
เฉลยบทที่ 12 

‘หางหุนสวน-การจัดตั้ง การดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลง

สวนไดเสียในความเปนเจาของ 

(Partnerships-Formation, Operations, and Changes in 

Ownership Interests) 

ขอ 12-1  

 

ทุนเริ่มแรก (69,000+85,500+245,500)     400,000 บาท 

ปรับปรุงทุน: เงินลงทุนเพ่ิมหักถอนใช       (4,000) 

         396,000 

ทุนปลายงวด                 (481,000) 

กําไรสุทธิ          85,000 

 

อัมพร กร และสรวุฒิ 

งบทุนของหางหุนสวน 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x6 

 อัมพร กร สรวุฒิ รวม 

ทุนเริ่มแรก 1 มกราคม 69,000 85,500 245,500 400,000 

บวก: เงินลงทุนเพ่ิม   20,000 20,000 

หัก: เงินเดือน (12,000) (12,000)  (24,000) 

   ทุนชําระแลว (สุทธิ) 57,000 73,500 265,500 396,000 

ปนสวนกําไร (ดูตาราง) 24,200 24,200 36,600 85,000 

ทุนปลายงวด 31 ธันวาคม 81,200 97,700 302,100 481,000 
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ตารางแสดงการจัดสรรกําไร 

 อัมพร กร สรวุฒิ รวม 

กําไรที่จะจัดสรร    85,000 

เงินเดือน 12,000 12,000  (24,000) 

คงเหลือจัดสรร    61,000 

จัดสรรในอัตราสวน 20:20:60 12,200 12,200 36,600 (61,000) 

ปนสวนกําไร 24,200 24,200 36,600 0 

 

ขอ 12-2 

1. 

หางหุนสวนสิริพร สุธี และ วิทัศน 

งบดุล 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 25x6 

เงินสด (20,000+95,000)   115,000 บาท 

ลูกหนี-้สุทธิ   100,000  

สินคา   200,000  

สินทรัพยถาวร-สุทธ(ิ120,000+120,000)   240,000  

คาความนิยม   40,000 
ก 

 รวมสินทรัพย   695,000  

เจาหนี้   50,000  

ทุนสิริพร (สวนไดเสีย 1/3)     

   (120,000+85,000
ข
+20,000)   225,000  

ทุนสุธ ี(สวนไดเสีย 1/3)     

  (100,000+85,000
ข
+20,000)   205,000  

ทุนวิทัศน (สวนไดเสีย 1/3)   215,000 
ค
 

     รวมสวนของทุน   695,000  

ก 
สวนของวิทัศน 215,000 ÷ 1/3  =  645,000 บาท = ทุนรวม 

  645,000 บาท - 605,000 บาท ( FV ของสินทรัพยเดิม + เงินลงทุนของวิทัศน) = คาความนิยม 40,000 บาท 

  คาความนิยม 40,000 บาท แบงเทากันระหวางสิริพร และ สุธี 

ข 
ตีราคาสินทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรม (170,000 บาท แบงเทากันระหวางสิริพร และสุธ)ี 

ค 
เงินลงทุนของวิทัศน (เงินสด 95,000 บาท+อาคาร 120,000 บาท) = 215,000 บาท 

 

 



หางหุนสวน-การจัดต้ัง การดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของ  12-3 

 

2.  

หางหุนสวนสิริพร สุธี และ วิทัศน 

งบดุล 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 25x6 

เงินสด (20,000+95,000)   115,000 บาท 

ลูกหนี-้สุทธิ   100,000  

สินคา   200,000  

สินทรัพยถาวร-สุทธ(ิ100,000+120,000)   220,000  

 รวมสินทรัพย   485,000  

เจาหนี้   50,000  

ทุน สิริพร (สวนไดเสีย 1/3)     

   (120,000+35,000
ก
)   155,000  

ทุนสุธ ี(สวนไดเสีย 1/3)     

  (100,000+35,000
ก
)   135,000  

ทุนวิทัศน (สวนไดเสีย 1/3)   145,000 
ข
 

     รวมสวนของทุน   485,000  

 

ก 
วิทัศนจายโบนัสใหสิริพร และ สุธี เนื่องจากเงินลงทุนของเขา 215,000 บาท (เงินสด 95,000 บาทและอาคาร  

120,000 บาท) มีคามากกวาสวนไดเสีย 1/3 ในราคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม (215,000+220,000) โบนัส 

70,000 บาท จะจัดสรรใหกับสิริพรและสุธีเทากันตามอัตราสวนแบงกําไร การบันทึกบัญชีเพ่ือรับวิทัศนเขามาเปน

หุนสวน มีดังนี้ 

 เงินสด............................................................................ 95,000 

 อาคาร......................................................................120,000 

 ทุนวิทัศน.............................................................................145,000 

 ทุนสิริพร ...............................................................................35,000 

 ทุนสุธี ...................................................................................35,000 

 

ข 
เงินลงทุนของวิทัศน (เงินสด 95,000 บาท และอาคาร  120,000 บาท) = 215,000 บาท 

  ราคาตามบัญชีบวกเงินลงทุนของวิทัศน = 220,000+215,000 = 435,000 บาท 

  วิทัศนไดรับสวนไดเสีย 1/3 หรือ 145,000 บาท 
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ขอ 12-3 

 

หางหุนสวน ลูกแกวและพิชนี 

ตารางการจัดสรรกําไรของสําหรับป 25x6 (บาท) 

 

  ลูกแกว พิชนี รวม 

กําไรสุทธิที่จะแบง 210,000    

ดอกเบี้ยที่ให (18,000) 8,000 10,000 18,000 

สวนแบงที่เหลือ 192,000    

เงินเดือนที่จายใหลูกแกว (24,000) 24,000  24,000 

สวนแบงที่เหลือ 168,000    

จายโบนัสใหลกูแกว     

  B = .2(168,000 - B)     

  1.2B = 33,600     

  B = 28,000 (28,000) 28,000  28,000 

สวนแบงที่เหลือ 140,000    

แบงเทา ๆ กัน  (140,000) 70,000 70,000 140,000 

กําไรที่จัดสรร 0 130,000 80,000 210,000 

 

 

ขอ 12-4  

1. ตารางแบงกําไร 

   วรภพ  วีณา   วิมลศิริ 

 ขาดทุนสุทธิสําหรับป 25x6 (12,000)    

 เงินเดือนของวรภพ (10,000)  10,000   

 ขาดทุนที่จะแบง (22,000)    

 ดอกเบ้ียที่ให :     

   วรภพ 60,000 × 10% (6,000)    6,000   

   วีณา 100,000 × 10% (10,000)   10,000  

   วิมลศิริ 110,000 × 10% (11,000)    11,000 

 ขาดทุนที่แบง (49,000)    

 อัตราสวนแบง 30:30:40 49,000   (14,700)   (14,700)   (19,600) 

 ขาดทุนที่จัดสรร 0   1,300   (4,700)   (8,600) 
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2. หางหุนสวนวรภพ วีณาและวิมลศิริ 

 งบทุน 

 สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x6 

  

  วรภพ วีณา วิมลศิริ รวม 

 ทุน 1 มค. 25x6  60,000  90,000 110,000 260,000 

 บวก: เงินลงทุนเพ่ิมเติม            30,000   20,000   50,000 

    60,000  120,000  130,000  310,000 

 หัก: ถอนทุน (Withdrawal)     (10,000)   (10,000) 

 หัก: ถอนใชสวนตัว (Drawings)    (8,000)                      (8,000) 

 ทุนที่ชําระแลวสุทธิ    52,000  120,000  120,000  292,000 

 ขาดทุนสุทธิสําหรับป 25x6    1,300    (4,700)    (8,600)   (12,000) 

 ทุน 31 ธค. 25x6  53,300 115,300 111,400 280,000 

 

3. บันทึกรายการแกไขในสมุดรายวันทั่วไป: 

 

 ทุนวิมลศิริ 1,200

   ทุนวรภพ 1,100

   ทุนวีณา    100

            

แกไขบัญชทีุนสําหรับขอผิดพลาดในการปนสวนขาดทุน: 

 

  วรภพ วีณา วิมลศิริ 

 การจัดสรรขาดทุนที่ถูกตอง  1,300  (4,700)  (8,600) 

 หัก: การจัดสรรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง     (200)   4,800   7,400 

 ยอดที่ปรับปรุง  1,100    100  (1,200) 
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ขอ 12-5 

 

1. การคํานวณยอดคงเหลือของบัญชีทุนที่รายงาน: 

  ดวงกมล ดุสิต เดนชาติ รวม 

      

 ทุน ณ 2 มค. 25x6 60,000 60,000 60,000 180,000 

 บวก: ลงทุนสําหรับป 25x6   10,000 10,000 

 หัก: ถอนใชสําหรับป 25x6 (10,000) (8,000)  (18,000) 

 ทุนที่ชําระแลวสุทธิ 50,000 52,000 70,000 172,000 

 จัดสรรกําไร — ตาราง ก 22,000 8,000 8,000 38,000 

 ทุน ณ 31 ธค. 25x6 72,000 60,000 78,000 210,000 

 บวก: ลงทุนสําหรับป 25x7 10,000   10,000 

 หัก: ถอนใชสําหรับป 25x7  (6,000) (16,000) (22,000) 

 ทุนที่ชําระแลวสุทธิ 82,000 54,000 62,000 198,000 

 จัดสรรกําไร — ตาราง ข 24,200 9,000 10,800 44,000 

 ทุน ณ 31 ธค. 25x7 106,200 63,000 72,800 242,000 

 บวก: ลงทุนสําหรับป 25x8   12,000 12,000 

 หัก: ถอนใชสําหรับป 25x8  (8,000) (4,000) (12,000) 

 ทุนที่ชําระแลวสุทธิ 106,200 55,000 80,800 242,000 

 จัดสรรกําไร — ตาราง ค 31,220 12,900 13,880 58,000 

 ทุน ณ 1 มค. 25x9 137,420 67,900 94,680 300,000 

 

 ตาราง ก กําไรสุทธ ิ ดวงกมล ดุสิต เดนชาติ 

 กําไรท่ีจัดสรร 38,000    

 ดอกเบ้ียที่ให:     

  ดวงกมล (60,000 × 10%) (6,000) 6,000   

  ดุสิต (60,000 × 10%) (6,000)  6,000  

  เดนชาติ (60,000 × 10%) (6,000)   6,000 

 คงเหลือจัดสรร 20,000    

 เงินเดือนของดวงกมล (14,000) 14,000   

 คงเหลือจัดสรร 6,000    

 แบงเทากัน (6,000) 2,000 2,000 2,000 

 กําไรท่ีจัดสรร 0 22,000 8,000 8,000 
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 ตาราง ข  กําไรสุทธ ิ ดวงกมล ดุสิต เดนชาติ 

 กําไรท่ีจัดสรร 44,000    

 ดอกเบ้ียที่ให:     

  ดวงกมล (72,000 × 10%) (7,200) 7,200   

  ดุสิต (60,000 × 10%) (6,000)  6,000  

  เดนชาติ (78,000 × 10%) (7,800)   7,800 

 คงเหลือจัดสรร 23,000    

 เงินเดือนของดวงกมล (14,000) 14,000   

 คงเหลือจัดสรร 9,000    

 แบงเทากัน (9,000) 3,000 3,000 3,000 

 กําไรท่ีจัดสรร 0 24,200 9,000 10,800 

 

 

 ตาราง ค  กําไรสุทธ ิ ดวงกมล ดุสิต เดนชาติ 

 กําไรท่ีจัดสรร 58,000    

 ดอกเบ้ียที่ให:     

  ดวงกมล (106,200 × 10%) (10,620) 10,620   

  ดุสิต (63,000 × 10%) (6,300)  6,300  

  เดนชาติ (72,800 × 10%) (7,280)   7,280 

 คงเหลือจัดสรร 33,800    

 เงินเดือนของดวงกมล (14,000) 14,000   

 คงเหลือจัดสรร 19,800    

 แบงเทากัน (19,800) 6,600 6,600 6,600 

 กําไรท่ีจัดสรร 0 31,220 12,900 13,880 
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2. กําไรและยอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกตอง 

 

    25x6     25x 7     25x 8   
 กําไรสุทธิที่รายงาน  38,000 44,000 58,000 

 คาเสื่อมราคาที่บันทึกตํ่าไป   (4,000)   (4,000)   (4,000) 

 สินคาที่บันทึกตํ่าไป ณ วันที่ 31 ธค. 25x8       16,000 

 กําไรสุทธิที่ถูกตอง 34,000 40,000 70,000 

  ดวงกมล ดุสิต เดนชาติ รวม 

 ทุนตามบัญชี 137,420 67,900 94,680 300,000 

 จํานวนที่บันทึกตํ่าไป     1,332      1,334     1,334    4,000 

 ทุนที่ถูกตอง 138,752 69,234 96,014 304,000 

 

3. การแกไขในสมดุรายวันทั่วไป ณ วันที่ 1 มค.  25x9: 

 

 สินคา  16,000

             ทุนดวงกมล    1,332

             ทุนดุสิต 1,334

             ทุนเดนชาติ     1,334

   คาเสื่อมราคาสะสม   12,000

           (แกไขกําไรปกอนและปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสม) 

 

ขอสังเกต: เนื่องจากกําไรสวนที่เหลือถูกแบงเทาๆ กัน จึงไมจําเปนตองคํานวณการจัดสรรกําไรและยอด

คงเหลือของบัญชีทุนในแตละป  
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ขอ 12-6 

1. การตีราคาสินทรัพยใหมและการรับหุนสวนใหม (พอพิศ): 

 

 สินคา  10,000

 สินทรัพยถาวร - สุทธิ   15,000

 ต๋ัวเงินจาย   10,000

 คาความนิยม   75,000

   ลูกหนี้ - สุทธิ   5,000

   ทุนธิดา   63,000

   ทุนรัตน   42,000

(ตีราคาสินทรัพยและหนี้สินใหมและบันทึกคาความนิยมตามจํานวนเงินที่พอพิศจาย 150,000 บาทสําหรับ

สวนไดเสีย 40% ดังนั้นทุนรวม 375,000 บาท [150,000/.4] หัก (มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 

150,000 บาท บวกเงินลงทุนของพอพิศ 150,000 บาท) เทากับคาความนิยม 75,000 บาท 

 

 เงินสด 150,000

   ทุนพอพิศ 150,000

(บันทึกเงินลงทุนของพอพิศสําหรับสวนไดเสีย 40% ในทุนและกําไรของหางหุนสวน) 

 

2. หางหุนสวนธิดา รัตนและพอพิศ 

 งบดุล 

 ณ วันที่ 2 มกราคม 25x6 

 สินทรัพย 

  เงินสด 165,000

  ลูกหนี้ - สุทธิ   40,000

  สินคา   60,000

  สินทรัพยถาวร - สุทธิ  105,000

  คาความนิยม   75,000

  สินทรัพยรวม 445,000

 ทุน 

  เจาหนี้  30,000

  ต๋ัวเงินจาย (15%)   40,000

  ทุนธิดา (33.3%)  127,000

  ทุนรัตน (26.7%)   98,000

  ทุนพอพิศ (40%)  150,000

  ทุนรวม 445,000
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ขอ 12-7 

 

1. ปรัชญาขาย 1/2 ของสวนไดเสียใหแกทนงเปนเงิน 90,000 บาท 

 

 ยอดคงเหลือของบัญชีทุน (บาท): ทุนธันว  75,000

  ทุนพงษเทพ  100,000

  ทุนปรัชญา   62,500

  ทุนทนง   62,500

   ทุนรวม 300,000

 

กรณีนี้ไมตองตีราคาใหม การบันทึกรับหุนสวนใหมทําไดโดยโอน 1/2 ของทุนปรัชญาใหแกทนง โดยไมตอง

คํานึงถึงจํานวนเงินที่ทนงจายใหแกปรัชญา  

 

 ทุนปรัชญา 62,500

   ทุนทนง  62,500

  (รับนายทะนงเขามาเปนหุนสวนตามสวนไดเสีย 25%)  

 

2. ทนงลงทุน 75,000 บาทสําหรับสวนไดเสีย 25% และตีราคาสินทรัพยของหางหุนสวนใหม: 

 

 ยอดคงเหลือของบัญชีทุน (บาท): ทุนธันว  75,000

  ทุนพงษเทพ  100,000

  ทุนปรัชญา  125,000

  ทุนทนง  100,000

   ทุนรวม 400,000

 

เนื่องจากเงินลงทุนของทนง 75,000 บาท ตํ่ากวาทุนตามวิธีโบนัส [(300,000 + 75,000) × 25%] และ

ตองตีราคาสินทรัพยใหม คาความนิยมจะมอบใหแกหุนสวนใหม การบันทึกการรับทนงเขามาเปนหุนสวน

ใหม ทําไดดังนี้   

 

 เงินสด 75,000

 คาความนิยม  25,000

   ทุนทนง 100,000
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บันทึกสวนไดเสีย 25% ในหางหุนสวนและบันทึกคาความนิยม ดังนี้ : 

ทุนใหม = ทุนเดิม 300,000/.75 (สวนไดเสียทีค่งอยูของหุนสวนเดิม) = 400,000 บาท 

คาความนิยมของหุนสวนใหม  = ทุนใหม 400,000 บาท - (ทุนเดิม 300,000 บาท + ทุนใหม 75,000 

บาท) = 25,000 บาท 

 

3. ทนงลงทุน 80,000 บาทสําหรับสวนไดเสีย 20% ในหางหุนสวน และตีราคาสินทรัพยของหางหุนสวนใหม: 

 

 ยอดคงเหลือของบัญชีทุน (บาท): ทุนธันว  80,000

   ทุนพงษเทพ  105,000

  ทุนปรัชญา  135,000

  ทุนทนง   80,000

   ทุนรวม 400,000

 

เนื่องจากเงินลงทุนของทนง 80,000 บาทมากกวาทุนทางดานเครดิตตามวิธีโบนัส [(300,000 + 80,000) 

× 20%] และตองตีราคาสินทรัพยใหม คาความนิยมใหแกหุนสวนเดิม การบันทึกบัญชีทําไดดังนี้: 

 

 คาความนิยม 20,000

   ทุนธันว   5,000

   ทุนพงษเทพ    5,000

   ทุนปรัชญา   10,000

 

บันทึกคาความนิยมและปรับปรุงบัญชีทุนของหุนสวน: 

ทุนใหม = เงินลงทุนของทนง 80,000 บาท /20% = 400,000 บาท 

คาความนิยมของหุนสวนเดิม = 400,000 บาท-380,000 บาท (ทุนเดิม + เงินลงทุนใหม) = 

20,000 บาท 

 

 เงินสด 80,000

   ทุนทนง  80,000

(บันทึกรับทนงเปนหุนสวนใหมซึ่งมสีวนไดเสยี 20% เปนเงิน 80,000 บาท) 
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4. ทนงลงทุน 90,000 บาทสําหรับสวนไดเสีย 30% ในหางหุนสวนและไมตีราคาสินทรัพยของหางหุนสวนใหม: 

 

 ยอดคงเหลือของบัญชีทุน (บาท): ทุนธันว  68,250

  ทุนพงษเทพ   93,250

  ทุนปรัชญา  111,500

  ทุนทนง  117,000

   ทุนรวม 390,000

 

เนื่องจากเงินลงทุนของทนง 90,000 บาทสําหรับสวนไดเสีย 30% นอยกวาทุน [(300,000 + 90,000) × 

30%] และไมมีการบันทึกคาความนิยม ทนงไดรับโบนัส การบันทึกบัญชีทําไดดังนี้: 

 

 เงินสด 90,000

 ทุนธันว   6,750

 ทุนพงษเทพ   6,750

 ทุนปรัชญา  13,500

   ทุนทนง 117,000

(บันทึกเงินลงทุนของทนง  90,000  บาทสําหรับสวนไดเสีย 30% แลใหโบนัสแกทนงเปนเงิน 27,000 

บาท [ทุนรวม 390,000 บาท × 30%]-เงินลงทุน 90,000 บาท) 

 

ขอ 12-8 

 

1. วุฒิจายเงินสด 450,000 บาทใหแกไทยและทุนโดยตรงสําหรับสวนไดเสีย 40% ของแตละคน และใชวิธี

โบนัส  

 

 ทุนไทย 200,000

 ทุนทนุ  112,000

   ทุนวุฒิ 312,000

           (ทุนเดิม 780,000 บาท × 40% = 312,000 บาท) 

 

2. วุฒิจายเงินสด 600,000 บาทใหแกไทยและทุนโดยตรงสําหรับสวนไดเสีย 40% ของแตละคน และบันทึก

คาความนิยม  

 

 คาความนิยม 720,000

   ทุนไทย 360,000

   ทุนทนุ  360,000

        (คาความนิยม = จํานวนเงินที่จายใหแกหุนสวนเดิม 600,000/.4-ทุนเดิม 780,000 บาท = 720,000 บาท) 
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 ทุนไทย 344,000

 ทุนทนุ  256,000

   ทุนวุฒิ 600,000

ทุนไทย = (500,000 + 360,000) × .4 

ทุนทนุ = (280,000 + 360,000) × .4 

 

3. วุฒิลงทุน 450,000 บาทในหางหุนสวนสําหรับสวนไดเสีย 40% และบันทึกคาความนิยม  

 

 เงินสด 450,000

 คาความนิยม   70,000

   ทุนวุฒิ 520,000

ทุนใหม = ทุนเดิม 780,000/.6 = 1,300,000 บาท 

คาความนิยม = ทุนใหม 1,300,000 บาท - ทุนเดิม 780,000 บาท + เงินลงทุนใหม 450,000 

บาท = 70,000 บาท 

 

4. วุฒิลงทุน 600,000 บาทในหางหุนสวนสําหรับสวนไดเสีย 40% และบันทึกคาความนิยม 

 

 คาความนิยม 120,000

   ทุนไทย  60,000

   ทุนทนุ   60,000

ทุนรวม = เงินลงทุนใหม 600,000/.4 = 1,500,000 บาท 

คาความนิยม  = 1,500,000 บาท-1,380,000 บาท  (ทุนเดิม 780,000 บาท และเงินลงทุน

ใหม 600,000 บาท) =  120,000 บาท 

 

 เงินสด 600,000

   ทุนวุฒิ 600,000

(บันทึกการลงทุนของหุนสวนใหม) 
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ขอ 12-9 

 

1. ไมตีราคาสินทรัพยของหางหุนสวนใหม  

 

ขอเสนอที่ 1:  นาย ง ซื้อ 1/2 ของทุนนาย ก จากนาย ก  

 ทุน ก  37,500

   ทุน ง 37,500

(บันทึกการรับนาย ง เขามาเปนหุนสวนใหมสําหรับสวนไดเสีย 1/4 ในทุนและกําไร โดยนาย ง ซื้อสวนได

เสีย 1/2  ของนาย ก จากนาย ก โดยตรง ทุนของนาย ง เทากับทุนที่โอนจากนาย ก [75,000 × 50%]) 

 

ขอเสนอที่ 2: นาย ง ซื้อ 1/4 ของทุนของหุนสวนแตละคน 

 ทุน ก  18,750

 ทุน ข  12,500

 ทุน ค   6,250

   ทุน ง  37,500

(บันทึกการรับนาย ง เขามาเปนหุนสวนโดยนาย ง ซื้อ 1/4 ของทุนและกําไรในอนาคตของหุนสวนแตละคน  

  ทุนของนาย ง เทากับทุนที่โอนมาจากหุนสวนแตละคน: [75,000 × 25%] + [50,000 × 25%] +  

  [25,000 × 25%]) 

 

ขอเสนอที่ 3:   ง ลงทุนดวยเงินสดในหางหุนสวนสําหรับสวนไดเสีย 1/4  

 เงินสด 55,000

   ทุน ก   1,875

   ทุน ข   1,125

   ทุน ค     750

   ทุน ง  51,250

(บันทึกเงินลงทุน 55,000 บาทของนาย ง สําหรับสวนไดเสีย 1/4 ในทุนและกําไรในอนาคต ทุนรวมเทากับ 

  150,000 บาท + 55,000 บาท สวนของทุนนาย ง เทากับ 51,250 บาท [ทุนรวม 205,000 บาท × 

  25%]  โบนัสที่จายใหแกหุนสวนเดิม = เงินลงทุนของนาย  ง 55,000 บาทหักดวยทุนของนาย ง 51,250 

  บาท  = 3,750 บาท) 
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2. ตีราคาสินทรัพยของหางหุนสวนใหม  

 

ขอเสนอที่ 1:  นาย ง ซื้อ 1/2 ของทุนนาย ก จากนาย ก  

 คาความนิยม 90,000

   ทุน ก  45,000

   ทุน ข  27,000

   ทุน ค  18,000

(บันทึกคาความนิยมตามจํานวนเงินที่นาย ง จายสําหรับสวนไดเสีย 1/4 ในทุนและกําไร ทุนรวมเทากับ   

240,000 บาท [60,000/25%]  คาความนิยม 90,000 บาทเทากับทุนรวม 240,000 บาทหักทุนที่บันทึก 

150,000 บาท) 

 

 ทุน ก  60,000

   ทุน ง 60,000

(บันทึกนาย ง ซื้อสวนไดเสีย 1/2 ของนาย ก)  

 

ขอเสนอที่ 2:   นาย ง ซื้อ 1/4 ของทุนของหุนสวนแตละคน  

 คาความนิยม 30,000

   ทุน ก  15,000

   ทุน ข   9,000

   ทุน ค   6,000

(บันทึกคาความนยิมตามจํานวนเงินที่นาย ง จายสําหรับ 1/4 ของทุนและกําไรของหุนสวนแตละคน ทุนรวม

เทากับ 180,000 (45,000/25%) คาความนิยม 30,000 บาท เทากับ ทุนรวม 180,000 บาทหักดวยทุน

ที่บันทึก 150,000 บาท)  

 

 ทุน ก  22,500

 ทุน ข  14,750

 ทุน ค   7,750

   ทุน ง 45,000

(บันทึกการรับนาย ง เปนหุนสวนที่มีสวนไดเสีย 1/4 ในทนุและกําไร ทุนของนาย ง เทากับ ทุนที่โอนให

ภายหลังการตีราคาใหม : [90,000 × 25%] + [59,000 × 25%] + [31,000 × 25%]) 
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ขอเสนอที่ 3:   นาย ง ลงทุนดวยเงินสดเพื่อซื้อสวนไดเสีย 1/4 ของหางหุนสวน  

 คาความนิยม 15,000

   ทุน ก   7,500

   ทุน ข   4,500

   ทุน ค   3,000

(บันทึกคาความนิยมตามจํานวนเงินลงทุนของนาย ง 55,000 บาทสําหรับสวนไดเสีย 1/4 ในทุนและกําไร

ของหางหุนสวน คาความนิยม 15,000 บาท = ทุนรวม 220,000 บาท - [ทุนที่บันทึก 150,000 บาท + 

เงินลงทุน 55,000 บาท]) 

 

 เงินสด 55,000

   ทุน ง 55,000

(บันทึกเงินลงทุนของนาย ง จํานวน 55,000 บาท สําหรับสวนไดเสีย 1/4 ในทุนและกําไร ทุนรวมเทากับ  

  220,000 บาท; ทุนของนาย ง เทากับ  55,000 บาท (220,000 × 25%) 

 

 

 

*********** 

 


