
เฉลยบทที ่12 

หา้งหุน้ส่วน-การจดัตั้ง การดําเนนิงานและการเปลีย่นแปลงส่วน

ไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

(Partnerships-Formation, Operations, and Changes in 

Ownership Interests) 

ขอ้ 12-1  

 

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

ปรับปรงุทุน: เงนิลงทนุเพ่ิมหักถอนใช้       

         396,000 

(4,000) 

ทนุปลายงวด                    

กาํไรสทุธ ิ         85,000 

(481,000) 

 

อัมพร กร และสรวฒุ ิ

งบทุนของหา้งหุน้ส่วน 

สาํหรับปีสิ้ นสุด 31 ธันวาคม 25x6 

 อมัพร กร สรวฒิุ รวม 

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

บวก: เงินลงทนุเพ่ิม   20,000 20,000 

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

   ทนุชาํระแลว้ (สทุธิ) 57,000 73,500 265,500 396,000 

ปันสว่นกาํไร (ดตูาราง) 24,200 24,200 36,600 85,000 

ทนุปลายงวด (31 ธนัวาคม) 81,200 97,700 302,100 481,000 
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ตารางแสดงการจดัสรร 

 อัมพร กร สรวฒุิ รวม 

กาํไรทีจ่ะจดัสรร    85,000 

เงินเดือน 12,000 12,000  (24,000) 

คงเหลือจดัสรร    61,000 

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

ปันสว่นกาํไร 24,200 24,200 36,600 0 

 

ขอ้ 12-2 

1. 

หา้งหุน้ส่วนสริิพร สุธี และ วทิศัน์ 

งบดุล 

ณ วนัที ่2 มกราคม 25x6 

เงินสด (20,000+95,000)   115,000 บาท 

ลกูหน้ี-สทุธิ   100,000  

สินคา้   200,000  

สินทรพัยถ์าวร-สทุธิ(120,000+120,000)   240,000  

ค่าความนิยม   
ก 

40,000 

 รวมสินทรพัย ์   695,000  

เจา้หน้ี   50,000  

ทุนสิริพร (สว่นไดเ้สีย 1/3)     

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

ทุนสธุี (สว่นไดเ้สีย 1/3)     

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

ทุนวทิศัน์ (สว่นไดเ้สีย 1/3)   
ค 215,000 

     รวมสว่นของทนุ   695,000  

ก สว่นของวทิศัน์ 215,000 ÷ 1/3  =  645,000 บาท = ทนุรวม 

  645,000 บาท - FV ของสนิทรัพยเ์ดมิ 605,000 บาท + เงนิลงทนุของวทิศัน์ = ค่าความนิยม 40,000 บาท 

  ค่าความนิยม 40,000 บาท แบ่งเทา่กนัระหว่างสริิพร และ สธุ ี
ข ตรีาคาสนิทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุตธิรรม (170,000 บาท แบ่งเทา่กนัระหว่างสริิพร และสธุ)ี 
ค เงนิลงทนุของวทิศัน์ (เงนิสด 95,000 บาท+อาคาร 120,000 บาท) = 215,000 บาท 



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-3 

 

2.  

หา้งหุน้ส่วนสริิพร สุธี และ วทิัศน์ 

งบดุล 

ณ วนัที ่2 มกราคม 25x6 

เงินสด (20,000+95,000)   115,000 บาท 

ลกูหน้ี-สทุธิ   100,000  

สินคา้   200,000  

สินทรพัยถ์าวร-สทุธิ(100,000+120,000)    220,000 

 รวมสินทรพัย ์   485,000  

เจา้หน้ี   50,000  

ทุ สิริพร (สว่นไดเ้สีย 1/3)     

   (120,000+35,000ก)   155,000  

ทุนสธุี (สว่นไดเ้สีย 1/3)     

  (100,000+35,000ก)   135,000  

ทุนวทิศัน์ (สว่นไดเ้สีย 1/3)   
ข 145,000 

     รวมสว่นของทนุ   485,000  

 
ก วทิศัน์จ่ายโบนัสให้สริิพร และ สุธี เนื่องจากเงินลงทุนของเขา 215,000 บาท (เงินสด 95,000 บาทและอาคาร  120,000 

บาท) มคีา่มากกว่าสว่นได้เสยี 1/3 ในราคาตามบญัชีของสนิทรัพยร์วม (215,000+220,000) โบนัส 70,000 บาท จะจัดสรร

ให้กบัสริิพรและสธุเีทา่กนัตามอตัราสว่นแบ่งกาํไร การบนัทกึบญัชีเพ่ือรับวทิศัน์เข้ามาเป็นหุ้นสว่น มดีงัน้ี 

 เงนิสด ......................................................................................... 95,000 

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

 ทุนวทิศัน์ ........................................................................................... 145,000 

 ทุนสริิพร ............................................................................................. 35,000 

 ทุนสธุ ี.................................................................................................. 35,000 

 
ข เงนิลงทนุของวทิศัน์ (เงนิสด 95,000 บาท และอาคาร  120,000 บาท) = 215,000 บาท 

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

  วทิศัน์ได้รับสว่นได้เสยี 1/3 หรือ 145,000 บาท 
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ขอ้ 12-3 

 

หา้งหุน้ส่วน ลกูแกว้และพชินี 

ตารางการจดัสรรกาํไรของสาํหรับปี 25x6 (บาท) 

 

  ลูกแกว้ พชินี รวม 

กาํไรสทุธทิี่จะแบ่ง 210,000    

ดอกเบี้ยที่ให้ (18,000) 8,000 10,000 18,000 

สว่นแบ่งที่เหลอื 192,000    

เงนิเดอืนที่จ่ายให้ลกูแก้ว (24,000) 24,000  24,000 

สว่นแบ่งที่เหลอื 168,000    

จ่ายโบนัสให้ลูกแก้ว     

  B = .2(168,000 - B)     

  1.2B = 33,600     

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

สว่นแบ่งที่เหลอื 140,000    

แบ่งเทา่ ๆ กนั  (140,000) 70,000 70,000 140,000 

กาํไรที่แบ่ง  0 130,000 80,000 210,000 

 

ขอ้ 12-4  
1. ตารางแบ่งกาํไร 

   วรภพ  วีณา   วิมลศิริ 

 ขาดทนุสทุธสิาํหรับปี 25x6 (12,000)    

 เงนิเดอืนของวรภพ (10,000)  10,000   

 ขาดทุนที่จะแบ่ง (22,000)    

 ดอกเบี้ยที่ให้ :     

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

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

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

 ขาดทุนที่แบ่ง (49,000)    

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

 ขาดทนุที่แบ่ง  0   1,300   (4,700)   (8,600) 



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-5 

 

2. หา้งหุน้ส่วนวรภพ วณีาและวมิลศิริ 

 งบทุน 

 สาํหรับปีสิ้ นสุด 31 ธันวาคม 25x6 

  

  วรภพ วีณา วิมลศิริ รวม 

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

 บวก: เงนิลงทนุเพ่ิมเตมิ            30,000   20,000   50,000 

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

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

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

 ทนุที่ชาํระแล้วสทุธ ิ   52,000  120,000  120,000  292,000 

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

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

 

3. บนัทกึรายการแก้ไข: 
 

 ทนุวมิลศริิ 1,200  

   ทนุวรภพ  1,100 

   ทุนวณีา     100 

            
แก้ไขบัญชีทุนสาํหรับข้อผดิพลาดในการปันสว่นขาดทนุ: 

 

  วรภพ วณีา 

 

วมิลศริิ 

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

 หัก: การปันสว่นขาดทนุที่แท้จริง     (200)   4,800 

 

  7,400 

การปรับปรงุ  1,100    100  (1,200) 
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ขอ้ 12-5 

1. การคาํนวณยอดคงเหลอืของบญัชีทนุ: 

  ดวงกมล ดุสิต เด่นชาติ รวม 

      

 ทุน ณ 2 มค. 25x6 30,000 30,000 30,000 90,000 

 บวก: ลงทนุสาํหรับปี 25x6   5,000 5,000 

 หัก: ถอนใช้สาํหรับปี 25x6 (5,000) (4,000)  (9,000) 

 ทนุที่ชาํระแล้วสทุธ ิ 25,000 26,000 35,000 86,000 

 จดัสรรกาํไร — ตาราง ก 11,000 4,000 4,000 19,000 

 ทุน ณ 31 ธค. 25x6 36,000 30,000 39,000 105,000 

 บวก: ลงทนุสาํหรับปี 25x7 5,000   5,000 

 หัก: ถอนใช้สาํหรับปี 25x7  (3,000) (8,000) (11,000) 

 ทนุที่ชาํระแล้วสทุธ ิ 41,000 27,000 31,000 99,000 

 จดัสรรกาํไร — ตาราง ข 12,100 4,500 5,400 22,000 

 ทุน ณ 31 ธค. 25x7 53,100 31,500 36,400 121,000 

 บวก: ลงทนุสาํหรับปี 25x8   6,000 6,000 

 หัก: ถอนใช้สาํหรับปี 25x8  (4,000) (2,000) (6,000) 

 ทนุที่ชาํระแล้วสทุธ ิ 53,100 27,500 40,400 121,000 

 จดัสรรกาํไร — ตาราง ค 15,610 6,450 6,940 29,000 

 ทุน ณ 1 มค. 25x9 68,710 33,950 47,340 150,000 

 

 ตาราง ก กาํไรสุทธิ ดวงกมล ดุสิต เด่นชาติ 

 กาํไรที่จดัสรร 19,000    

 ดอกเบี้ยที่จดัให้:     

  ดวงกมล (30,000 × 10%) (3,000) 3,000   

  ดุสติ (30,000 × 10%) (3,000)  3,000  

  เด่นชาติ (30,000 × 10%) (3,000)   3,000 

 ที่เหลือจัดสรร 10,000    

 เงนิเดอืนของดวงกมล (7,000) 7,000   

 ที่เหลือจัดสรร 3,000    

 แบ่งเทา่กนั (3,000) 1,000 1,000 1,000 

 กาํไรที่จดัสรร 0 11,000 4,000 4,000 



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-7 

 

 ตาราง ข  กาํไรสุทธิ ดวงกมล ดุสิต เด่นชาติ 

 กาํไรที่จดัสรร 22,000    

 ดอกเบี้ยที่จดัให้:     

  ดวงกมล (36,000 × 10%) (3,600) 3,600   

  ดุสติ (30,000 × 10%) (3,000)  3,000  

  เด่นชาติ (39,000 × 10%) (3,900)   3,900 

 ที่เหลือจัดสรร 11,500    

 เงนิเดอืนของดวงกมล (7,000) 7,000   

 ที่เหลือจัดสรร 4,500    

 แบ่งเทา่กนั (4,500) 1,500 1,500 1,500 

 กาํไรที่จดัสรร 0 12,100 4,500 5,400 

 

 

 ตาราง ค  กาํไรสุทธิ ดวงกมล ดุสิต เด่นชาติ 

 กาํไรที่จดัสรร 29,000    

 ดอกเบี้ยที่จัดให้:     

  ดวงกมล (53,100 × 10%) (5,310) 5,310   

  ดุสติ (31,500 × 10%) (3,150)  3,150  

  เด่นชาติ (36,400 × 10%) (3,640)   3,640 

 ที่เหลือจัดสรร 16,900    

 เงนิเดอืนของดวงกมล (7,000) 7,000   

 ที่เหลือจัดสรร 9,900    

 แบ่งเทา่กนั (9,900) 3,300 3,300 3,300 

 กาํไรที่จดัสรร 0 15,610 6,450 6,940 
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2. กาํไรที่ถูกต้องและยอดคงเหลอืของบญัชีทนุ: 

    25x6     25x 7     25x 8   
 กาํไรสทุธทิี่รายงาน  19,000 22,000 29,000 

 ค่าเสือ่มราคาตํ่าไป   (2,000)   (2,000)   (2,000) 

   สนิค้าที่ตํ่าไป ณ วนัที่ 31 ธค. 25x8       8,000 

 กาํไรสทุธทิี่ถูกต้อง 17,000 20,000 35,000 

  ดวงกมล ดุสติ เด่นชาติ รวม 

 ทุนตามบัญชี 68,710 33,950 47,340 150,000 

 จาํนวนที่ตํ่าไป     666      667     667    2,000 

 ทุนที่ถูกต้อง 69,376 34,617 48,007 152,000 

 

3. การแก้ไขในสมุดรายวนัทั่วไป ณ วนัที่ 1 มค.  25x9: 
 

 สนิค้า  8,000  

             ทนุดวงกมล     666 

             ทุนดุสติ        667 

             ทนุเด่นชาติ        667 

   ค่าเสือ่มราคาสะสม    6,000 

           (แก้ไขกาํไรปีก่อนและปรับปรงุค่าเสือ่มราคาสะสม) 
 

ข้อสงัเกต: เน่ืองจากกาํไรสว่นที่เหลอืถูกแบ่งเทา่ๆ กนั จงึไม่จาํเป็นต้องคาํนวณการจดัสรรกาํไรใหม่และยอด

คงเหลอืของบญัชีทนุสาํหรับสามปี  



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-9 

 

ขอ้ 12-6 

1. การตรีาคาสนิทรัพยใ์หม่และการรับหุ้นสว่นใหม่ (พอพิศ): 

 สนิค้า  10,000  

 สนิทรัพยถ์าวร — สทุธ ิ   15,000  

 ตัว๋เงนิจ่าย   10,000  

 ค่าความนิยม   75,000  

   ลกูหน้ี — สทุธ ิ    5,000 

   ทนุธดิา    63,000 

   ทนุรัตน์    42,000 

(ตรีาคาสนิทรัพย์และหน้ีสนิใหม่และบนัทกึค่าความนิยมตามจาํนวนเงนิที่พอพิศจ่าย 150,000 บาทสาํหรับ

สว่นได้เสยี 40% ดงัน้ันทนุรวม 375,000 บาท [150,000/.4] หัก (มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์สทุธ ิ150,000 

บาท บวกเงนิลงทนุของพอพิศ 150,000 บาท) เทา่กบัค่าความนิยม 75,000 บาท 

 เงนิสด 150,000  

   ทนุพอพิศ  150,000 

(บนัทกึเงนิลงทนุของพอพิศสาํหรับสว่นได้เสยี 40% ในทนุและกาํไรของห้างหุ้นสว่น) 

2. หา้งหุน้ส่วนธิดา รัตน์และพอพศิ 

 งบดุล 

 ณ วนัที ่2 มกราคม 25x6 

 สนิทรัพย ์  

  เงนิสด 165,000 

  ลกูหน้ี  — สทุธ ิ   40,000 

  สนิค้า   60,000 

  สนิทรัพยถ์าวร — สทุธ ิ  105,000 

  ค่าความนิยม   75,000 

  สนิทรัพยร์วม 445,000 

 ทุน  

  เจ้าหน้ี  30,000 

  ตัว๋เงนิจ่าย (15%)   40,000 

  ทนุธดิา (33.3%)  127,000 

  ทนุรัตน์ (26.7%)   98,000 

  ทนุพอพิศ (40%)  150,000 

  ทนุรวม 445,000 



12-10    เฉลยการบัญชีข้ันกลาง II 

 

ขอ้ 12-7 

 

1. ปรัชญาขาย 1/2 ของสว่นได้เสยีให้แก่ทนงเป็นเงนิ 90,000 บาท 
 

 ยอดคงเหลือของบญัชีทนุ: ทนุธนัว ์  75,000 

  ทุนพงษ์เทพ  100,000 

  ทุนปรัชญา   62,500 

  ทนุทนง   62,500 

   ทนุรวม 300,000 

 

กรณน้ีีไม่ต้องตรีาคาใหม่ การบนัทกึรับหุ้นสว่นใหม่ทาํได้โดยโอน 1/2 ของทนุปรัชญาให้แก่ทนง โดยไม่ต้อง

คาํนึงถงึจาํนวนเงนิที่ทนงจ่ายให้แก่ปรัชญา  

 

 ทนุปรัชญา 62,500  

   ทนุทนง   62,500 

 

  (รับนายทะนงเข้ามาเป็นหุ้นสว่นตามสว่นได้เสยี 25%)  
 
2. ทนงลงทนุ 75,000 บาทสาํหรับสว่นได้เสยี 25% และตรีาคาสนิทรัพยใ์หม่: 
 

 ยอดคงเหลือของบญัชีทุน: ทนุธนัว ์  75,000 

  ทุนพงษ์เทพ  100,000 

  ทุนปรัชญา  125,000 

  ทนุทนง  100,000 

   ทนุรวม 400,000 

 

เน่ืองจากเงนิลงทนุของทนง 75,000 บาท ตํ่ากว่ายอดเครดติทนุตามวธิโีบนัส [(300,000 + 75,000) × 25%] 

และต้องตรีาคาสนิทรัพยใ์หม่ ค่าความนิยมให้แก่หุ้นสว่นใหม่ การบนัทกึการรับทนงเข้ามาเป็นหุ้นสว่นใหม่ 

ทาํได้ดงัน้ี   

 

 เงนิสด 75,000  

 ค่าความนิยม  25,000  

   ทนุทนง  100,000 

 



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-11 

 

บนัทกึสว่นได้เสยี 25% ในห้างหุ้นสว่นและบนัทกึค่าความนิยม ดงัน้ี : 

ทนุใหม่ = ทุนเดมิ 300,000/.75 (สว่นได้เสยีหุ้นสว่นเดมิ) = 400,000 บาท 

ค่าความนิยมให้แก่หุ้นส่วนใหม่  = ทนุใหม่ 400,000 บาท - (ทุนเดมิ 300,000 บาท + ทนุใหม่ 75,000 บาท) = 

25,000 บาท 

 

3. ทนงลงทนุ 80,000 บาทสาํหรับสว่นได้เสยี 20% ในห้างหุ้นสว่น และตรีาคาสนิทรัพยใ์หม่: 
 

 ยอดคงเหลือของบญัชีทุน: ทนุธนัว ์  80,000 

  ทุนพงษ์เทพ  105,000 

  ทุนปรัชญา  135,000 

  ทนุทนง   80,000 

   ทนุรวม 400,000 

 

เน่ืองจากเงนิลงทนุของทนง 80,000 บาทมากกว่าทุนทางด้านเครดติตามวธิโีบนัส [(300,000 + 80,000) × 

20%] และต้องตรีาคาสนิทรัพยใ์หม่ ค่าความนิยมให้แก่หุ้นสว่นเดมิ การบนัทกึบญัชีทาํได้ดงัน้ี: 

 

 ค่าความนิยม 20,000  

   ทนุธนัว ์    5,000 

   ทุนพงษ์เทพ     5,000 

   ทุนปรัชญา    10,000 

 

บันทกึค่าความนิยมและปรับปรงุบัญชีทุนของหุ้นสว่น: 

ทนุใหม่ = เงนิลงทนุของทนง 80,000 บาท /20% = 400,000 บาท 

ค่าความนิยมให้แก่หุ้นสว่นเดมิ = 400,000 บาท-ทุนเดมิ 380,000 บาท + เงนิลงทนุใหม่ = 20,000 

บาท 

 

 เงนิสด 80,000  

   ทนุทนง   80,000 

(บนัทกึรับทนงเป็นหุ้นสว่นใหม่ที่มสีว่นได้เสยี 20% เป็นเงนิ 80,000 บาท) 
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4. ทนงลงทนุ 90,000 บาทสาํหรับสว่นได้เสยี 30% ในห้างหุ้นสว่นและไม่ตรีาคาสนิทรัพยใ์หม่: 
 

 ยอดคงเหลือของบญัชีทุน: ทนุธนัว ์  68,250 

  ทุนพงษ์เทพ   93,250 

  ทุนปรัชญา  111,500 

  ทนุทนง  117,000 

   ทนุรวม 390,000 

 

เน่ืองจากเงนิลงทนุของทนง 90,000 บาทสาํหรับสว่นได้เสยี 30% น้อยกว่าทนุด้านเครดติ [(300,000 + 90,000) 

× 30%] และไม่มีการบันทกึค่าความนิยม ทนงได้รับโบนัส การบันทกึบัญชีทาํได้ดงัน้ี: 

 

 เงนิสด 90,000  

 ทนุธนัว ์   6,750  

 ทุนพงษ์เทพ   6,750  

 ทุนปรัชญา  13,500  

   ทนุทนง  117,000 

(บนัทกึเงนิลงทนุของทนง  90,000  บาทสาํหรับสว่นได้เสยี 30% แลให้โบนัสแก่ทะนงเป็นเงนิ 27,000 บาท 

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

 
ขอ้ 12-8 

 

1. วฒิุจ่ายเงนิสด 450,000 บาทให้แก่ไทยและทนุโดยตรงสาํหรับสว่นได้เสยี 40% ของแต่ละคน และใช้วธิโีบนัส  
 

 ทุนไทย 200,000  

 ทุนทนุ  112,000  

   ทนุวฒิุ  312,000 

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

2. วฒิุจ่ายเงนิสด 600,000 บาทให้แก่ไทยและทุนโดยตรงสาํหรับส่วนได้เสยี 40% ของแต่ละคน และบนัทกึค่า

ความนิยม  

 ค่าความนิยม 720,000  

   ทุนไทย  360,000 

   ทุนทนุ   360,000 

(ค่าความนิยม = จาํนวนเงนิที่จ่ายให้แก่หุ้นสว่นเดมิ 600,000/.4-ทุนที่มี 780,000 บาท = 720,000) 



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-13 

 

 ทุนไทย 344,000  

 ทุนทนุ  256,000  

   ทนุวฒิุ  600,000 

ทุนไทย = (500,000 + 360,000) × .4 

ทนุทนุ = (280,000 + 360,000) × .4 

 

3. วฒิุลงทุน 450,000 บาทในห้างหุ้นสว่นสาํหรับสว่นได้เสยี 40% และบนัทกึค่าความนิยม  

 

 เงนิสด 450,000  

 ค่าความนิยม   70,000  

   ทนุวฒิุ  520,000 

ทนุใหม่ = ทุนเดมิ 780,000/.6 = 1,300,000 บาท 

ค่าความนิยม = ทนุใหม่ 1,300,000 บาท - ทุนเดมิ 780,000 บาท + เงนิลงทนุใหม่ 450,000 บาท = 

70,000 บาท 

 

4. วฒิุลงทุน 600,000 บาทในห้างหุ้นสว่นสาํหรับสว่นได้เสยี 40% และบนัทกึค่าความนิยม 

 

 ค่าความนิยม 120,000  

   ทุนไทย   60,000 

   ทุนทนุ    60,000 

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

ค่าความนิยม  = 1,500,000 บาท-ทนุเดมิและเงนิลงทนุใหม่  1,380,000 บาท = 120,000 บาท 

 

 เงนิสด 600,000  

   ทนุวฒิุ  600,000 

(บนัทกึการลงทนุของหุ้นสว่นใหม่) 
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ขอ้ 12-9 

 

1. ไม่ตีราคาสินทรพัยข์องหา้งหุน้ส่วนใหม่  

 

ขอ้เสนอที ่1:  นาย ง ซื้อ 1/2 ของทนุนาย ก จากนาย ก  

 ทนุ ก  37,500  

   ทนุ ง  37,500 

(บนัทกึการรับนาย ง เข้ามาเป็นหุ้นสว่นใหม่สาํหรับสว่นได้เสยี 1/4 ในทนุและกาํไร โดยนาย ง ซื้อสว่นได้เสยี 

1/2  ของนาย ก จากนาย ก โดยตรง ทนุของนาย ง เทา่กบัทนุที่โอนจากนาย ก [75,000 × 50%]) 

 

ขอ้เสนอที ่2:  นาย ง ซื้อ 1/4 ของทนุของหุ้นสว่นแต่ละคน 

 ทนุ ก  18,750  

 ทนุ ข  12,500  

 ทนุ ค   6,250  

   ทนุ ง   37,500 

(บนัทกึการรับนาย ง เข้ามาเป็นหุ้นสว่นโดยนาย ง ซื้อ 1/4 ของทนุและกาํไรในอนาคตของหุ้นสว่นแต่ละคน  

  ทนุของนาย ง เทา่กบัทนุที่โอนมาจากหุ้นสว่นแต่ละคน: [75,000 × 25%] + [50,000 × 25%] +  

  [25,000 × 25%]) 

 

ขอ้เสนอที ่3:   ง ลงทนุด้วยเงนิสดในห้างหุ้นสว่นสาํหรับสว่นได้เสยี 1/4  

 เงนิสด 55,000  

   ทนุ ก    1,875 

   ทนุ ข    1,125 

   ทนุ ค      750 

   ทนุ ง   51,250 

(บนัทกึเงนิลงทนุ 55,000 บาทของนาย ง สาํหรับสว่นได้เสยี 1/4 ในทนุและกาํไรในอนาคต ทนุรวมเทา่กบั 

  150,000 บาท + 55,000 บาท สว่นของทนุนาย ง เท่ากบั 51,250 บาท [ทุนรวม 205,000 บาท × 

  25%]  โบนัสที่จ่ายให้แก่หุ้นส่วนเดมิ = เงนิลงทนุของนาย  ง 55,000 บาทหักด้วยทนุของนาย ง 51,250 

  บาท  = 3,750 บาท) 

 

 



ห้างหุ้นส่วน-การจัดตั้ง การดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ  12-15 

 

2. ตีราคาสินทรพัยข์องหา้งหุน้ส่วนใหม่  

 

ขอ้เสนอที ่1:   นาย ง ซื้อ 1/2 ของทนุนาย ก จากนาย ก  

 ค่าความนิยม 90,000  

   ทนุ ก   45,000 

   ทนุ ข   27,000 

   ทนุ ค   18,000 

(บนัทกึค่าความนิยมตามจาํนวนเงนิที่นาย ง จ่ายสาํหรับสว่นได้เสยี 1/4 ในทนุและกาํไร ทุนรวมเท่ากบั   

240,000 บาท [60,000/25%]  ค่าความนิยม 90,000 บาทเทา่กบัทนุรวม 240,000 บาทหักทุนที่บันทกึ 150,000 

บาท) 

 

 ทนุ ก  60,000  

   ทนุ ง  60,000 

(บนัทกึนาย ง ซื้อสว่นได้เสยี 1/2 ของนาย ก)  

 

ขอ้เสนอที ่2:   นาย ง ซื้อ 1/4 ของทนุของหุ้นสว่นแต่ละคน  

 ค่าความนิยม 30,000  

   ทนุ ก   15,000 

   ทนุ ข    9,000 

   ทนุ ค    6,000 

(บนัทกึค่าความนิยมตามจาํนวนเงนิที่นาย ง จ่ายสาํหรับ 1/4 ของทนุและกาํไรของหุ้นสว่นแต่ละคน ทนุรวม

เทา่กบั 180,000 (45,000/25%) ค่าความนิยม 30,000 บาท เท่ากบั ทุนรวม 180,000 บาทหักด้วยทุนที่บันทกึ 

150,000 บาท)  

 

 ทนุ ก  22,500  

 ทนุ ข  14,750  

 ทนุ ค   7,750  

   ทนุ ง  45,000 

(บนัทกึการรับนาย ง เป็นหุ้นสว่นที่มสีว่นได้เสยี 1/4 ในทนุและกาํไร ทนุของนาย ง เทา่กบั ทนุที่โอนให้

ภายหลงัการตรีาคาใหม่ : [90,000 × 25%] + [59,000 × 25%] + [31,000 × 25%]) 
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ขอ้เสนอที ่3:   นาย ง ลงทนุด้วยเงนิสดเพ่ือซื้อสว่นได้เสยี 1/4 ของห้างหุ้นสว่น  

 ค่าความนิยม 15,000  

   ทนุ ก    7,500 

   ทนุ ข    4,500 

   ทนุ ค    3,000 

(บนัทกึค่าความนิยมตามจาํนวนเงนิลงทนุของนาย ง 55,000 บาทสาํหรับสว่นได้เสยี 1/4 ในทนุและกาํไรของ

ห้างหุ้นสว่น ค่าความนิยม 15,000 บาท = ทุนรวม 220,000 บาท - [ทุนที่บันทกึ 150,000 บาท + เงนิลงทุน 

55,000 บาท]) 

 

 เงนิสด 55,000  

   ทนุ ง  55,000 

(บนัทกึเงนิลงทนุของนาย ง จาํนวน 55,000 บาท สาํหรับสว่นได้เสยี 1/4 ในทุนและกาํไร ทุนรวมเท่ากับ  

  220,000 บาท; ทนุของนาย ง เทา่กบั  55,000 บาท (220,000 × 25%) 

 

 

 

*********** 

 


