
บทที่  6 
หนี้สินและสวนของเจาของ 

 
          ในการดําเนินธุรกิจ  ฝายบริหารจัดการอาจจําเปนตองจัดหาสินทรัพย เชน สินคา
เครื่องมือ เครื่องจักร หรือบริการเปนเงินเชื่อ เนื่องจากบางครั้งกิจการอาจมีเงินสดไมเพียงพอ 
หรือขาดเงินสดหมุนเวียน หรือในบางกรณีกิจการอาจตองการขยายกิจการจึงตองไปกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน เมื่อธุรกิจมีหนี้สินเกิดขึ้นแลว ฝายบริหารจัดการจึงมีภาระหนาที่ตองจัดหา
เงินมาชําระหนี้ตามภาระผูกพันที่ทําไว 
 

ความหมายของหนี้สิน   

    นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ หนี้สิน ( liabilities ) ไวหลายทัศนะดังนี ้
หนี้สิน หมายถึง   พันธะผูกพันกจิการอนัเกิดจากรายการคา  การกูยมืหรือจากการ

อ่ืน  ซ่ึงจะตองชําระคืนในภายหนาดวยสินทรัพยหรือบริการ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา 62)  

หนี้สิน   หมายถึง   หนีห้รือพันธะผูกพนัอนัเกิดจากรายการคาหรือเหตกุารณในอดีต  
ของกิจการและพันธะผกูพันนี้มีตอไปในอนาคต (Meigs, Williams, Haka & Bettner, 1999,   
p. 426) 
 หนี้สิน  คือ สิทธิเรียกรองที่บุคคลผูเปนเจาหนี้มีเหนือสินทรัพยของกิจการ  หนี้สิน
จึงหมายถึง ภาระผูกพันตามกฎหมาย ของกิจการอันเกิดขึ้นจากรายการทางการเงินทีเ่กิดขึ้นแลว
ในระยะที่ผานมา แตมีผลทําใหธุรกิจตองชดใชตามภาระที่ไดผูกพันนั้นในอนาคต การชดใช อาจ
ชดใชในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได ( เชาวลีย พงศผาตโิรจน, 2543, หนา  451) 
        จากความหมายของหนี้สิน  ดังกลาวสรุปไดวา  หนี้สิน  คือภาระผูกพนัในปจจุบัน
ของกิจการ  อันเกิดจากผลของการปฏิบัติงานในอดีต    ซ่ึงสงผลใหกิจการตองชดใชเหนี้สินเพื่อ 
ปลดภาระผูกพันนั้นการชําระอาจทําใหกจิการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจ  การ
ชําระภาระผูกพันนั้นอาจชําระไดหลายลักษณะ  เชน 
 1.    การจายเปนเงินสด 

2. การโอนสินทรัพยอ่ืน 
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3.   การใหบริการ 
4.   การเปลี่ยนภาระผูกพนัเดมิใหเปนภาระผูกพันใหม 
5.   การแปลงหนี้ใหเปนทนุ    

             6.   เจาหนี้อาจยินยอมยกหนี้ให 
 

ประเภทของหนี้สิน 

       หนี้สินสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท  ดังนี ้
1.  หนี้สินหมุนเวียน  (current  liabilities)  หมายถึง  พันธะผูกพันที่ตองจายชําระ

ดวยสินทรัพยหมุนเวียน  หรือโดยการกอหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนขึ้นใหม  และสวนของพันธะผูกพัน
ระยะยาวที่คาดวาจะตองชําระภายในเวลาหนึ่งป  นับจากวันที่ภายในงบดุล  จากความหมายนี้ 
หนี้สินหมุนเวียนจึงเปนพันธะผูกพันที่กิจการมีกับบุคคลภายนอก ซ่ึงจะตองชําระคืนภายในรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานปกติ หรือภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ปซ่ึงการชําระหนี้สินหมุนเวียนนี้
ทําโดยการชําระดวยสินทรัพยหมุนเวียนหรือกอหนี้ใหม  ตัวอยางของหนี้สินหมุนเวียน  เชน  
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เจาหนี้การคา  ตั๋วเงินจายระยะสั้น  คาใชจายคางจาย  รายไดรับลวงหนา 
สวนของหนี้สินระยะยาวที่คาดวาจะตองชําระภายในปปจจุบัน เปนตน 
              1.1  เจาหนี้การคา  (account payable)  เมื่อกิจการซื้อสินคาหรือบริการเปน    
เงินเชื่อ จะเกิดหนี้สินซึ่งการชื้อสินคาหรือบริการนี้ผูขายมักจะกําหนดระยะเวลาการจายชําระ
หนี้ที่ไมยาวนานนัก โดยปกติประมาณ 30-60 วัน ตามหลักการบริหารเงิน กิจการจะพยายามจาย
ชําระเงินใหชาที่สุด ดังนั้นเจาหนี้การคาจึงมักกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินโดยการใหสวนลด
เงินสดเพื่อจูงใจ เชน 2/10,  n/30 หรือ 2/E.O.M., n/45 เปนตน  การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี้ 
                            เดบิต  ซ้ือสินคา                                  xx 
                              เครดิต เจาหนี้                                                 xx 
                      ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ 
        ซ่ึงเมื่อมีการจายชําระหนีก้ิจการจะเดบติบัญชีเจาหนีอ้อก โดยปกติบัญชี
เจาหนีจ้ะมยีอดคงเหลือทางดาน  เครดิต  แสดงยอดเจาหนี้ทั้งส้ินที่กจิการมีอยู  และเพื่อที่กิจการ
จะไดทราบวามีเจาหนี้รายใดบาง จึงจาํเปนตองจัดทาํบัญชีเจาหนี้รายตัวสําหรับเจาหนี้แตละ
รายในสมุดแยกประเภทเจาหนี ้  โดยมีบญัชีเจาหนีใ้นสมุดแยกประเภททั่วไปเปนบัญชีคุมบัญชี
เจาหนี้รายตัวใชแบบที่มีจํานวนเงิน  3  ชอง  ดังที่นักศกึษาไดศกึษามาจากบัญชี  1  เร่ืองสมุด
รายวันเฉพาะ     
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           1.2  ตั๋วเงินจาย  (note payable)  หมายถึง  คํามั่นสัญญาเปนลายลักษณอักษร 
โดยปราศจากเงื่อนไข ซ่ึงกิจการรับจะชําระเงิน จํานวนหนึ่งที่แนนอนใหแกอีกบุคคลหนึ่งใน
เวลาที่กําหนด  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา 68)  
ตั๋วเงินจายในที่นี้เปนไดทั้งตั๋วแลกเงนิที่กจิการเปนผูจายเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่กิจการเปนผู
ออกตั๋ว เปนหนี้สินอยางหนึง่ของกิจการ 
                  กรณีเกี่ยวกับตั๋วเงินจายที่จะศึกษาในตอนตอไปนี้ ไดแก การซื้อสินคาหรือ
สินทรัพยโดยการออกตั๋ว การชําระหนี้โดยการออกตั๋ว การกูเงินจากสถาบันการเงินโดยออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน และการสั่งสินคาเขา โดยการรับรองตั๋วแลกเงินที่มีกําหนดเวลาใหแกธนาคาร 
                  1.2.1 การซื้อสินคา/การชําระหนี้ดวยตั๋ว  กิจการสามารถออกตั๋วเงินจายเพื่อ
ใชในการซื้อสินคาหรือสินทรัพยเปนเงินเชื่อหรือ ชําระหนี้คาสินคาดวยตั๋วเงินก็ไดการบันทึก
รายการบัญชีทําไดดังนี้ 
                       1)  การซื้อสินคาหรือสินทรัพยโดยการออกตั๋ว  
     การซื้อสินคาหรือการซื้อสินทรัพยดวยการออกตั๋วเงิน ไมวาจะเปน
ตั๋วสัญญาใชเงนิหรือตั๋วแลกเงิน การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี ้
 
ตัวอยางที่  6.1 วันที่  1  ตุลาคม  25x7  บริษัทยางสามัคคี จํากัด  ซ้ือสินคาจากบริษัทยางไทย 
จํากัด เปนเงิน  20,000  บาท  โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินมีกําหนดระยะเวลา 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 
6%  ตอป  บริษัทยางสามัคคี จํากัด  บันทึกรายการบัญชีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ต.ค. 1 

 
ซ้ือสินคา 
          ตั๋วเงินจาย 
ซ้ือสินคาโดยจายชําระเปนตั๋วเงิน 

  
20,000 

 
- 

 
 

20,000 

 
 
- 

       
 
เมื่อตั๋วครบกําหนด การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี้  
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย. 1 

 
ตั๋วเงินจาย 
ดอกเบี้ยจาย 
            เงินสด 
ชําระเงินตามตั๋วที่ครบกําหนด 

  
20,000 

100 

 
-
- 

 
 
 

20,100 

 
 
 
- 

       
 
 2)  การชําระหนี้ดวยตัว๋เงิน  การซื้อสินคาหรือสินทรัพยเปนเงินเชื่อ
และตอมาผูซ้ือไดรับรองตั๋วใหกับเจาหนี้ การบันทึกรายการเปนดังนี้   
 
ตัวอยางที่ 6.2  จากตวัอยางที่ 6.1 วันที่ 15 ตุลาคม 25x7 บริษัทยางสามัคคี จํากัด ออกตั๋วสัญญา
ใชเงินชําระหนี้คาสินคาใหกับบริษัทยางไทยจํากดั  
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ต.ค. 1 

 
ซ้ือสินคา 
         เจาหนี-้บริษัทยางไทย จํากัด
ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ 

  
20,000 

 
- 
 

 
 

20,000 

 
 

- 

       15 เจาหนี-้บริษัทยางไทย จํากัด 
         ตั๋วเงินจาย 
ชําระหนีด้วยตัว๋เงิน 

 20,000 -  
20,000 

 
- 

       
                                
เมื่อตั๋วครบกําหนดการบันทกึรายการบัญชเีชนเดยีวกับตวัอยางที่ 6.1  
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                   1.2.2   การกูเงินโดยออกตัว๋สัญญาใชเงิน  กิจการที่ตองการเงินเพื่อหมนุเวยีน
ในธุรกิจ  อาจกูเงินจากบรษิัทการเงินโดยออกตัว๋สัญญาใชเงินชนดิมดีอกเบี้ยหรือไมมีดอกเบี้ย
ใหแกผูใหกู การบันทึกรายการทําไดดังนี ้
  1) ตั๋วสัญญาใชเงินชนิดมีดอกเบี้ย ผูกูจะตองชําระดอกเบี้ยพรอมทั้ง
จํานวนเงินในตั๋วใหแกบริษทัการเงินในวนัที่ตั๋วถึงกําหนด 
 
 ตัวอยางที่ 6.3    บริษัทยางสามัคคี จํากัด  กูเงินจากบริษทัการเงิน  โดยออกตัว๋สัญญาใชเงินเมื่อ
วันที ่ 1  สิงหาคม  25x7  จํานวน  20,000  บาท  กําหนดเวลา  60  วัน  อัตราดอกเบี้ย 6 %  ตอป  
การบันทึกรายการเมื่อวันกูเงนิละวนัถึงกําหนดใชเงินตามตั๋วมีดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค. 1 

 
เงินสด 
        ตั๋วเงินจาย 
กูเงินจากบริษทัการเงินโดยออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน 

  
20,000 

 
- 
 

 
 

20,000 

 
 

- 

ก.ย. 30 ตั๋วเงินจาย 
ดอกเบี้ยจาย 
        เงินสด 
ชําระเงินตามตั๋วพรอมทั้งดอกเบี้ย 

 20,000 
200 

-
- 

  
20,200 

 
 
- 

       
 
                   2) ตั๋วสัญญาใชเงินชนิดไมมดีอกเบี้ย บริษทัการเงินจะหกัดอกเบีย้ออก
จากจํานวนเงนิในตัว๋แลวจายที่เหลือใหผูกู ดอกเบี้ยในกรณีนี้เรียกวาสวนลด เมื่อตั๋วถึงกําหนดผู
กูจะชําระเงินตามตั๋วใหแกผูใหกู  
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ตัวอยางที่ 6.4  บริษัท ยางสามัคคี  จํากัด  กูเงินจากบริษัทการเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน เมื่อ
วันที่  1  สิงหาคม  25x7  จํานวนเงิน  20,000  บาท  กําหนดเวลา  60  วัน  ผูใหกูหักสวนลดใน
อัตรา  6%  ตอป  รายการบันทึกบัญชีเมื่อวันกูเงินและวันถึงกําหนดใชเงิน มีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค. 1 

 
เงินสด 
ดอกเบี้ยจาย  
            ตั๋วเงินจาย 
กูเงินจากบริษทัการเงินโดยออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน 

  
19,800 

200 

 
- 
- 

 
 
 

20,000 

 
 

 
- 

ก.ย. 30 ตั๋วเงินจาย 
            เงินสด 
ชําระเงินตามตั๋ว 

 20,000 - 
 

 
20,000 

 
- 

       
 
 ใหสังเกตวาดอกเบี้ยในกรณีนี้ ลงบัญชีตั้งแตวันกูเงิน และมีลักษณะ
เปนดอกเบี้ยจายลวงหนา เมื่อตั๋วถึงกําหนดจึงไมมีรายการจายดอกเบี้ยอีก 

1.2.3 การสั่งสินคาเขาหรือการซื้อสินทรัพยจากตางประเทศ โดยการรับ 
รองตั๋วแลกเงิน  เมื่อกิจการในประเทศไทยสั่งสินคาจากตางประเทศ ผูขายในตางประเทศจะสง
เอกสารซึ่งประกอบดวย ใบกํากับสินคา ใบตราสง และกรมธรรมประกันภัยมาใหกิจการใน
ประเทศไทย โดยผานธนาคารภายในประเทศพรอมกับตั๋วแลกเงินที่ปรากฎชื่อกิจการในประเทศ
เปนผูจายเงนิ  ตามจํานวนเงนิคาสินคาที่กิจการจะตองชําระ  เพื่อที่กิจการในประเทศจะไดนํา
ใบกํากับสินคา ใบตราสงและกรรมประกันภยัไปตดิตอบริษัทเรือขอใบปลอยสินคา และไป
ชําระภาษีศุลกากร  และคาธรรมเนียมทาเรือเพื่อรับสินคานั้น  กิจการในประเทศตองชําระเงิน
ตามตั๋วแลกเงินใหแกธนาคารเสียกอน ในกรณีที่กิจการชําระเงินตามตั๋วแลกเงินเปนเงินสดทันทีก็
จะเปนรายการซื้อสินคาดวยเงินสด แตโดยปกติสวนใหญตั๋วแลกเงนิเปนตั๋วที่มีกําหนดเวลา เชน 
45 วัน หรือ60 วัน  นับแตวันรับรองตัว๋เปนตนไป  เมื่อกิจการรับรองตั๋วแลกเงินนั้นใหแก
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ธนาคาร  จึงไดรับเอกสารตางๆไปขอรับสินคามากอน แลวจึงชําระเงินตามตัว๋แลกเงินใหแก
ธนาคารเมื่อถึงกําหนดในภายหลัง ซ่ึงธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลา ที่รอเรียกเก็บเงิน
นั้นดวย ในกรณีเชนนีต้ั๋วแลกเงินเปนหนี้สินอยางหนึ่งของกิจการจนกวาจะชําระใหเสร็จสิ้น 
 
ตัวอยางที่ 6.5  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  25x7  บริษัทยางสามัคคี จํากัด  ไดติดตอส่ังซื้อสินคาจาก
ตางประเทศและไดรับรองตั๋วแลกเงินจํานวนเงิน  1,000  ดอลลาร  ใหแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด  
กําหนดชําระเงิน  60  วัน  อัตราดอกเบี้ย  6 % นับแตวันรับรองตั๋วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25x7 ซ่ึง
เปนวันที่บริษัทที่ไดรับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สินคา  อัตราแลกเปลี่ยน 1  ดอลลาร  เทากับ  
46.50  บาท  ตอมาบริษัทชําระเงินตามตั๋วแลกเงินใหแกธนาคารเมื่อวันที่ 30 กันยายน 25x7 ใน
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร เทากับ 46.75 บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยตั๋วและคาธรรมเนียมธนาคาร
อีก  300  บาท  การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี้  
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค. 1 

 
ซ้ือสินคา 
        ตั๋วจายเงนิ 
รับรองตั๋วแลกเงินเปนคาสินคาที่ส่ัง
เขา  1,000 ดอลลาร @ 46.50 บาท 

  
46,500 

 
- 

 
 

46,500 

 
 
- 

       
 
 เมื่อตั๋วครบกําหนดในวันที ่ 30  ก.ย.  25x7  จํานวนเงินทีบ่ริษัทยางสามัคคี  จํากัด  
จะตองจายใหธนาคารมีดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ย. 30 

 
ซ้ือสินคา 
ตั๋วเงินจาย 
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเปนเงิน   
           ธนาคาร 
ชําระเงินตามตั๋วแลกเงนิคาสินคาที่ส่ัง
เขา  1,000  ดอลลาร  @ 46.75 บาท    
พรอมทั้งคาธรรมเนียมธนาคาร 

  
767 

46,500 
250 

 
50 
- 
- 

 
 
 
 

47,517 

 
 
 
 

50 

       
 
วิธีคํานวณ 
 จํานวนเงินหนาตั๋ว   1,000 ดอลลาร 
 ดอกเบี้ยตั๋ว  (1000 x 6/100 x 60/360)                 10 ดอลลาร 
 คาธรรมเนียมธนาคาร                                         300 บาท 
 จํานวนเงินตามตั๋ววนัรับรอง  (1,000 x 46.50) 46,500 บาท 
 จํานวนเงินตามตั๋ววนัครบกาํหนด  (1,000 x 46.75) 46,750 บาท 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน         250 บาท 
 ดอกเบี้ยตั๋ว  (10 x 46.75)         467.50 บาท 
 คาธรรมเนียมธนาคาร       300 บาท 
 จํานวนเงินที่ตองจายใหธนาคารทั้งส้ิน 
 (46,750 + 467.50 + 300) 47,517.50 บาท 
 ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันรับรองตั๋ว กับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวนัจายเงิน  ตามตัว๋
ถือเปนกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงิน  ตามรายการขางตนนี ้  อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่ม
สูงขึ้น 25 สตางค  เปนผลทําใหบริษัทมขีาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงนิ 250 บาท ซ่ึงจะปรากฎ
เปนคาใชจายในบัญชีกําไรขาดทุนประจําปดวย 
 ดอกเบี้ยซ่ึงธนาคารเรียกเก็บตามตั๋วแลกเงินทั้งคาธรรมเนียมธนาคารนั้นโดยปกติถือ
เปนสวนหนึ่งของราคาซื้อสินคา  
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 การแสดงตั๋วเงินจายในงบดุล  ตั๋วเงินจายเปนหนี้สิน  ดังนั้นในตอนสิ้นงวดจึงแสดง
ไวในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 หนี้สินหมนุเวยีน 
  เงินเบิกเกินบญัชี    xx 
  เจาหนี ้     xx 
  ตั๋วเงินจาย     xx 
 
            1.3  ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจายหรือภาษีเงินไดคางจาย  (tax payable) 
เมื่อกิจการจายเงินเดือน คาแรง หรือประโยชนเพิ่มอยางอื่นใหแกลูกจาง กิจการมหีนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองหักภาษีเงินไดของบุคคลเหลานั้นไว  และนําเงินคาภาษีที่หักไวนี้ไปชําระที่
สรรพากรอําเภอทองที่ภายใน 7 วันนับแตวันที่จายเงิน  การหักภาษีเงนิได ณ ที่จายนั้นสามารถ
ทําไดดังนี ้
   1.3.1  ในกรณีที่พนกังานของกิจการเปนผูออกภาษีเองภาษีเงนิไดซ่ึงกิจการ
ตองนําไปชําระที่อําเภอ  มิใชคาใชจายภาษี  แตเปนสวนหนึ่งของคาใชจายเงินเดือน   
 
 ตัวอยางที่ 6.6  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 25x7 บริษัทยางสามัคคี จํากัดจายเงินเดือน 15,000 บาท 
หักภาษีเงินไดไว  700  บาท  คงจายเงินสดเปนเงินเดือนใหผูรับเพียง  14,300  บาท  ในวันที่ 7  
สิงหาคม  กิจการตองนําเงินคาภาษีที่หักไวไปสงสรรพากร 700 บาท การบันทึกรายการบัญชีมี
ดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ค. 31 

 
เงินเดือน 
         เงินสด/ธนาคาร 
         ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
จายเงินเดือนโดยหกัภาษีเงินได ณ 
ที่จาย 

  
15,000 

 
- 

 
 

14,300 
700 

 
 
- 
- 

ส.ค. 7 ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
         เงินสด 
นําเงินคาภาษีเงินไดสงสรรพากร 

 700 -  
700 

 
- 

       
 
 1.3.2  ในกรณทีี่กิจการออกคาภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาใหกับพนกังาน  ภาษี
เงินไดทีก่ิจการนํามาสงยอมถือเปนคาใชจายของกิจการ  
 
ตัวอยางที่ 6.7  วันที่  31  กรกฎาคม  25x7  บริษัทยางสามัคคี  จํากัดจายเงินเดือน 15,000 บาท 
และออกภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหดวยจํานวน  700  บาท  ซึ่งกิจการนําสงในวันที่  7
สิงหาคม  25x7 การบันทึกรายการบัญชีมีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 
เงินเดือน 
         เงินสด/ธนาคาร 
จายเงินเดือนพนักงาน 

25x7 
ก.ค. 31 

 

  
15,000 

 
- 

 
 

15,000 

 
 
- 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  2 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ค. 31 

ภาษีเงนิได 
          ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
กิจการออกภาษีเงินไดใหพนกังาน 

 700 -  
700 

 
- 

ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
           เงินสด 
นําเงินคาภาษีเงินไดสงสรรพากร 

ส.ค. 7 

 

 700 -  
700 

 
- 

         
 1.3.3 ในกรณีทีก่ิจการออกคาภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดาใหพนักงานเพยีง
บางสวน และหักคาภาษีจากเงินเดือนอีกสวนหนึ่ง ภาษีเงินไดเฉพาะสวนที่กจิการออกใหเทานั้น
จึงถือเปนคาใชจาย 
 
ตัวอยางที่ 6.8  วันที่ 31  กรกฎาคม  25x7 บริษัทยางสามัคคี จํากัด จายเงินเดือน 15,000 บาท 
และตกลงออกภาษีเงินไดใหพนักงานครึ่งหนึ่ง ภาษีเงินไดทั้งส้ินที่คํานวณไดเปนเงิน 700 บาท 
และกิจการนําคาภาษีไดไปชําระที่อําเภอในวันที่ 7 สิงหาคม  การบันทึกรายการบัญชีมีดังนี้ 

 
สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ค. 31 

 
เงินเดือน 
ภาษีเงนิได 
            เงินสด/ธนาคาร 
            ภาษีเงนิไดหกั ณ ที่จาย 
จายเงินเดือนและหักภาษีเงนิได 

  
15,000 

350 

 
-
- 

 
 
 

14,650 
700 

 
 
 
- 
- 
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                                                       สมุดรายวนัทั่วไป   หนา  2 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 
            เงินสด 
นําเงินคาภาษีเงินไดสงสรรพากร 

25x7 
ส.ค. 7 

 

 700 -  
700 

 
- 

 
 1.4  เงินประกันสังคม  ตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 กฎหมายไทยเกี่ยวกับการ
ประกันสังคมไดกําหนดใหกิจการที่มีพนกังานหรือลูกจางตั้งแต  1  คนขึ้นไป  ตองไปจด
ทะเบียนเพื่อทาํประกันใหลูกจางกับสํานกังานประกันสังคม โดยกจิการมีหนาที่หกัเงนิที่จะตอง
จายใหแกลูกจางทุกเดือนในอัตรารอยละ  3  ของเงินเดือน    และกจิการจะตองออกสมทบอีก
เปนจํานวนเทากันแลวนาํสงเงินประกนัสังคมนี้ภายใน  15  วันนับแตวันสิน้เดือนที่มีการจาย
เงินเดือนนั้น  การบันทึกรายการบัญชีดังนี ้
 
 เดบิต  เงินเดือน  (ดวยสวนทีห่ักไวจากเงินเดือนของลูกจาง)  xx 
             เงินประกันสังคมจายสมทบ                                          xx 
  เครดิต เงินประกันสังคมคางจาย                                  xx 
เมื่อจายเงนิประกันสังคม 
 เดบิต  เงินประกันสังคมคางจาย                                           xx 
  เครดิต  เงินสดหรือธนาคาร                                                      xx 
 
ตัวอยางที่  6.9  วันที่  31  กรกฎาคม  25x7  บริษัทยางสามัคคี จํากัด จายเงินเดือน  20,000  บาท
ใหพนักงานโดยหักเงินประกันสังคมจากพนักงาน 600 บาท  และนาํสงใหสํานักงาน
ประกันสังคมในวนัที่  15  สิงหาคม  25x7 การบันทึกรายการบัญชีเปนดังนี ้
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ค. 31 

 
เงินเดือน 
เงินประกนัสังคมจายสมทบ 
          เงินสด/ธนาคาร 
          เงินประกันสังคมคางจาย
จายเงินเดือนและหักเงนิ
ประกันสังคม 

  
20,000 

600 

 
-
- 

 
 
 

19,400 
1,200 

 
 
 
- 
- 

ส.ค. 15 เงินประกนัสังคมคางจาย 
           เงินสด 
นําเงินประกันสังคมสงสํานักงาน
ประกันสังคม 

 1,200 -  
1,200 

 
- 

       
 
 1.5  ภาษีเงินไดนิตบิุคคล  ตามประมวลรัษฎากรบัญญัติวา  บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติคคลที่มีกําไรสุทธิประจําปจะตองเสียภาษเีงินไดในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
กอนหกัภาษีเงนิไดนัน้ ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงนิไดนี ้ มีบทบัญญัติของประมวล
รัษฎากร มาตรา 65 ทว ิ กําหนดเงื่อนไขตาง ๆ  ไว  และมาตรา 65 ตรี  กําหนดไมใหหักคาใชจาย
รายการใดบางในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษดีังกลาว ภาษีเงนิไดนิติบุคคลประจําปนี้
ปรากฎเปนรายการสุดทายภายใตหวัขอคาใชจายในงบกาํไรขาดทุน และเปนรายการหนึ่งใต
หัวขอหนี้สินหมุนเวียนในงบดุลภาษีเงนิไดนี้ตองชําระภายใน  150 วัน  นับแตวนัสิ้นปตั้งแต
วันที ่ 1 มกราคม 2526 ประมวลรัษฎากรไดบัญญัติใหบริษัทหรือหางหุนสวนติิบุคคลชําระภาษี
เงินไดคร่ึงป เปนจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิของปนั้น ๆ  ภายใน  2  เดือน  นับ
แตวันสดุทายของระยะเวลา 6 เดือน ภาษีที่ชําระบันทกึเปน ภาษีเงนิไดนติิบุคคลชําระลวงหนา 
ซ่ึงเปนสินทรัพยหมนุเวยีนรายการหนึ่ง และนําไปหักจากภาษีเงนิไดติบุคคลที่จะตองชําระใน
ตอนสิ้นป 
 นอกจากนั้นกรมสรรพากรยังส่ังใหผูจายเงนิหักภาษีเงนิได ณ ที่จาย จากผูรับ
ในอัตราตาง ๆ  กัน  เชน  รอยละ  1  สําหรับดอกเบี้ย  เงินฝากและดอกเบี้ยตั๋วเงิน  รอยละ  5 
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สําหรับรางวัลที่ไดจากการประกวดแขงขนัหรือการชิงโชค  หรือรอยละ  5  จากการใหเชา
ทรัพยสิน  บริษัทหรือหางสวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีเงินไดดังกลาว จะตองบันทึกรายการได
เต็มจํานวน และภาษีเงินไดที่ถูกหักไวเปนสินทรัพยหมุนเวยีนประเภทภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก 
ณ ที่จาย 
 
ตัวอยางที่ 6.10   เมื่อกิจการไดรับดอกเบีย้เงินฝากธนาคารจํานวน  10,000  บาท  โดยถูกหักภาษี
เงินไดไว  1,500  บาท  คงเหลือดอกเบีย้รับสุทธิ  8,500  บาท  รายการที่ตองบันทึกในบัญชีไดแก 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 เงินสด 
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลหัก ณ ที่จาย    
            ดอกเบีย้รับ 
หักภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก  ณ ที่จาย 

 8,500 
1,500 

-
- 

 
 

10,000 

 
 
- 

       
 

ในกรณีนี้จะนาํภาษีเงนิไดนติิบุคคลหัก ณ ที่จาย ไปหักจากภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
ตอนสิ้นปเชนเดียวกัน 
 

2.  หนี้สินระยะยาว  (long –term liabilities)  หมายถึง  หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระ
คืนเกินกวา 1 ป หรือเกนิกวารอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ (สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ,2538,หนา63) 

       การดําเนินงานของกิจการนัน้ เงินซึ่งกิจการจาํเปนตองใชหมุนเวยีนในการ
ดําเนินงาน เชน เพื่อซ้ือสินคามาจําหนายและคาใชจายปกติจะไดมาจากหนี้สินหมนุเวยีนแหลง
ตาง ๆ  เชน  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เงินกูระยะส้ัน  เจาหนีแ้ละตัว๋เงินจายการคา  เปนตน  แต
เงินซึ่งกิจการตองการใชเปนการถาวรหรอืสําหรับระยะยาว เชน เพือ่ซ้ือสินทรัพยถาวรควรได
จากหนี้สินระยะยาว เพื่อไมใหเกดิปญหาในการหาเงินมาชําระหนี ้ และเพื่อใหเสยีดอกเบีย้ใน
อัตราที่ต่ํากวา 



 185 

 หนี้สินระยะยาวทีใ่ชกนัมากในประเทศไทย ไดแก หนี้สินอันเกิดจากการซื้อสินทรัพย
ถาวรรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ  เงินกูยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทรวม  และหุนกู เปนตน
          2.1  หนี้สินระยะยาวเพื่อซ้ือสินทรัพยถาวรโดยเฉพาะ  ในการซื้อเครื่องจักรจาก
ตางประเทศซึ่งตองการใชเงินเปนจํานวนมาก และระยะเวลาผอนชําระยาวโดยใชเครื่องจักร
นั้นเองเปนหลักประกัน  กิจการมักหาแหลงเงินกูโดยเฉพาะ  เชน   จากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย  ทั้งที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ  
เงินกูชนิดนี้มักมีเงื่อนไขจํากัดบางประการเชน  การกอหนี้สินเพิ่มเติม  การจายเงินปนผลใน
อัตราสูง  และการโอนหุน เปนตน 
 โดยปกติผูใหกูจะกําหนดใหมีการชําระหนี้และดอกเบี้ยเปนงวด ๆ 
ตัวอยางที่  6.11  เมื่อ  1  มกราคม  25x7  กิจการซื้อเครื่องจักรราคา 10,000,000 บาท โดยกูเงิน
จากธนาคารพาณิชยเพื่อจายชําระคาเครื่องจักร เปนเวลา  10  ปกําหนดเวลาชําระหนีทุ้กงวด 1 ป 
จํานวนเทา ๆ  กัน   พรอมทั้งดอกเบี้ยจากยอดเงนิกูคางชําระในอัตรา 15% ตอป รายการบัญชี
เพื่อบันทึกการซื้อเครื่องจักรโดยการกูเงินและการจายชําระเงินงวดมีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x7 
 ม.ค. 1 

 
เครื่องจักร 
          เงินกูระยะยาว 
บันทึกการซื้อเครื่องจักรดวยเงินกู 

  
10,000,000 

 
- 

 
 

10,000,000 

 
 
- 

25x8 
ม.ค. 1 

เงินกูระยะยาว 
ดอกเบี้ยจาย 
          เงินสด 
ชําระเงินตนและดอกเบีย้เงนิกู-งวดแรก 

 1,000,000 
1,500,000 

-
- 

 
 

2,500,000 

 
 
- 

25x9 
ม.ค. 1 

เงินกูระยะยาว 
ดอกเบี้ยจาย 
            เงินสด 
ชําระตนเงินและดอกเบีย้เงนิกู-งวดที่ 2 

  
1,000,000 
1,350,000 

 
-
- 

 
 
 

2,350,000 

 
 
 
- 
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ผูใหกูอาจกําหนดใหมีการชําระเงินตนรวมดอกเบี้ยเงินกูเปนจํานวนเทากันทุกงวด 
ในกรณีเชนนี้ จํานวนดอกเบีย้ที่ชําระในแตละงวดจะลดลงตามลําดับ  ตรงกันขามจํานวนเงินตน
ที่ชําระจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ  เชน  ตามตวัอยางขางตนผูใหกูอาจกําหนดใหชําระเงินงวด ๆ  ละ 
1,992, 520  บาท  ซ่ึงจะเปนการชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางที่  6.1   คํานวณเงินตนและดอกเบี้ย 

 
งวดที ่

 
วันที ่

(1) 
เงินที่จาย 

(2)  
ชําระดอกเบีย้ 15% 

ของ (4) 

(3) 
ชําระเงินตน 

(4) 
ยอดคงคางชําระ 

(2) – (3) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 ม.ค.x7 
1 ม.ค.x8 
1 ม.ค.x9 
1 ม.ค.x10 
1 ม.ค.x11 
1 ม.ค.x12 
1 ม.ค.x13 
1 ม.ค.x14 
1 ม.ค.x15 
1 ม.ค.x16 
1 ม.ค.x17 

 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,520 
1,992,531 

 
1,500,000 
1,426,122 
1,341,162 
1,243,459 
1,131,099 
1,001,886 
853,291 
682,407 
485,890 
259,895 

 
492,520 
566,398 
651,358 
749,061 
861,421 
990,634 

1,139,229 
1,310,113 
1,506,630 
1,732,636 

10,000,000 
9,507,480 
8,941,082 
8,289,724 
7,540,663 
6,679,242 
5,688,608 
4,549,379 
3,239,266 
1,732,636 

- 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
 ม.ค. 1 

 
เครื่องจักร 
          เงินกูระยะยาว 
บันทึกการซื้อเครื่องจักรดวยเงินกู 

  
10,000,000 

 
- 

 
 

10,000,000 

 
 
- 

25x8 
ม.ค. 1 

เงินกูระยะยาว 
ดอกเบี้ยจาย 
          เงินสด 
ชําระเงินตนและดอกเบีย้เงนิกู-
งวดแรก 

 492,520 
1,500,000 

- 
- 

 
 

1,992,520 

 
 
- 

25x9 
 ม.ค. 1 

 
เงินกูระยะยาว 
ดอกเบี้ยจาย 
            เงินสด 
ชําระตนเงินและดอกเบีย้เงนิกู-
งวดที่ 2 

  
566,398 

1,426,122 

 
- 
- 

 
 
 

1,992,520 

 
 
 
- 

       
 
            2.2  หุนกู  (bonds)  หมายถึง  หนี้สินของบริษัทที่แบงออกเปนหุนที่แบงออกเปน
หุนที่มีมูลคาแตละหุนเทากนั มีกําหนดเวลาชําระคืนและดอกเบีย้ หุนกูตางกับหุนทีว่า หุนกูเปน
หนี้สินของกิจการ แตหุนทุนเปนสิทธขิองเจาของกิจการ นอกจากนั้น หุนกูมีสิทธิได
ผลตอบแทนเปนอัตราตายตวั สวนหุนทุนจะไดรับเงนิปนผลมากหรือนอยสุดแลวแตผลกําไร
จากการดําเนินงานของกิจการ หุนกูตางจากหนี้สินระยะยาวอื่น ในประเด็นทีว่า สามารถกระจาย
การกูเงินจากผูลงทุนรายยอยที่ไมประสงคจะเสี่ยงภัย 
 กิจการอาจออกหุนกูในราคาตามมูลคา  หรือต่ํากวามูลคา  หรือสูงกวามูลคา 
ก็ได เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยทีแ่ทจริงเหมาะสมกับราคาตลาด 
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  2.2.1 หุนกูออกจําหนายในราคาต่าํกวามลูคา  กรณีออกหุนกูในราคาต่ํากวา
มูลคานี้  ใหบันทึกหุนกูเปนหนี้สินไวในราคาตามมูลคา  และบันทึกผลตางเปนสวนต่ํากวามูลคา
หุนกู   ซ่ึงมีลักษณะเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี  และจะตัดบัญชีใหหมดไปภายในกําหนดเวลา
ไถถอนหุนกูนัน้ 
 
 ตัวอยางที่ 6.12 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x7 กิจการออกหุนกูมูลคา 1,000,000 บาท ในราคา 
900,000 บาท กําหนดเวลา 10 ป  อัตราดอกเบี้ย 12% ตอป  รายการบัญชีเพื่อบันทึกการออกหุนกู 
การจายดอกเบีย้และการตัดบญัชีสวนต่ํากวามูลคาหุนกู จะเปนดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ม.ค. 1 

 
เงินสด 
สวนต่ํากวามูลคาหุนกู 
          หุนกู 
ออกหุนกูในราคาต่ํากวามูลคา 

  
900,000 
100,000 

 
-
- 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 
- 

ดอกเบี้ยจาย 
          เงินสด 
จายดอกเบี้ยงวด  1  ป 

ธ.ค. 31 

ดอกเบี้ยจาย 
          สวนต่ํากวามูลคาหุนกู 
ตัดบัญชีสวนต่าํกวามูลคาหุนกู 

 120,000 
 
 

10,000 

- 
 
- 

 
120,000 

 
 

10,000 

 
- 
 
- 

       
       
 การตัดบัญชีสวนต่ํากวามูลคาหุนกูขางตนนี้ใชวิธีเสนตรง คือ เปนจํานวนเทากันทกุ
ป ตามอายุของหุนกู  อยางไรก็ตามกิจการอาจใชวิธีดอกเบี้ยทบตนในการตดับญัชีสวนต่ํากวา
มูลคาหุนกูก็ได 
 ในวนัครบกําหนดไถถอนใหลงรายการจายเงินสดและตดับัญชีหุนกูใหหมดไป โดย
ลงรายการดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x17 
ม.ค. 1 

 
หุนกู 
        เงินสด 
ไถถอนหุนกู ณ วนัครบกําหนด 

  
1,000,000 

 
- 

 
 

1,000,000 

 
 
- 

       
 
 2.2.2  หุนกูออกจําหนายในราคาตามมูลคา  กรณีออกหุนกูในราคาตามมูลคา  
จะบันทกึหนี้สินดวยราคาตามมูลคาที่จําหนาย 
 
ตัวอยางที่  6.13  เมื่อวันที่  1  มกราคม  25x7  กิจการออกหุนกูมูลคา  1,000,000  บาท  
กําหนดเวลา  10  ป  อัตราดอกเบี้ย  12 %ตอป  รายการบัญชีเพื่อบันทกึการออกหุนกูจะเปนดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ม.ค. 1 

 
เงินสด 
          หุนกู 
ออกหุนกูในราคาตามมูลคา 

  
1,000,000 

 
- 

 
 

1,000,000 

 
 
- 

 ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยจาย 
          เงินสด 
จายดอกเบี้ยงวด  1  ป 

 120,000 -  
120,000 

 
- 
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 2.2.3  หุนกูออกจําหนายในราคาสูงกวามลูคา  กรณีออกหุนกูในราคาสูงกวา
มูลคานี้ ผลตางระหวางราคาที่จําหนายกับมูลคาหุนกูใหบันทึกไวเปนสวนเกนิมูลคาหุนกู ซ่ึงมี
ลักษณะเปนการปรับลดดอกเบี้ยจายในการออกหุนกู และตัดบัญชีใหหมดไปภายในระยะเวลา
การไถถอนหุนกูนั้น 
 
 ตัวอยางที่  6.14  เมื่อ 1 มกราคม 25x7 กิจการออกหุนกูมูลคา 1,000,000 บาท ในราคา 1,150,000  
บาท  กําหนดเวลา  10  ป  อัตราดอกเบี้ย 12%  ตอป  รายการบัญชีเพื่อบันทึกการออกหุนกู 
ดอกเบี้ยจาย และการตัดสวนเกินมูลคาหุนกูจะเปนดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ม.ค. 1 

 
เงินสด 
          หุนกู 
          สวนเกนิมูลคาหุนกู 
ออกหุนกูในราคาสูงกวามูลคา 

  
1,150,000 

 
- 

 
 

1,000,000 
150,000 

 
 
-
- 

  ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยจาย 
          เงินสด 
จายดอกเบี้ยงวด  1  ป 

 120,000 -  
120,000 

 
- 

 สวนเกนิมูลคาหุนกู 
          ดอกเบี้ยจาย 
ตัดบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกู 

 15,000 -  
15,000 

 
- 

       
 

สวนเกินมูลคาหุนกูและสวนต่ํากวามูลคาหุนกู จะนําไปบวกหรือนําไปหักกับยอด
หุนกูทางดานหนี้สินในงบดลุ 
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สวนของเจาของ 

 การจัดตั้งกจิการมีรูปแบบในการจัดตั้งทั้งกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนและ
บริษัทจํากัด ซ่ึงรูปแบบที่แตกตางกันมีสวนสําคัญในการบริหารงาน ดังนั้น บัญชีที่เกี่ยวกับสวน
ของผูเปนเจาของ จึงแตกตางกันระหวางกจิการแตละประเภท ตามขอมูลที่ตองการทราบ และ
แบบของงบการเงินมาตรฐานตามที่ทางราชการกําหนด 
 

ความหมายของสวนของเจาของ  

            การบัญชีสําหรับสินทรัพยและหนี้สินในกรณีที่เปนของบุคคลคนเดียว หรือหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด ไมคอยมีความแตกตางกัน แตการบัญชีสําหรับสวนของเจาของ 
(owner’s equity) จะมีการบันทึกรายการแตกตางกัน มีนักวิชาการไดใหความหมายของสวนของ
เจาของไวหลายทัศนะดังนี้  
  สวนของเจาของ หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนที่ผูกําลังจะเปนเจาของนํามาใช
ลงทุนในการดําเนินกิจการ รวมทั้งเงินสดและสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นหรือที่ลดลงอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงาน (เชาวลีย  พงศผาติโรจน,  2543,  หนา 495) 
  สวนของเจาของ หมายถึง สิทธิเรียกรองที่มีตอสินทรัพยสุทธิ (สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย,  2538,  หนา 69) 
       สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการ หลังจากหัก    
หนี้สินทั้งส้ินออกไป (กชกร  เฉลิมกาญจนา, วชิระ  บุณยเนตร, ปริญดา  มณีโรจน, และสุพิชชา  
โมรากุล,  2545,  หนา 13) 
   จากความหมายสวนของเจาของดังกลาวขางตนสรุปไดวา สวนของเจาของ หมายถึง 
สิทธิในสวนของเจาของกิจการในสวนของสินทรัพยเฉพาะสวนที่เกินกวาหนี้สิน หรือถากิจการ
ไมมีหนี้สินสวนของเจาของคือสินทรัพยทั้งหมดที่มีอยู  สวนของเจาของมีช่ืออีกอยางหนึ่งวา ทุน 
(capital) ทุนของกิจการแตละประเภทเรียกแตกตางกนั เชน กิจการรานคาเจาของคนเดียว     
เรียกวา สวนของเจาของ   ทุนของกิจการประเภทหางหุนสวน เรียกวา สวนของผูเปนหุนสวน 
ทุนของกิจการประเภทบริษทั เรียกวา สวนของผูถือหุน    
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การบันทึกบญัชีสวนของเจาของ  

  สวนของเจาของในกิจการทีม่ีรูปแบบการจัดตั้งที่แตกตางกัน จะมกีารบันทึกบัญชี
ตางกัน  ตอไปนี้เปนรูปแบบของการจัดตั้งกิจการและการบันทึกบัญชี 

1.  กิจการเจาของคนเดียว  (individual proprietorship)  กิจการเจาของคนเดียว 
สวนมากเปนกิจการที่มีขนาดเล็ก ขอมูลเกี่ยวกับเจาของกิจการที่ตองการทราบ ไดแก เงินทุน
ของเจาของ   กําไรที่ถอนไปใชและกําไรที่คงเหลืออยูในกิจการ    บัญชีที่ใชบันทึกเงินทุนของ 
กิจการ  มีบัญชีทุน และบัญชีถอนใชสวนตัว หรือบัญชีเงินถอน 
              1.1  บัญชีทุน  ใชบันทึกการลงทุนครั้งแรก การเพิ่มทุน  และการลดทนุ  เงินทุน
ที่ไดรับจากเจาของกิจการใหลงไวทางดานเครดิต ตรงกันขามเงินทนุที่จายคืนใหเจาของกิจการ
ใหลงไวทางดานเดบิตของบญัชีทุนนี้  
 
ตัวอยางที่ 6.15  รานแพรพลอยการคา  มีนางสาวแพรพลอย  เปนเจาของโดยนําเงินมาลงทุน
จํานวน  300,000  บาท  การบันทึกบัญชีเปนดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 เงินสด 
         ทุน-แพรพลอย 
รับเงินสดเปนเงินลงทุนของ
เจาของ 

 300,000 -  
300,000 

 
- 

       
  
 ในกรณีที่กิจการจายเงินคืนทุนใหเจาของ ใหลงรายการตรงกันขามกบั
รายการขางตนนี ้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 ทุน-แพรพลอย 
            เงินสด 
คืนทุนใหเจาของ 

 50,000 -  
50,000 

 
- 

       
 
               1.2  บัญชีถอนใชสวนตัวหรือเงินถอน ใชบันทึกจํานวนเงินที่กจิการถอนกําไรไป
ใชสวนตวัเมื่อปดบัญชีส้ินป กําไรหรือขาดทุนของกิจการจะปดโอนเขาบัญชีทุน หรือในกรณีที่
กิจการมีบัญชีเงินถอนเพื่อบนัทึกการถอนกําไรไปใช กิจการก็อาจปดโอนกําไรขาดทุนไปเขา
บัญชีเงินถอนกอนก็ได  
 
ตัวอยางที่  6.16  จากตัวอยางที่  6.15  สมมติวา  รานแพรพลอย การคา ดําเนินกิจการมีกําไรสุทธิ
ประจําป  25,000  บาท  ส้ินปบัญชีปดบัญชีดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 กําไรขาดทุน 
  ทุน 
ปดบัญชีกําไรขาดทุนเขาบัญชีทุน 

 25,000 -  
25,000 

 
- 

       
 
 การถอนกําไรไปใชในระหวางปนัน้ควรแยกบันทกึไวในบัญชีเงินถอน
เสียกอน แลวจึงปดโอนไปเขาบัญชีทุนในตอนสิ้นป เชน ถานางสาวแพรพลอย ถอนกําไร
ระหวางป จํานวน 10,000 บาท รายการถอนกําไรและการโอนบัญชีเงินถอนไปยังบัญชีทุนจะมี
ดังนี ้
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 เงินถอน/ถอนใชสวนตวั 
             เงินสด 
ถอนกําไรใชในระหวางป 

 10,000 
 

 

- 
 

 
10,000 

 
- 

 ทุน  
             เงินถอน/ถอนใชสวนตัว
โอนเงินถอนเขาบัญชีทุน 

 10,000 -  
10,000 

 
- 

       
 
งบดุลของกิจการเจาของคนเดียวจะปรากฎสวนของเจาของดังนี ้

                                                              รานแพรพลอยการคา 
                                                                 งบดุล(บางสวน) 
                                                               31ธันวาคม 25x… 

                                                                         (หนวย : บาท) 
 สวนของเจาของ 
  ทุน   300,000 
  บวก กําไรสุทธิ    25,000
     325,000 
  หัก เงินถอน/ถอนใชสวนตวั   10,000 315,000 
 
         2.  หางหุนสวน  (partnership)  หางหุนสวนเกิดจากบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไปรวมกัน
จัดตั้งกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลกําไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจมาแบงกันตามสัดสวน
ที่ตกลง วิธีการบัญชีของผูเปนหุนสวน ประกอบดวยเงินหรือทรัพยสินที่ผูเปนหุนสวนแตละคน
นํามาลงทุนในกิจการ รวมทั้งการเพิ่มทุน การถอนทุน  ขอมูลเกี่ยวกับสวนของผูเปนหุนสวนที่
ตองการทราบไดแก เงินทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน และกําไรหรือขาดทุนสะสม ตาม
กฎกระทรวงพาณิชย หางหุนสวนจดทะเบียน (ไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหาง
หุนสวนจํากัด)  ตองแสดงทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนใหปรากฏในงบดุลโดยชัดแจง  



 195 

นอกจากนั้นเนื่องจากหางหุนสวนจดทะเบียนตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และ หักภาษีกําไร ที่
แบงไว ณ    ที่จายเชนเดียวกับบริษัทจํากัด จึงมีขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกําไรสะสมดวย 

บัญชีที่ใชบันทึกทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนไดแก บัญชีทุน โดยลงรายการ
เงินทุนที่ไดรับจากผูเปนหุนสวนไวทางดานเครดิต สวนการจายเงินทุนคืนใหผูเปนหุนสวนให
ลงไวทางดานเดบิต นอกจากนี้กิจการอาจเปดบัญชีกระแสทุน เพื่อใชบันทึกการถอนกําไรไปใช
ลวงหนาหรือบันทึกการแบงผลการดําเนินงานระหวางผูเปนหุนสวนซึ่งกิจการจะมีบัญชี  กระแส
ทุนหรือไมขึ้นอยูกับกิจการใชวิธีการบันทึกบัญชีแบบทุนคงที่ หรือทุนเปลี่ยนแปลง (อังคณา นุตย
กูล, 2546, หนา  35) 
                1.  วิธีทุนคงท่ี  (fixed capital method)  บัญชีที่เกี่ยวของกับทุนจะมี 2 บัญชี คือ
บัญชีทุนของผูเปนหุนสวน ซ่ึงใชบันทึก การเพิ่มทุน หรือการถอนทุนเทานั้น  และบัญชี   
กระแสทุนของผูเปนหุนสวน ซ่ึงใชบันทึก การถอนเงินไปใชสวนตัว เงินเดือน ดอกเบี้ยทุน 
โบนัส และสวนแบงกําไร 
                 2. วิธีทุนเปล่ียนแปลง (alternative capital method)  บัญชีที่เกี่ยวกับทุน ของ
หุนสวนมีเพียงบัญชีเดียว คือบัญชีทุนของผูเปนหุนสวน ใชบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเพิ่มทนุ ถอน
ทุน การจัดสรรกําไร และการปดบัญชีเงินถอน 
 
ตัวอยางที่ 6.17 หางหุนสวนจํากัด พลอยเพ็ชร รับเงินทุนจากผูเปนหุนสวน คือนางสาว         
แพรพลอย 200,000 บาท และนางสาวพวงเพ็ชร   160,000 บาท    สมมติวาหางหุนสวนใชวิธีทุน
เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 เงินสด 
       ทุน-นางสาวแพรพลอย 
       ทุน-นางสาวพวงเพ็ชร 
รับเงินสดเปนเงินลงทุนจากผูเปน
หุนสวน 

 360,000 -  
200,000 
160,000 

 
-
- 
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 เมื่อปดบัญชีส้ินป  กําไรหรือขาดทุนของหางหุนสวนจะปดโอนเขากําไรสะสม และ
เมื่อหางหุนสวนตกลงแบงกําไรกันก็ใหหักจากบัญชีกําไรสะสมนี้ เชน หางหุนสวนมีกําไรสุทธิ
ประจําป  48,000  บาท  หางหุนสวนตกลงจะนํากําไรสะสมไวขยายงาน  12,000  บาท  ที่เหลือ
ตกลงแบงกําไรขาดทุนกันในอัตราสวนของเงินทุน การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 กําไรขาดทุน 
         กําไรสะสม 
โอนปดบัญชีกาํไรขาดทุน 

 48,000 
 

 

- 
 

 
48,000 

 
- 

กําไรสะสม 
         ทุน -นางสาวแพรพลอย    
         ทุน-นางสาวพวงเพ็ชร 
         กําไรสุทธิที่ยังไมไดแบง 
แบงกําไรใหผูเปนหุนสวนตาม
อัตราสวนทุน 

 

 

 48,000 -  
20,000 
16,000 

       12,000  

 
-
-
- 

   
 หางหุนสวนอาจกําหนดใหผูเปนหุนสวนแตละคนมีบัญชีกระแสทุนซึ่งตามวิธีการ
บัญชี เรียกวา การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนคงที่  บัญชีกระแสทุนมีไวเพื่อบันทึกกําไรที่ถอนไปใช
ในระหวาง ปกอนที่จะมีการตกลงแบงกัน ในกรณีเชนนี้  เมื่อแบงกําไรใหโอนสวนแบงผลกําไร
ของผูเปนหุนสวนแตละคนไปเขาบัญชีกระแสทุนของผูนั้น บัญชีกระแสทุนนี้ไมตองโอนปดเขา
บัญชีทุน  ยอดเครดิตในบัญชีกระแสทุนนี้หมายถึงสวนแบงผลกําไรที่ยังไมไดเบิกไปใชตรงกัน
ขาม ยอดเดบิตในบัญชีกระแสทุนเปนกําไรสวนที่ผูเปนหุนสวนเบิกไปใชลวงหนา  
 
ตัวอยางที่  6.18  ในระหวางป  นางสาวแพรพลอย  ถอนกําไรไปใชลวงหนา  10,000  บาท  สวน
นางสาวพวงเพ็ชรถอนกําไรไปใช  7,000  บาท  ในวันสิ้นปหางหุนสวนมีกําไร  48,000  บาท  
ตกลงแบงกําไรกันจํานวน  36,000  บาท  ในอัตราสวน  2:1  การบันทึกรายการบัญชีมีดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

กระแสทุน-นางสาวแพรพลอย 
กระแสทุน-นางสาวพวงเพ็ชร 
          เงินสด 
ผูเปนหุนสวนถอนกําไรไปใชลวงหนา 
กําไรขาดทุน           
               กําไรสะสม 
โอนปดบัญชีกาํไรขาดทุน 

 

กําไรสะสม 
           กระแสทุน-นางสาวแพรพลอย 
           กระแสทุน-นางสาวพวงเพ็ชร 
           กําไรสุทธิที่ยังไมไดแบง 
แบงผลกําไรในอัตราสวน  2:1 

 10,000 
7,000 

 
 
 

48,000 
 

48,000 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

17,000 
 
 
 

48,000 
 

24,000 
12,000 
12,000 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

       
   
 งบดุลของหางหุนสวน ตามตัวอยาง จะแสดงสวนของผูเปนหุนสวนดังนี้ 
 
                                                     หางหุนสวนจํากัด พลอยเพ็ชร 
                                                              งบดุล (บางสวน) 
                                                             31 ธันวาคม 25x.. 

                                                                                               (หนวย : บาท) 
 สวนของผูเปนหุนสวน 
  ทุน-นางสาวแพรพลอย 200,000 
  ทุน-นางสาวพวงเพ็ชร 160,000 360,000 
  กระแสทุน-แพรพลอย   14,000 
  กระแสทุน-พวงเพ็ชร     5,000 19,000 
  กําไรสุทธิที่ยังไมไดแบง  12,000 
   รวมสวนของผูเปนหุนสวน                            391,000  
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          3.  บริษัทจํากัด  (corporation)  บริษัท จํากัด  คือกิจการที่ตั้งขึ้นในรูปของนิติบุคคล 
ดวยการแบงทุนออกเปนหุน ๆ มีมูลคาหุนละเทา ๆ  กัน  ผูลงทุนในกิจการเรียกวา ผูถือหุน 
(stockholders หรือ shareholders ) ผูถือหุนรับผิดชอบจาํกัดเพยีงไมเกนิจํานวนเงนิทีต่นยังสงใช
ไมครบมูลคาหุน  ราคามูลคาคือราคาที่ตราไวบนใบหุน  ขอมูลเกี่ยวกับสวนของผูถือหุนที่
ตองการทราบตามกฎกระทรวงพาณิชย  ไดแก  ทุนจดทะเบียน  ทุนที่ออกและเรยีกชําระแลว  
สวนเกนิมูลคาหุน  กําไรสะสมที่จัดสรร  เปนสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น  รวมทั้งกําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรร  สวนทุนของผูถือหุนแตละคนนัน้ไมตองแสดงในงบดุล  แตจะปรากฏใน
สมดุทะเบียนผูถือหุน 
 บริษัท จํากดั แบงออกเปน 2 ชนิด คือ บริษัทเอกชน จาํกัด และบริษทัมหาชน 
จํากัด ตามกฎหมายไทยบรษิัทจํากดัจะออกหุนในราคาสูงกวามูลคาไดแตต่ํากวามูลคาไมได ใน
ตางประเทศ  เชน  สหรัฐอเมริกา  บริษัทจะขายหุนในราคาสูงหรือต่ํากวามูลคาก็ได  
 
ตัวอยางที่  6.19  วันที ่  1  มกราคม  25x7  บริษัทยางสามัคคีจํากัด จดทะเบียนทนุหุนสามัญ
จํานวน  10,000  หุน  หุนมูลคาหุนละ  100  บาท   รายการออกจําหนายทุนเรือนหุนในราคาตาม
มูลคา  สูงกวามูลคา  และต่ํากวามูลคา  บันทึกรายการบัญชีดังนี ้
               การบันทึกวันจดทะเบียน 
               25x7 
               ม.ค. 1     บริษัทจดทะเบียน ทุนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน หุนมูลคาหุนละ 100 บาท 
 
                ออกจําหนายในราคาตามมูลคา 
                สมมติวาในวันที่ 1 กุมภาพนัธ  25x7 จําหนายหุนในราคาตามมูลคา 
  

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.พ. 1 

 

เงินสด  
          ทุนเรือนหุน 
จําหนายหุนในราคาตามมูลคา 

 1,000,000 -  
1,000,000 

 
- 
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   ออกจําหนายในราคาสงูกวามูลคา 
   สมมติวาในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ  25x7 จําหนายหุนในราคาหุนละ  105  บาท 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.พ.1 

เงินสด  
          ทุนเรือนหุน 
          สวนเกนิมูลคาหุน 
จําหนายหุนในราคาสูงกวามูลคา 

 1,050,000 -  
1,000,000  

50,000 

 
-
- 

       
                       
 ออกจําหนายในราคาต่ํากวามูลคา  
 สมมติวาในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ  25x7 จําหนายหุนในราคาหุนละ 95 บาท 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.พ.1 

เงินสด  
สวนต่ํากวามูลคาหุน 
            ทุนเรือนหุน 
จําหนายหุนในราคาต่ํากวามูลคา 

 950,000 
50,000 

-
- 

 
 

1,000,000 

 
 
- 

       
 
 บัญชีสวนเกินมูลคาหุนหรือบัญชีสวนต่ํากวามูลคาหุนเปนสวนหนึ่งของทุนที่ผูถือ
หุนนํามาลง  จะมียอดคงอยูตลอดไปโดยไมมีการตัดบัญชี 
 เมื่อปดบัญชีส้ินปใหโอนกําไรหรือขาดทุนประจําปของบริษัทจํากัดไปยังบัญชี  
กําไรสะสม  สวนการจายเงินปนผลใหผูถือหุนใหหักจากบัญชีกําไรสะสมเชนเดียวกัน  
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 ในงบดุลการแสดงสวนของเจาของ ใหแยกแสดงเปนทุนที่ไดรับ สวนเกินมุลคาหุน 
กําไรสะสมที่จัดสรรแลว และยังไมจัดสรร และอ่ืนๆ (สมคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย,  2542,  หนา 22 ) 
 
ตัวอยางที่  6.20  บริษัทมีกําไรสะสมยกมาตนป  25x7  160,000  บาท  ในตอนตนปที่ประชุม ผู
ถือหุนมีมติใหจัดสรรเปนเงนิปนผลหุนละ  10  บาท  และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายใน
อัตรา 5%  ของกําไรประจําปกอน (กําไรสุทธิป 25x6 มีจํานวน มีจํานวน 140,000 บาท)  การปด
บัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป  25x7  มีกําไรสุทธิ  120,000  บาท รายการบันทึกบัญชีดงันี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 กําไรสะสม 
          เงินปนผลคางจาย 
         สํารองตามกฎหมาย 
จัดสรรกําไรประจําป 25x6 และ
อนุมัติใหจายเงินปนผลใหผูถือหุน 

 107,000 -  
100,000 

7,000 

 
-
- 

 เงินปนผลคางจาย 
          เงินสด 
จายเงินปนผลใหผูถือหุน 

 100,000 -  
100,000 

 
- 

 กําไรขาดทุน 
           กําไรสะสม 
โอนปดบัญชีกาํไรขาดทุนป  25x7  
ไปบัญชีกําไรสะสม 

 120,000 -  
120,000 

 
- 

       
 
            ในบัญชีกําไรสะสมจะแสดงรายการดังนี้ 
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                                                              บัญชีกําไรสะสม 

ม.ค.-ธ.ค. สํารองตามกฎหมาย 
เงินปนผล 
ยอดยกไป 

 
 
 

       7,000 
100,000  
173,000 
280,000 

-
-
- 

ม.ค.1 
ธ.ค.31 

ยอดยกมา 
กําไรขาดทุน 

 160,000 
120,000 

 
280,000 

- 

  
งบดุลของบริษัทจํากดั  ในกรณีที่ขายหุนสูงกวามูลคาตามตัวอยางที ่  6.19   จะแสดงสวนของผู
ถือหุนป 25x7  ดังนี ้
 

บริษัท ยางสามัคคี จํากัด 
งบดุล(บางสวน) 

วันที ่ 31   ธันวาคม 25x7 
                                                                                                          (หนวย : บาท) 

 สวนของผูถือหุน 
  ทุนเรือนหุน 
   จดทะเบยีน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  1,000,000 
   ออกจําหนาย 10,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว  1,000,000 
  สวนเกนิมูลคาหุน       50,000 
  กําไรสะสม 
   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย         7,000 
   ยังไมไดจัดสรร     173,000
   รวมสวนของผูถือหุน  1,230,000 
 
 ในกรณีที่ขายหุนต่ํากวามูลคา สวนต่ํากวามูลคาหุนจํานวน  50,000  บาท  ตาม
ตัวอยางที่ 6.19 จะปรากฏเปนรายการหักภายใตสวนของผูถือหุน 
 ถาบริษัทมีขาดทุนสะสมใหแสดงเปนรายการหักภายใตสวนของผูถือหุนเชนเดียวกัน 
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งบกําไรสะสม  

 งบกําไรสะสม (statement of retained earnings)  เปนงบที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของกําไรสะสมในระหวางงวดบัญชี เพื่อรายงานใหผูถือหุนทราบถึงการจัดสรร
กําไรสะสมในแตละงวด 
 ในกรณีที่บริษัทตองการใหบุคคลภายนอกทราบถึงที่มาของยอดบัญชีกําไรสะสม 
ที่ปรากฎในงบดุลวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางในระหวางงวด  ก็อาจจะทํางบกําไรสะสม
เพิ่มเติมขึ้นอีกงบหนึ่งนอกเหนือจากงบกําไรขาดทุนและงบดุล  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

บริษัท  ยางสามัคคี จํากัด 
งบกําไรสะสม 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 25x7 
 
กําไรสะสมจัดสรร : 
 สํารองตามกฎหมาย                                    xx 
 สํารองเพื่อชําระหนี้ระยะยาว                        xx 
 สํารองเพื่อขยายกิจการ                                xx              xxx 
กําไรสะสมที่มิไดจัดสรร : 
 ยอดยกมาจากปกอน                                  xx 
 บวก กําไรสุทธิประจําป                               xx
                                                                             xx 
 หัก เงินปนผล                             xx 
       สํารองตามกฎหมาย              xx 
       สํารองเพื่อชําระหนี้ระยะยาว  xx 
       สํารองเพื่อขยายกจิการ          xx           (xx)          xxx           
รวมกําไรสะสมทั้งส้ิน                                                               xxx 
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สรุป 

 การลงทุนในกิจการตาง ๆ  ในกิจการเจาของคนเดียว  เงินลงทุนหรือสินทรัพยอ่ืนที่
นํามาลงทุนเรียกวา “สวนของผูเปนเจาของ” ในกิจการหางหุนสวน เรียกวา “สวนของผูเปน
หุนสวน”  ในบริษัทจํากัด เรียกวา “สวนของผูถือหุน”  
 บัญชีที่ใชบันทึกการลงทุนในกิจการเจาของคนเดียว มีบัญชีทุนบันทึกการลงทุน 
เพิ่มทุน  ถอนทุน  รวมทั้งผลกําไรที่ไดรับ  บัญชีถอนใชสวนตัว  ใชบันทึกการถอนกําไรไปใช
ลวงหนา ส้ินงวดจะโอนปดไปเขาบัญชีทุน 
 กิจการหางหุนสวนบัญชีที่ใชบันทึกการลงทุนมี  2  วิธี  คือ  วิธีทุนคงที่และวิธีทุน
เปลี่ยนแปลง วิธีทุนคงที่จะมี บัญชีทุน บันทึกการลงทุนครั้งแรกการเพิ่มทุนและการลดทุน บัญชี
กระแสทุนใชบันทึกเกี่ยวกับการแบงผลกําไรหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ผูเปนหุนสวนจะไดรับ 
รวมทั้งการขอถอนกําไรไปใชลวงหนา สวนวิธีทุนเปลี่ยนแปลงจะมีบัญชีทุนเพียงบัญชีเดียว 
 บริษัทจํากัด บัญชีที่ใชบันทึกการลงทุน คือ บัญชีทุนเรือนหุน หุนของบริษัทจะ
แบงเปนหุนสามัญกับหุนบุริมสิทธิ บัญชีทุนจะมีช่ือตามชนิดของหุน นอกจากนี้ยังมีบัญชี
สวนเกินมูลคาหุน หรือสวนต่ํากวามูลคาหุนในกรณีที่บริษัทจําหนายหุนในราคาสูงหรือต่ํากวา
มูลคา 
 บัญชีกําไรสะสมใชบันทึกผลกําไร หรือขาดทุน อันเกิดจากการดําเนินงานของ
บริษัทกําไรของบริษัทจะจายคืนใหผูถือหุนหรือไม ก็ขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัท และในการ
จัดสรรบริษัทอาจจะมีนโยบายจัดสรรเพื่อกิจการอื่น ๆ ตามนโยบายได ทุกครั้งที่มีการจัดสรร
กําไรสะสมคืนใหกับผูถือหุน   กฎหมายกําหนดใหจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายอยางนอย   
5 %  ของกําไรสุทธิประจําป  จนกวาสํารองนี้จะมีจํานวน  1  ใน  10  ของจํานวนทุน  ของบริษัท 
เงินปนผลและเงินสํารองประเภทตาง ๆ  เรียกวา  “กําไรสะสมที่จัดสรรแลว”  ยอดคงเหลือของ
กําไรสะสมที่เหลืออยูในบัญชีกําไรสะสม เรียกวา  “กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร” ในวันสิ้นงวด 
บริษัทตองทํางบกําไรสะสมแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกําไรสะสมในแตละงวดบัญชี 
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แบบฝกหดับทที่ 6 
 
1.  หนี้สินหมายถึงอะไร 
2.   หนี้สินแบงออกไดกี่ประเภท อะไรบาง 
3.  หนี้สินหมนุเวยีนหมายถงึอะไร อธิบายพรอมยกตวัอยาง 
4.  สวนของเจาของหมายถึงอะไร 
5.  ใหระบวุารายการตอไปนี ้ควรจะแสดงรายการในงบดุลเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สิน 
 ระยะยาว 
รายการ หนี้สินหมนุเวยีน หนี้สินระยะยาว 
1.  เงินเบิกเกินบัญชี 
2.  ตั๋วเงินจาย 
3.  หุนกู 10% 
4.  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน(ครบกําหนดปปจจุบัน) 
5.  ภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี 
6.  ภาษีเงนิไดหัก ณ ทีจ่าย 
7.  เงินกูยืมจากกรรมการลูกจาง(ครบกําหนดจายคืนใน 
    3 ป) 
8.  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดใน 1 ป 
9.  เจาหนีก้ารคา 
10. คาสาธารณูปโภคคางจาย 

  

 
6.  ในระหวางป 25x7  บริษัท พรรณพร จาํกัด  มีรายจายเงินดังตอไปนี ้
 1. จายคาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน 12,000 บาท หักภาษี ณ ที่จายไว 3% 
 2. จายเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท 120,000 บาท หกัภาษี ณ ที่จายไว 10% 
 3. จายเงินเดือนและคาแรงคนงาน 420,000 บาท หักภาษี ณ ที่จายไว 20,000 บาท 

นําภาษหีัก ณ ที่จายทั้งหมดสงสรรพากร 
         ใหทํา   บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทัว่ไป 
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7.  ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับต๋ัวเงินของบริษัท ทองแท จํากัด  ซึ่งปดบัญชีในวันที่  31  ตุลาคม 
 25x7  
 มิ.ย.  6   กูเงินจากธนาคาร  จํานวนเงนิ  12,000  บาท  โดยออกตัว๋สัญญาใชเงินอายุ  45  วนั  
  ดอกเบี้ย  10%  ตอป 
 ก.ค. 13 ซ้ืออุปกรณสํานักงานจากบรษิัท สายหยุด จํากัด ในราคา 16,800 บาท โดยออกตัว๋ 
  แลกเงินอายุ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 % ชําระคาอุปกรณดังกลาว 
 ก.ค. 21  จายชําระเงนิตามตั๋วเงินที่ออกใหธนาคารเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 25x6 
 ก.ย.  1 กูเงินจากธนาคารโดยเสียสวนลด  6%  จากการออกตัว๋เงินอายุ  90  วนั ชนิดไมม ี
  ดอกเบี้ย  โดยไดรับเงินจากธนาคารจํานวน  231,672  บาท 
 ต.ค.  1   ออกตั๋วเงนิอายุ  90  วนั  อัตราดอกเบี้ย  7%  เพื่อชําระคาสินคาจํานวน  2,520  บาท  
  ใหบริษัทไทยนครา จํากัด 
        13 ตั๋วเงินที่ออกใหบริษัท สายหยุด จํากัด ถึงกําหนด บริษทัทองแท จํากดั จายชําระ 
  ดอกเบี้ยตามตัว๋ และออกตั๋วเงินฉบับใหมอายุ 30 วนั อัตราดอกเบี้ย 15%  ใหบริษัท 
  สายหยดุ จํากดั  แทนฉบับเดิม 
       ใหทํา 1.  ใหบันทกึรายการในสมุดรายวันทัว่ไปของบริษัท ทองแท จํากดั 
 2.  ปรับปรุงรายการ ณ วันสิน้งวด 
 8.  บริษัทพิชิตชัย จํากดั ปดบัญชีทุกวันที่ 30 มิถุนายน 25x7 มีรายการเกี่ยวกับตัว๋เงินดังตอไปนี ้
25x7 
 ก.พ.  6   ออกตั๋วเงนิเพือ่กูยืมเงินจากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท อายุ 45 วัน อัตราดอกเบี้ย  
  15% 
 มี.ค. 12  ออกตั๋วเงินเพื่อซ้ือเครื่องตกแตงจากบริษัทขาวใส จํากัด 15,000 บาท อายุ 3 เดือน  
  อัตราดอกเบี้ย 12%  

     23   จายชําระเงนิตราตั๋วที่ครบกําหนด 
 พ.ค.  1   กูยืมเงินจากธนาคาร  200,000  บาท  โดยออกตัว๋เงินชนิดไมมดีอกเบี้ยอายุ  90  วัน  
  โดยเสียสวนลด 12%  
        31 ออกตั๋วเงนิเพือ่ซ้ือสินคาจากบริษัทมารนา จํากัด  จํานวน  7,500  บาท  อายุ  90  วัน  

อัตราดอกเบี้ย 12%  
 มิ.ย. 12  จายดอกเบี้ยและออกตั๋วเงนิฉบับใหม  อายุ  30  วัน  อัตราดอกเบี้ย 15%  แทนตั๋วเงนิ 

ที่ครบกําหนด 
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 ใหทํา 1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไปของบริษัท ทองแท จํากัด 
 2.  ปรับปรุงรายการ ณ วันสิน้งวด 
 9.  ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับตั๋วเงนิของบริษัทเกียรติ จํากัด  ซ่ึงปดบญัชีทุนทุกวนัที่  31  
 ธันวาคม   ของทุกป 
25x7 
 ก.ค. 15  ซ้ือเครื่องตกแตงสํานักงาน ราคา 10,000 บาท จากรานเฟอรนิเจอรไทย โดยรับรอง 
  ตั๋วแลกเงนิใหเปนการชําระหนี้ อายุตัว๋ 15% ตอป 
 ส.ค. 20  กิจการรับรองตั๋วแลกเงิน จํานวน  10,000  ดอลลาร  ใหแกธนาคารกรุงเทพ จาํกัด  
  เปนคาสินคากาํหนดชําระเงนิภายใน  2  เดอืน  นับแตวันที่รับรองอัตราดอกเบี้ย  
  10%  ตอป  ณ วนันี้  อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา  1  ดอลลาร เทากับ  45.40  บาท 
 ก.ย. 13  รานเฟอรนิเจอรไทย  แจงใหทราบวา  ตั๋วเงินทีก่ิจการรับรองใหนัน้ขาดความเชื่อถือ  
  จึงทําคําคัดคานเสียคาแจงความไป 50 บาท 
 ต.ค.  7  กิจการไดจายชําระหนี้ใหรานเฟอรนิเจอรไทย  ทั้งหมดรวมทัง้คาแจงความและ 
  ดอกเบี้ยทีพ่นกําหนด 
           17  กูเงินจากธนาคาร  10,000  บาท  โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกําหนด  90  วัน  อัตราดอกเบี้ย  
  12%  ตอป 
        20 ตั๋วเงินที่รับรองใหธนาคารกรุงเทพ ฯ จํากดั  ครบกําหนด  กิจการไดจายเงินใหกับ 
  ธนาคารตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนี้  1  ดอลลารเทากับ  45.50  บาท  พรอมทั้ง 
  ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมธนาคารอีก 200 บาท 
 ใหทํา 1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 

2.  บันทึกรายการปรับปรุง ณ วนัสิ้นงวด 
 10.  เมื่อ  1  มีนาคม  25x7  กิจการแหงหนึ่งออกหุนกูมลูคา  500,000  บาท  ในราครา  450,000  
 บาท กําหนดเวลา  5  ป   อัตราดอกเบี้ย  12%  ตอป  ดอกเบี้ยจายในวันที ่ 1  กันยายน  และ  
 1  มีนาคมทุกป  กิจการปดบัญชีในวนัที่  31  ธันวาคม 
 ใหทํา   บันทึกรายการเกีย่วกบัหุนกูขางตนในสมุดรายวันทั่วไป  ตั้งแต  1  มีนาคม  25x7   
                    ถึงวันที่  31  ธันวาคม  25x8  และรายการไถถอนหุนกูเมื่อวันถึงกําหนด 
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 11.  เมื่อ  1  มกราคม  25x7  นายพิศษิฐและนายพิศาล  ทําการคาเปนหุนสวนกนั  ตกลงแบง 
 กําไร-ขาดทุนเทากันโดยนําเงินมาลงทุน  30,000  บาท  และ  20,000  บาทตามลําดับ  ใน 
 ระหวางป  25x7  กิจการคามีกําไรสุทธิ  42,000  บาท  ผูเปนหุนสวนถอนเงินไปใชสวนตวั 
 ในระหวางปดงันี้  นายพิศิษฐ  2,600  บาท  นายพิศาล  3,100  บาท 
 ใหทํา   1.  รายการในสมุดรายวันทัว่ไปเพื่อบนัทกึ 

ก. การลงทุนของผูเปนหุนสวนเมื่อ 1 มกราคม 25x7 
ข. การถอนเงินไปใชสวนตวัในระหวางป 
ค. การแบงกําไรสุทธิใหผูเปนหุนสวน 

2.  แสดงบัญชีแยกประเภท เฉพาะบัญชีทุนและบัญชีกระแสทุนของผูเปนหุนสวน 
     แตละคน 
3.  งบดุลเมื่อ 31 ธันวาคม 25x7 เฉพาะสวนของผูเปนหุนสวน 

 12.  นาย  ก และนาย  ข  ตกลงทําการคาเปนหุนสวนแบงกาํไรขาดทุน  3/5  และ  2/5  ตามลําดับ  
 เงินที่นํามาลงทุนเมื่อ  1  มกราคม  25x7  นาย  ก.  18,000  บาท  นาย  ข.  15,000  บาท  ใน 
 ระหวางป  25x7  กิจการคามีกําไรสุทธิ  24,300  บาท  และผูเปนหุนสวนถอนเงินไปใช 
 นาย  ก.  4,000  บาท  นาย  ข.  2,500  บาท 
 ใหทํา   1.  รายการในสมุดรายวันทัว่ไปเพื่อบนัทกึ 

ก. การลงทุนของผูเปนหุนสวนเมื่อ 1 มกราคม 25x7 
ข. การถอนเงินไปใชสวนตวัในระหวางป 
ค. การแบงกําไรสุทธิใหผูเปนหุนสวน 

2.  แสดงบัญชีแยกประเภท เฉพาะบัญชีทุนและบัญชีกระแสทุนของผูเปนหุนสวน 
     แตละคน 
3.  งบดุลเมื่อ 31 ธันวาคม 25x7 เฉพาะสวนของผูเปนหุนสวน 
4.  รายการสมุดรายวนัทั่วไป ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมตองการแบงกําไร และใช 
     บัญชีกําไรสะสมบันทึกกาํไรที่ยังไมไดแบง 
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