ตอไปนี้เปนงบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท  พร  จํากัด  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  25x1  
เปนดังนี้  
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน  -  หุนสามัญจดทะเบียน  100,000  หุน มูลคาหุนละ  10  บาท 
  ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลวท้ังหมด  900,000 
  หุนสามัญใหจอง  10,000  หุน    100,000 
สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ     400,000 
กําไรสะสม  
 ที่ยังไมไดจัดสรร       50,000 
 ที่จัดสรรแลว  : 
  จัดสรรตามกฎหมาย  300,000 
  จัดสรรเพื่อปองกันภยัตนเอง  400,000 700,000  1,200,000
  รวม                    2,600,000 
ใหทํา   คํานวณราคาตามบญัชีตอหุน ของหุนสามัญ  ในวันที่  31  ธันวาคม  25x1 
 
6.  ตอไปนี้เปนงบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท  วิกรรณกุรณ  จํากัด  ณ  วนัที่  31  
ธันวาคม  25x2  เปนดังนี ้
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญจดทะเบียน  10,000  หุน  มูลคาหุนละ  100   บาท 
 ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลว   800,000 
 หุนสามัญใหจอง  1,000  หุน    100,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ     100,000 
 



 327 

กําไรสะสม : 
 ที่ยังไมไดจัดสรร      200,000 
 ที่จัดสรรแลว  :  
  จัดสรรตามกฎหมาย  100,000 
  จัดสรรเพื่อหุนสามัญซื้อดิน  150,000 250,000 450,000
  รวม                   1,450,000 
หัก  หุนสามัญที่ซ้ือคืน  1,000  หุน  ราคาทุน               150,000
  รวม                      1,300,000 
ใหทํา   คํานวณราคาตามบัญชีตอหุนของหุนสามัญ  ในวันที่  31  ธันวาคม  25x2 
 
7.  ตอไปนี้เปนงบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท  อิงคฟา จํากัด  ณ วันที่  31  ธันวาคม  
25x3  เปนดังนี้   
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญ จดทะเบียน   200,000  หุน 
 มูลคาหุนละ   10  บาท  ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลวทั้งหมด 2,000,000 
ทุนเรือนหุน – หุนบุริมสิทธิ  12%  จดทะเบียน  10,000  หุน  มูลคาหุนละ 
 100  บาท  ราคาไถถอน หุนละ  120  บาท  ราคาของหุนเมื่อเลิกกิจการ   
 หุนละ  115  บาท  ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลวทั้งหมด 1,000,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ        200,000  
สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ        100,000 
กําไรสะสม  
 ที่ยังไมไดจัดสรร     1,200,000 
 ที่จัดสรรแลว : 
  จัดสรรตามกฎหมาย  600,000 
  จัดสรรเพื่อปองกันภัยตนเอง  500,000   1,100,000 2,300,000
  รวม      5,600,000 
ใหทํา   คํานวณราคาตามบัญชีตอหุน ของหุนทั้งสองชนิดในป  25x3  โดยพิจารณาเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
 1.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผลและไมรวมรับเงินปนผล  จายปนผลแลว
ถึงวันที่  30  มิถุนายน  25x3 
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 2.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดสะสมเงินปนผลแตไมรวมรับเงินปนผล  จายปนผลแลวถึง
วันที่  31  ธันวาคม 25x2 
 3.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผลแตรวมรับเงินปนผลเต็มที่ จายปนผลแลว
ถึงวันที่  31 ธันวาคม  25x1 
 4.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดสะสมเงินปนผลและรวมรับเงินปนผลเต็มที่ จายปนผลแลวถึง
วันที่  30  มิถุนายน  25x1 
 
8. ตอไปนี้นี้เปนงบดุลเฉพาะสวนของผูถือหุนของบริษัท  นวนาคี  จํากัด  ณ วันที่  31  ธันวาคม  
25x2  เปนดังนี้ 
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญ จดทะเบียน   100,000  หุน  มูลคา 
 หุนละ   20  บาท  ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลว  1,500,000 
ทุนเรือนหุน – หุนบุริมสิทธิ  15%  จดทะเบียน  20,000  หุน  มูลคา 
 หุนละ 100  บาท  ราคาไถถอน  หุนละ  125  บาท   
 ราคาของหุนเมื่อเลิกกิจการ  หุนละ  120  บาท   
 ออกจําหนายอยูในมือบุคคลภายนอกแลว     800,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ       600,000 
สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ       300,000 
กําไรสะสม 
 ที่ยังไมไดจัดสรร       900,000 
 ที่จัดสรรแลว : 
  จัดสรรตามกฎหมาย  500,000 
  จัดสรรเพื่อขยายกิจการ  300,000 800,000     1,700,000
  รวม                   4,900,000 
ใหทํา    คํานวณราคาตามบัญชีตอหุน ของหุนทั้งสองชนิดในป  25x2 โดยพิจารณาเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
 1.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผลและไมรวมรับเงินปนผล  จายปนผลแลว
ถึง วันที่  1  กรกฎาคม  25x1 
 2.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผลแตรวมรับเงินปนผลเต็มที่ จายปนผลแลว
ถึงวันที่  31  ธันวาคม  25x0 
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 3.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดสะสมเงินปนผลแตไมรวมรับเงินปนผล  จายปนผลแลวถึง 
วันที่  31  ธันวาคม  25x1 
 4.  หุนบุริมสิทธิเปนชนิดสะสมเงินปนผลและรวมรับเงินปนผลเต็มที่  จายปนผลแลว
ถึงวันที่ 30  มิถุนายน  25x1 
 5.   สมมติวาในป  25x3  มีกําไรสุทธิจํานวน  800,000  บาท  และมีการประกาศจายปน
ผลใหหุนบุริมสิทธิแลวทั้งป  และจายปนผลใหกับหุนสามัญหุนละ  50  สตางค ใหคํานวณหา
ราคาตามบัญชีตอหุนของหุนทั้งสองชนิดในวันที่  31  ธันวาคม  25x3  โดยหุนบุริมสิทธิเปน
ชนิดไมสะสมและไมรวมรับเงินปนผล 
 
9.  บริษัท  สุรศรี  จํากัด  จดทะเบียนหุนสามัญ  จํานวน  50,000  หุน  มูลคาหุนละ  100  บาท  
และมีรายการเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียน  ในป  25x3  ดังนี้ 
25+3 
ม.ค.   1 มีหุนสามัญยกมาจากงวดกอน จํานวน  30,000  หุน 
ก.พ.    28  ซ้ือหุนสามัญคืน  จํานน  1,000  หุน 
มี.ค.    1  ขายหุนสามัญเพิ่มเติมอีก  5,000  หุน 
เม.ย.   30    ขายหุนสามัญที่ซ้ือคืนออกไป  500  หุน 
พ.ค. 1  ทําการแตกหุนสามัญ  ในอัตรา  1: 2 
มิ.ย.    30   ทําการยกเลิกหุนสามัญที่ซ้ือคืนที่เหลือทั้งหมด 
ก.ค. 1   ขายหุนสามัญเพิ่มเติมอีก  6,000  หุน 
ธ.ค.    31   ไดออกหุนปนผลเปนหุนสามัญใหกับผูถือหุนสามัญ   10%   
     บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป  25x3  จํานวน  1,200,000  บาท   
ใหทํา   คํานวณหากําไรตอหุน  
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10.  ตอไปนี้เปนยอดในงบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  25x4  ของบริษัท  รวี  จํากัด  เปนดังนี้ 
บริษัท  รวี จํากัด   

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25x4 

               สินทรัพย   
 (หนวย : บาท) 

เงินสด          30,000 
ลูกหนี้การคา      56,200 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     6,200    50,000 
สินคาคงเหลือ         42,500 
คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา       12,000 
ที่ดิน                    500,000 
อาคาร       600,000 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม – อาคาร     360,000 240,000 
อุปกรณสํานักงาน     250,000 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม      90,000 160,000
  รวมสินทรัพย                    1,034,500 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สิน   
 เจาหนีก้ารคา                  210,600 
 ภาษีเงนิไดคางจาย                   40,500 
 คาใชจายคางจาย             21,900 
 หุนกู     200,000 
 หัก  สวนต่ํามูลคาหุนกู       5,000 195,000   468,000 
สวนของผูถือหุน   
 ทุนหุนสามัญ  3,000  หุน  มลูคาหุนละ  100  บาท  ออกจาํหนาย   
  และรับชําระเรยีบรอยแลว    300,000 
 ทุนหุนบุริมสิทธิ  4%  ชนิดสะสมและรวมรับเงินปนผลเต็มที่  
  1,500 หุน  หุนละ  100  บาท  ออกชําระเรียบรอยแลว  150,000 
 สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ                        30,000 
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 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ      12,000 
 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม     12,000 
 กําไรสะสม 
  จัดสรรแลว 
   ตามกฎหมาย 30,000 
   ทั่วไป  15,000 45,000 
  ยังไมจัดสรร   17,500   62,500 566,500
         รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน                1,034,500 
 
  ผูชําระบัญชีดําเนินการจําหนายสินทรัพยและชําระหนี้สิน  ตลอดจนจายคืน    
ผูถือหุน  โดยที่บริษัทตองจายผลตอบแทนแกผูชําระบัญชี  15,500  บาท  รายละเอียดในการ
ชําระบัญชีมีดังนี้ 
ม.ค.      9 ตัดจําหนายคาเบี้ยประกันจายลวงหนา 
          10  จําหนายสินคาได  40,550  บาท 
          20  เก็บเงินจากลูกหนี้ได  41,000  บาท 
          25   จําหนายอุปกรณสํานักงานไดในราคา  100,000  บาท 
          31  จายชําระคาใชจายคางจายทั้งหมด 
ก.พ.     5  จําหนายที่ดินพรอมอาคารไดในราคา  600,000  บาท 
          12 ชําระเจาหนี้การคาทั้งหมด 
          25  ชําระหุนกูพรอมดอกเบี้ยจํานวน  15,000  บาท 
          27  จายคืนทุนผูถือหุนทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 
ใหทํา   1.  บันทึกรายการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการบริษัทจํากัดในสมุดรายวันทั่วไป พรอมทั้ง  
      คํานวณประกอบ 
            2.  จัดทํางบรับจายเงินสดจากการจําหนายสินทรัพย 
            3.  จัดทํางบกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 
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