แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกีย่ วกับหุน้ ทุนซื้ อคืนของกิจการ
คาแถลงการณ์
ด้ วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 อนุญาตให้ บริษัทมหาชนจากัด
อาจซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. จากผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
2. เพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นทุน
คืนนั้น ไม่เป็ นเหตุให้ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
หุ้นทุนซื้อคืนของกิจการนั้นจะไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล นอกจากนี้ หุ้นทุนซื้อคืนต้ องจาหน่ายภายในเวลาที่กาหนด
ในกฎกระทรวง คือ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้ นคืนเสร็จสิ้นโดยให้ บริษัทจาหน่ ายหุ้ นที่ซ้ ือคืนได้ เมื่อพ้ น
กาหนด 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนแต่ละคราวเสร็จสิ้น และต้ องจาหน่ายให้ หมดภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในการซื้อหุ้นคืน รวมทั้งต้ องจาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนให้ เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจาหน่ายหุ้นใหม่หากพ้ นกาหนด
ระยะเวลาที่ต้องจาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว ถ้ าบริษัทไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายไม่หมดให้ บริษัทลดทุนที่ชาระ
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซ้ ือคืนและยังไม่ได้ จาหน่าย ซึ่งก็คือการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนในทางบัญชี
โดยที่ปัจจุ บันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีของไทยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบันทึกบัญชีรายการหุ้นทุน
ซื้อคืน ดังนั้นเพื่อให้ บริษัทมีแนวทางการบันทึกบัญชีห้ ุนทุนซื้อคืนและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ครบถ้ วน สมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรกาหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุน
ซื้อคืนเพื่อให้ กจิ การมีแนวปฏิบัติท่สี อดคล้ องกัน
แนวปฏิบั ติทางการบั ญชี เ กี่ยวกับ หุ้ น ทุ น ซื้ อคื นอ้ า งอิงจากมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 481 เรื่ อง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย และการตีความตาม Standing Interpretations Committee 16 ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board)

1

ปัจจุบนั เปลี่ยนเลขฉบับเป็ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทาง
การเงิน

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกีย่ วกับหุน้ ทุนซื้ อคืนของกิจการ
วัตถุประสงค์
แนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดแนวทางในการบั น ทึก บั ญ ชี แ ละการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืน

ขอบเขต
กิจการควรใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กบั ธุรกรรมการซื้อคืนหุ้นทุนของกิจการเอง การออกหุ้นทุนซื้อคืน
ดังกล่าวในภายหลัง (เช่น การขาย การให้ หรื อการแลกเปลี่ยน) และการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติน้ ีไม่ได้ ครอบคลุมถึงการรับรู้และวัดมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อออกจา หน่ายให้ แก่ผ้ ูอ่นื
ตามแผนการจ่ายชดเชยผลประโยชน์ หรือตามแผนการให้ สทิ ธิพนักงานซื้อหรือถือหุ้นของกิจการ

คานิยาม
คาศัพท์ท่ใี ช้ ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
หุน้ ทุนซื้ อคืน

หุ้ นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้ นสามัญของ
กิจการซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ ซ้ ือคืนกลับมา หุ้นทุนซื้อคืนไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์
ของกิจการ แต่เป็ นการลดสิทธิเรียกร้ องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ

ส่วนเกินทุน
หุน้ ทุนซื้ อคืน

ผลต่างจากการที่กจิ การสามารถจาหน่ายหรือออกหุ้นทุนซื้อคืนได้ ในมูลค่าที่สงู กว่าราคา
ทุนที่กจิ การซื้อหุ้นทุนกลับคืนมา

หลักการบัญชีสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืน
วิ ธีก ารบั ญชี สาหรั บหุ้ นทุ น ซื้ อคื นมาจากหลั กการพื้ นฐานที่ว่ ากิจการไม่ ควรมีก าไรหรื อ ขาดทุ น จากรายการ
ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นทุนของตน แม้ ว่ากิจการอาจขายหุ้นทุนที่ซ้ ือคืน (ออกหุ้ นทุนที่ซ้ ือคืนใหม่) ได้ ในราคาที่
สูง(ต่า) กว่าราคาทุนที่ซ้ ือมา บัญชีจะไม่รายงานกาไร (ขาดทุน) ในงบกาไรขาดทุน แต่จะบันทึกปรับปรุงส่วน
ของผู้ถือหุ้นโดยตรง

การบันทึกบัญชีการซื้ อคืนหุน้ ทุน
เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน กิจการอาจซื้อหุ้นทุนของตนกลับคืนมาด้ วยเหตุผลต่างๆ เช่น
1. เพื่ อใช้ ห้ ุ นดังกล่ าวตามข้ อผูกพั นที่ต้องมีการออกหุ้ นทุน เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ แผนการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริหารและพนักงาน
ด้ วยหุ้นทุน
2. เพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยหวังว่าจะเป็ นการเพิ่มมูลค่าหุ้น
3. มีห้ ุนทุนเพิ่มเติมสาหรับใช้ ในการซื้อกิจการอื่น
4. ป้ องกันการถูกซื้อกิจการ
5. ลดจานวนหุ้นในมือของผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มกา ไรต่อหุ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารอาจต้ องการซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นบางรายที่ก่อความยุ่งยากในการบริหารงานหรื อ
เป็ นการปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนที่กาหนดให้ กจิ การอาจซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับ
มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล
วิธกี ารทางบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนมี 2 วิธี
วิธีราคาทุน วิธีน้ ีใช้ ในกรณีท่บี ริ ษัทต้ องการใช้ ห้ ุนทุนซื้อคืนเป็ นเครื่องมือในการบริหารปริ มาณและราคา
หุ้ น ของบริ ษัทที่ซ้ ื อขายอยู่ ในระดั บ ที่เ หมาะสม หรื อต้ อ งการที่จ ะลดภาระเงิ น ปั น ผลที่ต้อ งจ่ า ยโดยไม่ มี
วัตถุประสงค์ในการลดขนาดโครงสร้ างทุนของบริษัท ซึ่งพิจารณาได้ ว่าการซื้อหุ้นทุนคืนเสมือนกับเป็ นการ
แลกเปลี่ยนหุ้ นระหว่ างผู้ถือหุ้ นกันเอง โดยมีบริษัททาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ดังนั้น
การบันทึกบัญชีซ้ ือหุ้นทุนคืนในกรณีน้ ีจึงไม่ควรมีผลกระทบต่อรายการต่างๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิม
ตามวิธีน้ ี บัญชีห้ ุนทุนซื้อคืนจะเพิ่มขึ้นด้ วยราคาทุนที่กิจการจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืนกลับมา และลดลง
ด้ วยจานวนเดียวกันเมื่อมีการออกหุ้ นทุนที่ซ้ ือคืนนั้นใหม่ จานวนทุนที่ชาระแล้ วจะไม่ถูกกระทบแต่อย่างใด
เนื่องจากจานวนหุ้นทุนที่ออกจาหน่ายไม่เปลี่ยนแปลง
วิธีราคาตามมูลค่า วิธนี ้ ีใช้ ในกรณีท่บี ริษัทซื้อคืนหุ้นทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดทุนโดยการยกเลิกหุ้นทุน
ซื้อคืน ซึ่งพิจารณาได้ ว่าการซื้อหุ้นทุนคืนเป็ นการลดขนาดโครงสร้ างทุนของบริษัท
ตามวิธีน้ ี กิจการบันทึกหุ้นทุนซื้อคืนด้ วยราคาตามมูลค่า และลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามสัดส่วน
ของจานวนหุ้นทุนซื้อคืนกับหุ้นเดิมทั้งหมดที่เคยรับรู้เมื่อออกจาหน่ายเริ่มแรก หากต้ นทุนหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่ า
ราคาตามบัญชีท่อี อกจาหน่ายเริ่มแรก ให้ นาผลต่างที่เกิดขึ้นไปหักจากกาไรสะสม แต่ถ้าต้ นทุนหุ้นทุนซื้อคืน
ต่ากว่าราคาตามบัญชีท่อี อกจาหน่ายเริ่มแรกให้ กิจการบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นทุน
ซื้อคืน
วิธีราคาตามมูลค่า แสดงหุ้ นทุนซื้อคืนเป็ นรายการหักจากหุ้ นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ทาให้ ดูเสมือนว่ า
กิจการมีการลดทุน รวมทั้งในการบันทึกบัญชีห้ ุ นทุนซื้อคืนที่ต้องมีการลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทาให้ วิธีน้ ีไม่
สอดคล้ องกับกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544

ดังนั้นไม่ว่าวัตถุประสงค์ข องการซื้ อหุน้ ทุนคืนจะเป็ นอย่างไร
แนวปฏิ บตั ิท างการบัญชี นี้
กาหนดให้กิจการบันทึกการซื้ อหุน้ ทุนคืนด้วยวิธีราคาทุน ยกเว้นในกรณีของสถาบันการเงินที่ได้รบั
อนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ให้ลดทุนโดยการซื้ อหุน้ ทุนคืนได้น้นั สามารถบันทึกการซื้ อหุน้ ทุ น
คืนด้วยวิธีตามมูลค่าได้
รายการบันทึกบัญชีการซื้อคืนหุ้นทุนเป็ นดังนี้
เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน
เครดิต เงินสด

XX
XX

การนาหุน้ ทุนซื้ อคืนออกจา หน่ายหรือออกใหม่ตามภาระผูกพัน
หลังจากที่กิจการซื้ อคืนหุน้ ทุนแล้ว กิจการอาจนาหุน้ ทุนซื้ อคืนออกจา หน่ายหรือออกใหม่ตามภาระ
ผูกพันที่มี เช่ น ออกหุน้ ทุนให้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญ การใช้สิทธิของหลักทรัพย์
แปลงสภาพ หรือแผนการจ่ ายโบนัสและผลตอบแทนให้แก่ผูบ้ ริหารและพนักงาน ผลต่ างที่เกิดขึ้ น
ระหว่างมูลค่าของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั กับราคาทุนถัวเฉลีย่ ของหุน้ ทุนซื้ อคืน ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. หากมู ลค่ าของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั สู งกว่ าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้ อคืนให้รบั รู ผ้ ลต่ าง
ดังกล่าวนั้นเป็ นบัญชีส่วนเกินทุน-หุน้ ทุนซื้ อคืน ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามประเภทของหุน้ ชนิด
เดียวกัน เช่น หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุริมสิทธิ
เดบิต เงินสด/สิ่งตอบแทน
XX
เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้น สามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

XX
XX

2. หากมูลค่าของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั ตา่ กว่าราคาทุนถัวเฉลีย่ ของหุน้ ทุนซื้ อคืนให้นาผลต่างไปหัก
ตามลาดับ ดังนี้
2.1 หักจากส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืน (ถ้ามี) ตามประเภทของหุน้ ชนิดเดียวกันเช่ น
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิ ให้ส่วนเกินดังกล่าวหมดไปก่อน
2.2 หากยังมีผลต่างเหลืออยู่ ให้นาผลต่างส่วนทีเ่ หลือไปหักจากบัญชีกาไรสะสม
เดบิต เงินสด/สิ่งตอบแทน
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
กาไรสะสม
เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

XX
XX
XX
XX

การตัดหรือการยกเลิกหุน้ ทุนซื้ อคืนเพือ่ ลดทุน
ในกรณีทีก่ ิจการไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายหุน้ ทุนซื้ อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ กิจการต้อง
ตัดหุน้ ทุนซื้ อคืนเพือ่ ลดทุน ในการตัดหุน้ ทุนซื้ อคืนให้โอนปิ ดบัญชีทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ บัญชีหนุ้ ทุนทีช่ าระ
แล้วตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้และบัญชีหนุ้ ทุนซื้ อคืน ผลต่างทีเ่ กิดขึ้ นจากการปิ ดบัญชีเพือ่ ตัดหรือยกเลิกหุน้
ทุนซื้ อคืนเพือ่ ลดทุนให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี้
1. หากราคาตามมู ลค่าหุน้ ที่ออกจาหน่ายสู งกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุน้ ทุนซื้ อคืนที่ตดั ออก
ให้รบั รูผ้ ลต่างนั้นเป็ นบัญชีส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืนตามประเภทของหุน้ ชนิดเดียวกันในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เช่น หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุริมสิทธิ
เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
XX
เครดิต หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

XX
XX

2. หากราคาตามมูลค่าหุน้ ที่ออกจา หน่ายตา่ กว่าราคาทุนถัวเฉลีย่ ของหุน้ ซื้ อคืนที่ตดั ออกให้นา
ผลต่างไปหักตามลาดับ ดังนี้
2.1 หักจากส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืน (ถ้ามี) ตามประเภทของหุน้ ชนิดเดียวกัน เช่น
หุน้ สามัญ หรือหุน้ บุริมสิทธิ ให้ส่วนเกินดังกล่าวหมดไปก่อน
2.2 หากยังมีผลต่างเหลืออยู่ ให้นาผลต่างส่วนทีเ่ หลือไปหักจากบัญชีกาไรสะสม
เดบิต หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
กาไรสะสม
เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

XX
XX
XX
XX

การคานวณต้นทุนหุน้ ทุนซื้ อคืน
ในกรณีท่ีมีการซื้ อคืนหุ้ นทุ นหลายครั้ ง อาจทาให้ กิจการมีต้นทุนของหุ้ นทุนซื้อคืนแต่ละครั้ งแตกต่างกัน ไป
กิจการควรคานวณต้ นทุนหุ้นทุนซื้อคืนโดยใช้ วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก

การบัญชีสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืนในงบการเงินรวม
การที่บริษัทย่อยซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือได้ ว่าเป็ นการซื้อคืนหุ้นในอีกลักษณะหนึ่ง ดังนั้น ในการจัดทา
งบการเงินรวม บริษัทใหญ่ควรปรับปรุงบัญชีเสมือนว่าการซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่โดยบริษัทย่อยนั้นเป็ น
การซื้อคืนหุ้นโดยบริษัทใหญ่

การปรับปรุงบัญชีทีเ่ กีย่ วข้อง
1. การปรับปรุงบัญชีเพือ่ จัดทา งบการเงินรวม
ในกระดาษทาการ ให้ ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ซ่ึงถือโดยบริษัทย่อย และแสดงราย
การเสมือนหนึ่งเป็ นบัญชีห้ ุนทุนซื้อคืนของบริษัทใหญ่
เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน- หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
XX
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย
XX
2. การปรับปรุงบัญชีเพือ่ จัดทา งบการเงินรวมกรณีที่บริษทั ย่อยขายเงินลงทุนในบริษทั ใหญ่
ออกไปในระหว่างงวด
การที่บ ริ ษัทย่ อ ยขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัทใหญ่ อ อกไป ให้ ถือ เสมือนว่ า เป็ นการน าหุ้ น ทุ น ซื้ อคื น
ออกจาหน่ าย ดังนั้น หากบริ ษัทย่อยมีกาไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่ าว ในการจัดทา
งบการเงินรวมควรมีการปรับปรุงบัญชีในกระดาษทาการ ดังนี้
2.1 หากมี กาไร ควรตัดบัญชีกา ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยและ
รั บ รู้ เป็ นบั ญ ชี ส่วนเกิน ทุ น หุ้ น ทุ น ซื้ อคืน ตามประเภทของหุ้ น ชนิ ดเดียวกัน ของบริ ษัทใหญ่
ในส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ
เดบิต กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย
XX
เครดิต ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ-บริษัทใหญ่

XX

2.2 หากมี ขาดทุน ควรตัดบัญชีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อย
และบันทึกตัดบัญชี ตามลาดับ ดังนี้
2.2.1 ตัดบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทใหญ่ (ถ้ ามี) ตามประเภทของหุ้นชนิด
เดียวกัน เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ ให้ ส่วนเกินดังกล่าวหมดไปก่อน
2.2.2 หากยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่ ให้ ตัดกับบัญชีกา ไรสะสมของบริษัทใหญ่
เดบิต ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
บริษัทใหญ่
XX
กาไรสะสม-บริษัทใหญ่
XX
เครดิต ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย

XX

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
หุ้นทุนซื้อคืนไม่ใช่สินทรัพย์ แต่เป็ นการลดสิทธิเรียกร้ องในสินทรัพย์ของกิจการ ดังนั้น กิจการควรแสดง
หุ้นทุนซื้อคืนเป็ นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล และรายงานการซื้อคืนหุ้นทุนเป็ นรายการหนึ่งใน
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ ทั้งนี้ รายการบั ญชี เกี่ยวกับหุ้ นทุ นซื้ อคืนจะมีผลกระทบต่ อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น จะไม่มีผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนแต่อย่างใด

การแสดงรายการในงบดุล
กิจการควรแสดงหุน้ ทุนซื้ อคืนเป็ นรายการหักจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยแสดงต่อจากกาไรสะสม และให้
แสดงส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืน เป็ นรายการหนึง่ ภายใต้ส่วนเกิน(ตา่ กว่า)ทุนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในกรณี
ทีบ่ ริษทั ย่อยซื้ อหุน้ ของบริษทั ใหญ่ บริษทั ใหญ่ตอ้ งแสดงรายการซื้ อหุน้ ดังกล่าวด้วยหลักการเดียวกับการ
ที่บริษทั ใหญ่ซื้อคืนหุน้ ของตนเอง และบริษทั ใหญ่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

การแสดงรายการในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
กิ จ การควรแสดงรายละเอี ย ดการเปลี่ย นแปลงจ านวนและมู ล ค่ า หุ้น ทุ น ซื้ อคื น จากการซื้ อคื น หุ้น
การจาหน่าย หรือออกจาหน่ายหุน้ ทุนซื้ อคืน หรือการตัดหุน้ ทุนซื้ อคืนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในบัญชี
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้ อคืนด้วย

การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ควรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ ทุนซื้ อคืน ดังต่อไปนี้
1. ในงบดุลหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เปิ ดเผยถึงหุน้ ทุนซื้ อคืนแต่ละประเภททีก่ ิจการ
หรือบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมถืออยู่
2. วัตถุประสงค์และเหตุผลของการซื้ อคืนหุน้ ทุน
3. นโยบายการบัญชีสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืน
4. กาหนดเวลาในการจาหน่ายและการตัดหุน้ ทุนซื้ อคืน
5. ถ้ากิจการหรือบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมมีรายการซื้ อคืนหุน้ ทุนจากบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน ควรมีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิ
แนวปฏิบตั ิบญ
ั ชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2544
เป็ นต้นไป

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูล
ตัวอย่างที่ 1
วันที่ 1 มกราคม 2544 บริษัท ก มีรายการส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

50,000
50,000
125,000
225,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เนื่องจากบริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีนโยบายซื้อคืนหุ้นสามัญจานวน 1,000 หุ้น ภายใน
2 เดือน (สิ้นสุด 28 ก.พ.) และหลังจากนั้นอีก 6 เดือน (เริ่มต้ น 1 ก.ย.) บริษัทจึงจะมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวออกจา หน่าย ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะจา หน่ายหุ้นทั้งหมดได้ ภายใน5 เดือน และหาก
จาหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นทุนซื้อคืนนั้น
รายการทีเ่ กีย่ วข้องมีดงั นี้
วันที่ 1 ม.ค. 2544
วันที่ 2 ก.พ. 2544
วันที่ 30 ก.ย. 2544
วันที่ 15 ต.ค. 2544
วันที่ 15 พ.ย. 2544
วันที่ 1 ธ.ค. 2544

บริษัทได้ ซ้ ือหุ้นสามัญคืน จานวน 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท
บริษัทได้ ซ้ ือหุ้นคืน จานวน 200 หุ้นในราคาหุ้นละ 26 บาท
บริษัทขายหุ้นซื้อคืนออกไป จานวน 400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27 บาท
บริษัทขายหุ้นซื้อคืนออกไปอีก จานวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท
บริษัทขายหุ้นซื้อคืนออกไปอีก จานวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท
บริษัทตัดหุ้นซื้อคืน จานวน 300 หุ้น

บริษัท ก มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2544 จานวน 80,000 บาท โดยแบ่งเป็ นกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสที่ 1 และ 2
(1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.) จานวน 50,000 บาท สาหรับไตรมาสที่ 3 (1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย.) จานวน 10,000
บาท และไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค.) จานวน 20,000 บาท
ราคาที่บริษัท ก ซื้อและขายหุ้นทุนซื้อคืนเป็ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่บริษัทซื้อหรือขาย บริษัทใช้ วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักในการคานวณต้ นทุนของหุ้นทุนซื้อคืน

การบันทึกบัญชี
1 ม.ค. 2544 เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (800 หุ้น x 25 บาท) 20,000 บาท
เครดิต เงินสด
20,000 บาท
2 ก.พ. 2544 เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-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 หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (400 หุ้น x25.20 บาท)
10,080 บาท
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
720 บาท
(ต้ นทุนของหุ้นซื้อคืนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก = [(800x25)+(200x26)]÷1,000 = 25.20 บาท/หุ้น)
15 ต.ค. 2544 เดบิต เงินสด (100 หุ้น x 21 บาท)
2,100 บาท
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
420 บาท
เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (100 หุ้น x 25.20 บาท)

2,520 บาท

15 พ.ย. 2544 เดบิต เงินสด (200 หุ้น x 20 บาท)
4,000 บาท
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
300 บาท
กาไรสะสม
740 บาท
เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (200 หุ้น x 25.20 บาท)

5,040 บาท

1 ธ.ค. 2544 เดบิต หุ้นสามัญ (300 หุ้น x 10 บาท)
3,000 บาท
กาไรสะสม
4,560 บาท
เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (300 หุ้น x 25.20 บาท)

7,560 บาท

การแสดงรายการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
ทุนที่ออกและเรียกชา ระแล้ ว (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
กาไรสะสม (125,000 + 50,000 + 10,000)
หัก หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (600 หุ้น ๆ ละ 25.20 บาท)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสา หรับไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุด 30 กันยายน 2544
หุน้ ทุนซื้ อคืน
ในงวดการบัญชีน้ ี บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังนั้น บริษัทได้ ซ้ ือคืนหุ้นสามัญจานวน 1,000 หุ้น
มูลค่ารวม 25,200 บาท โดยจะจาหน่ายให้ หมดภายในระยะเวลา 5 เดือนเมื่อพ้ นกาหนด 6 เดือนตาม
กฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซื้อคืนหุ้นสิ้นสุดลง หากจาหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นทุน
ซื้อคืนที่เหลือ ทั้งนี้ หุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
การแสดงรายการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ทุนที่ออกและเรียกชา ระแล้ ว (หุ้นสามัญ4,700 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม (185,000 + 20,000 – 740 –4,560)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

47,000 บาท
50,000 บาท
199,700 บาท
296,700 บาท

บริษทั ก จากัด
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
สาหรับไตรมาสสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544

ยอดคงเหลือ 30 มิถุนายน 2544
ขายหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสุทธิประจางวด
รวม

หุน้ สามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

50,000

50,000

ส่วนเกินทุน
หุน้ ทุนซื้ อคืน

กาไรสะสม

หุน้ ทุนซื้ อคืน
-หุน้ สามัญ

รวม

175,000

(25,200)
10,080

249,800
10,080
720
10,000

(15,120)

270,600

720
10,000
50,000

50,000

720

185,000

บริษทั ก จากัด
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
สาหรับไตรมาสสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2544
ขายหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนลดลง
จากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
ขายหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นทุนต่ากว่า
ราคาซื้อคืน
ตัดหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
กาไรสุทธิประจางวด
รวม

หุน้ สามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

ส่วนเกินทุน
หุน้ ทุนซื้ อคืน

กาไรสะสม

50,000

50,000

720

185,000

หน่วย : บาท
หุน้ ทุนซื้ อคืน
รวม
-หุน้ สามัญ
(15,120)
7,560

(720)

47,000

(720)
(740)
(4,560)
20,000

(3,000)

50,000

-

270,600
7,560

199,700

7,560

-

(740)
20,000
296, 700

ตัวอย่างที่ 2
บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 80 % ต่อมาบริษัทย่อยได้ ซ้ ือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จากบุคคลภายนอก
จานวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130 บาท การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนใน
บริษัทหญ่และการปรับปรุงบัญชีและตัดบัญชีในกระดาษทาการเพื่อจัดทางบการเงินรวม ปรากฏดังนี้
รายการบัญชี
บริษทั ใหญ่ ไม่มีรายการ
บริษทั ย่อย

เดบิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่
เครดิต เงินสด

26,000 บาท
26,000 บาท

รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษทาการ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย

เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
26,000 บาท
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บ.ย่อย
26,000 บาท
ไม่มีรายการ

ตัวอย่างที่ 3
จากตัวอย่างที่ 2 หากในระหว่างปี บริษัทย่อยขายหุ้นบริษัทใหญ่ จานวน 100 หุ้น ให้ บุคคลอื่นในราคา
หุ้นละ 140 บาท การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ และการปรับปรุง
บัญชีและตัดบัญชีในกระดาษทาการเพื่อจัดทางบการเงินรวม ปรากฏดังนี้
รายการบัญชี
บริษทั ใหญ่ ไม่มีรายการ
บริษทั ย่อย

เดบิต เงินสด
14,000 บาท
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่
13,000 บาท
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
1,000 บาท

รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษทาการ
บริษทั ใหญ่ เดบิต กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
1,000 บาท
เครดิต ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ-บ.ใหญ่ 1,000 บาท
เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บ.ย่อย
บริษทั ย่อย

13,000 บาท
13,000 บาท

ไม่มีรายการ

ตัวอย่างที่ 4
จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 หากในเวลาต่อมาบริษัทย่อยขายหุ้นบริษัทใหญ่ท่เี หลือ 100 หุ้น ให้ บุคคลอื่น
ในราคาหุ้นละ 110 บาท การบันทึกบัญชีของบริษัทย่ อยจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ การปรับปรุง
บัญชีและตัดบัญชีในกระดาษทาการเพื่อจัดทางบการเงินรวม ปรากฏดังนี้
บริษทั ใหญ่

ไม่มีรายการ

บริษทั ย่อย

เดบิต เงินสด
11,000 บาท
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ 2,000 บาท
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่
13,000 บาท

รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษทาการ
บริษัทใหญ่

เดบิต ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ-บ.ใหญ่
1,000 บาท
กาไรสะสม-บ.ใหญ่
1,000 บาท
เครดิต ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทใหญ่-บ.ย่อย 2,000 บาท

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (2544 - 2546)
รศ.ดร.อังครัตน์
อาจารย์ดร.กนกพร
คุณกิตติพงษ์
คุณเกรียง
คุณชัยกรณ์
คุณบุญศรี
คุณผ่องพรรณ
อาจารย์ดร.พรรณนิภา
คุณรุทร
อาจารย์ดร.ศุภมิตร
คุณนรดี
คุณสรสิทธิ์
คุณสนิท
คุณสงวน
คุณอาพล
รศ.สุชาดา
อาจารย์ดร.สุธา
คุณสุดจิตร์
คุณอุณากร
คุณอารุง
อาจารย์วิภาดา
คุณเสาวณีย์

เพรียบจริยวัฒน์
นาคทับที
รัตนชัยสิทธิ์
วงศ์หนองเตย
อุ่นปิ ติพงษา
เตชะวรุตมะ
เจียรวิริยะพันธ์
รอดวรรณะ
เชาวนะกวี
เตชะมนตรีกุล
พุกกะมาน
สุนทรเกศ
หิรัญภาณุพงศ์
พงศ์หว่าน
เรืองธุระกิจ
สถาวรวงศ์
เจียรนัยกุลวานิช
บุญประกอบ
พฤฒิธาดา
สรรพสิทธิ์วงศ์
ตันติประภา
เต็งวงษ์วัฒนะ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขา

คณะทางานศึกษาแนวปฏิบตั ิบญ
ั ชีสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืนและเรือ่ งอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพรบ.บริษทั มหาชน จากัด (2544 - 2546)
คุณผ่องพรรณ
คุณกิตติพงษ์
คุณบุญศรี
รศ.สุชาดา
คุณปราณี
อาจารย์วิภาดา
คุณจิตริณี
คุณปาลิดา

เจียรวิริยะพันธ์
รัตนชัยสิทธิ์
เตชะวรุตมะ
สถาวรวงศ์
หิรัญบรรเทา
ตันติประภา
สินธราลัย
ใหญ่อรุณ

หัวหน้ าคณะทางาน

