
  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ก วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ก วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ค ำน ำ 
     เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด รหัสวิชา 2201-2003  เล่ม
นี้  เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการเรียน และศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือ เอกสาร แหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆโดยยึดเนื้อหาให้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาการบัญชี ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพ 
เพ่ือน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
     เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น  10  หน่วยการเรียน  
ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด  การจ าหน่ายหุ้นทุนและ
การริบหุ้น  การจัดก าไรสะสมและเงินปันผล งบก าไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นงบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน  การเพ่ิมทุน การลดทุนและหุ้นทุนซื้อคืน  การแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชี  การเลิกกิจการและช าระบัญชีบริษัท และหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของ
บริษัทมหาชนจ ากัด  โดยแต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วย เนื้อหา ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้น สามารถฝึกปฏิบัติงานได้
จริง และให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา 
      ผู้เรียบเรียงหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  นักเรียน  
และผู้ที่สนใจ  หากมีข้อเสนอแนะ  ผู้จัดท าขอน้อมรับด้วยความยินดีเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
                     นลิน ี ดมหอม 
 
 
  



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ข วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

สำรบัญ 
                                                                                                          หน้า 

 
ค าน า    ก 
สารบัญ     ข 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา          ค 
ตารางวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง       ง 
การจัดหน่วยการเรียน     จ 
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม     ฉ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล     ช 
ค าชี้แจง/ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการสอน     ซ 
หน่วยที่ 2 การจ าหน่ายหุ้นและการบันทึกบัญชี     1 
   แนวคิด     1 
   สาระการเรียนรู้     1 
   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     1 
   แผนผังความคิด หน่วยการเรียนที่ 2     2 
   แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนที่ 2     3 
   การจ าหน่ายหุ้นทุน     5 
   ใบหุ้นและทะเบียนผู้ถือหุ้น     6 
   ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท     9 
   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้น     11 
   การริบหุ้น   26 
   สรุป หน่วยการเรียนที่ 2   35 
   แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 2   36 
   ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนที่ 2   42 
   แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 2   43 
   เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 2   45 
   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 2   60 
บรรณานุกรม   61 
 
      
   
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ค วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

จุดประสงค์รำยวิชำ  มำตรฐำนรำยวิชำ  และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ชื่อรำยวิชำ  การบัญชีบริษัทจ ากัด   รหัสวิชำ  2201 – 2003  
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชำ  พาณิชยกรรม 
จ ำนวน  3  หน่วยกิต  เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลำเรียนต่อภำค  72  ชั่วโมง  
 

จุดประสงค์รำยวิชำ 
   

  1. มีความเข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัทจ ากัดและ
บริษัทจ ากัด (มหาชน) 
 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ส าหรับกิจการบริษัทจ ากัด
และบริษัทจ ากัด (มหาชน) 
 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพบัญชี 
 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 

 1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการบัญชี ส าหรับกิจการบริษัทจ ากัด และบริษัทจ ากัด 
(มหาชน) 
 2. ปฏิบัติงานบัญชีส าหรับกิจการบริษัทจ ากัด และบริษัทจ ากัด (มหาชน) ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 
  

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจ ากัด และ
บริษัทจ ากัด (มหาชน) ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจ ากัด และบริษัทจ ากัด (มหาชน) การจดทะเบียน
บริษัทจ ากัด และบริษัทจ ากัด (มหาชน) การจัดท าทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชี การจ าหน่ายหุ้น
ทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรก าไร ตั้งส ารองตาม
กฎหมายและส ารองอื่นๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดท างบการเงิน การเลิกกิจการและ
การช าระบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทจ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ง วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ตำรำงวิเครำะห์หัวเรื่อง  
 
ชื่อรำยวิชำ  การบัญชีบริษัทจ ากัด   รหัสวิชำ  2201 – 2003  
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชำ  พาณิชยกรรม 
จ ำนวน  3  หน่วยกิต  เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลำเรียนต่อภำค  72  ชั่วโมง 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียน 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 

1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจ ากัดและบริษัท
มหาชนจ ากัด 

          

2 การจ าหน่ายหุ้นและการริบหุ้น           
3 การจัดสรรก าไร และเงินปันผล           

4 
งบก าไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

          

5 งบกระแสเงินสด           
6 งบแสดงฐานะการเงิน           
7 การเพ่ิมทุน การลดทุน และหุ้นทุนซื้อคืน           
8 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี           
9 การเลิกกิจการและช าระบัญชี           
10 หุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนจ ากัด           

 
แหล่งข้อมูล 
A : ค าอธิบายรายวิชา 
B : ผู้เชี่ยวชาญ 
C : ผู้ช านาญงาน 
D : ประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์ 
E : เอกสาร ต าราอ่ืน ๆ 

 
 

 
 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

จ วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

กำรจัดหน่วยกำรเรียน  
     

หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจ ากัด รหัสวิชา  2201-2003 จ านวน  72  ชั่วโมง 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลำ/ชั่วโมง 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 4 

2 การจ าหน่ายหุ้นและการริบหุ้น 8 
3 การจัดสรรก าไร และเงินปันผล 8 
4 งบก าไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 8 

5 งบกระแสเงินสด 8 

6 งบแสดงฐานะการเงิน 8 
7 การเพ่ิมทุน การลดทุน และหุ้นทุนซื้อคืน 8 
8 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 4 
9 การเลิกกิจการและช าระบัญชี 8 
10 หุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนจ ากัด 8 

รวม 72 
 
  



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ฉ วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

กำรวิเครำะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 
 

หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
ชื่อวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด รหัสวิชา  2201-2003 จ านวน 4 ชั่วโมง  3 หน่วยกิต 

หน่วยที่  2   เรื่อง การจ าหน่ายหุ้นทุนและการจัดท าทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 

ระดับพฤติกรรมที่ต้องกำร ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะพิสัย ด้ำนจิตพิสัย 

หน่วย
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หัวข้อกำรสอน 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 ์

กา
รส

ังเค
รา

ะห
 ์

กา
รป

ระ
เม

ินค
่า 

กา
รเล

ยีน
แบ

บ 

กา
รท

 าต
าม

แบ
บ 

กา
รท

 าถ
ูกต

้อง
แม

่นย
 า 

กา
รท

 าอ
ย่า

งผ
สม

ผส
าน

 

กา
รท

 าอ
ย่า

งอั
ตโ

นม
ตั ิ

กา
รร

ับร
ู ้

กา
รต

อบ
สน

อง
 

กา
รเห

็นค
ณุค

่า 

กา
รจ

ัด 
ระ

บบ
กา

รค
ดิ 

กา
รม

ีลัก
ษณ

ะเ
ฉพ

าะ
ตน

 

2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและ
การริบหุ้น 

                

2.1 การจ าหน่ายหุ้น                 

2.2 ใบหุ้นและทะเบียนผู้
ถือหุ้น 

                

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
บริษัท 

                

2.4 การบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการจ าหน่าย
หุ้น 

                

2.5 การริบหุ้น                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

ช วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

เกณฑ์กำรวัดผลและประเมินผล 
 
 
 

 วิชำ กำรบัญชีบริษัทจ ำกัด  รหัสวิชำ  2201 – 2003 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

  1.  ความรู้ทักษะ  ภาระงาน 
  2.  ประเมินผลประจ าภาคเรียน 
  3.  คุณลักษณะที่ต้องการบูรณาการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การวัดและประเมินผลรายวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด  รหัสวิชา  2201 – 2003  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556  ได้ก าหนดให้ใช้สัดส่วนของคะแนนใน
การประเมินตามสภาพจริง  ดังนี้ 
   1. พุทธิพิสัย  (40  คะแนน)  ใช้วิธีหารเฉลี่ยจากคะแนน  ดังนี้ 
  1.1  ทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียน     40 คะแนน   
   2. ทักษะพิสัย  (30  คะแนน)  ใช้วิธีหารเฉลี่ยจากคะแนน  ดังนี้ 
  2.1  กิจกรรมตามแบบฝึกหัด  หน่วยที่  1 – 10     20 คะแนน 
   2.2  กิจกรรมตามใบงาน      10 คะแนน 
   3. จิตพิสัย  (30  คะแนน)  ใช้วิธีหารเฉลี่ยจากการประเมินคุณธรรมจริยธรรม  ทุกหน่วย –
การเรียน  ดังนี้ 

คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.  ความมีระเบียบ 1.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
2.  ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
3.  ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 

2.  ความละเอียดรอบคอบ 1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน 
2.  ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
3.  มีผลการปฏิบัติงานประณีต 

3.  ความมีวินัย 1.  ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน 
2.  ตั้งใจมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ 
3.  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 

4.  การตรงต่อเวลา 1.  เข้าเรียนตรงเวลา 
2.  ส่งงานตามก าหนดเวลา 

5.  ความสนใจใฝ่รู้ 1.  กล้าซักถาม  ร่วมอภิปราย 
2.  อ่านเนื้อหาความรู้ก่อนเรียน 
3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลได้ 
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ซ วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ค ำชี้แจง/ค ำแนะน ำในกำรใช้เอกสำรประกอบกำรสอน 

 

 
 
 

 เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด  รหัสวิชา  2201 – 2003   
ระดับ  ปวช.  มีจ านวน  10  หน่วย  ซึ่งแต่ละหน่วย  ประกอบไปด้วยรายละเอียด  ดังนี้ 
  1. แผนผังความคิดประจ าหนว่ยการเรียนรู้  เป็นการก าหนดหวัขอ้การเรียนรู ้ หรือรายละเอียด
ของชื่อเรื่องประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดขึ้น  ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
เพ่ือวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนที่จะศึกษาในแต่ละหน่วยว่ามีความรู้พื้นฐานเท่าใด 
 3. แนวคิด  เป็นการก าหนดความคิดรวบยอด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดประเภท  
สรุป  และมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะร่วมกันมากกว่าแยกออกจากกัน  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ตีความข้อมูล  โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ  ได้ 
 4. เนื้อหาสาระ  ใช้ส าหรับการสอนแบบบรรยายเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรก าหนด  และ
ตามความเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
 5. สรุปสาระส าคัญ  เป็นการสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อเรื่อง  
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 6. ค าศัพท์ที่ควรรู้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปค าศัพท์ที่ควรรู้ในหน่วยการเรียน  เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง   
 7.  แบบฝึกหัด  จัดท าขึ้นเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้  และทบทวนสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล  ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้  
  8.  ใบงานประจ าหน่วยการเรียน  ก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเป็นรายบุคคลนอก
เวลาเรียน 
  9. แบบทดสอบหลังเรียน  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้สอนประเมินผู้เรียนว่า  เมื่ อเรียนจบ
หน่วยการเรียนนี้แล้วได้รับความรู้เพ่ิมเติมมากน้อยเพียงใด 
 10. เอกสารอ้างอิง  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ  เพ่ิมเติมให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายมากข้ึน 
 11. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  เพ่ือให้ผู้สอนได้ตรวจประเมินผู้เรียนใน
หน่วยการเรียนนั้น 
 12. เฉลยแบบฝึกหัด  มีการจัดท าแนวค าตอบเพ่ือให้ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจ
ค าตอบแก่ผู้เรียน 
 13. แบบวัดผลและประเมินผล  จัดท าขึ้นเพ่ือผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล – การ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนนั้น   
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หน่วยที่  2    

 
แนวคิด  
  ผู้เริ่มก่อการด าเนินการตามข้ันตอนในการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเรียกช าระค่าหุ้นตาม
มูลค่าหุ้นที่ออกจ าหน่าย ซึ่งบริษัทจ ากัด จ าหน่ายหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
1105 สามารถจ าหน่ายหุ้นทุนได้  2 ราคา คือ ราคาตามมูลค่า และราคาสูงกว่ามูลค่า บริษัทมหาชน
จ ากัด จ าหน่ายหุ้นทุนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 สามารถจ าหน่ายหุ้นทุนได้ 3 
ราคา คือ ราคาตามมูลค่า ราคาสูงกว่ามูลค่า และราคาต่ ากว่ามูลค่า  ในการจ าหน่ายหุ้นสามารถ
จ าหน่ายเป็นเงินสดและโดยวิธีอ่ืน ได้แก่ การออกหุ้นเพ่ือช าระค่าบริการ  การออกหุ้นเพ่ือแลกกับ
สินทรัพย์ และการออกหุ้นเพ่ือรับโอนกิจการห้างหุ้นส่วน 
 
สำระกำรเรียนรู ้
 1. การจ าหน่ายหุ้นทุน 
 2. ใบหุ้นและทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 
 4. การบันทึกบัญชีจ าหน่ายหุ้นทุน 
 5. การริบหุ้น 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. บอกการจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทได้ 
 2. บอกการจัดท าทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ 
 3. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้ 
 4. บันทึกบัญชีการจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัดได ้
 5. บันทึกบัญชีการจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดได้ 
 6. บันทึกการริบหุ้นได้   
 
 
 
 
 
 
 

กำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนและกำรริบหุ้น 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

2 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

การจ าหน่าย
หุ้นทุนและ
การริบหุ้น

1.การ
จ าหน่ายหุ้น

ทุน

2.ใบหุ้นและ
ทะเบียนผู้ถือ

หุ้น

3.ค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้ง

บริษัท

4.การบันทึก
บัญชีจ าหน่าย

หุ้นทุน

5.การริบหุ้น

แผนผังควำมคิด (Mind Mapping) 
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3 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยกำรเรียนที่ 2  

เรื่องกำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนและกำรริบหุ้น 
 
ค ำชี้แจง  1.แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  

   10 คะแนน ใช้เวลาท าสอบ 10 นาที 
 2. ห้ามขีดเขียนข้อความใดลงในแบบทดสอบ 
******************************************************************************************* 
ค าสั่ง ให้ผู้เรียนเลือกกากบาท (X) ทบัข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดเป็นราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัด 
  ก. ราคาตามมูลค่า  
  ข. ราคาต่ ากว่ามูลค่า 
  ค. ราคาสูงกว่ามูลค่า 
  ง. ข้อ ก และ ค ถูก 
2. ข้อใดไม่ใช่ราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ก. ราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์พอใจ 
  ข. ราคาตามมูลค่า 
  ค. ราคาสูงกว่ามูลค่า 
  ง. ราคาต่ ากว่ามูลค่า 
3. ในการช าระค่าหุ้นครั้งแรกของการซื้อหุ้นโดยการช าระค่าหุ้นเป็นงวดต้องช าระขั้นต่ าเท่าไร 
  ก. 23% ของราคาตามมูลค่า    
  ข. 24% ของราคาตามมูลค่า 
  ค. 25% ของราคาตามมูลค่า 
  ง. 25% พร้อมส่วนเกินมูลค่า 
4.ทะเบียนผู้ถือหุ้นบันทึกรายละเอียดตามข้อใด 
  ก. จ านวนผู้ถือหุ้น,รายชื่อผู้ถือหุ้น,จ านวนหุ้นที่ถือ,เลขทีใ่บหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
  ข. จ านวนผู้ถือหุ้น,รายชื่อผู้ถือหุ้น,ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น,เลขที่ใบหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
  ค. จ านวนผู้ถือหุ้น,รายชื่อผู้ถือหุ้น,จ านวนหุ้นที่ถือ และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
  ง. รายชื่อผู้ถือหุ้น,จ านวนหุ้นที่ถือ,เลขทีใ่บหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
5. ข้อใดไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 
  ก. ค่าพิมพ์ใบหุ้น 
  ข. ค่าพาหนะในการติดต่อลูกค้า 
  ค. ค่าธรรมเนียมทนายความ  
  ง. ค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัท 
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6. การจ าหน่ายหุ้นโดยการให้จองในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นควรจะบันทึกเม่ือใด 
  ก. จดทะเบียนหุ้น 
  ข. เปิดให้จองหุ้น 
  ค. จ่ายช าระค่าหุ้น 
  ง. ออกใบหุ้น 
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ก. จ าหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่า 
  ข. จ าหน่ายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่า 
  ค. จ าหน่ายหุ้นโดยช าระเป็นเงินสดทั้งจ านวน 
  ง. จ าหน่ายหุ้นโดยแบ่งช าระเป็นงวด 
8. การช าระค่าหุ้นบันทึกบัญชีตามข้อใด 
  ก. เดบิต เงินสด      xx 
 เครดิต ทุนเรือนหุ้น   xx 
  ข. เดบิต เงินสด   xx 
 เครดิต ลูกหนี้ค่าหุ้น   xx 
  ค. เดบิต เงินสด   xx 
 เครดิต ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว  xx 
  ง. เดบิต ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว xx 
 เครดิต ลูกหนี้ค่าหุ้น   xx  
9. เมื่อเกิดการผิดนัดช าระค่าหุ้นตามกฎหมายไทยบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ก. คืนเงินที่เหลือให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
  ข. บริษัทออกใบหุ้นให้บางส่วนเท่ากับจ านวนเงินที่ช าระแล้ว 
  ค. บริษัทคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบด้วยจ านวนเงินที่ช าระมาแล้วทั้งหมด 
  ง. ริบเงินที่ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบช าระมาแล้วทั้งหมด 
10. ค่าใช้จ่ายในการน าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาด หากบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
     จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร 
  ก. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 
  ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทตัดบัญชี 
  ค. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 
  ง. ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 
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กำรจ ำหน่ำยหุ้นทุน 
 เมื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และมีการน าหุ้นออกจ าหน่าย บริษัทสามารถน า
หุ้นออกจ าหน่ายได้ 3 ราคา ได้แก่ ราคาตามมูลค่า  ราคาสูงกว่ามูลค่า และราคาต่ ากว่ามูลค่า แต่การ
จะจ าหน่ายหุ้นในราคาใดจะต้องค านึงถึงรูปแบบของกิจการว่าเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน  
 1. ราคาจ าหน่ายหุ้นของบริษัทจ ากัด 
  บริษัทจ ากัดมีการก าหนดราคาการจ าหน่ายหุ้น  ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1105 บัญญัติไว้ว่า ในการน าหุ้นออกจ าหน่ายในครั้งแรกนั้น จะต้องน าหุ้นออกจ าหน่ายใน
ราคาตามมูลค่าที่ได้ก าหนดไว้ หรือจ าหน่ายในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ก าหนดไว้ก็ได้หากได้มีการบอก
กล่าวไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ แต่ไม่ให้จ าหน่ายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่าที่ ได้ก าหนดไว้ ในกรณีที่
จ าหน่ายสูงกว่ามูลค่ากฎหมายก าหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นต้องจ่ายช าระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของราคาตามมูลค่า ส าหรับส่วนที่เกินกว่ามูลค่าจะต้องส่งให้ครบทั้งจ านวนในคราวเดียวกับที่จ่าย
ช าระค่าหุ้นในครั้งแรก สรุปราคาที่จ าหน่ายหุ้นของบริษัทจ ากัด มี 2 ราคา คือ 
   1) ราคาตามมูลค่า (At Par Value)  หมายถึง จ าหน่ายหุ้นในราคาที่เท่ากับราคาที่
ตราไว้ในใบหุ้น เช่น จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ าหน่ายในราคาตาม
มูลค่า คือจ าหน่ายในราคา 100 บาท 
   2) ราคาสูงกว่ามูลค่า (At Premium Par Value) หมายถึง จ าหน่ายหุ้นในราคาที่สูง
กว่าราคาที่ตราไว้ในใบหุ้น เช่น จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ าหน่ายใน
ราคา 150 บาท คือ จ าหน่ายในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นละ 50 บาท ราคาส่วนที่สูงกว่านี้ เรียกว่า 
“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”  
  2. ราคาจ าหน่ายหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด  
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ไว้ว่า บริษัทมหาชนจ ากัดอาจจะ
จ าหน่ายหุ้นทุนในราคาที่ต่ ากว่าราคาตามมูลค่าได้ ทั้งนี้บริษัทจะต้องด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปี และปรากฏว่าผลการด าเนินงานจากการประกอบการเป็นผลขาดทุน โดยการจ าหน่ายหุ้นในราคา
ต่ ากว่ามูลค่านั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในการขายหุ้นโดยการเปิดให้
จอง จะต้องจัดให้มีการจองซื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ก าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์
สนธิและการจ่ายช าระค่าหุ้น กฎหมายก าหนดให้จ่ายช าระในครั้งเดียวทั้งจ านวน ในการจ าหน่ายหุ้น
สามารถจ าหน่ายได้ในราคาดังต่อไปนี้ 
     1) ราคาตามมูลค่า (At Par Value)   
    2) ราคาสูงกว่ามูลค่า (At Premium Par Value)  
    3) ราคาต่ ากว่ามูลค่า (At Discount Par Value) หมายถึง  จ าหน่ายหุ้นในราคา
ที่ต่ ากว่าราคาท่ีตราไว้ในใบหุ้น เช่น จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ าหน่าย
ในราคา 80 บาท คือ จ าหน่ายในราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ้นละ 20 บาท ราคาส่วนที่ต่ ากว่านี้ เรียกว่า 
“ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น”  
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 3. วิธีการจ าหน่ายหุ้นทุน 
  ในการจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัด โดยทั่วไปมี 2 วิธี ดังนี้ 
   3.1 จ าหน่ายโดยการช าระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มจ านวน 
    การจ าหน่ายหุ้นทุนวิธีนี้สามารถด าเนินการได้ทั้งบริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชน
จ ากัด โดยผู้ถือหุ้นสามารถช าระค่าหุ้นได้ดังนี ้
     3.1.1 การจ าหน่ายหุ้นทุนช าระค่าหุ้นเป็นเงินสด 
     3.1.2 การจ าหน่ายหุ้นทุนช าระค่าหุ้นในลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ 
       1) จ าหน่ายหุ้นเพ่ือแลกกับสินทรัพย์อ่ืนๆ 
       2) จ าหน่ายหุ้นเพ่ือช าระค่าบริการ  
       3) จ าหน่ายหุ้นเพ่ือแลกกับธุรกิจ 
   3.2 จ าหน่ายโดยการให้จองหุ้นและช าระค่าหุ้นเป็นงวดๆ  
    กฎหมายก าหนดให้บริษัทจ ากัดเท่านั้นที่จะจ าหน่ายหุ้นทุนได้ในลักษณะนี้ และ
ก าหนดให้จ าหน่ายได้ในราคาตามมูลค่า หรือสูงกว่ามูลค่า หากได้มีการก าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์
สนธิ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีเงินไม่มากสามารถลงทุนซื้อหุ้นได้ บริษัทจะก าหนดระยะเวลาจอง
การช าระค่าหุ้นและการออกหุ้นไว้ต่างกัน จึงแบ่งการช าระค่าหุ้นเป็นงวดๆ จ านวนงวดการช าระค่าหุ้น
ขึ้นอยู่กับบริษัทเป็นผู้ก าหนด ตามกฎหมายไทยได้ก าหนดการเรียกช าระค่าหุ้นดังนี้ 
     3.2.1 ผู้จองหุ้นต้องส่งใช้ค่าหุ้นคราวแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น 
     3.2.2 ถ้ามีจ านวนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจะต้องส่งใช้พร้อมกับการส่งใช้เงินใน
คราวแรก 
     3.2.3 จ านวนค่าหุ้นที่เหลือต้องก าหนดจ านวนงวดการช าระให้ชัดเจน 
 
 ตัวอย่ำงที่ 2.1  บริษัท ข้าวเหนียว จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญ 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ได้ออกให้จองหุ้นในราคา 120 บาท ช าระค่าหุ้นครั้งแรกตามกฎหมายก าหนดและที่เหลือแบ่งช าระ
เป็น 2 งวดๆ ละ เท่ากันค านวณได้ ดังนี้ 
  มูลค่าหุ้น  (100 บาท x 25%)   25.00 
  บวก ส่วนล้ าหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้น   20.00 
            45.00 
  ราคาหุ้นที่เหลือ (120 – 45 )   75.00 
  ดังนั้น ค่าหุ้นที่ต้องช าระต่องวด (75 ÷ 2)  35.50 
  
ใบหุ้นและทะเบียนผู้ถือหุน้ 
 ใบหุ้น (share certificate) เป็นหนังสือส าคัญซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นหลักฐาน
แสดงการถือหุ้น ใบหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. ใบหุ้นชนิดระบุชื่อ (The name certificate) คือใบหุ้นที่บริษัทจะต้องจัดท าและออก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในใบหุ้นนั้นจะมีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นไว้โดยชัดเจน  
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  2. ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ (The certificate to bearer) คือใบหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้
ถือหุ้น โดยในใบหุ้นจะไม่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นไว้ แต่จะระบุในใบหุ้นนั้นว่าเป็นหุ้นชนิดออก
ให้แก่ผู้ถือ ซึ่งหุ้นชนิดนี้จะออกได้ก็ต่อเมื่อ  
   2.1 มีข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว้  
   2.2 หุ้นได้ใช้ราคาเต็มมูลค่าแล้ว การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อ ต้องท าเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้โอน
และผู้รับโอน และจะใช้ยืนยันกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนการโอนลงใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ส่วนการโอนหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือจะสมบูรณ์ เมื่อส่งมอบใบหุ้น
ให้แก่กันเท่านั้น 
  แบบฟอร์มใบหุ้นบริษัทสามารถจัดท าขึ้นเองหรือเพ่ือความสะดวกสามารถซื้อสมุดใบหุ้น
ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 หรือที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าทั่วประเทศ ในราคาเล่มละ 50 บาท ในกรณีที่บริษัทจัดท าใบหุ้นขึ้นเอง จะต้องก าหนดข้อมูล
แบบฟอร์มให้ครบตามที่กฎหมายก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1128 ระบุว่า  
ในใบหุ้นทุกๆ ใบให้กรรมการลงลายมือชื่อด้วยตนเองหนึ่งคนเป็นอย่างน้อย และประทับตราของ
บริษัทเป็นส าคัญ ในใบหุ้นต้องมีข้อความต่อไปนี้ 
   1) ชื่อบริษัท 
   2) เลขหมายหุ้นที่กล่าวถึงในใบหุ้น 
   3) มูลค่าหุ้นเป็นเงินเท่าใด 
   4) หุ้นที่ยังไม่ได้ใช้เงินเสร็จให้จดลงว่าได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วจ านวนเท่าใด 
   5) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือค าแถลงว่าได้ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือ 
  

 ทะเบียนผู้ถือหุ้น (Share’s Book) คือ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จัดท าขึ้นทันทีหลังจากจด
ทะเบียนตั้งบริษัทแล้ว เป็นสมุดที่จดบันทึกเกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือให้รู้ว่าใครเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทบ้าง ถือหุ้นจ านวนเท่าใด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่เมื่อใด ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการ
โอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่บันทึกไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องจัดให้มีทะเบียน
ผู้ถือหุ้นนับแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทนั้น ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องสอดคล้องกับส าเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย ทั้งนี้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เก็บรักษา
ไว้ที่บริษัท ไม่ต้องน าส่งนายทะเบียน แต่กรรมการมีหน้าที่ต้องส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
ต่อนายทะเบียนทุกปี ซึ่งมิให้ช้ากว่า 14 วันนับแต่การประชุมสามัญประจ าปี โดยปกติจะยื่นพร้อมกับ
ยื่นงบการเงินประจ าปี เมื่อจัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วต้องเก็บรักษาไว้ที่บริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 1139 และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1138 ได้บัญญัติ
ก าหนดรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัดจะต้องจัดท าทะเบียนผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 61 และ 63  ส่วนประกอบของทะเบียนผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 

(1) ชื่อและท่ีอยู่ อาชีพ ของผู้ถือหุ้น หมายเลขหุ้นที่ถือและจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้ว หรือท่ี
ได้ตกลงกันให้ถือว่าเป็นอันได้ใช้แล้วในหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ 
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 (2) วันเดือนปีที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น 
 (3) วันเดือนปีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น 
 (4) เลขหมายใบหุ้นและวันที่ลงในใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ และเลขหมายของหุ้นซึ่งได้
ลงไว้ในใบหุ้นนั้นๆ 
 (5) วันที่ได้ขีดฆ่าใบหุ้นชนิดระบุชื่อ หรือชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

ในการจัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นขึ้นเองโดยให้มี
รายการตามข้างต้น หรือซื้อจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก็ได้  ในกรณีที่บริษัทไม่ได้
จัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดตามมาตรา 10 และถ้าไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 1138 และมาตรา 11 บริษัทจ ากัดใดไม่รักษาสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอไม่เปิดสมุดทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
ตามมาตรา 1139 วรรค และ ในกรณีที่บริษัทจ ากัดใดกระท าความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24 
กรรมการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา 25 

 กำรส่งส ำเนำบัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น 
  1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้บริษัทจ ากัดต้องส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้น (บอจ.5) ในวันประชุมสามัญประจ าปีต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อนุโลมให้บริษัทส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งงบการเงินได้
การน าส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้มีหนังสือน าส่งที่บริษัทจัดท าขึ้นหรือดาวน์โหลดแบบหนังสือ
น าส่งได้ที่ www.dbd.go.th และให้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอ านาจที่ได้จดทะเบียนไว้ (ยกเว้น
กรณีส่งพร้อมงบการเงินไม้ต้องแนบหนังสือน าส่ง) 
  2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัด ส่งส าเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจ าปีต่อนายทะเบียน ภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่เสร็จการประชุม สามารถน าส่งได้ 2 วิธี คือ 
   2.1 การน าส่งในรูปของกระดาษ ให้ส่งพร้อมหนังสือน าส่งที่บริษัทจัดท าขึ้นโดยให้
กรรมการตามอ านาจที่ได้จดทะเบียนไว้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (ยกเว้นกรณีส่ง
พร้อมงบการเงินไม่ต้องแนบหนังสือน าส่ง) ส าหรับแบบ บมจ.006 กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน
บริษัทจะลงลายมือชื่อทุกหน้าหรือลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าแรกและหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตรา
บริษัท(ถ้ามี) ก็ได้ ส่วนหน้าที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า 
   2.2 การน าส่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการตามอ านาจอย่างน้อยหนึ่ง
คนลงลายมือชื่อก ากับไว้บนแผ่นข้อมูล ส่งพร้อมหนังสือน าส่งที่บริษัทจัดท าขึ้นโดยหนังสือน าส่งให้
ระบุจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้
กรรมการผู้มีอ านาจตามที่ได้จดทะเบียนไว้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
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แบบฟอร์มทะเบียนผู้ถือหุน้ 
     บริษัท........................................................จ ำกัด หน้ำ................. 

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ชื่อผู้ถือหุ้น.......................................................................สัญชำติ……………………...................... 
สถำนที่อยู่เลขท่ี.........ตรอก/ซอย..................ถนน................  ทะเบียนหุ้นเลขที่.............................
แขวง/ต ำบล..................................เขต/อ ำเภอ..............................จังหวัด.................................... 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งบริษัท  
 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท (Organization Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้เริ่มก่อ
การได้จ่ายไปก่อนการจัดตั้งบริษัทและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยที่ยังไม่เริ่มต้น
ด าเนินธุรกิจ ได้แก่ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
  2. ค่าพิมพ์ใบหุ้น 
  3. ค่าสั่งพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ  
  4. ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าไปรษณียากร ที่เก่ียวกับการจัดตั้งบริษัท 
  5. ค่าธรรมเนียมทนายความ 
  6. ค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัทจ ากัด  
  7. ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายหุ้น  
                    เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมได้อนุมัติค่าใช้จ่ายนั้นๆ แล้ว 
โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท” และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่จ่ายไปได้ทั้ง
จ านวน มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ดังนี้ 

วันที่ 
รำยกำร
หุ้นที่
ได้มำ 

อ้ำง
ถึง 

ใบหุ้นที่ออกให้ 
จ ำนวนเงินที่
ได้ใช้แล้ว 
(หุ้นละ) 

วันที่ 
รำยกำร

ที่ได้
โอนไป 

ใบ
โอน
เลขที่ 

คงเหลือ ใบ
หุ้น

เลขที่ 

จ ำนวน
หุ้น 

หุ้น
หมำยเลข 
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 ตัวอย่าง 2.2 บริษัทฟ้าแดง จ ากัด ได้เริ่มด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ ากัด มีรายการค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้งบริษัทจ ากัด ดังนี้ 
25X1 
ม.ค. 4 ซื้อแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 100 บาท 
 8 จ่ายค่าพิมพ์หนังสือบริคณห์สนธิ     1,000 บาท 
 11 จ่ายค่าพิมพ์ใบหุ้น        3,800 บาท 
 13 จ่ายค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนซื้อหุ้น   12,000 บาท  
 16 จ่ายค่าธรรมเนียมทนายความ   35,000 บาท 
 22 จ่ายค่ารับรองในการประชุมบริษัท     4,500 บาท 
ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
         สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญช ี บำท สต. บำท สต. 

25x1        
ม.ค. 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  100 -   
       เงินสด    100 - 
  จ่ายค่าแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียน      
 8 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  1,000 -   
      เงินสด    1,000 - 
  จ่ายค่าพิมพ์หนงัสือบริคณห์สนธิ      
 11 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  3,800 -   
      เงินสด    3,800 - 
  จ่ายค่าพิมพ์ใบหุ้น      
 13 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  12,000 -   
      เงินสด    12,000 - 
  จ่ายค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วน      
 16 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  35,000 -   
      เงินสด    35,000 - 
  จ่ายค่าธรรมเนียมทนายความ      
 22 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  4,500 -   
      เงินสด    4,500 - 
  จ่ายค่ารับรองในการประชุม      

เดบิต  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  xx 
      เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  xx 
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กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้น 
  การบันทึกบัญชีของบริษัท จะเริ่มตั้งแต่การบันทึกหุ้นทุน ในวันจดทะเบียนหุ้นทุนให้
บันทึกความทรงจ าในสมุดรายวันทั่วไป โดยมีรายละเอียดของหุ้นไม่ว่าจะเป็นชนิดของหุ้น จ านวนหุ้น 
และมูลค่าหุ้น ในส่วนของการเปิดให้จองหุ้น และการรับช าระค่าหุ้น และในส่วนของบริษัทมหาชน
จ ากัด ในการขายโดยเปิดให้จอง จะต้องจัดให้มีการจองซื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่
ก าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และการจ่ายช าระค่าหุ้น กฎหมายก าหนดให้จ่ายช าระค่าหุ้นในครั้ง
เดียวทั้งจ านวน  บันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
    1.การจ าหน่ายหุ้นโดยช าระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มจ านวน บันทึกบัญชีได้ดังนี้ 
    1.1 จ าหน่ายหุ้นช าระเป็นเงินสด 
     กรณจี าหน่ายหุ้นในราคาตามมูลค่า บันทึกบัญชีโดย 
 
 
   
 
  
 ข้อสังเกต กรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนหุ้นทุน 2 ชนิด ต้องแยกบัญชีหุ้นทุนแต่ละชนิด คือหุ้น
สามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในกรณีบริษัทจ าหน่ายหุ้นเพียงชนิดเดียว อาจบันทึกไว้ในบัญชี ทุนเรือนหุ้น 
หรือหุ้นสามญัก็ได้ 
 
 ตัวอย่างที่ 2.3 บริษัท ก จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญ 500 หุ้น หุ้นละ 50 บาท ในราคาตาม
มูลค่า และจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 200 หุ้น หุ้นละ 25 บาท ในราคาตามมูลค่า บันทึกบัญชีโดย 
                            สมุดรำยวันทั่วไป         หน้า 1 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญช ี บำท สต. บำท สต. 

  เงินสด  30,000 -   
      หุ้นสามัญ (500 x 50)    25,000 - 
      หุ้นบุริมสิทธิ (200 x 25)    5,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 

ในราคาตามมูลค่า 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต  เงินสด       xx 
     เครดิต หุ้นสามัญ (จ านวนหุ้นx มูลค่าต่อหุ้น)     xx 
  หุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x มูลค่าต่อหุ้น)  xx 
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    กรณจี าหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่า บันทึกบัญชีโดย 
 
 
 
 
 
  

 ตัวอย่างที่ 2.4 บริษัท ก จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญ 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ในราคา
หุ้นละ 52  บาท และจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท ในราคาหุ้นละ 28 บาท  
บันทึกบัญชีโดย 
                                                 สมุดรำยวันทั่วไป                      หน้า 1 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญช ี บำท สต. บำท สต. 

  เงินสด  31,600 -   
      หุ้นสามัญ (500 x 50)    25,000 - 
      หุ้นบุริมสิทธิ (200 x 25)    5,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(500 x 2)    1,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธิ (200 x 3)    600 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิ ใน

ราคาตามมลูค่า 
     

 
     กรณจี าหน่ายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่า บันทึกบัญชีโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างที่ 2.5 บริษัท เยบีร่า จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50  บาท มีรายการเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้น 
ในปี 25x3 ดังนี้ 

พ.ค. 1 ออกหุ้นสามัญเพ่ือช าระค่าบริการให้แก่ส านักงานทนายความรุ่งเรือง 150 หุ้น ราคา
ซื้อขายหุ้นวันนี้หุ้นละ 104 บาท 

 8 ออกหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 600 หุ้น เพื่อแลกกับเครื่องจักร ซึ่งตกลงราคา 38,000 บาท 

เดบิต เงินสด                                          xx 
     เครดิต  หุ้นสามัญ (จ านวนหุ้น x มูลค่าต่อหุ้น)                                xx 
    หุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x มูลค่าต่อหุ้น)                            xx 
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (จ านวนหุ้น x ส่วนเกินมูลค่าต่อหุ้น)    xx
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x ส่วนเกินมูลค่าต่อหุ้น) xx 

เดบิต เงินสด                                                  xx 
       ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ(จ านวนหุ้น x ส่วนต่ ามูลค่าต่อหุ้น)     xx 
       ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ(จ านวนหุ้น x ส่วนต่ ามูลค่าต่อหุ้น)  xx 
       เครดิต หุ้นสามัญ                                             xx 
  หุ้นบุริมสิทธิ                                            xx 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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 12 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือทั้งหมด ในราคาหุ้นละ  47  บาท 
 20 ออกหุ้นสามัญ 800 หุ้น เพื่อแลกกับเครื่องใช้ส านักงาน ราคาตลาดหุ้นวันนี้ ราคาหุ้น

ละ 102 บาท 
 31 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในราคาหุ้นละ 98 บาท 

ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 

       สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x3        

พ.ค. 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท(150x104)  15,600 -   
      ทุนหุ้นสามัญ (150x 100)    15,000 - 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (150x4)    600 - 
  ออกหุ้นสามัญ จ านวน 150 หุ้น เพ่ือ

ช าระค่าบริการ 
     

 8 เครื่องจักร  38,000 -   

       ทุนหุ้นบุริมสิทธิ(600x 50)    30,000 - 

       สว่นเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ    8,000 - 

  ออกหุ้นบุริมสิทธิ 600 หุ้น เพ่ือแลกกับ
เครื่องจักร ราคา 38,000 บาท 

     

 12 เงินสด (400 x 47)  10,800 -   

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ(400x 3)     1,200 -   

       ทุนหุ้นบุริมสิทธิ (400x 50)    20,000 - 

  จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือทั้งหมด ใน
ราคาหุ้นละ 47 บาท 

     

 20 เครื่องใช้ส านักงาน (800x102)  81,600    

       ทุนหุ้นสามัญ (800x 100)    80,000 - 

       สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (800 x 2)    1,600 - 

  ออกหุ้นสามัญ 800 หุ้น เพื่อแลกกับ
เครื่องใช้ส านักงาน ราคาตลาดหุ้นละ 
102 บาท 

     

 31 เงินสด (1,050 x 98)  102,900    

  ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 1,050 x 2)  2,100    

     ทุนหุ้นสามัญ (1,050 x 100)    105,000 - 

  จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด ใน
ราคาหุ้นละ 98 บาท 

     



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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 ตัวอย่างที่ 2.6  บริษัท อรแก้ว จ ากัด (มหาชน) มีรายการเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นทุนในปี 
25x2  ดังนี้ 
เม.ย.  1  จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นหุ้นสามัญ  1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท หุ้นบุริมสิทธิ  
  1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 4  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 195 บาท 
 9 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ  600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 103 บาท 
           14 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 210  บาท 
           21 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 98  บาท 
 

           สมุดรำยวันทั่วไป              หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x2        
เม.ย. 1 จดทะเบียนเพิ่มทุนเปน็หุ้นสามญั 1,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท และหุ้น
บุริมสิทธิ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท 

     

เม.ย. 4 เงินสด (800x195)  156,000 -   
  ส่วนต่ ากว่ามูลคา่หุ้นสามัญ (800x5)     4,000 -   
       หุ้นสามัญ (800x200)    160,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 800 หุ้นๆละ 195 

บาท  
     

 9 เงินสด (600x103)  61,800 -   
       หุ้นสามัญ (600x100)    60,000 - 
       ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (600x3)    1,800 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ  800 หุ้นๆละ 103 

บาท  
     

 14 เงินสด (200x210)  42,000 -   
       หุ้นสามัญ (200x200)    40,000 - 
       ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (200x10)    2,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ  200 หุ้น ๆละ 210 

บาท  
     

 21 เงินสด (400x98)  39,200 -   
  ส่วนต่ ากว่ามูลคา่หุ้นสามัญ (400x2)     800 -   
       หุ้นสามัญ (400x100)    40,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ  400 หุ้นๆละ 98 บาท       

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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   1.2 จ าหน่ายหุ้นเพ่ือช าระค่าบริการ บริษัทอาจจะออกหุ้นเพ่ือช าระค่าบริการต่างๆ 
เช่น ค่าพิมพ์ใบหุ้น ค่าธรรมเนียมทนายความแทนเงินสด ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท มี
วิธีการบันทึกบัญชี ดังนี้ 
 
    กรณีท่ี 1 ค่าบริการได้ตกลงราคาไว้ในสัญญาโดยแน่นอน  
 ตัวอย่าง 2.7 บริษัท อร จ ากัด  ออกหุ้นสามัญ 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อช าระ 
ค่าธรรมเนียมทนายความให้กับส านักงานทนายความแห่งหนึ่ง  22,500 บาท บันทึกบัญชีโดย 
 

         สมุดรำยวันทั่วไป              หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  22,500 -   
      หุ้นสามัญ (200x 100)    20,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ    2,500 - 
  ออกหุ้นสามัญ 200 หุ้น ช าระ

ค่าธรรมเนียมทนายความ 22,500 บาท 
     

 
  กรณีท่ี 2 ค่าบริการไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเป็นจ านวนแน่นอน แต่ทราบราคายุติธรรม
ของหุ้นในขณะนั้น 
 
 ตัวอย่าง 2.8  บริษัท กอไผ่ จ ากัด  ออกหุ้นสามัญ 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อ
ช าระค่าธรรมเนียมทนายความให้กับส านักงานทนายความแห่งหนึ่ง  ราคาตลาดหุ้นละ 108 บาท 
บันทึกบัญชีโดย 
 

         สมุดรำยวันทั่วไป              หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท (200x108)  21,600 -   
      หุ้นสามัญ (200x 100)    20,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (200x8)    1,600 - 
  ออกหุ้นสามัญช าระคา่ธรรมเนียม

ทนายความ 200 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 
บาท ราคาตลาดหุ้นละ 108 บาท 

     

 
   1.3 จ าหน่ายหุ้นเพ่ือแลกกับสินทรัพย์ เป็นการออกหุ้นแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อ่ืนที่
ไม่ใช่เงินสด หรือสินทรัพย์ที่ได้มาจากผู้เริ่มก่อการหรือบุคคลอื่นที่มอบสินทรัพย์ให้แก่บริษัท เช่น ที่ดิน 
อาคาร เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น เพ่ือไว้ใช้งานในบริษัท มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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  กรณีท่ี 1 ระบุราคาสินทรัพย์ไว้ในข้อตกลงหรือสัญญาแน่นอน 
  
 ตัวอย่าง 2.9 บริษัท กุหลาบ จ ากัด ออกหุ้นสามัญ 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือ
แลกกับเครื่องจักรในราคาที่ตกลงกันไว้  560,000 บาท การบันทึกบัญชีมีดังนี้ 
 

สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  เครื่องจักร   560,000 -   

      ทุนเรือนหุ้น (5,500x 100)    550,000 - 

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ     10,000 - 

  ออกหุ้นสามัญ 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท เพ่ือแลกกับเครื่องจักร มูลค่า 
560,000 บาท 

     

 
  กรณีท่ี 2 ใช้ราคาซื้อขายหุ้น (ราคาตลาด) ในวันที่ออกหุ้น  
 

 ตัวอย่าง 2.10 บริษัท ดอกบัว จ ากัด ออกหุ้นสามัญ 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือ
แลกกับเครื่องจักร ราคาตลาดของหุ้นในวันนี้ หุ้นละ 103 การบันทึกบัญชีมีดังนี้ 

สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  เครื่องจักร (5,500x103)  566,500 -   
      ทุนเรือนหุ้น (5,500x 100)    550,000 - 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (5,500x 3)    16,500 - 
  ออกหุ้นสามัญ 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท ราคาตลาดของหุ้น หุ้นละ 
103 บาท 

     

 
   1.4 จ าหน่ายหุ้นเพ่ือแลกกับธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจบางครั้งบริษัทอาจต้องการ
ขยายกิจการ โดยขอซื้อกิจการห้างหุ้นส่วน ซึ่งจะช าระด้วยการออกหุ้นของบริษัทเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยน ในการพิจารณาออกหุ้นเพ่ือกับสินทรัพย์ของธุรกิจนั้น จะต้องพิจารณาถึงราคายุติธรรม
ของหุ้นทุนตลอดจนราคาของสินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วย ในกรณีที่ราคายุติธรรมของหุ้นทุนสูงกว่าราคา
สินทรัพย์สุทธิที่รับโอน ให้รับรู้เป็นค่าความนิยมที่คิดให้แก่ธุรกิจ 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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   การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นเพื่อแลกกับธุรกิจสามารถบันทึกได้โดยใช้ 
    1.4.1 สมุดบัญชีชุดเดิมของธุรกิจที่รับโอนเป็นสมุดบัญชีของบริษัท 
    1.4.2 สมุดบัญชีชุดใหม่ของบริษัท 
 
 ตัวอย่างที่ 2.11 ด าและแดง เป็นหุ้นส่วนกันแบ่งก าไรขาดทุนในอัตรา 2 :1 ตกลงเปลี่ยน
กิจการห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ดีแตก จ ากัด ในวันที่ 1 เมษายน 25x1 โดยมีงบแสดงฐานะ 
การเงิน ของกิจการดังนี้ 

ห้ำงหุ้นส่วน ด ำ แดง จ ำกัด 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 1 เมษำยน 25x1 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินสด  4,900 เจ้าหนี้การค้า  2,300 
ลูกหนี้การค้า 3,000  ตั๋วเงินจ่าย  3,600 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 300 2,700 เงินกู้  9,000 
สินค้าคงเหลือ  3,800 ทุน-ด า 7,000  
ที่ดิน  10,000 ทุน-แดง 6,000 13,000 
อาคารและอุปกรณ์ 12,500     
หักค่าเสื่อมราคาสะสม 6,000 6,500    
  27,900   27,900 

  บริษัท ดีแตก จ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญจ านวน 14,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ตกลงรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดยกเว้นเงินสดของห้างหุ้นส่วน ด า แดง โดยมีข้อตกลงให้
ปรับปรุงรายการต่างๆ ดังนี้  
  1) ตีราคาท่ีดินใหมเ่ป็น 16,000 บาท 
  2) ตีราคาสินค้าคงเหลือเป็น 3,900 บาท 
  3) คิดดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย ระยะเวลา 6  เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 
  4) บริษัท ดีแตก จ ากัด น าหุ้นที่เหลือจากการโอนออกจ าหน่าย ในราคาหุ้นละ 13 บาท 
  หุ้นส่วนทั้งสองคนยอมรับหุ้นสามัญ จ านวน 2,500 หุ้น เป็นการแลกเปลี่ยน โดยด า 
ได้รับแบ่งไป 1,500 หุ้น และ แดง ได้รับแบ่ง 1,000 หุ้น ส าหรับเงินสดของห้างหุ้นส่วนให้จ่ายคืน
ให้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน  
 

กำรค ำนวณค่ำควำมนิยม 
     มูลค่าหุ้นที่โอนให้หุ้นส่วน (2,500 x 15)              37,500 
     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่โอน (2,700+3,900+16,000+6,500-2,300-3,600-9,000-225)  13,975 
 ค่าความนิยม                   23,525 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

18 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

กำรจ่ำยคืนทุน 
           ด ำ      แดง 
ทุนก่อนปรับปรุง 7,000.00 6,000.00 
บวกรายการปรับปรุง 3,916.67 1,958.33 
    ค่าความนิยม 15,683.33 7,841.67 
     รวม 26,600.00 15,800.00 
หัก การโอนหุ้นสามัญ 22,500.00 15,000.00 
   จ่ายคืนทุนเป็นเงินสด 4,100.00 800.00 

 
1. สมุดบัญชีชุดเดิมของธุรกิจที่รับโอนเป็นสมุดบัญชีของบริษัท 
 

                            สมุดรำยวันทั่วไป-ห้ำงหุ้นส่วน ด ำ แดง จ ำกัด                         หน้า 1 

พ.ศ.25x1 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
เดือน วัน บำท สต. บำท สต. 
เม.ย. 1 ที่ดิน (16,000-10,000)  6,000 -   
  สินค้าคงเหลือ(3,900-3,800)  100 -   
      ดอกเบี้ยค้างจ่าย (9,000x

12
6 x

100
5 )    225 - 

      ทุน-ด า )
3
2(5,875x     3,916 67 

      ทุน-แดง )
3
1(5,875x     1,958 33 

  ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สนิก่อนโอน
กิจการ 

     

  ค่าความนิยม  23,525 -   
       ทุน-ด า )

3
2(23,525x     15,683 33 

       ทุน-แดง )
3
1(23,525x     7,841 67 

  บันทึกค่าความนิยมให้หุ้นส่วน      
  ทุน-ด า (1,500 x 15)  22,500 -   
  ทุน-แดง (1,000 x 15)  15,000 -   
      หุ้นสามัญ (2,500 x 10)    25,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(2,500x5)    12,500 - 
  ออกหุ้นสามัญให้ ด าและแดง จ านวน 

2,500 หุ้น 
     

 

 

 

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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                           สมุดรำยวันทั่วไป-ห้ำงหุ้นส่วน ด ำ แดง จ ำกัด                         หน้า 2 

พ.ศ.25x1 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
เดือน วัน บำท สต. บำท สต. 
  ทุน-ด า       4,100 -   
  ทุน-แดง  800 -   
      เงินสด    4,900 - 
  บันทึกการจา่ยคืนทนุ      
  เงินสด (11,500 x 13)  149,500 -   
      ทุนหุ้นสามัญ (11,500 x 10)    115,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (11,500 x 3)    34,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นที่เหลือจ านวน  11,500 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 13 บาท 
     

 
2. สมุดบัญชีชุดใหม่ 
 
                       สมุดรำยวันทั่วไป-ห้ำงหุ้นส่วน ด ำ แดง จ ำกัด                         หน้า 1 

พ.ศ.25x1 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
เดือน วัน บำท สต. บำท สต. 
เม.ย. 1 ทีด่ิน (16,000-10,000)  6,000 -   
  สินค้าคงเหลือ(3,900-3,800)  100 -   
      ดอกเบี้ยค้างจ่าย (9,000x

12
6 x

100
5 )    225 - 

      ทุน-ด า )
3
2(5,875x     3,916 67 

      ทุน-แดง )
3
1(5,875x     1,958 33 

  ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินก่อนโอน
กิจการ 

     

  ค่าความนิยม  23,525 -   
       ทุน-ด า )

3
2(23,525x     15,683 33 

       ทุน-แดง )
3
1(23,525x     7,841 67 

  บันทึกค่าความนิยมให้หุ้นส่วน      
 
 

 

 

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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                             สมุดรำยวันทั่วไป-ห้ำงหุ้นส่วน ด ำ แดง จ ำกัด                        หน้า 2 

พ.ศ.25x1 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
เดือน วัน บำท สต. บำท สต. 
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  300 -   
  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและอุปกรณ์  6,000 -   
  เจ้าหนี้การค้า  2,300 -   
  ต๋ัวเงินจ่าย  3,600 -   
  เงินกู้  9,000 -   
  ดอกเบี้ยค้างจ่าย  225 -   
  ห้างหุ้นส่วน ด า แดง จ ากัด (2,500x15)  37,500 -   
      ลูกหนี้การค้า    3,000 - 
      สินค้าคงเหลือ    3,900 - 
      ที่ดิน    16,000 - 
      อาคารและอุปกรณ์    12,500 - 
      ค่าความนิยม    23,525  
  โอนสินทรัพย์และหนี้สินให้บริษัทดีแตก

จ ากัด 
     

  ทุน-ด า       4,100 -   
  ทุน-แดง  800 -   
      เงินสด    4,900 - 
  บันทึกการจ่ายคืนทุน      
เม.ย. 1 ทุน-ด า (1,500 x 15)  22,500 -   
  ทุน-แดง (1,000 x 15)  15,000 -   
      หุ้นสามัญ (2,500 x 10)    25,000 - 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ(2,500x5)    12,500 - 
  ออกหุ้นสามัญให้ ด าและแดง จ านวน 

2,500 หุ้น 
     

  เงินสด (11,500 x 13)  149,500 -   
      ทุนหุ้นสามัญ (11,500 x 10)    115,000 - 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (11,500 x 3)    34,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นที่เหลือจ านวน  11,500 หุ้น 

ในราคาหุ้นละ 13 บาท 
     

 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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การบันทึกบัญชีของบริษัท ดีแตก จ ากัด 
 
                                  สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท ดีแตก จ ำกัด             หน้า 1 

พ.ศ.25x1 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
เดือน วัน บำท สต. บำท สต. 
เม.ย. 1 ลูกหนี้การค้า  3,000 -   
  สินค้าคงเหลือ  3,900 -   
  ที่ดิน  16,000 -   
  อาคารและอุปกรณ์  12,500 -   
  ค่าความนิยม  23,525 -   
     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    300 - 
     ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและอุปกรณ์    6,000 - 
     เจ้าหนี้การค้า    2,300 - 
     ตั๋วเงินจ่าย    3,600 - 
     เงินกู ้    9,000 - 
     ดอกเบี้ยค้างจ่าย    225 - 
     ห้างหุ้นส่วน ด า แดง จ ากัด    37,500 - 
  รับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน      
  ห้างหุ้นส่วน ด าแดง จ ากัด  37,500 -   
 ¤     หุ้นสามัญ     25,000 - 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    12,500 - 
  บันทึกการออกหุ้นสามัญแลกกับสินทรัพย์

สุทธิ 
     

เม.ย. 1 เงินสด (11,500 x 13)  149,500 -   
      ทุนหุ้นสามัญ (11,500 x 10)    115,000 - 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (11,500 x 3)    34,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นที่เหลือจ านวน  11,500 หุ้น 

ในราคาหุ้นละ 13 บาท 
     

 
 2. การจ าหน่ายหุ้นทุนโดยการเปิดให้จองและเรียกช าระเป็นงวด   
  การจ าหน่ายหุ้นโดยช าระเป็นงวดๆ ของบริษัทจ ากัดจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้น และให้
ช าระค่าหุ้นงวดแรกไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่า ส าหรับกรณีท่ีเปิดให้จองหุ้นในราคาสูง
กว่ามูลค่าส่วนเกินให้ช าระพร้อมค่าหุ้นงวดแรก หลังจากช าระค่าหุ้นครบจึงออกใบหุ้นให้ได้ มีข้ันตอน
การบันทึกบัญชีดังนี้ 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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  2.1 จ าหน่ายหุ้นในราคาตามมูลค่า บันทึกบัญชีโดย 
   วันที่จองหุ้น 

   

   วันที่ช าระค่าหุ้น 

   วันที่ออกใบหุ้น เนื่องจากช าระค่าหุ้นครบแล้ว 
 
 
 

    
 ตัวอย่างที่ 2.12 บริษัท องิอิง จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด มีรายการเก่ียวกับการ
จ าหน่ายหุ้นในปี 25x2 ดังต่อไปนี้ 
เม.ย.  1  จดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100  บาท และ จดทะเบียนหุ้น 
            บุริมสิทธิ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30  บาท 
        3  น าหุ้นออกจ าหน่ายโดยเปิดให้จองหุ้น หุ้นสามัญมีผู้จอง 800 หุ้น ในราคาตามมูลค่า 
            หุ้นบุริมสิทธิมีผู้จอง 800 หุ้น ในราคาตามมูลค่าช าระเงินงวดแรก 25% ที่เหลือแบ่งช าระ  
            2 งวด งวดละเท่าๆ กัน 
      14  รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 2 ได้รับเงินครบ 
      26  รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 3  ได้รับเงินครบ บริษัทออกใบหุ้นให้ 
ให้ท า  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

เดบิต  ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (จ านวนหุ้น x ราคาที่จ าหน่าย) xx 
         ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x ราคาที่จ าหน่าย) xx   
     เครดิต หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลคา่)       xx 
   หุ้นสามัญท่ีจองแล้ว  (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)      xx 
 

เดบิต เงินสด      xx 
 เครดิต ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ       xx 
    ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ      xx 
 

เดบิต หุ้นสามัญท่ีจองแล้ว    xx 
        หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว   xx 
 เครดิต หุ้นสามัญ  (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)             xx 
    หุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)  xx 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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                                                 สมุดรำยวันทั่วไป                          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญชี บำท สต. บำท สต. 

25x2        

เม.ย. 1 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท และจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ 
1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท 

     

 3 ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x100)  80,000 -   

  ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x 30)  24,000 -   

        หุ้นสามัญท่ีจองแล้ว (800x100)    80,000 - 

        หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว (800x 30)    24,000 - 

  จองหุ้นสามัญ 800 หุ้น ในราคาหุ้นตาม
มูลค่าและหุ้นบุริมสิทธิ 800 หุ้น ในราคา
ตามมูลค่า 

     

  เงินสด (800x25)+(800x7.50)  26,000 -   

      ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x25)    20,000 - 

      ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x7.50)    6,000 - 

  รับช าระค่าหุ้นงวดแรก 25%  
ค่าหุ้นสามัญ 100x25% =25 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 30x25%= 7.50 บาท 

     

เม.ย. 14 เงินสด (800x37.50)+(800x11.25)  39,000 -   

      ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x37.50)    30,000 - 

      ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x11.25)    9,000 - 

  รับช าระค่าหุ้นงวดที่สอง 
ค่าหุ้นสามัญ 100-25 =75÷2 = 37.50 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 30-7.50= 22.50÷2 = 11.25 
บาท 

     

 26 เงินสด (800x37.50)+(800x11.25)  39,000 -   

      ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x37.50)    30,000 - 

      ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x11.25)    9,000 - 

  รับช าระค่าหุ้นงวดที่สาม      
 

 

 

 

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

24 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

 

                                                     สมุดรำยวันทั่วไป                        หน้า 2 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญชี บำท สต. บำท สต. 

เม.ย. 26 ทุนหุ้นสามัญท่ีจองแล้ว  80,000 -   

  ทุนหุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว  24,000 -   

     ทุนหุ้นสามัญ (800 x 100)    80,000 - 

     ทุนหุ้นบุริมสิทธิ (800 x 30)    24,000 - 

  ช าระค่าหุ้นครบ ออกใบหุ้นให้      

  
 2.2 จ าหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่า บันทึกบัญชีโดย 
   วันที่จองหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
  
   วันที่ช าระค่าหุ้น 

    
   วันที่ออกใบหุ้นเนื่องจากช าระค่าหุ้นครบแล้ว 

     
 

เดบิต  ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (จ านวนหุ้น x ราคาที่จ าหน่าย) xx 
         ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x ราคาที่จ าหน่าย) xx    
     เครดิต หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)             xx 
   หุ้นสามัญท่ีจองแล้ว    (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)             xx 
   ส่วนเกินมูลค่า-หุ้นสามัญ (จ านวนหุ้น x ส่วนเกินมูลค่าต่อหุ้น)    xx      
   ส่วนเกินมูลค่า-หุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x ส่วนเกินมูลค่าต่อหุ้น) xx 
 

เดบิต เงินสด      xx 
 เครดิต ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ       xx 
    ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ      xx 
 

เดบิต หุ้นสามัญท่ีจองแล้ว    xx 
        หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว   xx 
 เครดิต หุ้นสามัญ  (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)             xx 
   หุ้นบุริมสิทธิ (จ านวนหุ้น x ราคาตามมูลค่า)  xx 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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ตัวอย่างที่ 2.13 บริษัท อรอร จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด มีรายการเก่ียวกับการจ าหน่ายหุ้น 
    ในปี 25x2 ดังต่อไปนี้ 
เม.ย. 1  จดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100  บาท และ จดทะเบียนหุ้น 
 บุริมสิทธิ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30  บาท 
       3  น าหุ้นออกจ าหน่ายโดยเปิดให้จองหุ้น หุ้นสามัญมีผู้จอง 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ  
 108 บาท ส่วนหุ้นบุริมสิทธิมีผู้จอง 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 บาท ผู้จองหุ้น 
          ช าระเงินงวดแรก 30% พร้อมส่วนเกินที่เหลือแบ่งช าระ 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน 
     14 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 2 ได้รับเงินครบ 
     22 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในราคาหุ้นละ 104 บาท ได้รับเงินสด 
     26 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 3  ได้รับเงินครบ บริษัทออกใบหุ้นให้ 
     29 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือทั้งหมดในราคาหุ้นละ 32 บาท ได้รับเงินสด 
ให้ท า  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
                 สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญชี บำท สต. บำท สต. 

25x2        

เม.ย. 1 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่า 
หุ้นละ 100 บาท และจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ 
1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท 

     

 3 ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x108)  86,400 -   
  ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x 35)  28,000 -   
        หุ้นสามัญท่ีจองแล้ว (800x100)    80,000 - 
        หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว (800x 30)    24,000 - 
        สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (800x 8)    6,400 - 
        สว่นเกินมูลคา่หุ้นบุริมสิทธิ (800x 5)    4,000 - 
  จองหุ้นสามัญ 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 108 

บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 800 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 35 บาท 

     

  เงินสด (800x38)+(800x14)  41,600 -   
      ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x38)    30,400 - 
      ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x14)    11,200 - 
  รับช าระค่าหุ้นงวดแรก 30% พร้อมส่วนเกิน 

ค่าหุ้นสามัญ 100x30% =30+8 = 38 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 30x30%= 9+5 = 14 บาท 

     

                                   
 

ราคาตามมูลค่า 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

26 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

                                                   สมุดรำยวันทั่วไป         หน้า 2 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
เลขที่ เดบิต เครดิต 
บัญชี บำท สต. บำท สต. 

เม.ย. 14 เงินสด (800x35)+(800x10.50)  36,400 -   
      ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x35)    28,000 - 
      ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ (800x10.50)    8,400 - 
  รับช าระค่าหุ้นงวดที่สอง 

ค่าหุ้นสามัญ 108-38 =70÷2 = 35 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 35-14= 21÷2 = 10.50 บาท 

     

 22 เงินสด (200x 104)  20,800 -   
     หุ้นสามัญ  (200x 100)    20,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (200x 4)    800 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 

104 บาท 
     

 26 เงินสด (800x35)+(800x10.50)  36,400 -   
      ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (800x35)    28,000 - 
      ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสทิธิ (800x10.50)    8,400 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่สาม      
 26 หุ้นสามัญที่จองแล้ว  80,000 -   
  หุ้นบุริมสิทธิที่จองแล้ว  24,000 -   
     หุ้นสามัญ(800 x 100)    80,000 - 
     หุ้นบุริมสิทธิ (800x30)    24,000 - 
  ช าระค่าหุ้นครบ ออกใบหุ้นให้      
 29 เงินสด (200x 32)  6,400 -   
     หุ้นบุริมสิทธิ  (200x 30)    6,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธิ (200x 2)    400 - 
  จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธทิี่เหลือทั้งหมด ในราคาหุ้น

ละ 32 บาท 
     

 
กำรริบหุ้น (Forfeiture) 
 การริบหุ้น หมายถึง การยึดครองหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถน าเงินช าระค่าหุ้นส่วนที่
เหลือได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวนี้ จะกลายเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตามกฎหมาย 
ซึ่งจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทนับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
 การริบหุ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1121-1125 ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการริบหุ้นของบริษัท ดังนี้ 

ราคาเปิดจองหุ้น-ราคางวดแรก 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

27 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

  1. การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 
วัน โดยการส่งจดหมายลงทะเบียน และแจ้งรายละเอียดการน าส่งเงิน 
  2. ถ้าผู้ถือหุ้นยังไม่ส่งเงินค่าหุ้นตามเวลาที่เรียกเก็บ จะต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันครบ
ก าหนดจนถึงวันที่ได้ส่งใช้ 
  3. ถ้าผู้ถือหุ้นยังไม่ส่งใช้เงินค่าหุ้นตามวันที่ก าหนด ให้กรรมการส่งจดหมายลงทะเบียน 
เรียกเก็บเงินค่าหุ้นพร้อมดอกเบี้ย และบอกระบุข้อความว่า “ถ้าไม่น าเงินมาช าระค่าหุ้น จะท าการริบ
หุ้นนั้น” 
  4. ให้น าหุ้นที่ริบนั้นออกขายทอดตลาดทันที น าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหักค่าหุ้น
ที่ค้างช าระพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่ผู้ถือหุ้นนั้น 
   การขายทอดตลาดหุ้นที่ถูกริบนั้น ให้ขายโดยเปิดเผยต่อประชาขนทั่วไป โดยจะขาย
ในราคาสูงหรือต่ ากว่ามูลค่าก็ได้ ผู้ที่ประมูลได้ในราคาสูงสุดจะเป็นเจ้าของหุ้นนั้น โดยไม่จ ากัดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นที่ถูกริบไปแล้วนั้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการริบหุ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างชาติมี 4 
ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 ริบหุ้นทั้งหมดและจ่ายเงินคืนให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น
ทอดตลาด ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและส่วนที่เหลือจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น (วิธีนี้
สอดคล้องกับกฎหมายไทย มาตรา 1125) 
 
       ขั้นตอนที่ 1 ยกเลิกการจองหุ้นที่ถูกริบ และส่วนเกินมูลค่าหุ้น(ถ้ามี) และตั้ง
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบด้วยจ านวนเงินที่ส่งใช้ค่าหุ้นแล้ว 
 

    
       ขั้นตอนที่ 2 น าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาด  
 
  

      ขั้นตอนที่ 3 บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 
 
 
 

เดบิต หุ้น....ที่จองแล้ว (จ านวนหุ้นที่ริบ x ราคาตามมูลค่า)  xx   
        ส่วนเกินมูลค่าหุ้น.... (จ านวนหุ้นที่ริบ x ส่วนเกิน) xx   
       เครดิต ลูกหนี้ค่าหุ้น........ (จ านวนหุ้นที่ริบ x เงินค้างช าระ) xx
  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ (จ านวนหุ้นที่ริบ x เงินที่ช าระแล้ว) xx 

เดบิต เงินสด (จ านวนหุ้นที่ริบ x ราคาขาย)  xx 
        เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ    xx  
 เครดิต หุ้น........ (จ านวนหุ้นทีร่ิบ x ราคาตามมูลค่า)  xx
    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น... (จ านวนหุ้นที่ริบ x ส่วนเกิน) xx  
 

เดบิต  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ    xx 
 เครดิต เงินสด      xx 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

28 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

     ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการคิดดอกเบี้ย(จ านวนเงินที่ค้างช าระ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา
ค้างช าระ) 

 
 
 

     
  ขั้นตอนที่ 5 จ่ายเงินที่เหลือคืนผู้ถือหุ้นที่ถูกริบหลังหักชดใช้ค่าหุ้นค้างช าระ ค่าใช้จ่าย
และดอกเบี้ยแล้ว 

   
 ตัวอย่างที่ 2.14 บริษัท สดใส จ ากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 
บาท จ าหน่ายในราคา 220 บาท เรียกให้ช าระค่าหุ้นงวดแรก 30% พร้อมส่วนเกินมูลค่าหุ้นได้รับเงิน
ครบ ต่อมาเรียกช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง จ านวน 100 หุ้น ไม่ช าระค่าหุ้น 
บริษัทมีมติให้ริบหุ้น 100 หุ้น แล้วน าขายทอดตลาดในราคา 215 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นที่
ถูกริบ 500 บาท คิดดอกเบี้ยจากผู้ถือหุ้นเดิม 10 % ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน 
  
ให้ท า บันทึกรายการจ าหน่ายหุ้นและการริบหุ้นตามวิธีที่ 1 
 

       สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

200 บาท  
     

  ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ(2,000x220)  440,000 -   
      หุ้นสามัญที่จองแล้ว(2,000x200)    400,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(2,000x20)    40,000 - 
  รับการจองหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

200 บาท ในราคาหุ้นละ 220 บาท 
     

  เงินสด (2,000x80)  160,000 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (2,000x80)    160,000 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่ 1 พร้อมส่วนเกิน 

ค่าหุ้น (200 x 30%)+ 20 = 80 บาท/หุ้น 
     

 

เดบิต เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ    xx 
 เครดิต  เงินสด                 xx 
 

เดบิต เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ    xx 
 เครดิต ดอกเบี้ยรับ     xx 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

29 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

          สมุดรำยวันทั่วไป             หน้า 2 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  เงินสด (1,900x140)   266,000 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (1,900x140)    266,000 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่ 2 

จ านวนหุ้น 2,000-100 = 1,900 หุ้น  
ค่าหุ้น 200 x 70% = 140 บาท/หุ้น หรือ 
ค่าหุ้นที่ขาย 220 -80 = 140 บาท 

     

  หุ้นสามัญที่จองแล้ว 
   หุ้นสามัญ 
ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ช าระครบแล้ว จ านวน 
1,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท 

 380,000 -  
380,000 

 
- 

  กำรริบหุ้นวิธีที่ 1      
ขั้น 1  หุ้นสามัญที่จองแล้ว(100 x 200) 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(100 x 20) 
   ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (100 x 140) 
   เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ (100 x 80) 
ยกเลิกการจองหุ้นที่ค้างช าระ 100 หุ้น 

 20,000 
2,000 

- 
- 

 
 

14,000 
8,000 

 
 
- 
- 

ขั้น 2  เงินสด(100 x 215)  21,500 -   
  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ(100 x 5)  500 -   
     หุ้นสามัญ(100 x 200) 

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(100 x 20) 
น าหุ้นที่รบิขายทอดตลาด ราคา 215 บาท  

   20,000 
2,000 

- 
- 

ขั้น 3  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
   เงินสด 
จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายหุ้นที่ถกูริบ 

 500 -  
500 

 
- 

ขั้น 4  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
   ดอกเบี้ยรับ (14,000 x 10% x 

12
1 ) 

 116 67  
116 

 
67 

  คิดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ค้างช าระในอัตรา 
10% ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน 

     

ขัน้ 5  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
   เงินสด 
จ่ายเงินที่เหลือคืนผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
(8,000 – 500 -500 -116.67) 

 6,883 33  
6,883 

 
33 

 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

30 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

  วิธีที่ 2 ออกใบหุ้นตามส่วนที่ช าระค่าหุ้นครบ 
   ขั้นที่ 1 บันทึกยกเลิกการจองหุ้น  
    ก) ค านวณหาจ านวนเงินที่ช าระแล้ว  
     = จ านวนหุ้นถูกริบ x ยอดเงินที่ช าระแล้วต่อหุ้น 
    ข) ค านวณจ านวนหุ้นที่ออกให้บางส่วน  

     =
 ้จองราคาเปิดให

ดอกเบ้ีย-ค่าใช้จ่าย-ก) ามจ านวนเงินต  

    ค) หาจ านวนหุ้นที่ถูกริบ   
     = จ านวนหุ้นที่ถูกริบ-จ านวนหุ้นที่สามารถออกให้บางส่วน 
  บันทึกบัญชีโดย 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 2 บันทึกการน าหุ้นที่เหลือจากการออกใบหุ้น ไปขายทอดตลาด  
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 3 บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด  
    **ในกรณีบริษัทเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง สามารถบันทึกบัญชีโดย 
 
 
 
   
    **ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถูกริบเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง สามารถบันทึกบัญชีโดย 
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต หุ้น....ที่จอง (หุ้นที่ถูกริบxราคาตามมูลค่า)                      xx 
       ส่วนเกินมูลค่าหุ้น....(หุ้นที่เหลือจากออกใบหุ้นxส่วนเกิน)    xx 
        เครดิต หุ้น…… (หุ้นที่ออกใบหุ้นxราคาตามมูลค่า)             xx 
                 ลูกนี้ค่าหุ้น........(หุ้นที่จองxเงินค้างช าระ)  xx 
                 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ (เงินที่เหลือ)   xx 
 

เดบิต   เงินสด    (หุ้นที่เหลือxราคาขาย)                          xx 
          เครดิต    หุ้น........(หุ้นที่เหลือxราคาตามมูลค่า)             xx 
                      ส่วนเกินมูลค่าหุ้น.........(หุ้นที่เหลือxส่วนเกิน) xx 
 
 

เดบิต   ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท                             xx 
             เครดิต   เงินสด               xx 
 
 

เดบิต  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ              xx 
         เครดิต  เงินสด                                                xx 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

31 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

    ขั้นที่ 4 บันทึกดอกเบี้ยที่คิดจากผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
 
 
 
 
    ขั้นที่ 5 บันทึกการคืนเงินที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ (ถ้ามี)        
 
 
 
               
     
 ตัวอย่างที่ 2.15  จากโจทย์ตัวอย่างที่ 2.14 ให้บันทึกรายการริบหุ้นตามวิธีที่ 2 
 ค านวณการออกใบหุ้นให้บางส่วน 
    ก) ค านวณหาจ านวนเงินที่ช าระแล้ว 
      =  100  x  80 
   = 8,000 บาท 
  ข) ค านวณจ านวนหุ้นที่ออกให้บางส่วน 
     = 

220
116.675008,000   

   = 33.56  หุ้น หรือ 33 หุ้น 
  ค) หาจ านวนหุ้นที่ถูกริบ 
   = 100 – 33  
   = 67 หุ้น 

          สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
ขั้นที่ 1  หุ้นสามัญที่จองแล้ว(100 x 200) 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(67 x 20) 
   หุ้นสามัญ (33x200) 
   ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (100x 140) 
   เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  
ริบหุ้นโดยการยกเลิกการจองหุ้น 67 หุ้น 
และออกใบหุ้น 33 หุ้น 

 20,000 
1,340 

- 
- 

 
 

6,600 
14,000 

740 

 
 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

 

เดบิต เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ           xx 
 เครดิต ดอกเบี้ยรับ                 xx 
 
 

เดบิต  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ          xx 
            เครดิต  เงินสด                  xx 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

32 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

       สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 2 
วัน เดือน ปี 

รำยกำร 
เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
ขั้นที่ 2  เงินสด(67 x 215)  14,405 -   
     หุ้นสามัญ(67 x 200) 

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(67 x 15) 
น าหุ้นที่รบิขายทอดตลาด 64 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 215 บาท 

   13,400 
1,005 

- 
- 

ขั้นที่ 3  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
   เงินสด 
จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายหุ้นที่ถกูริบ 

 500 -  
500 

 
- 

ขั้นที่ 4  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
   ดอกเบี้ยรับ (14,000 x 10% x 

12
1 ) 

 116 67  
116 

 
67 

  คิดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ค้างช าระในอัตรา 
10% ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน 

     

ขั้นที่ 5  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
   เงินสด 
จ่ายเงินที่เหลือคืนผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
(740-500 -116.67) 

 123 33  
123 

 
33 

 
  วิธีที่ 3 ริบหุ้น น าขายทอดตลาดและบริษัทคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบด้วยจ านวนเงินที่
ช าระมาแล้วทั้งหมด 
   ขั้นที่ 1 บันทึกยกเลิกการจองหุ้น 
 
 
 
 

 

   ขั้นที่ 2 บันทึกการน าหุ้นที่ถูกริบออกขายทอดตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

เดบิต  หุ้น.....ที่จองแล้ว (หุ้นที่ถูกริบxราคาตามมูลค่า)               xx 
    ส่วนเกินมูลค่า...(หุ้นที่ถูกริบxส่วนเกิน)                        xx 
    เครดิต  ลูกหนี้ค่าหุ้น......(หุ้นที่ถูกริบxเงินที่ค้างช าระ)                     xx 
              เงินสด  (หุ้นที่ถูกริบxเงินที่ช าระแล้ว)                              xx 

 
 

เดบิต  เงินสด (หุ้นที่ถูกริบxราคาขาย)                             xx 
        เครดิต  หุ้น....(หุ้นที่ถูกริบxราคาตามมูลค่า)                           xx 

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้น.....(หุ้นที่ถูกริบxส่วนเกิน)                  xx         
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

33 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

   ขัน้ที่ 3 บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ 
ทั้งหมด เนื่องจากคืนเงินให้ผู้จองซ้ือหุ้นแล้ว) 

 
 
 
 
*วิธีนี้จะไม่มีขั้นที่ 4 การบันทึกการคิดดอกเบี้ย และขั้นที่ 5 การจ่ายเงินที่เหลือคืนผู้ถือหุ้นที่ 

ถูกริบ เนื่องจากคืนเงินไปหมดแล้ว 
 
 ตัวอย่างที่ 2.16 จากโจทย์ตัวอย่างที่ 2.14 บันทึกการริบหุ้นตามวิธีที่ 3 ดังนี้ 

สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
ขั้นที่ 1  หุ้นสามัญที่จองแล้ว(100 x 200) 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(100 x 20) 
   ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (100 x 140) 
   เงินสด  (100 x 80) 
ยกเลิกการจองหุ้นที่ค้างช าระ 100 หุ้น 
และคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น 80 บาท 

 20,000 
2,000 

- 
- 

 
 

14,000 
8,000 

 
 
- 
- 

ขั้นที่ 2  เงินสด (100 x 215) 
   หุ้นสามัญ (100 x 200) 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (100 x 15) 
น าหุ้นที่ริบขายทอดตลาด ในราคาหุ้น
ละ 215 บาท 

 20,000 
 

- 
 

 
20,000 
1,500 

 
- 
- 
 

ขั้นที่ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  500 -   
    เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นที่ถูกริบ 
   500 

 
- 
 

 
  วิธีที่ 4 ริบเงินที่ช าระมาท้ังหมด 
   ขั้นที่ 1 บันทึกยกเลิกการจองหุ้นและริบเงินค่าหุ้นที่ช าระมาแล้วทั้งหมด 
 
 
 
 
 

  
  

เดบิต  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท                                  xx 
เครดิต   เงินสด                                                            xx 

 

เดบิต หุ้น......ที่จองแล้ว(หุ้นที่ถูกริบxราคาตามมูลค่า)             xx 
        ส่วนเกินมูลค่าหุ้น......(หุ้นที่ถูกริบxส่วนเกิน)               xx 
      เครดิต  ลูกหนี้ค่าหุ้น.....(หุ้นที่ถูกริบxเงินที่ค้างช าระ)                    xx 

    ส่วนเกินทุนจากการริบหุ้น (หุ้นที่ถูกริบxเงินที่ค้างช าระแล้ว)  xx 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

34 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

             ขั้นที่ 2 บันทึกการน าหุ้นที่ถูกริบออกขายทอดตลาด 
 
 
 
 
 

    ขั้นที่ 3 บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเอง) 
 
 
 

 
 ตัวอย่างที่ 2.17 จากโจทย์ตัวอย่างที่ 2.14 บันทึกการริบหุ้นตามวิธีที่ 4 ดังนี้ 
 

สมุดรำยวันทั่วไป          หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
ขั้นที่ 1  หุ้นสามัญที่จองแล้ว (100 x 200) 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (100 x 20) 
   ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (100 x 140) 
   ส่วนเกินทนุจากการริบหุ้น 
ยกเลิกการจองหุ้นที่ค้างช าระ 100 หุ้น 
และรับเงินทีส่่งใช ้

 20,000 
2,000 

- 
- 

 
 

14,000 
8,000 

 
 
- 
- 

ขั้นที่ 2  เงินสด (100 x 215) 
   หุ้นสามัญ (100 x 200) 
   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (100 x 15) 
น าหุ้นที่รบิขายทอดตลาด ในราคาหุ้นละ 
215 บาท 

 20,000 
 

- 
 

 
20,000 
1,500 

 
- 
- 
 

ขั้นที่ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  500 -   
    เงินสด 

จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายหุ้นที่ถกูริบ 
   500 

 
- 
 

  
 
 
 
 
 
 

เดบิต   เงินสด (หุ้นที่ถูกริบxราคาขาย)                                xx 
เครดิต  หุ้น....(หุ้นที่ถูกริบxราคาตามมูลค่า)                         xx 
          ส่วนเกินมูลค่าหุ้น.....(หุ้นที่ถูกริบxส่วนเกิน)                xx 
        

 
 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท                                  xx 
เครดิต   เงินสด                                                            xx 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

35 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

สรุปหน่วยกำรเรียนที่ 2 
 1. การจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัด สามารถจ าหน่ายได้ 2 ราคา ได้แก่ ราคาตามมูลค่า 
และราคาสูงกว่ามูลค่า ซึ่งวิธีบันทึกบัญชีในการจ าหน่ายหุ้นทุน แบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 
  1.1 ช าระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มจ านวน โดย 
   1.1.1 เงินสด 
   1.1.2 ช าระค่าบริการ 
   1.1.3 แลกกับสินทรัพย์อื่น 
   1.1.4 แลกกับธุรกิจ 
  1.2 การเปิดให้จองและเรียกช าระเป็นงวด  
   1.2.1 ช าระครบและออกใบหุ้นให้ผู้จอง 
   1.2.2 ช าระไม่ครบตามข้อตกลงหุ้นถูกริบ ตามกฎหมายก าหนดให้มี 4 วิธี   
  2. บริษัทมหาชนจ ากัด จ าหน่ายหุ้นทุนได้ 3 ราคา ได้แก่ ราคาตามมูลค่า  ราคาสูงกว่า
มูลค่า และราคาต่ ากว่ามูลค่า ซึ่งวิธีบันทึกบัญชีในการจ าหน่ายหุ้นทุน กฎหมายก าหนดให้ช าระค่าหุ้น
ครั้งเดียวเต็มจ านวนเท่านั้น ซึ่งสามารถช าระโดย 
   2.1 เงินสด 
   2.2 ช าระค่าบริการ 
   2.3 แลกกับสินทรัพย์อื่น 
   2.4 แลกกับธุรกิจ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

36 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 2 กำรจ ำหน่ำยหุ้นและกำรริบหุ้น 

 
ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความที่ถูกต้อง 
1. ราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัดมีก่ีราคา อะไรบ้าง อธิบายเป็นแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดมีก่ีราคา อะไรบ้าง อธิบายเป็นแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นกี่วิธี อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

37 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

4. ทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ส่วนประกอบของทะเบียนผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทหมายถึงอะไร ยกตัวอย่างประกอบ 5 รายการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การริบหุ้นมีก่ีวิธี อะไรบ้าง จงอธิบายเป็นแผนภาพ 
 
 
 
 
. 
 
  



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

38 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ตอนที่ 2 จงท าแบบฝึกทักษะต่อไปนี้ 
 

1.บริษัท วัน วัน จ ากัด มีรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจ ากัดเกิดขึ้นดังนี้ 
25x2  
มี.ค. 3 จ่ายค่าพาหนะในการติดต่อ 100  บาท 
      8 จ่ายค่าพิมพ์ใบหุ้น  2,750  บาท  และค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัท 3,000  บาท 
     10 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น 12,000  บาท จากโรงพิมพ์สอสี 
     22  จ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมทนายความให้กับส านักงานทนายความรวม 
          เพ่ือนเป็นเงิน 3,500 บาท  
ให้ท า  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
2.บริษัท วันสิริ จ ากัด มีรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจ ากัดเกิดขึ้นปี 25x3 ดังนี้ 
ม.ค.5 จ่ายหุ้นสามัญของบริษัท เป็นค่าตอบแทนให้ผู้เริ่มก่อการในราคาตามมูลค่า จ านวน 60 หุ้น ๆ  
        ละ 100 บาท  
     8 จ่ายเงินซื้อเครื่องดื่มเพ่ือเลี้ยงผู้เข้าประชุมในการจัดตั้งบริษัท 2,500  บาท  
    10 จ่ายเงินค่าแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 200 บาท ค่าตรายางประทับบริษัท 500  
         บาท ค่าถ่ายเอกสาร 300 บาทค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ 1,350 บาท 
ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
3. ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปตามกรณีดังนี้ 
   กรณีที่ 1 บริษัท แสวงหา จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาตาม
มูลค่า และจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 500  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ในราคาตามมูลค่า 
   กรณีท่ี 2 บริษัท แสวงสุข จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้น
ละ 105 บาท และจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ในราคาหุ้นละ 55 บาท 
 
4. บริษัท ณชนก จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด มีรายการจ าหน่ายหุ้นในปี 25x2 ดังนี้ 
เม.ย. 1 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 2,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 
 6 น าหุ้นออกจ าหน่ายมีผู้ขอจองซื้อหุ้นสามัญ 1,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 110 บาท และ

จองหุ้นบุริมสิทธิ 1,300 หุ้น ราคาหุ้นละ 56 บาท ช าระเงินงวดแรก 30% พร้อม
ส่วนเกิน ที่เหลือแบ่งช าระ 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน 

 10 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือได้รับเงินหุ้นละ 108 บาท 
 15 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 2 ได้รับเงินครบ 
 26 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือได้รับเงินหุ้นละ 54 บาท 
 29 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 3 ได้รับเงินครบ บริษัทจึงออกใบหุ้นให้ทันที 

ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
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5. บริษัท กล้วยน้ าว้า จ ากัด ด าเนินกิจการโดยมีรายการเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นดังนี้ 
25x2 
มี.ค. 1 จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ จ านวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 

2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 
 10 จ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 210 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 

1,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท ได้รับช าระเป็นเงินสด 
 16 จ าหน่ายหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ  240 บาท ได้รับช าระเป็นเครื่องจักร

300,000 บาท เครื่องถ่ายเอกสาร 100,000 บาท ที่เหลือรับช าระเป็นเงินสด 
 21 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด โดยรับช าระเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ราคา 35,000 บาท 
 24 ออกหุ้นสามัญ 150 หุ้น เพื่อช าระค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท 35,000 บาท 
 29 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในราคาหุ้นละ 250 บาท 

ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
6. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด การ์ฟิล 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กำร์ฟิล 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 25X2 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสด 
   ลูกหนี้ 
   สินค้าคงเหลือ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
   อุปกรณ์ส านักงาน 
รวมสินทรัพย์ 

                                      หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 
   เจ้าหนี ้
ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
   ทุน-การ ์
   ทุน-ฟิล 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
12,000 
21,000 
16,000 

 
50,000 
99,000 

 
 

9,000 
 

40,000 
50,000 
99,000 

 
 บริษัท กะทิสด จ ากัด จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท มีรายการ
ออกหุ้นสามัญ ในเดือนมีนาคม 25X2 ดังนี้ 
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มี.ค. 1 จ าหน่ายหุ้นสามัญ 600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 206 บาท 
 6 ออกหุ้นสามัญเพ่ือรับโอนสิทรัพย์ และหนี้สินจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดการ์ฟิล โดยตกลง

ให้ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้ 
 1.ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3% ของลูกหนี้ 
 2.ตีราคาสินค้าคงเหลือเพ่ิมอีก 4,000 บาท 
 3.ตั้งค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ส านักงาน 5,000 บาท 
 4.ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  2,500 บาท 
บริษัทตกลงออกหุ้นสามัญให้จ านวน 600 หุ้น ในราคาตามมูลค่า หากสินทรัพย์สุทธิ
ที่รับโอนมีราคาต่ ากว่าหุ้นสามัญให้ตั้งค่าความนิยม 

 17 ออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ มีผู้จองหุ้นที่เหลือทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 206 บาท เรียก
ช าระเงินงวดแรกตามกฎหมาย ส่วนที่เหลือช าระวันที่ 1 เม.ย. และ 1 พ.ค. 

 26 จ่ายค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัท 2,500 บาท 
 30 จ่ายค่าพิมพ์ใบหุ้นและเอกสารต่างๆ 1,350 บาท 

  ให้ท า บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท กะทิสด จ ากัด 
 
7. บริษัท น้ าล าธาร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจการโดยมีรายการเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นดังนี้ 
25x3 
พ.ค. 1  จดทะเบียนเพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 1,000 หุ้น  
          มูลค่าหุ้นละ 60 บาท 
      6 จ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 170 บาท 
     10 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ  500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 56 บาท 
     17 จ าหน่ายหุ้นสามัญ 300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 208 บาท 
     21 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 60 บาท 
     26 จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือในราคาหุ้นละ 65 บาท 
     30 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือในราคาหุ้นละ 207 บาท 
ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 
8. บริษัท เพชรเทียม จ ากัด จดทะเบียนหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จ าหน่ายใน
ราคา 115 บาท มีผู้จองหุ้นครบ บริษัทเรียกเก็บค่าหุ้น 2 งวด ช าระงวดแรก 30% ได้รับเงินครบ แต่
ในการช าระงวดที่ 2 ปรากฏว่าเก็บเงินได้เพียง 2,800 หุ้น บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ที่ช าระเงินครบ
ต่อมาคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ริบหุ้น แล้วน าออกขายทอดตลาด ซึ่งขายได้หุ้นละ 110 บาท 
เสียค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 500 บาทและ คิดดอกเบี้ยค้างช าระ 10% ต่อปี ระยะเวลา 1 
เดือน หลังจากหักผลขาดทุนจากการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น และดอกเบี้ยค้างช าระ
แล้วบริษัทคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบไป 
ให้ท า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
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9.บริษัทเพชรแท้ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ ากัด มีรายการเก่ียวกับการจ าหน่ายหุ้นดังนี้ 
25x3 3 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ม.ค. 6 น าหุ้นสามัญออกจ าหน่ายมีผู้จองหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท 

รับช าระเงินงวดแรก 25% ของมูลค่าหุ้น ที่เหลืออีก 2 งวด ช าระเท่าๆกัน  
 10 จ าหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด 500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 115 บาท 
 25 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 2 ได้รับเงินครบ 
 30 จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือในราคาหุ้นละ 108 บาท ได้รับเงินครบ 
ก.พ. 16 รับช าระค่าหุ้นงวดที่ 3 มีผู้จองหุ้น 2,900 หุ้น ช าระมาครบถ้วน ส่วนอีก 100 หุ้น 

ไม่สามารถช าระค่าหุ้นที่เรียกเก็บได้ บริษัทจึงแจ้งให้ช าระค่าหุ้น 
 22 บริษัทริบหุ้นที่ผิดนัด แล้วน าออกขายทอดตลาดในราคาหุ้นละ 110 บาท เสีย

ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น 300 บาท 
มี.ค 16 คืนเงินที่เหลือให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ(ถ้ามี)พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตรา 8%ต่อปี นับ

จากวันที่ค้างช าระจนถึงวันนี้ 
ให้ท า บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป จนถึงการริบหุ้นทั้ง 4 วิธี 
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ใบงำนที่ 1 
หน่วยที่ 2 กำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนและกำรริบหุ้น 

 
หัวข้อกิจกรรม 
   1. ราคาจ าหน่ายหุ้นทุน 
   2. ใบหุ้นและทะเบียนผู้ถือหุ้น 
   3. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 
   4. การบันทึกบัญชีจ าหน่ายหุ้นทุน 
   5. การริบหุ้น 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
   1. ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นผู้เรียนเฉพาะหมายเลขคู่ออกเป็น 3 กลุ่ม และผู้เรียน 
ที่เหลือแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยเรียงล าดับเลขท่ี  
   2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและรองหัวหน้ากลุ่ม 
   3. ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อกิจกรรม 
   4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมสมอง ศึกษาเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายและค้นคว้าเพ่ิมเติม 
   5. กลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 
   6. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   7. ทุกกลุ่มน าผลงานส่งครูผู้สอน 
 
กำรประเมินผล 

ที ่ รายการประเมิน 
4 3 2 1 

ดีมาก = 5
คะแนน 

ด ี= 4
คะแนน 

พอใช้=3
คะแนน 

ปรับปรุง= 
0-2คะแนน 

1 การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 สื่อใช้ประกอบการน าเสนอ     
4 รูปแบบการน าเสนอชัดเจน เข้าใจง่าย     
5 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ     
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 2 กำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนและกำรริบหุ้น 

 
ค ำชี้แจง  1.แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  

   10 คะแนน ใช้เวลาท าสอบ 10 นาที 
 2. ห้ามขีดเขียนข้อความใดลงในแบบทดสอบ 
******************************************************************************************* 
ค าสั่ง ให้ผู้เรียนเลือกกากบาท (X) ทับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 
1. ในการช าระค่าหุ้นครั้งแรกของการซื้อหุ้นโดยการช าระค่าหุ้นเป็นงวดต้องช าระขั้นต่ าเท่าไร 
  ก. 23% ของราคาตามมูลค่า    
  ข. 24% ของราคาตามมูลค่า 
  ค. 25% ของราคาตามมูลค่า 
  ง. 25% พร้อมส่วนเกินมูลค่า 
2. ข้อใดเป็นราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัด 
  ก. ราคาตามมูลค่า  
  ข. ราคาต่ ากว่ามูลค่า 
  ค. ราคาสูงกว่ามูลค่า 
  ง. ข้อ ก และ ค ถูก 
3. ข้อใดไม่ใช่ราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ก. ราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์พอใจ 
  ข. ราคาตามมูลค่า 
  ค. ราคาสูงกว่ามูลค่า 
  ง. ราคาต่ ากว่ามูลค่า 
4. ข้อใดไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 
  ก. ค่าพิมพ์ใบหุ้น 
  ข. ค่าพาหนะในการติดต่อลูกค้า 
  ค. ค่าธรรมเนียมทนายความ  
  ง. ค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัท 
5.ทะเบียนผู้ถือหุ้นบันทึกรายละเอียดตามข้อใด 
  ก. จ านวนผู้ถือหุ้น,รายชื่อผู้ถือหุ้น,จ านวนหุ้นที่ถือ,เลขที่ใบหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
  ข. จ านวนผู้ถือหุ้น,รายชื่อผู้ถือหุ้น,ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น,เลขที่ใบหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
  ค. จ านวนผู้ถือหุ้น,รายชื่อผู้ถือหุ้น,จ านวนหุ้นที่ถือ และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
  ง. รายชื่อผู้ถือหุ้น,จ านวนหุ้นที่ถือ,เลขที่ใบหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระ 
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6. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ก. จ าหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่า 
  ข. จ าหน่ายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่า 
  ค. จ าหน่ายหุ้นโดยช าระเป็นเงินสดทั้งจ านวน 
  ง. จ าหน่ายหุ้นโดยแบ่งช าระเป็นงวด 
7. การจ าหน่ายหุ้นโดยการให้จองในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นควรจะบันทึกเม่ือใด 
  ก. จดทะเบียนหุ้น 
  ข. เปิดให้จองหุ้น 
  ค. จ่ายช าระค่าหุ้น 
  ง. ออกใบหุ้น 
8. ค่าใช้จ่ายในการน าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาด หากบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
     จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร 
  ก. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 
  ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทตัดบัญชี 
  ค. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 
  ง. ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 
9. การรับช าระค่าหุ้นจากกรณีเปิดให้จองหุ้นของบริษัทจ ากัดบันทึกบัญชีตามข้อใด 
  ก. เดบิต เงินสด      xx 
 เครดิต ทุนเรือนหุ้น   xx 
  ข. เดบิต เงินสด   xx 
 เครดิต ลูกหนี้ค่าหุ้น   xx 
  ค. เดบิต เงินสด   xx 
 เครดิต ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว  xx 
  ง. เดบิต ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว xx 
 เครดติ ลูกหนี้ค่าหุ้น   xx  
10. เมื่อเกิดการผิดนัดช าระค่าหุ้นตามกฎหมายไทยบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร 
  ก. คืนเงินที่เหลือให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ 
  ข. บริษัทออกใบหุ้นให้บางส่วนเท่ากับจ านวนเงินที่ช าระแล้ว 
  ค. บริษัทคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบด้วยจ านวนเงินที่ช าระมาแล้วทั้งหมด 
  ง. ริบเงินที่ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบช าระมาแล้วทั้งหมด 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 2 กำรจ ำหน่ำยหุ้นและกำรริบหุ้น 

 
ตอนที่ 1  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความที่ถูกต้อง 
        

1. ราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจ ากัดมีก่ีราคา อะไรบ้าง อธิบายเป็นแผนภาพ 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ดุลพินิจของครูผู้สอน 
 
2. ราคาจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดมีก่ีราคา อะไรบ้าง อธิบายเป็นแผนภาพ 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ดุลพินิจของครูผู้สอน 
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3. การจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นกี่วิธี อะไรบ้าง 
ตอบ การจ าหน่ายหุ้นทุนของบริษัทมี 2 วิธี 
  1. จ าหน่ายหุ้นทุนโดยการช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน โดยสามารถช าระค่าหุ้นได้ดังนี้ 
   1.1 ช าระค่าหุ้นเป็นเงินสด 
   1.2 ช าระค่าหุ้นในลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่  
    1) ช าระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่น 
    2) ช าระค่าหุ้นด้วยการให้บริการต่างๆ 
    3) ช าระค่าหุ้นด้วยการโอนกิจการให้บริษัท 
  2. จ าหน่ายหุ้นทุนโดยการให้จองหุ้นและช าระค่าหุ้นเป็นงวด 
 
4. ทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายถึงอะไร 
ตอบ ทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายถึง สมุดจดบันทึกเกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือบันทึก
รายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ เลขท่ี
ใบหุ้น และจ านวนเงินที่ได้รับช าระค่าหุ้น  
 
5. ส่วนประกอบของทะเบียนผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้าง 
ตอบ ส่วนประกอบของทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้ 
     (1) ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ หมายเลขหุ้น จ านวน
เงินที่ได้ใช้แล้ว(แต่ละหุ้น) หรือถ้าเป็นหุ้นชนิดออกให้เพ่ือทดแทนแรงงานหรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน
ของผู้ถือหุ้นก็ต้องระบุว่าได้ใช้เงินแล้วเท่าใด 
  (2) วัน เดือน ปี ที่ได้ลงทะเบียนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถือหุ้น 
  (3) วัน เดือน ปี ซึ่งบุคคลใดขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น 
  (4) เลขหมายใบหุ้นและวันที่ลงในใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือและเลขหมายของหุ้นซึ่งลง
ไว้ใน ใบหุ้นนั้นๆ 
  (5) วันที่ได้ขีดฆ่าใบหุ้นชนิดระบุชื่อ หรือชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 
 
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทหมายถึงอะไร ยกตัวอย่างประกอบ 5 รายการ 
ตอบ  ค่าใช่จ่ายในการจัดตั้งบริษัท(Organization Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้เริ่มก่อการ
ได้จ่ายไปก่อนการจัดตั้งบริษัทและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยที่ยังไม่เริ่มต้นด าเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
  2. ค่าพิมพ์ใบหุ้นและการจ าหน่ายหุ้น 
  3. ค่าสั่งพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ  
  4. ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าไปรษณียากร ที่เก่ียวกับการจัดตั้งบริษัท 
  5. ค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
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7. จงอธิบายวิธีการริบหุ้นและขั้นตอนการบันทึกบัญชีเป็นแผนภาพ  
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน 
 

                 วิธีที่ 2 
ออกใบหุ้นตามส่วนท่ีช าระค่าหุ้นครบ 

 

                      วิธีที่ 1 
ริบหุ้นทั้งหมดและจ่ายเงินคืนให้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นทอดตลาด ดอกเบี้ย 
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและส่วนท่ีเหลือ
จ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

            วิธีที่ 4 
ริบเงินท่ีช าระมาทั้งหมด 

 

                       วิธีที่  3 
ริบหุ้น น าขายทอดตลาดและบริษทัคืน
เงินให้ผู้ถือหุ้นท่ีถูกริบด้วยจ านวนเงินท่ี
ช าระมาแล้วท้ังหมด 
 

ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 
1.ยกเลิกการจองหุ้นท่ีถูกริบ 
2.น าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาด 
3. บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 
4. บันทึกการคิดดอกเบี้ย 
5.จ่ายเงินที่เหลือคืนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 
1.ยกเลิกการจองหุ้นท่ีถูกริบ 
2.น าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาด 
3. บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 

การรบิหุ้น 
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ตอนที่ 2 จงท าแบบฝึกทักษะต่อไปนี้ 
ข้อที่ 1 เฉลย 
 

สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท วันวัน จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x2        
มี.ค. 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  100 -   
     เงินสด    100 - 
  จ่ายค่าพาหนะ      
 8 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  5,750 -   
     เงินสด    5,750 - 
  จ่ายค่าพิมพ์ใบหุ้นและคา่รับรอง      
 10 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  12,000 -   
    เจ้าหนี้-โรงพิมพ์สอส ี    12,000 - 
  รับใบแจ้งหนี้ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วน      
 22 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  3,500 -   
      เงินสด    3,500 - 
  จ่ายค่าธรรมเนียมตา่งๆ      

 
ข้อ 2 เฉลย 
 

สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท วันสิริ จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x3        
ม.ค. 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  1,000 -   
      เงินสด    1,000 - 
  จ่ายค่าพิมพ์หนงัสือบริคณห์สนธิและค่า

พิมพ์ใบหุ้น 
     

 8 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  2,500 -   
     เงินสด    2,500 - 
  จ่ายค่าเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้าประชมุ      
 10 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  2,350 -   
     เงินสด    2,350 - 
  จ่ายค่าแบบฟอร์ม ค่าตรายาง และค่า

ถ่ายเอกสาร 
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ข้อ 3 เฉลย 
สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท แสวงหำ จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
        
กรณีที่ 1 เงินสด 101 125,000 -   
      ทุนหุ้นสามัญ (1,000 x 100) 301   100,000 - 
      ทุนหุ้นบุริมสทิธิ (500 x 50) 302   25,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิใน

ราคาตามมลูค่า 
     

กรณีที่ 2 เงินสด 101 135,500 -   
      ทุนหุ้นสามัญ (1,000 x 100) 301   100,000 - 
      ทุนหุ้นบุริมสทิธิ (500 x 50) 302   25,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (1,000x8) 304   8,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธิ (500x5) 305   2,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ  1,000 หุ้นและหุ้น

บุริมสิทธิ 500 หุ้น 
     

 
ข้อ 4  เฉลย 

สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท ณชนก จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x2        
เม.ย. 1 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสทิธิ 2,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 

     

 6 ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ(1,500x110)  165,000 -   
  ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสทิธ(ิ1,300x56)  72,800 -   
     ทุนหุ้นสามัญที่จองแล้ว(1,500x100)    150,000 - 
     ทุนหุ้นบุริมสทิธิที่จองแล้ว(1,300x50)    65,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่-หุ้นสามัญ(1,500x10)    15,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่-หุ้นบุริมสิทธ(ิ1,300x6)    7,800 - 
  จองหุ้นสามัญ 1,500 หุ้น และหุ้น

บุริมสิทธิ 1,300  หุ้น  
     

 

 

 

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

50 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 4 (ต่อ) 
สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท ณชนก จ ำกัด                หน้า 2 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
25x2 บำท สต. บำท สต. 
เม.ย. 10 เงินสด  162,000 -   
     ทุนหุ้นสามัญ (1,500x100)    150,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ(1,500x8)    12,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือในราคาหุ้นละ 

108 บาท 
     

  เงินสด  87,300 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ(1,500x40)    60,000 - 
     ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสทิธ(ิ1,300x21)    27,300 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดแรก 30% พร้อม

ส่วนเกิน  
ค่าหุ้นสามัญ 100x30%=30+10=40 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 50x30%=15+6=21 บาท 

     

 15 เงินสด  75,250 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ(1,500x35)    52,500 - 
     ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสทิธ(ิ1,300x17.50)    22,750 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่ 2  

ค่าหุ้นสามัญ 100-30= 70 ÷ 2 = 35 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 50-15=35÷2= 17.50บาท 

     

 26 เงินสด  37,800 -   
    ทุนหุ้นบุริมสทิธ(ิ700x50)    35,000 - 
    ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธ(ิ700x4)    2,800 - 
  จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธทิี่เหลือทั้งหมด ใน

ราคาหุ้นละ 54 บาท 
     

 29 เงินสด  75,250 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ(1,500x35)    52,500  
     ลูกหนี้ค่าหุ้นบุริมสทิธ(ิ1,300x17.50)    22,750  
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่ 3  

ค่าหุ้นสามัญ 100-30= 70 ÷ 2 = 35 บาท 
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ 50-15=35÷2= 17.50บาท 

     

  ทุนหุ้นสามัญ  150,000 -   
  ทุนหุ้นบุริมสทิธ ิ  65,000 -   
     ทุนหุ้นสามัญที่จองแล้ว    150,000 - 
     ทุนหุ้นบุริมสทิธิที่จองแล้ว    65,000 - 
  ได้รับช าระค่าหุ้นครบ ออกใบหุ้นให้ทันที      



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

51 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 5  เฉลย 
สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท กล้วยน้ ำว้ำ จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
25x2 บำท สต. บำท สต. 
มี.ค. 1 จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ จ านวน 4,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 
2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 

     

 10 เงินสด  292,500 -   
     ทุนหุ้นสามัญ (1,000x200)    200,000 - 
     ทุนหุ้นบุริมสทิธิ (1,500x50)    75,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (1,000x10)    10,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธิ (1,500x5)    7,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น และหุ้น

บุริมสิทธิ 1,500 หุ้น  
    - 

25x2  เงินสด  80,000 -   
มี.ค. 16 เครื่องจักร  300,000 -   
  เครื่องใช้ส านักงาน  100,000 -   
       ทุนหุ้นสามัญ (2,000x200)    400,000 - 
       ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (2,000x40)    80,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น ได้รับช าระ

เป็นเครื่องจักร 300,000 บาท เคร่ืองถ่าย
เอกสาร 100,000 บาท และที่เหลือเป็น
เงินสด 

     

 21 เครื่องใช้ส านักงาน  35,000 -   
 ¤    ทนหุ้นบุริมสทิธิ (500x50)    25,000 - 
    ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธ ิ    10,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธทิี่เหลือ และรับช าระ

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     

 24 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  35,000 -   
     ทุนหุ้นสามัญ (150x200)    30,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ    5,000 - 
  ออกหุ้นสามัญเพื่อช าระค่าใช้จา่ยในการ

จัดตั้งบริษัท 
     

 29 เงินสด  212,500 -   
      ทุนหุ้นสามัญ(850x200)    170,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (850x50)    42,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในราคา 

หุ้นละ 250 บาท 
     



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

52 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 6 เฉลย 
สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท กะทิสด จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x3 1 เงินสด  123,600 -   
มี.ค.     ทุนเรือนหุ้น(600x200)    120,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (600x6)    3,600 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 600 หุ้น ในราคาหุ้น

ละ 206 บาท 
     

 6 เงินสด  12,000 -   
  ลูกหนี้  21,000 -   
  สินค้าคงเหลือ  20,000 -   
  อุปกรณ์ส านักงาน  50,000 -   
  ค่าความนิยม  34,130    
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    630 - 
      ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน    5,000 - 
      ค่าใช้จ่ายคา้งจา่ย    2,500 - 
      เจ้าหนี้    9,000 - 
      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดการ์ฟิล(600x200)    120,000 - 
  รับโอนสนิทรัพย์และหนี้สินจากห้าง

หุ้นส่วนการ์ฟลิ จ านวน 600 หุ้น 
     

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การ์ฟิล  120,000 -   
     ทุนเรือนหุ้น(600x200)    120,000 - 
  ออกใบหุ้นให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดการ์ฟิล 

600 หุ้น 
     

 17 ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (8000x206)  164,800 -   
      ทุนเรือนหุ้น (800x200)    160,000 - 
      ส่วนเกินมูลคา่หุ้น(800x6)    4,800 - 
  จองหุ้นสามัญ 800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 206 

บาท 
     

  เงินสด (800x56)  44,800 -   
    ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ    44,800 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดแรก 200x25% 

=50+6= 56 บาท 
     

 26 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  2,500 -   
     เงินสด    2,500 - 
  จ่ายค่ารับรองในการประชุมจดัตั้งบริษัท      

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

53 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 6 (ต่อ) 
สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท กะทิสด จ ำกัด        หน้า 2 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x3        
มี.ค. 30 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  1,350 -   
     เงินสด    1,350 - 
  จ่ายค่าพิมพ์ใบหุ้นและเอกสารต่างๆ      

 
ข้อ 7 เฉลย 

สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท ณชนก จ ำกัด        หน้า 1 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x3        
พ.ค. 1 จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 200 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 1,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 60 บาท 

     

 6 เงินสด(1,000x170)  170,000 -   
  ส่วนต่ ากว่ามูลคา่หุ้นสามัญ (1,000x30)  30,000 -   
     ทุนหุ้นสามัญ(1,000x200)    200,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้นในราคาหุ้น

ละ 170 บาท 
     

25x3  เงินสด(500x56)  28,000 -   
พ.ค. 10 ส่วนต่ ากว่ามูลคา่หุ้นบุริมสทิธิ (500x4)  2,000 -   
     ทุนหุ้นบุริมสทิธิ (500x60)    30,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 500 หุ้น ในราคาหุ้น

ละ 56 บาท 
     

 17 เงินสด (300x208)  62,400 -   
     ทุนหุ้นสามัญ (300x200)    60,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (300x8)    2,400 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 300 หุ้นในราคาหุ้นละ 

208 บาท 
     

 21 เงินสด  12,000 -   
    ทุนหุ้นบุริมสทิธิ (200x60)    12,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 200 หุ้น ในราคาตาม

มูลค่า 
     

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

54 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 7  (ต่อ) 
สมุดรำยวันทั่วไป-บริษัท ณชนก จ ำกัด        หน้า 2 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
 26 เงินสด (300x208)  19,500 -   
     ทุนหุ้นบุริมสทิธิ (300x60)    18,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นบุริมสทิธิ (300x5)    1,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 300 หุ้นในราคาหุ้นละ 

65 บาท 
     

 30 เงินสด (700x207)  144,900 -   
     ทุนหุ้นสามัญ (700x200)    140,000  
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (700x7)    4,900  
  จ าหน่ายหุ้นสามัญ 700 หุ้นในราคาหุ้นละ 

207 บาท 
     

 
ข้อ 8 เฉลย       
                                                       สมุดรำยวันทั่วไป                          หน้า 1 

 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  จดทะเบียนหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 100 บาท 
     

  ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (3,000x115)  345,000 -   
       หุ้นสามัญที่จองแล้ว (3,000 x 100)    300,000 - 
       ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (3,000x15)    45,000 - 
  เปิดจองหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น      
  เงินสด  135,000 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (3,000 x 45)    135,000 - 
  ช าระค่าหุ้นงวดแรก  

มูลค่าหุ้น 100 x 30%= 30 บาทต่อหุ้น 
มูลค่าที่ต้องช าระ 30 + 15 =45 บาท 

     

  เงินสด  196,000 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (2,800 x 70)    196,000 - 
  ช าระค่าหุ้นงวดแรก  

มูลค่าหุ้นที่เหลือ 115 – 45= 70 บาท 
     

  หุ้นสามัญที่จองแล้ว  280,000 -   
 ¤       หุ้นสามัญ 

ออกใบหุ้น ช าระครบแล้ว  2,800 หุ้น 
   280,000 - 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

55 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 8 (ต่อ)       
                                                       สมุดรำยวันทั่วไป                          หน้า 2 

 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  หุ้นสามัญที่จองแล้ว (200x100)  20,000 -   
  ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (200x15)  3,000 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (200x45)    9,000 - 
    เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ(200x70)    14,000 - 
  ยกเลิกการจองหุ้นที่ถูกริบ 200 หุ้น      
  เงินสด (200x110)  22,000 -   
  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ (200x5)  1,000 -   
     ทุนเรือนหุ้น (200x100)    20,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (200x15)    3,000 - 
  น าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาดในราคาหุ้นละ 

110 บาท 
     

  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  500 -   
     เงินสด    500 - 
  จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายทอดตลาด      
  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  75 -   
     ดอกเบี้ยรับ ( )

12
1x

100
10(9,000x )    75 - 

  คิดดอกเบี้ย 10% ต่อปีของลูกหนี้ค้างช าระ 
1 เดือน 

     

  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  7,425 -   
     เงินสด    7,425 - 
  จ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ริบหุ้น 

(9,000-1,000-500-75) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 

 

56 วิชาการบัญชีบริษัทจ ากัด (2201-2003) 

ข้อ 9 เฉลย       
                                                       สมุดรำยวันทั่วไป                          หน้า 1 

 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
25x3 
ม.ค. 

3 จดทะเบียนหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท 

     

 6 ลูกหนี้ค่าหุ้น(3,000x120)  360,000 -   
    ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว(3,000x100)    300,000 - 
    ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (3,000x20)    60,000 - 
  จองหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

120 บาท 
     

  เงินสด (3,000 x 45)  135,000 -   
    ลูกหนี้ค่าหุ้น    135,000 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดแรก 25%      
  100x25%=25+20 = 45 บาท      
 10 เงินสด (500x115)  57,500 -   
     ทุนเรือนหุ้น (500x 100)    50,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (500x15)    7,500 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสด 500 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 115 บาท  
     

ม.ค. 25 เงินสด  112,500 -   
    ลูกหนี้ค่าหุ้น (3,000x 37.50)    112,500 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่ 2      
  ค่าหุ้น 120-45= 75 ÷ 2= 37.50 บาท      
 30 เงินสด (500x108)  54,000 -   
     ทุนเรือนหุ้น(500x100)    50,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (500x8)    4,000 - 
  จ าหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือเป็นเงินสด ใน

ราคาหุ้นละ 108 บาท 
     

ก.พ. 15 เงินสด  108,750 -   
    ลูกหนี้ค่าหุ้น (2,900 x 37.50)    108,750 - 
  รับช าระคา่หุ้นงวดที่ 3 จ านวน 2,900 หุ้น      
  ทุนเรือนหุ้นจองแล้ว (2,900 x100)  290,000 -   
     ทุนเรือนหุ้น    290,000 - 
  ออกใบหุ้นให้ผู้ที่ช าระค่าหุ้นครบแล้ว      

 

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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ข้อ 9 (ต่อ) 
                                                   สมุดรำยวันทั่วไป                          หน้า 2 

 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
ริบหุ้น  ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว(100x100)  10,000 -   
วิธีที1่ 22 ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (100x20)  2,000 -   
     ลูกหนี้ค่าหุ้น (100x37.50)    3,750 - 
    เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ(100x82.50)    8,250 - 
  ยกเลิกการจองหุ้นที่ถูกริบ 100 หุ้น      
  เงินสด (100x110)  11,000 -   
  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ (100x10)  1,000 -   
 ¤     ทุนเรือนหุ้น (100x100)    10,000 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (100x20)    2,000 - 
  น าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาดในราคาหุ้นละ 

110 บาท 
     

  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  300 -   
     เงินสด    300 - 
  จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายทอดตลาด      
มี.ค. 16 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  25 -   
     ดอกเบี้ยรับ )

12
1x

100
8(3,750x      25 - 

  คิดดอกเบี้ย 8% ต่อปีของลูกหนี้ค้างช าระ 1 
เดือน 

     

25x3 16 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  6,925 -   
มี.ค.     เงินสด    6,925 - 
  จ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ริบหุ้น 

(8,250-1,000-300-25) 
     

วิธีที่2 22 ทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว (100x100)  10,000 -   
  ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (34x20)  680 -   
     ทุนเรือนหุ้น (66 x100)    6,600 - 
     ลูกหนี้ค่าหุ้น (100x37.50)    3,750 - 
    เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ    330 - 
  ยกเลิกการจองหุ้นที่ถูกริบ 100 หุ้น 

1) 100 x 82.50 = 8,250 บาท  

2) 
120

253008,250   = 66.04 หุ้น/66 หุ้น 

3) 100 – 66 = 34 หุ้น 

     

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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ข้อ 9 (ต่อ) 
          สมุดรำยวันทั่วไป                                      หน้า 3 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
  เงินสด (34x110)  3,740 -   
 ¤     ทุนเรือนหุ้น (34x100)    3,400 - 
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้น (34x10)    340 - 
  น าหุ้นที่ถูกริบขายทอดตลาดในราคาหุ้น

ละ 110 บาท 
     

  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  300 -   
     เงินสด    300 - 
  จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายทอดตลาด      
 16 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  25 -   
     ดอกเบี้ยรับ )

12
1x

100
8(3,750x      25 - 

  คิดดอกเบี้ย 10% ต่อปีของลูกหนี้ค้าง
ช าระ 1 เดือน 

     

  เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบ  5 -   
     เงินสด    5 - 
  รับเงินคืนจากเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ริบหุ้น 

(330-300-25) 
     

วิธีที่3  ทุนหุ้นสามัญที่จองแล้ว (100 x 100) 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (100 x 20) 
   ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (100 x 37.50) 
   เงินสด  (100 x 82.50) 
ยกเลิกการจองหุ้นที่ค้างช าระ 100 หุ้น 
และคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น  

 10,000 
2,000 

- 
- 

 
 

3,750 
8,250 

 
 
- 
- 

  เงินสด (100 x 110) 
   ทุนหุ้นสามัญ (100 x 100) 
   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (100 x 10) 
น าหุ้นที่รบิขายทอดตลาด ในราคาหุ้นละ 
110 บาท 

 11,000 
 

- 
 

 
10,000 
1,000 

 
- 
- 
 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  300 -   
    เงินสด 

จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายหุ้นที่ถกูริบ 
   300 

 
- 
 

 

 

 

 



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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ข้อ 9 (ต่อ) 
         สมุดรำยวันทั่วไป                                      หน้า 4 

วัน เดือน ปี 
รำยกำร 

เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 
 บำท สต. บำท สต. 
วิธีที่4  ทุนหุ้นสามัญที่จองแล้ว (100 x 100) 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (100 x 20) 
   ลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญ (100 x 37.50) 
   ส่วนเกินทนุจากการริบหุ้น 
ยกเลิกการจองหุ้นที่ค้างช าระ 100 หุ้น 
และรับเงินทีส่่งใช ้

 10,000 
2,000 

- 
- 

 
 

3,750 
8,250 

 
 
- 
- 

  เงินสด (100 x 110) 
   ทุนหุ้นสามัญ (100 x 100) 
   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ (100 x 10) 
น าหุ้นที่รบิขายทอดตลาด ในราคาหุ้นละ 
215 บาท 

 11,000 
 

- 
 

 
10,000 
1,000 

 
- 
- 
 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  300 -   
    เงินสด 

จ่ายค่าใช้จา่ยในการขายหุ้นที่ถกูริบ 
   300 

 
- 
 

 
  



  

 
หน่วยท่ี 2 การจ าหน่ายหุ้นทุนและการริบหุ้น 
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เฉลยแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 2 กำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนและกำรริบหุ้น 

 

ข้อที่ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 
ค ำตอบ ค ำตอบ 

1 ง ค 
2 ก ง 
3 ค ก 
4 ก ข 
5 ข ก 
6 ข ง 
7 ง ข 
8 ข ค 
9 ก ข 
10 ค ก 
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