
 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบัหุน้ทุนซ้ือคืนของกิจการ 

 

ค าแถลงการณ ์

 

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 อนุญาตให้บริษัทมหาชนจ ากดั 

อาจซ้ือหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  

 1. จากผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เหน็ด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ

สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรับเงินปันผล ซ่ึงผู้ถือหุ้นเหน็ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 2. เพ่ือบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกนิ และการซ้ือหุ้นทุน 

คืนน้ัน ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

 หุ้นทุนซ้ือคืนของกิจการน้ันจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งไม่มีสิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล นอกจากน้ี หุ้นทุนซ้ือคืนต้องจ าหน่ายภายในเวลาที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง คือ ไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซ้ือหุ้นคืนเสร็จสิ้นโดยให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืนได้เม่ือพ้น

ก าหนด 6 เดือนนับแต่การซ้ือหุ้นคืนแต่ละคราวเสรจ็สิ้น และต้องจ าหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่ก  าหนด

ไว้ในการซ้ือหุ้นคืน รวมทั้งต้องจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนให้เสรจ็สิ้นก่อนที่จะมีการจ าหน่ายหุ้นใหม่หากพ้นก าหนด

ระยะเวลาที่ต้องจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนดังกล่าว ถ้าบริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดให้บริษัทลดทุนที่ช าระ

โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซ้ือคืนและยังไม่ได้จ าหน่าย  ซ่ึงกค็ือการยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนในทางบัญชี 

 โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีของไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบันทกึบัญชีรายการหุ้นทุน

ซ้ือคืน ดังน้ันเพ่ือให้บริษัทมีแนวทางการบันทกึบัญชีหุ้นทุนซ้ือคืนและการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน สมาคม

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจึงเหน็ควรก าหนดแนวปฏบัิติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุน

ซ้ือคืนเพ่ือให้กจิการมีแนวปฏบัิติที่สอดคล้องกนั 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซ้ือคืนอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48
1
 เร่ือง  

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแห่งประเทศไทย และการตีความตาม Standing Interpretations Committee 16 ของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board) 
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 ปัจจุบนัเปล่ียนเลขฉบบัเป็น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทาง

การเงนิ 



 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบัหุน้ทุนซ้ือคืนของกิจการ 

 

วตัถุประสงค ์

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและการเปิดเผย  

ข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นทุนซ้ือคืน 

 

ขอบเขต 

กจิการควรใช้แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีกบัธุรกรรมการซ้ือคืนหุ้นทุนของกจิการเอง การออกหุ้นทุนซ้ือคืน

ดังกล่าวในภายหลัง (เช่น การขาย การให้ หรือการแลกเปล่ียน) และการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืน  

อย่างไรกต็าม แนวปฏบัิติน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงการรับรู้และวัดมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนเพ่ือออกจ า หน่ายให้แก่ผู้อื่น

ตามแผนการจ่ายชดเชยผลประโยชน์ หรือตามแผนการให้สทิธพินักงานซ้ือหรือถือหุ้นของกจิการ 

 

ค านยิาม 

ค าศัพทท์ี่ใช้ในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

 

หุน้ทุนซ้ือคืน หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของ

กจิการซ่ึงกจิการหรือบริษัทย่อยของกจิการได้ซ้ือคืนกลับมา หุ้นทุนซ้ือคืนไม่ได้เป็นสินทรัพย์

ของกจิการ แต่เป็นการลดสทิธเิรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสนิทรัพย์ของกจิการ 

ส่วนเกินทุน

หุน้ทุนซ้ือคืน 

ผลต่างจากการที่กจิการสามารถจ าหน่ายหรือออกหุ้นทุนซ้ือคืนได้ในมูลค่าที่สงูกว่าราคา 

ทุนที่กจิการซ้ือหุ้นทุนกลับคืนมา 

    

หลกัการบญัชีส าหรบัหุน้ทุนซ้ือคืน 

วิธีการบัญชีส าหรับหุ้นทุนซ้ือคืนมาจากหลักการพ้ืนฐานที่ว่ากิจการไม่ควรมีก าไรหรือขาดทุนจากรายการ 

ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทุนของตน แม้ว่ากิจการอาจขายหุ้นทุนที่ซ้ือคืน (ออกหุ้นทุนที่ซ้ือคืนใหม่) ได้ในราคาที่ 

สงู(ต ่า) กว่าราคาทุนที่ซ้ือมา บัญชีจะไม่รายงานก าไร (ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุน แต่จะบันทกึปรับปรุงส่วน

ของผู้ถือหุ้นโดยตรง 

  



 

 

การบนัทึกบญัชีการซ้ือคืนหุน้ทุน 

เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกนิ กจิการอาจซ้ือหุ้นทุนของตนกลับคืนมาด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น 

1. เพ่ือใช้หุ้นดังกล่าวตามข้อผูกพันที่ต้องมีการออกหุ้นทุน เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือ 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ แผนการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน    

ด้วยหุ้นทุน 

 2. เพ่ิมปริมาณการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยหวังว่าจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าหุ้น 

 3. มีหุ้นทุนเพ่ิมเติมส าหรับใช้ในการซ้ือกจิการอื่น 

 4. ป้องกนัการถูกซ้ือกจิการ 

 5. ลดจ านวนหุ้นในมือของผู้ถือหุ้นเพ่ือเพ่ิมก า ไรต่อหุ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารอาจต้องการซ้ือหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นบางรายที่ก่อความยุ่งยากในการบริหารงานหรือ

เป็นการปฏบัิติตามกฎหมายมหาชนที่ก  าหนดให้กจิการอาจซ้ือหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เหน็ด้วยกับ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกบัสทิธใินการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน

ปันผล 

 

วิธกีารทางบัญชีเกี่ยวกบัหุ้นทุนซ้ือคืนมี 2 วิธี 

วิธีราคาทุน  วิธีน้ีใช้ในกรณีที่บริษัทต้องการใช้หุ้นทุนซ้ือคืนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารปริมาณและราคา

หุ้นของบริษัทที่ ซ้ือขายอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือต้องการที่จะลดภาระเงินปันผลที่ต้องจ่ายโดยไม่มี

วัตถุประสงค์ในการลดขนาดโครงสร้างทุนของบริษัท ซ่ึงพิจารณาได้ว่าการซ้ือหุ้นทุนคืนเสมือนกับเป็นการ

แลกเปล่ียนหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นกันเอง โดยมีบริษัทท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียนเท่าน้ัน ดังน้ัน  

การบันทกึบัญชีซ้ือหุ้นทุนคืนในกรณีน้ีจึงไม่ควรมีผลกระทบต่อรายการต่างๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิม 

 ตามวิธีน้ี บัญชีหุ้นทุนซ้ือคืนจะเพ่ิมข้ึนด้วยราคาทุนที่กิจการจ่ายเพ่ือซ้ือหุ้นทุนคืนกลับมา และลดลง

ด้วยจ านวนเดียวกันเม่ือมีการออกหุ้นทุนที่ซ้ือคืนน้ันใหม่ จ านวนทุนที่ช าระแล้วจะไม่ถูกกระทบแต่อย่างใด 

เน่ืองจากจ านวนหุ้นทุนที่ออกจ าหน่ายไม่เปล่ียนแปลง 

วิธีราคาตามมูลค่า    วิธน้ีีใช้ในกรณีที่บริษัทซ้ือคืนหุ้นทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดทุนโดยการยกเลิกหุ้นทุน

ซ้ือคืน ซ่ึงพิจารณาได้ว่าการซ้ือหุ้นทุนคืนเป็นการลดขนาดโครงสร้างทุนของบริษัท 

 ตามวิธีน้ี กิจการบันทกึหุ้นทุนซ้ือคืนด้วยราคาตามมูลค่า และลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามสัดส่วน

ของจ านวนหุ้นทุนซ้ือคืนกบัหุ้นเดิมทั้งหมดที่เคยรับรู้เม่ือออกจ าหน่ายเร่ิมแรก หากต้นทุนหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่า

ราคาตามบัญชีที่ออกจ าหน่ายเร่ิมแรก ให้น าผลต่างที่เกิดข้ึนไปหักจากก าไรสะสม แต่ถ้าต้นทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 

ต ่ากว่าราคาตามบัญชีที่ออกจ าหน่ายเร่ิมแรกให้กิจการบันทกึผลต่างที่เกิดข้ึนเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นทุน

ซ้ือคืน 

 วิธีราคาตามมูลค่า แสดงหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นรายการหักจากหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ท าให้ดูเสมือนว่า

กิจการมีการลดทุน รวมทั้งในการบันทกึบัญชีหุ้นทุนซ้ือคืนที่ต้องมีการลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นท าให้วิธีน้ีไม่

สอดคล้องกบักบัพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 



 

 

 ดังน้ันไม่ว่าวตัถุประสงคข์องการซ้ือหุน้ทุนคืนจะเป็นอย่างไร  แนวปฏิบติัทางการบญัชีนี้

ก าหนดใหก้ิจการบนัทึกการซ้ือหุน้ทุนคืนดว้ยวิธีราคาทุน ยกเวน้ในกรณีของสถาบนัการเงินที่ไดร้บั

อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใหล้ดทุนโดยการซ้ือหุน้ทุนคืนไดน้ ั้น สามารถบนัทึกการซ้ือหุน้ทุน

คืนดว้ยวิธีตามมูลค่าได ้

 

รายการบันทกึบัญชีการซ้ือคนืหุ้นทุนเป็นดังน้ี 

 

  เดบิต หุ้นทุนซ้ือคืน     XX 

        เครดิต เงินสด       XX 

 

การน าหุน้ทุนซ้ือคืนออกจ า หน่ายหรือออกใหม่ตามภาระผูกพนั 
 

หลงัจากที่กิจการซ้ือคืนหุน้ทุนแลว้ กิจการอาจน าหุน้ทุนซ้ือคืนออกจ า หน่ายหรือออกใหม่ตามภาระ 

ผูกพนัที่มี เช่น ออกหุน้ทุนใหต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั การใชสิ้ทธิของหลกัทรพัย์

แปลงสภาพ หรือแผนการจ่ายโบนสัและผลตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน  ผลต่างที่เกิดข้ึน

ระหว่างมูลค่าของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บักบัราคาทุนถวัเฉลีย่ของหุน้ทุนซ้ือคืน ใหป้ฏิบติัดงันี้  

 

1. หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัสูงกว่าราคาทุนถวัเฉลี่ยของหุ้นทุนซ้ือคืนให้รบัรูผ้ลต่าง

ดงักล่าวนั้นเป็นบญัชีส่วนเกินทุน-หุน้ทุนซ้ือคืน ในส่วนของผูถ้ือหุน้ตามประเภทของหุน้ชนิด

เดียวกนั เช่น หุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิ 
 

 เดบิต เงินสด/สิ่งตอบแทน     XX 

  เครดิต หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้น สามัญ/หุ้นบุริมสทิธ ิ    XX 

   ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธ ิ  XX 

 

2. หากมูลค่าของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัต า่กว่าราคาทุนถวัเฉลีย่ของหุน้ทุนซ้ือคืนใหน้ าผลต่างไปหกั

ตามล าดบั ดงันี้  

2.1  หักจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน (ถา้มี) ตามประเภทของหุน้ชนิดเดียวกนัเช่น  

 หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ ใหส่้วนเกินดงักล่าวหมดไปก่อน 

 

2.2  หากยงัมีผลต่างเหลืออยู่ ใหน้ าผลต่างส่วนทีเ่หลือไปหกัจากบญัชีก าไรสะสม 

 

 เดบิต เงินสด/สิ่งตอบแทน      XX 

  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ   XX 

  ก าไรสะสม       XX 

        เครดิต หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ     XX 



 

 

การตดัหรือการยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนเพือ่ลดทุน 

ในกรณีทีก่ิจการไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนไม่หมดภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้กิจการตอ้ง 

ตดัหุน้ทุนซ้ือคืนเพือ่ลดทุน ในการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนใหโ้อนปิดบญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บญัชีหุน้ทุนทีช่ าระ 

แลว้ตามมูลค่าหุน้ทีต่ราไวแ้ละบญัชีหุน้ทุนซ้ือคืน ผลต่างทีเ่กิดข้ึนจากการปิดบญัชีเพือ่ตดัหรือยกเลิกหุน้ 

ทุนซ้ือคืนเพือ่ลดทุนใหถ้อืปฏิบติัดงันี้  

 

 1. หากราคาตามมูลค่าหุน้ที่ออกจ าหน่ายสูงกว่าราคาทุนถวัเฉลี่ยของหุน้ทุนซ้ือคืนที่ตดัออก  

     ใหร้บัรูผ้ลต่างนั้นเป็นบญัชีส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนตามประเภทของหุน้ชนิดเดียวกนัในส่วน 

  ของผูถ้อืหุน้ เช่น หุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิ 

 

  เดบิต หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธ ิ  XX 

   เครดิต หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธ ิ      XX 

    ส่วนเกนิทุนหุ้นซ้ือคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธ ิ   XX 

 

 2. หากราคาตามมูลค่าหุน้ที่ออกจ า หน่ายต า่กว่าราคาทุนถวัเฉลีย่ของหุน้ซ้ือคืนที่ตดัออกใหน้ า

ผลต่างไปหกัตามล าดบั ดงันี้  

 

2.1  หกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน (ถา้มี) ตามประเภทของหุน้ชนิดเดียวกนั เช่น  

 หุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิ ใหส่้วนเกินดงักล่าวหมดไปก่อน 

2.2 หากยงัมีผลต่างเหลืออยู่ ใหน้ าผลต่างส่วนทีเ่หลือไปหกัจากบญัชีก าไรสะสม 

 

 เดบิต   หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ     XX 

  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ   XX 

  ก าไรสะสม       XX 

        เครดิต  หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธิ     XX 

 

การค านวณตน้ทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 

ในกรณีที่มีการซ้ือคืนหุ้นทุนหลายคร้ัง อาจท าให้กิจการมีต้นทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนแต่ละคร้ังแตกต่างกันไป 

กจิการควรค านวณต้นทุนหุ้นทุนซ้ือคืนโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั 

 

  



 

 

การบญัชีส าหรบัหุน้ทุนซ้ือคืนในงบการเงินรวม 

การที่บริษัทย่อยซ้ือหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นการซ้ือคืนหุ้นในอกีลักษณะหน่ึง ดังน้ัน ในการจัดท า 

งบการเงินรวม บริษัทใหญ่ควรปรับปรุงบัญชีเสมือนว่าการซ้ือหุ้นของบริษัทใหญ่โดยบริษัทย่อยน้ันเป็น 

การซ้ือคืนหุ้นโดยบริษัทใหญ่ 

การปรบัปรุงบญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1. การปรบัปรุงบญัชีเพือ่จัดท า งบการเงินรวม 

     ในกระดาษท าการ ให้ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ซ่ึงถือโดยบริษัทย่อย และแสดงราย 

การเสมือนหน่ึงเป็นบัญชีหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทใหญ่ 

  เดบิต หุ้นทุนซ้ือคืน- หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ   XX 

         เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย     XX 

 
 

2. การปรบัปรุงบญัชีเพือ่จัดท า งบการเงินรวมกรณีที่บริษทัย่อยขายเงินลงทุนในบริษทัใหญ่

ออกไปในระหว่างงวด 

 

 การที่บริษัทย่อยขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ออกไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นการน าหุ้นทุนซ้ือคืน

ออกจ าหน่าย ดังน้ัน หากบริษัทย่อยมีก าไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว  ในการจัดท า  

งบการเงินรวมควรมีการปรับปรุงบัญชีในกระดาษท าการ ดังน้ี 

2.1 หากมี ก าไร ควรตัดบัญชีก า ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยและ 

รับรู้เป็นบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนตามประเภทของหุ้นชนิดเดียวกันของบริษัทใหญ่ 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสทิธ ิ
 

    เดบิต ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย  XX 

        เครดิต ส่วนเกนิทุนหุ้นซ้ือคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธ-ิบริษัทใหญ่   XX 

2.2 หากมี ขาดทุน ควรตัดบัญชีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อย 

  และบันทกึตัดบัญชี ตามล าดับ ดังน้ี 

  2.2.1 ตัดบัญชีส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) ตามประเภทของหุ้นชนิด 

  เดียวกนั เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสทิธ ิให้ส่วนเกนิดังกล่าวหมดไปก่อน 

  2.2.2 หากยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่ ให้ตัดกบับัญชีก า ไรสะสมของบริษัทใหญ่ 
 

  เดบิต ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสทิธิ 

   บริษัทใหญ่       XX 

   ก าไรสะสม-บริษัทใหญ่      XX 

        เครดิต ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย   XX 



 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

หุ้นทุนซ้ือคืนไม่ใช่สินทรัพย์ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของกิจการ ดังน้ัน กิจการควรแสดง 

หุ้นทุนซ้ือคืนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล และรายงานการซ้ือคืนหุ้นทุนเป็นรายการหน่ึงใน 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ ทั้งน้ีรายการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซ้ือคืนจะมีผลกระทบต่อ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเทา่นั้น จะไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนแต่อย่างใด 

 

การแสดงรายการในงบดุล 

กิจการควรแสดงหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้อืหุน้โดยแสดงต่อจากก าไรสะสม และให ้

แสดงส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน เป็นรายการหนึง่ภายใตส่้วนเกิน(ต า่กว่า)ทุนในส่วนของผูถ้อืหุน้ ในกรณี 

ทีบ่ริษทัย่อยซ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ บริษทัใหญ่ตอ้งแสดงรายการซ้ือหุน้ดงักล่าวดว้ยหลกัการเดียวกบัการ

ที่บริษทัใหญ่ซ้ือคืนหุน้ของตนเอง และบริษทัใหญ่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

การแสดงรายการในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

กิจการควรแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจ านวนและมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนจากการซ้ือคืนหุ้น   

การจ าหน่าย หรือออกจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน หรือการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในบญัชี

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ย 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัควรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้ทุนซ้ือคืน ดงัต่อไปนี้  

1. ในงบดุลหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน ใหเ้ปิดเผยถงึหุน้ทุนซ้ือคืนแต่ละประเภททีก่ิจการ

หรือบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมถอือยู่ 

 2. วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของการซ้ือคืนหุน้ทุน 

 3. นโยบายการบญัชีส าหรบัหุน้ทุนซ้ือคืน 

 4. ก าหนดเวลาในการจ าหน่ายและการตดัหุน้ทุนซ้ือคืน 

5. ถา้กิจการหรือบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมมีรายการซ้ือคืนหุน้ทุนจากบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั ควรมีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

 

 

วนัถอืปฏิบติั 

แนวปฏิบติับญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบังบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดในหรือหลงัวนัที่ 31 ธนัวาคม 2544 

เป็นตน้ไป 

 



 

 

ตวัอย่างการบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล 

 

ตวัอย่างที ่1 

วันที่ 1 มกราคม 2544 บริษัท ก มีรายการส่วนของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)   50,000  บาท 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ         50,000  บาท 

 ก าไรสะสม         125,000  บาท 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        225,000  บาท 

 

เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีนโยบายซ้ือคืนหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น ภายใน 

2 เดือน (สิ้นสุด 28 ก.พ.) และหลังจากน้ันอีก 6 เดือน (เร่ิมต้น 1 ก.ย.) บริษัทจึงจะมีสิทธิตามกฎหมายที่

จะน าหุ้นทุนซ้ือคืนดังกล่าวออกจ า หน่าย ทั้งน้ีบริษัทคาดว่าจะจ า หน่ายหุ้นทั้งหมดได้ภายใน5 เดือน และหาก

จ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นทุนซ้ือคืนนั้น 

 

รายการทีเ่กีย่วขอ้งมีดงันี้  

วันที่ 1 ม.ค. 2544  บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญคืน จ านวน 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท 

วันที่ 2 ก.พ. 2544  บริษัทได้ซ้ือหุ้นคืน จ านวน 200 หุ้นในราคาหุ้นละ 26 บาท 

วันที่ 30 ก.ย. 2544  บริษัทขายหุ้นซ้ือคืนออกไป จ านวน 400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27 บาท 

วันที่ 15 ต.ค. 2544  บริษัทขายหุ้นซ้ือคืนออกไปอีก จ านวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท 

วันที่ 15 พ.ย. 2544  บริษัทขายหุ้นซ้ือคืนออกไปอีก จ านวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท 

วันที่ 1 ธ.ค. 2544  บริษัทตัดหุ้นซ้ือคืน จ านวน 300 หุ้น 

 

บริษัท ก มีก าไรสทุธสิ าหรับปี 2544 จ านวน 80,000 บาท โดยแบ่งเป็นก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 

(1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.) จ านวน 50,000 บาท ส าหรับไตรมาสที่ 3 (1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย.) จ านวน 10,000 

บาท และไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค.) จ านวน 20,000 บาท 

 

ราคาที่บริษัท ก ซ้ือและขายหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่บริษัทซ้ือหรือขาย บริษัทใช้วิธ ี

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักในการค านวณต้นทุนของหุ้นทุนซ้ือคืน 

 

 

 

 

 

 



 

 

การบนัทึกบญัชี 

1 ม.ค. 2544  เดบิต  หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (800 หุ้น x 25 บาท)  20,000 บาท 

   เครดิต เงินสด               20,000 บาท 

 

2 ก.พ. 2544  เดบิต  หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (200 หุ้น x 26 บาท)  5,200 บาท 

   เครดิต เงินสด        5,200 บาท 

 

30 ก.ย. 2544  เดบิต  เงินสด (400 หุ้น x27 บาท)    10,800 บาท 

   เครดิต หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (400 หุ้น x25.20 บาท)          10,080 บาท 

    ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ         720 บาท 

(ต้นทุนของหุ้นซ้ือคืนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก = [(800x25)+(200x26)]÷1,000 = 25.20 บาท/หุ้น) 

 

15 ต.ค. 2544  เดบิต  เงินสด (100 หุ้น x 21 บาท)    2,100 บาท 

   ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ      420 บาท 

     เครดิต หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (100 หุ้น x 25.20 บาท)  2,520 บาท 

 

15 พ.ย. 2544  เดบิต  เงินสด (200 หุ้น x 20 บาท)    4,000 บาท 

   ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ      300 บาท 

   ก าไรสะสม         740 บาท 

    เครดิต หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (200 หุ้น x 25.20 บาท)   5,040 บาท 

  

1 ธ.ค. 2544  เดบิต  หุ้นสามัญ (300 หุ้น x 10 บาท)    3,000 บาท 

   ก าไรสะสม      4,560 บาท 

  เครดิต หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (300 หุ้น x 25.20 บาท)   7,560 บาท 

 

การแสดงรายการในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2544 

 ทุนที่ออกและเรียกช า ระแล้ว (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)  50,000 บาท 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ        50,000 บาท 

 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ           720 บาท 

 ก าไรสะสม (125,000 + 50,000 + 10,000)             185,000 บาท 

 หัก หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ (600 หุ้น ๆ ละ 25.20 บาท)          (15,120) บาท 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                270,600 บาท 

 

 

 



 

 

การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส า หรบัไตรมาสที ่3 ส้ินสุด 30 กนัยายน 2544 

 หุน้ทุนซ้ือคืน 

 ในงวดการบัญชีน้ี บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังน้ัน บริษัทได้ซ้ือคืนหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น

มูลค่ารวม 25,200 บาท โดยจะจ าหน่ายให้หมดภายในระยะเวลา 5 เดือนเมื่อพ้นก าหนด 6 เดือนตาม

กฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซ้ือคืนหุ้นสิ้นสุดลง หากจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นทุน

ซ้ือคืนที่เหลือ ทั้งน้ี หุ้นทุนซ้ือคืนที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ

ในการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรับเงินปันผล 

 

การแสดงรายการในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2544 

 ทุนที่ออกและเรียกช า ระแล้ว (หุ้นสามัญ4,700 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)  47,000 บาท 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ        50,000 บาท 

 ก าไรสะสม (185,000 + 20,000 – 740 –4,560)           199,700 บาท 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                  296,700 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษทั ก จ ากดั 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบัไตรมาสส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2544 

 

 

     หุน้สามญั  ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน  ก าไรสะสม หุน้ทุนซ้ือคืน  รวม 

       มูลค่าหุน้ หุน้ทุนซ้ือคืน    -หุน้สามญั 

       

ยอดคงเหลือ 30 มิถุนายน 2544  50,000  50,000     175,000  (25,200)    249,800 

      ขายหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ             10,080      10,080 

          ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน           720                720 

               ก าไรสุทธปิระจ างวด            10,000        10,000 

 

   รวม  50,000 50,000    720           185,000       (15,120)  270,600 

 



 

 

บริษทั ก จ ากดั 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบัไตรมาสส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2544 

                    หน่วย : บาท 

     หุน้สามญั  ส่วนเกิน  ส่วนเกินทุน  ก าไรสะสม  หุน้ทุนซ้ือคืน  รวม 

       มูลค่าหุน้  หุน้ทุนซ้ือคืน     -หุน้สามญั 

 

ยอดคงเหลือ 30 กนัยายน 2544  50,000  50,000         720   185,000   (15,120)       270,600 

ขายหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ                 7,560           7,560 

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืนลดลง 

    จากการขายหุ้นสามัญซ้ือคืน            (720)                 (720) 

ขายหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นทุนต ่ากว่า 

    ราคาซ้ือคืน                 (740)                      (740) 

ตัดหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ   (3,000)         (4,560)      7,560   - 

ก าไรสทุธปิระจ างวด             20,000                    20,000 

 

 รวม             47,000  50,000    -          199,700          -              296, 700



 

 

 

ตวัอย่างที ่2 

บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 80 % ต่อมาบริษัทย่อยได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จากบุคคลภายนอก

จ านวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130 บาท การบันทกึบัญชีของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนใน

บริษัทหญ่และการปรับปรุงบัญชีและตัดบัญชีในกระดาษท าการเพ่ือจัดท างบการเงินรวม ปรากฏดังน้ี 

 

รายการบญัชี 

บริษทัใหญ่  ไม่มีรายการ 

 

บริษทัย่อย  เดบิต  เงินลงทุนในบริษัทใหญ่   26,000 บาท 

       เครดิต เงินสด      26,000 บาท 

 

รายการปรบัปรุงและตดับญัชีในกระดาษท าการ 

 

บริษทัใหญ่  เดบิต หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ   26,000 บาท 

        เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บ.ย่อย   26,000 บาท 

บริษทัย่อย  ไม่มีรายการ 

 

ตวัอย่างที ่3 

จากตัวอย่างที่ 2 หากในระหว่างปีบริษัทย่อยขายหุ้นบริษัทใหญ่ จ านวน 100 หุ้น ให้บุคคลอื่นในราคา 

หุ้นละ 140 บาท การบันทกึบัญชีของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ และการปรับปรุง 

บัญชีและตัดบัญชีในกระดาษท าการเพ่ือจัดท างบการเงินรวม ปรากฏดังน้ี 

 

รายการบญัชี 

บริษทัใหญ่  ไม่มีรายการ 

 

บริษทัย่อย  เดบิต เงินสด     14,000 บาท 

       เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่    13,000 บาท 

        ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่    1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการปรบัปรุงและตดับญัชีในกระดาษท าการ 

บริษทัใหญ่  เดบิต   ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่   1,000 บาท 

       เครดิต   ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ-บ.ใหญ่  1,000  บาท 

 

  เดบิต   หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ     13,000  บาท 

       เครดิต   เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บ.ย่อย           13,000  บาท 

 

บริษทัย่อย  ไม่มีรายการ 

 

ตวัอย่างที ่4 

จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 หากในเวลาต่อมาบริษัทย่อยขายหุ้นบริษัทใหญ่ที่เหลือ 100 หุ้น ให้บุคคลอื่น 

ในราคาหุ้นละ 110 บาท การบันทกึบัญชีของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ การปรับปรุง

บัญชีและตัดบัญชีในกระดาษท าการเพ่ือจัดท างบการเงินรวม ปรากฏดังน้ี 

 

บริษทัใหญ่  ไม่มีรายการ 

 

บริษทัย่อย  เดบิต เงินสด      11,000 บาท 

          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่   2,000 บาท 

          เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่     13,000 บาท 

 

รายการปรบัปรุงและตดับญัชีในกระดาษท าการ 

 

บริษัทใหญ่  เดบิต  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามัญ-บ.ใหญ่  1,000 บาท 

   ก าไรสะสม-บ.ใหญ่     1,000 บาท 

   เครดิต ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทใหญ่-บ.ย่อย      2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี (2544 - 2546) 

 

 รศ.ดร.องัครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการ 

 อาจารย์ดร.กนกพร  นาคทบัท ี  กรรมการ 

 คุณกติติพงษ์   รัตนชัยสทิธิ์   กรรมการ 

 คุณเกรียง   วงศ์หนองเตย   กรรมการ 

 คุณชัยกรณ์   อุ่นปิติพงษา   กรรมการ 

 คุณบุญศรี   เตชะวรุตมะ   กรรมการ 

 คุณผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์   กรรมการ 

 อาจารย์ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ   กรรมการ 

 คุณรุทร   เชาวนะกวี   กรรมการ 

 อาจารย์ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล   กรรมการ 

 คุณนรดี   พุกกะมาน   กรรมการ 

 คุณสรสิทธิ์   สนุทรเกศ   กรรมการ 

 คุณสนิท   หิรัญภาณพุงศ์   กรรมการ 

 คุณสงวน   พงศ์หว่าน   กรรมการ 

 คุณอ าพล   เรืองธุระกจิ   กรรมการ 

 รศ.สชุาดา   สถาวรวงศ์   กรรมการ 

 อาจารย์ดร.สธุา   เจียรนัยกุลวานิช  กรรมการ 

 คุณสดุจิตร์   บุญประกอบ   กรรมการ 

 คุณอุณากร   พฤฒิธาดา   กรรมการ 

 คุณอ ารุง   สรรพสทิธิ์วงศ์   กรรมการ 

 อาจารย์วิภาดา   ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

 คุณเสาวณีย์   เตง็วงษ์วัฒนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คณะท างานศึกษาแนวปฏิบติับญัชีส าหรบัหุน้ทุนซ้ือคืนและเรือ่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัพรบ.บริษทัมหาชน จ ากดั (2544 - 2546) 

 

  คุณผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์   หัวหน้าคณะท างาน 

  คุณกติติพงษ์   รัตนชัยสทิธิ์ 

  คุณบุญศรี   เตชะวรุตมะ 

  รศ.สชุาดา   สถาวรวงศ์ 

  คุณปราณี   หิรัญบรรเทา 

  อาจารย์วิภาดา   ตันติประภา 

  คุณจิตริณี   สนิธราลัย 

  คุณปาลิดา   ใหญ่อรุณ 


