
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  ไตรรัตน์รุ่งเรือง
บธ.บ. (ธุรกจิศึกษาการบญัชี) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ารีย์  ทิศาวภิาต
บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ม.

การบญัชหีน้ีสินและสว่นของเจา้ของ
LIABILITY AND OWNER’S EQUITY ACCOUNTING

T53003-2



AC312/ saorat.k/ nantamas.k

ผู้แต่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ชัรนิทร ์  ไตรรตันรุ่์งเรอืง  ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์ารยี ์  ทศิาวภิาต
สงวนลิขสิทธิ์ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แต่ง

พมิพค์รัง้ที ่ 10 เดือนเมษายน  2553
จำนวน 140  เล่ม
เจ้าของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา ผูช่้วยศาสตราจารยช์นญัช ี  ภงัคานนท์

จัดพิมพ์โดย สำนกัพมิพ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2850-2852   โทรสาร 0-2902-0299 ต่อ 2850
http://bupress.bu.ac.th    e-Mail: bupress@bu.ac.th

จัดจำหน่ายโดย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด
119  ถนนพระราม 4  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1340

การบัญชีหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

¢éÍÁÙÅ¢Í§ºÑµÃÃÒÂ¡ÒÃ
Cataloging in Publication Data

LIABILITY AND OWNER’S EQUITY ACCOUNTING

พัชรินทร์  ไตรรัตน์รุ่งเรือง.
การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ = Liability and owner’s equity accounting /

พัชรินทร์  ไตรรัตน์รุ่งเรือง, อารีย์  ทิศาวิภาต ; คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
-- พมิพค์รัง้ที ่10. -- ปทมุธาน ี: มหาวทิยาลยักรงุเทพ, 2553.

425 หน้า : ภาพประกอบ.

ภาคผนวก.
บรรณานุกรม.
ISBN  974-219-140-9

1. หนี้สิน (การบัญชี).  2. การบัญชี.  (1) อารีย์  ทิศาวิภาต.  (2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  คณะบัญชี.
(3) ชื่อเรื่อง.  (4) ชื่อเรื่อง : Liability and owner’s equity accounting.

HF5681 .L6 พ523ก  2553  CIP

ใบรับแจ้งความตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484  เลขที่ 1/2549



 การบัญชหีนี้สินและสวนของเจาของ (3)   

คํานํา 

 
 หนังสือการบัญชีหน้ีสินและสวนของเจาของเลมน้ี  เขียนขึ้นมาดวยวัตถุประสงคใชประกอบการสอนวิชา บช. 312
การบัญชีหน้ีสินและสวนของเจาของ (AC 312 Liability and Owner’s Equity Accounting) ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับ
ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสือเลมน้ีมีสวนประกอบที่สําคัญดังน้ีคือ 
 1. เน้ือหาวิชา  เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงแกไขแลว และสอดคลองกับหลักสูตร
ปรับปรุงใหมของคณะบัญชี  เน้ือหาวิชาประกอบดวย 8 บท  แยกออกเปน 2 สวนใหญๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ีคือ  
 – สวนท่ี 1  สวนของหน้ีสิน ซ่ึงประกอบดวยกัน 3 สวน คือ หน้ีสินระยะสั้น หน้ีสินระยะยาว และ   
การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหา ในสวนของหนี้สินระยะสั้น พยายามปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย 
โดยพิจารณาจากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีความแตกตางจาก
บัญชีเบื้องตนท่ีนักศึกษาไดศึกษาแลว สวนหน้ีสินระยะยาวประกอบดวยการออกจําหนายหุนกู  ซ่ึงไดยึดตามแนว
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  40  เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  โดยใชเปนแนวทาง 
ในการปรับสวนเกินหรือสวนตํ่ามูลคาหุนกู  นอกจากน้ี    ไดเพ่ิมเรื่องการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ี   
มีปญหา ซ่ึงเรียบเรียงมาจากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2545) เร่ือง การบัญชีสําหรับการปรับ          
โครงสรางหน้ีที่มีปญหา 
 – สวนท่ี 2  สวนของเจาของ  พยายามใหนักศึกษาสามารถเขาใจรูปแบบการประกอบธุรกิจในแตละ 
รูปแบบท่ีมีความแตกตางกัน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวรูปแบบของธุรกิจจะประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ เจาของคนเดียว 
หางหุนสวน และบริษัทจํากัด สําหรับกิจการเจาของคนเดียวนักศึกษาไดศึกษาแลวในบัญชีขั้นตน และโดย
เน้ือหาวิชาไมมีความซับซอนมาก จึงไมไดกลาวถึงในหนังสือเลมน้ี ดังน้ันในหนังสือเลมน้ีจะกลาวถึงรูปแบบของ
ธุรกิจ 2 รูปแบบหลังเทาน้ัน คือ กลาวถึงการบัญชีหางหุนสวน โดยจะใหพิจารณาตั้งแตเร่ิมจัดต้ังหางหุนสวน    
จนกรทั่งเลิกหางหุนสวน สวนการบัญชีสําหรับบริษัท จํากัด จะกลาวถึงการเริ่มจัดตั้งบริษัท จํากัด ทุกรูปแบบ 
และการบันทึกการจําหนายหุน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในทุน และเลิกกิจการ ตลอดจนงบการเงินของบริษัทจํากัด 
การคํานวณราคาตามบัญชีตอหุน และกําไรตอหุน 
 2. ตัวอยาง  ในหนังสือเลมน้ีพยายามสอดแทรกตัวอยางท่ีสามารถทําใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎีที่กําหนด
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น และกําหนดตัวอยางโดยมองปญหาที่หลากหลาย  ดังน้ันตัวอยางจึงมีความหลากหลายตามเงื่อนไข
ตางๆ ของปญหาดานการบัญชี 
 3. แบบฝกหัด  ในทุกบทจะมีแบบฝกหัดเพ่ือวัดความเขาใจของนักศึกษา และเพ่ือการวัดผลการเรียน 
เปนเบื้องตน 
 การนําเสนอในหนังสือเลมน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการที่นักศึกษาใชทบทวนบทเรียนดวยตนเองได เพราะเหตุวา 
ผูเขียนพยายามเขียนใหอานงาย และใชตัวอยางที่มีหลายเง่ือนไข หรือหลากหลาย เพ่ือใหนักศึกษาปรับไปใชกับ
สถานการณท่ีหลากปญหา และเพ่ือใหนักศึกษาไดมีความริเร่ิมในการคิดและวิเคราะห นอกจากน้ีแลว ผูที่สนใจ
สามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานดานการบัญชี 
 
 
 



 (4)     การบัญชีหนี้สินและสวนของเจาของ 

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารยรัชนีกร  ลีฬหวณิช  อาจารยประจําคณะบัญชีท่ีกรุณาอานตรวจสอบ
และแกไขจนกระทั่งหนังสือเลมน้ีเสร็จสมบูรณ 
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สารบัญ 
 

บทที่ 1 หน้ีสิน 1 
 ความหมายของหนี้สิน 1 
 ลักษณะของหนี้สิน 1 
 ประเภทของหนี้สิน 2 
 หน้ีสินหมุนเวียน 3 
 เจาหน้ีการคา 3 
  – การบันทึกเจาหน้ีดวยยอดเต็มจํานวนในวันซ้ือ 3 
  – การบันทึกเจาหน้ีดวยยอดสุทธิในวันซ้ือ 4 
 ต๋ัวเงินจาย 5 
  – การบันทึกบัญชีต๋ัวเงินจายที่ไมมีดอกเบี้ย 5 
  – การบันทึกบัญชีต๋ัวเงินจายที่มีดอกเบี้ย 6 
  – การกูเงินโดยการรับรองต๋ัวเงินจาย 7 
 โบนัสพนักงานคางจาย 10 
 หน้ีสินโดยประมาณ 12 
  – หน้ีสมนาคุณลูกคาโดยประมาณ 13 
  – หน้ีคาบริการและซอมแซมโดยประมาณ 15 
   การรับประกันการซอมฟรี 16 
   การรับประกันการซอมโดยการคิดคาธรรมเนียม 18 
  – หน้ีคาบัตรโดยสารและบัตรกํานัลโดยประมาณ 20 
   วันที่ขายบัตร บันทึกเปนหน้ีสิน 20 
   วันที่ขายบัตร บันทึกเปนรายได 21 
  – หน้ีสินเงินบํานาญ 23 
 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 25 

 

บทที่ 2 หน้ีสินไมหมุนเวียน 29 
 ความหมายของหนี้สินไมหมุนเวียน 29 
 หุนกู 29 
 ลักษณะของหุนกู 29 
 ขอแตกตางระหวางหุนกูและหุนสามัญ 29 
 ประเภทของหุนกู 30 
 เงื่อนไขการจายดอกเบี้ยหุนกู 30 
   
   



(6) การบัญชหีนี้สินและสวนของเจาของ 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุนกูท่ีออกจําหนาย 30 
  – บริษัทจําหนายหุนกูในวันกําหนดการจายดอกเบี้ย 31 
  – บริษัทจําหนายหุนกูในระหวางงวดดอกเบี้ย 31 
 คาใชจายในการจําหนายหุนกู 33 
 การตัดบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกูและบัญชีสวนต่ํากวามูลคาหุนกู 33 
 การตัดบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกูและบัญชีสวนต่ํากวามูลคาหุนกูของหุนกูที่ไถถอนพรอมกัน 34 
 ในคราวเดียวโดยวิธีเสนตรง  
 การไถถอนหุนกูเมื่อครบกําหนด 34 
 การตัดบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกู และบัญชีสวนตํ่ากวามูลคาหุนกู โดยวิธอีัตราดอกเบี้ยที่ 37 
  แทจริง  
 การตัดบัญชีและการบันทึกบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกู และบัญชีสวนตํ่ากวามูลคาหุนกูของ 38 
  หุนกูท่ีไถถอนพรอมกันในคราวเดียว โดยวธิีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  
  – การจําหนายหุนกูในวันตนงวดบัญชีซ่ึงเปนวันจดทะเบียนหุนกู 38 
  – การจําหนายหุนกูในวันจายดอกเบี้ยซ่ึงอยูระหวางงวดบัญช ี 46 
  – การจําหนายหุนกูในระหวางงวดดอกเบี้ย 50 
  – การไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนด 54 
  – การซ้ือหุนกูคืนกอนครบกําหนด 56 
  – หุนกูแปลงสภาพ 61 
 การตัดบัญชีและการบันทึกบัญชีสวนเกินมูลคาหุนกู และบัญชีสวนตํ่ากวามูลคาหุนกูของ 64 
  หุนกูท่ีไถถอนคืนเปนงวดๆ โดยวิธอีัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  
 การไถถอนหุนกูที่ไถถอนคืนเปนงวดๆ กอนวันครบกําหนด 69 
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  – การออกตั๋วเงินจายในราคาต่ํากวามูลคา 73 
    

บทที่ 3 หางหุนสวน 76 
 ความหมายของหางหุนสวน 76 
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 การแบงผลกําไรและขาดทนุ 82 
   
   



 การบัญชหีนี้สินและสวนของเจาของ (7)   
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  – คิดเงินเดือนหรือโบนัสใหผูเปนหุนสวน แลวแบงกําไรขาดทุนที่เหลือตามอัตราสวน 88 
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