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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๘/๒๕๕๐ 

เร่ือง  การบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจํากัด 
 

 

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ  ขอประกาศใหทราบวา  ตามมาตรฐานการบัญชี  
เร่ือง  แมบทการบัญชี  ไดกําหนดหลักการในเรื่องความระมัดระวัง  แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษา
ระดับทุน  โดยมีวัตถุประสงคใหกิจการรักษาเงินทุนใหคงจํานวนเต็มตามมูลคาและเพื่อมิใหงบการเงิน
แสดงรายการที่ผิดพลาดจากความเปนจริง  ดังนั้น  เพื่อใหการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัทมหาชนจํากัดสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว  และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  จึงควร
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ในกรณีการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสม  ใหบันทึกบัญชีสําหรับรายการในสวนของทุน
ที่มาจากหุนทุนของบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงประกอบดวย  ทุนและสวนเกินหรือสวนตํ่ากวามูลคาหุน 
ซ่ึงเกิดจากการขายหุนไดในราคาสูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุน  ดังนี้ 

 ๑.๑ การลดทุนเพื่อหักลางบัญชีขาดทุนสะสม  ใหบันทึกบัญชีตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
  (ก) การลดทุนและเกิดสวนเกินทุน 
   เดบติ หุนทุน   XXX   
    เครดิต สวนเกินทุน  (จากการลดทุน)   XXX 
  (ข) นําสวนเกินทุนที่มีอยูไปหักกลบกับสวนตํ่ากวามูลคาหุนทุกประเภท  (ถามี)

ใหหมดกอน   
   เดบิต สวนเกินทุน  (จากการขายหุน) XXX 
    สวนเกินทุน  (จากการลดทุน) XXX 
    เครดิต สวนตํ่ากวามูลคาหุน  XXX 
ทั้งนี้  สวนเกินทุนสามารถนํามาหักกลบกับสวนตํ่ากวามูลคาหุนในหุนที่ตางประเภทกันได  

โดยสวนเกินและสวนตํ่ากวามูลคาหุนนั้นจะตองเกิดจากหุนที่มีการชําระเงินจากผูถือหุนแลว 
  (ค) สวนเกินทุนที่เหลือจาก  (ข)  (สวนที่สูงกวาสวนตํ่ากวามูลคาหุน)  จะเปนยอด

ที่จะโอนไปหักลางบัญชีขาดทุนสะสมได   
   เดบิต สวนเกินทุน    XXX 
    เครดิต ขาดทุนสะสม   XXX 
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 ๑.๒ สวนเกินทุนที่จะใชหักลางบัญชีขาดทุนสะสมไดจะตองเปนสวนเกินทุนที่มี 
การชําระเงินจริง  มิใชสวนเกินทุนที่เกิดจากการตีราคา  เชน  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของกิจการในตางประเทศ  เปนตน 

 ๑.๓ ขณะที่อยูระหวางกระบวนการลดทุนเพื่อลางสวนตํ่ากวามูลคาหุนใหหมดซ่ึงยัง 
ไมแลวเสร็จ  และบริษัทมหาชนจํากัดมีกําไรสะสมคงเหลือ  หากบริษัทมหาชนจํากัดประสงคจะจายเงินปนผล  
บริษัทมหาชนจํากัดจะตองกันกําไรสะสมไวจํานวนไมนอยกวาสวนตํ่ากวามูลคาหุนที่คงเหลืออยูใน
บัญชีดวย 

 ๑.๔ หากบริษัทมหาชนจํากัดดําเนินการลดทุนเพื่อลางบัญชีขาดทุนสะสมไปแลว  โดย
ไมไดบันทึกบัญชีตามขอ  ๑.๑  ทําใหยังมีสวนตํ่ากวามูลคาหุนคงเหลืออยูในบัญชี  ใหบริษัทมหาชนจํากัด
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีกําไร  (ขาดทุน)  สะสมใหถูกตองตามหลักเกณฑในขอ  ๑.๑  และเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะดําเนินการหักลางสวนตํ่ากวามูลคาหุนใหหมดในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 

 ๑.๕ ใหผูสอบบัญชีเปดเผยเกี่ยวกับสวนตํ่ากวามูลคาหุนคงเหลือซ่ึงเกิดจากการบันทึก
บญัชีลดทุนที่ไมถูกตองตามขอ  ๑.๔  โดยเพิ่มวรรคเนนในรายงานการสอบบัญชีดวย 

๒. ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดมีสวนเกินทุนจากการขายหุนหรือจากการลดทุน  สวนตํ่ากวา
มูลคาหุนและกําไรสะสมคงเหลือ  หากบริษัทมหาชนจํากัดประสงคจะจายเงินปนผล  บริษัทมหาชนจํากัด
จะตองกันกําไรสะสมไวจํานวนไมนอยกวาสวนตํ่ากวามูลคาหุนที่คงเหลืออยูภายหลังหักกลบกับ
สวนเกินทุนดังกลาวแลว 

๓. บริษัทมหาชนจํากัดสามารถนําสวนตํ่ากวามูลคาหุนที่คงเหลืออยูภายหลังหักกลบกับ
สวนเกินทุนแลวมาหักกําไรสะสมคงเหลือได 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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