
 

บทที่ 7 
กําไรสะสม  เงินปนผล และงบการเงิน 

 
 การดําเนินธุรกิจในลักษณะการจัดตั้งเปนบริษัทซ่ึงมีแหลงเงินทุนมาจากผูถือหุน
นํามาลงทุน และอีกสวนหนึ่งมาจากการสะสมของกําไรที่ดําเนินกิจการมาเปนระยะเวลาหลายป 
ในสวนของเงินทุนที่มาจากผูถือหุนไดอธิบายแลวในบทที่ 6  เรื่องการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
ดังนั้นในบทนี้จึงจะอธิบายถึงกําไรสะสม  ซ่ึงมีที่มาจากการดําเนินงาน เชน การขายสนิคา การผลติ
สินคา เปนตน โดยแสดงขอมูลการไดมาของกําไรไวในงบการเงินไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 
ทั้งนี้กําไรที่เกิดขึ้นจะถูกนํามาคํานวณเงินปนผลเพื่อตอบแทนการลงทุนใหกับผูถือหุนทั้งผูถือหุน
บุริมสิทธิ และผูถือหุนสามัญ โดยตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญกอน นอกจากนี้การจาย           
เงินปนผลตองจายจากกําไรเทานั้นหากบริษัทมีผลขาดทุนจะประกาศจายเงินปนผลไมได 
 

กําไรสะสม 
 
 นักวิชาการใหความหมายกําไรสะสม (retained earnings) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 กําไรสะสม  หมายถึง  กําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานที่สะสมอยูนับตั้งแต
เร่ิมตั้งบริษัทเปนตนมา ทุก ๆ ส้ินงวดบัญชี (สุนา  สิทธิเลิศประสิทธ์ิ และดวงสมร  อรพินท, 
2548, หนา 211) 

กําไรสะสม  หมายถึง  กําไรที่บริษัทสะสมมาตั้งแตเร่ิมดําเนินธุรกิจจนถึงปจจุบัน
หลังจากหักเงินปนผลที่ไดประกาศจาย (พรชนก  รัตนไพจิตร, 2547, หนา 66) 

กําไรสะสม  หมายถึง  กําไรที่กิจการยังไมไดแบงใหผูถือหุนและสะสมไวในกิจการ
ตั้งแตเร่ิมตั้งกิจการจนถึงปจจุบัน (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 385) 
 จากความหมายของกําไรสะสมดังกลาวขางตนสรุปไดวา กําไรสะสม หมายถึง  กําไร
หรือขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน ที่สะสมมาตั้งแตเร่ิมตนกิจการและยังคงสะสมอยูในบริษัท 
ทั้งนี้ รายการที่กระทบกับกําไรสะสมคือทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงสามารถรวบรวมไว
ในบัญชีแยกประเภทไดดังนี้ (อิสรีย  โชววิวัฒนา, 2547, หนา 9-1) 
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กําไรสะสม 
1. ขาดทุนสุทธิ 
2. ปรับปรุงกําไรของปกอน  
3. เงินสดปนผล 
4. หุนปนผล 
5. จายปนผลเปนสินทรัพย 
6. รายการเกี่ยวกับหุนทุนไดรับคืน 
 

1. กําไรสุทธิ 
2. ปรับปรุงกําไรเพิ่มกําไรของปกอน 
3. การปรับปรุงทุนของกิจการใหม 

 
 การปรับปรุงกําไรของงวดกอนไมไดรวมถึง การปรับปรุงรายการที่เกิดจากการ
ประมาณการผิด หรือการแกไขรายการของปปจจุบันใหถูกตอง เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราคา
เส่ือมราคาเนื่องมาจากการประมาณอายุการใชงานของสินทรัพยผิด  เปนตน ไมควรถือเปนการ
ปรับปรุงกําไรของงวดบัญชีกอน แตมีผลกระทบตอกําไรในงวดปจจุบันและในอนาคต  สวน
รายการบางรายการที่มิไดกระทบบัญชีกําไรสะสม เชน การไดรับสินทรัพยจากการบริจาค การตี
ราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อใหมีราคาเทากับมูลคายุติธรรม การไดรับบริจาคสินทรัพยที่
ไมไดเกิดจากรายไดจากการดําเนินงาน เปนตน ควรจะบันทึกบัญชีเปนสวนเกินทุน  
 ทั้งนี้การแสดงกําไรสะสม ในงบดุลอาจจําแนกไดดังนี้ 

1. กําไรสะสมที่จัดสรรแลว (appropriation retained earnings) หมายถึง กําไรสะสม
ที่กันไวเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงอาจแบงการจัดสรรกําไรสะสมไดดังนี้ 

 1.1   จัดสรรกําไรสะสมตามขอกําหนดของกฎหมาย ในประเทศไทยไดกําหนด
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1202 ใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสะสมไวเปน
ทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาไดไดกิจการของบริษัท 
จนกวาทุนสํารองนั้นมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น แลวแต
จะไดตกลงกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

 ในกรณีที่จําหนายหุนในราคาสูงกวามูลคาหุน ใหนําสวนเกินมูลคาหุนบวก
สมทบเขาในทุนสํารองตามกฎหมาย 
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ตัวอยางที่ 7.1  บริษัทแหงหนึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 200,000 บาท และบริษัทไดจัดสรรตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย 5% ของกําไรสุทธิ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม (200,000 x 5%)  10,000 -   

                    กําไรสะสมจัดสรรตามกฎหมาย     10,000 - 
  จัดสรรกําไรสะสมตามกฎหมาย      

 
 1.2 จัดสรรกําไรสะสมตามขอผูกพัน เปนการกันกําไรสะสมไวตามเงื่อนไขหรือ

ขอผูกพันที่ใหไวกับผูอ่ืน เชน การกําหนดใหมีการกันกําไรสะสมไวเพื่อการไถถอนหุนกู การ
กันกําไรสะสมไวเพื่อเปนหลักประกันในการจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ เปนตน 
 
ตัวอยางที่ 7.2  บริษัทแหงหนึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 200,000 บาท เมื่อตนปออกหุนกูมูลคา 
100,000 บาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 5% บริษัทมีนโยบายจัดสรรกําไรสะสมเพื่อการไถถอนหุนกู 
การคํานวณ 
การจัดสรรกําไรสะสมเฉลี่ย = มูลคาหุนกูทั้งหมด 
         อายุของหุนกู 

    = 
5

100,000      

    = 20,000 บาทตอป 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม   20,000 -   

                    กําไรสะสมจัดสรรเพื่อการไถถอนหุนกู     20,000 - 
  จัดสรรกําไรสะสมเพื่อการไถถอนหุนกู      
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 เมื่อหุนกูครบกําหนดบริษัทจะทําการบันทึกบัญชีการจายชําระหนี้หุนกูพรอม
ดอกเบี้ยจาย และบันทึกการโอนกลับของกําไรสะสม เนื่องจากหมดภาระจากการไถถอนหุนกู  

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  หุนกู  100,000 -   

  ดอกเบีย้จาย (100,000 x 5% x 1 ป)  5,000 -   

                   เงินสด    105,000 - 
  บันทึกการไถถอนหุนกูพรอมจายดอกเบี้ย      
  กําไรสะสมจัดสรรเพื่อการไถถอนหุนกู  100,000 -   
                    กําไรสะสม     100,000 - 
  จัดสรรกําไรสะสมเพื่อการไถถอนหุนกู      

 
 1.3 จัดสรรกําไรสะสมตามนโยบายของบริษัท บริษัทอาจมีการกําหนดใหกัน

กําไรสะสมไวเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัท หรืออาจมีการกําหนดวัตถุประสงคไวลวงหนา 
เชน สํารองเพื่อการขยายงาน  สํารองเพื่อการประกันภัย เปนตน 
 
ตัวอยางที่ 7.3  บริษัทแหงหนึ่งมีกําไรสุทธิ 200,000 บาท คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดสรร
กําไรสะสมเพื่อการขยายงาน 10% ของกําไรสุทธิ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  20,000 -   
                    กําไรสะสมจัดสรรเพื่อการขยายงาน     20,000 - 
  จัดสรรกําไรสะสมเพื่อการไถถอนหุนกู      
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2. กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร (unappropriation retained earnings)  กําไรสะสม
สวนที่ไมไดถูกกันไวเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทสามารถนํากําไร
สะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรไปจายปนผลได  
 

เงินปนผล 
 

นักวิชาการใหความหมายเงินปนผล (dividends) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 เงินปนผล  หมายถึง  ผลกําไรสวนหนึ่งซ่ึงบริษัทจายคืนใหกับผูถือหุน โดยมติที่
ประชุมใหญผูถือหุน (พัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง, 2547, หนา 8-46) 
 เงินปนผล  หมายถึง  กําไรของบริษัทที่จายใหกับผูถือหุนตามสวนของจํานวนหุนที่ถือ  
(อังคณา  นุตยกุล, 2547,หนา 203) 
 เงินปนผล  หมายถึง  เงินสวนแบงจากผลกําไรที่บริษัทปนหรือจายใหแกผูถือ โดย
คิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงใชเงินแลวในหุนหนึ่ง ๆ (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 389) 
 จากความหมายของเงินปนผลดังกลาวขางตนสรุปไดวา เงินปนผล หมายถึง  สวน
แบงกําไรที่จายใหกับผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ถืออยูในมือบุคคลภายนอก และไดสงใชเงินคา
หุนแลว  
 

หลักเกณฑในการจายเงินปนผล 
 
 หลักเกณฑในการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มีดังนี้ (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่น ๆ, 2548, หนา 376-377) 

1.  หามมิใหจายเงินปนผลโดยมิไดรับอนุญาตจากที่ประชุมใหญผูถือหุน  
2. กรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราว เมื่อปรากฎ

วาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได 
3. หามมิใหจายปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ถาบริษัทขาดทุนหามมิ

ใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุน 
4. ทุกคราวที่จายเงินปนผล บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอย 1 ใน 

20 สวนของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาจะมีทุนสํารองถึง
1 ใน 10 ของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น แลวแตจะไดตกลงกําหนดไวในขอบังคับ
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ของบริษัท ถาไดออกหุนโดยคิดเอาราคาเกินกวาที่ปรากฏในใบหุนเทาใด จํานวนที่คิดเกินนี้ให
บวกทบเขาในทุนสํารองจนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนถึงที่กําหนดไว 

5. ถาการจายเงินปนผลไมเปนไปตามขอ 1 – 4 เจาหนี้ทั้งหลายของบริษัทชอบที่จะ
เรียกเอาจํานวนเงินที่ไดจายปนผลไปแลวกลับคืนมายังบริษัทได แตวาผูถือหุนคนใดไดรับเงิน
ปนผลไปแลวโดยสุจริตจะบังคับใหนํามาคืนไมได 

7. การบอกกลาววาจะจายปนผลอยางใดใหโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ฉบับ
หนึ่งสองครั้งเปนอยางนอย หรือมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุนที่ไดปรากฏชื่อในทะเบียน
ผูถือหุนทุกคน 

8. เงินปนผลนั้นแมจะคางจายก็ไมสามารถคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทได 
 

การคํานวณการจายปนผล 
 
 การคํานวณการจายปนผลใหคิดตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนไดสงเงินคาหุนแลวใน
หุนหนึ่ง ๆ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องของหุนบุริมสิทธิ ทั้งนี้การจายปนผลจะ
ไมคํานึงถึงสวนเกินกวามูลคาหุน หรือสวนต่ํากวามูลคาหุนใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ควรพิจารณา
วาบริษัทมีหุนทุนเพียงหุนสามัญชนิดเดียวหรือไม ถามีหุนบุริมสิทธิดวย โดยทั่วไปการจาย    
ปนผลจะตองจายใหกับหุนบุริมสิทธิกอน ดังนั้นการจายปนผลจะแยกพิจารณาดังนี้ 
 1. บริษัทมีหุนสามัญเพียงชนิดเดียว  ในกรณีนี้บริษัทไดจดทะเบียนและจําหนายหุน
ทุนเพียงชนิดเดียว คือ หุนสามัญ การจายปนผลจึงเปนของหุนสามัญทั้งหมดซึ่งการจายปนผล
ควรเปดเผยใหผูถือหุนทราบวาไดรับปนผลในอัตราหุนละเทาใด ดังนี้ 
 1.1 จายปนผลเปนจํานวนเงินตอหุน  โดยบริษัทจะประกาศจายปนผลเปน
จํานวนเงินตอหุน เชน ประกาศจายปนผลหุนละ 2 บาท เปนตน  
 
ตัวอยางที่ 7.4  บริษัทแหงหนึ่งมีสวนของผูถือหุน (บางสวน) ปรากฏดังนี้ 
หุนสามัญจดทะเบียน 10,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท  
นําออกจําหนายและเรียกเก็บเงินคาหุนครบแลว จํานวน 6,000 หุน   60,000 
สวนเกินกวามูลคาหุน      20,000 
บริษัทประกาศจายเงินปนผลหุนละ 2 บาท 
 
 



 249 

การคํานวณ  
 เงินปนผล =  6,000 หุน x 2 บาทตอหุน 
    = 12,000 บาท 
 
 1.2 จายปนผลเปนจํานวนเงินรวม โดยบริษัทประกาศจายปนผลเปนจํานวนเงิน
ยอดรวม ดังนั้นบริษัทอาจแสดงการคํานวณการจายปนผลตอหุนไดดังนี้ 
 
ตัวอยางที่ 7.5  จากตัวอยางที่ 7.4 สมมติวาบริษัทจายปนผลเปนจํานวนรวม 18,000 บาท 
การคํานวณ 

 เงินปนผล =  
 หุน 6,000

บาท 18,000    

    = 3  บาทตอหุน 
 
 1.3  จายปนผลเปนอัตรารอยละ โดยบริษัทประกาศจายปนผลเปนอัตรารอยละ
ของมูลคาหุน เชน รอยละ 4  หรือรอยละ 2 เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมติของคณะกรรมการจะตกลงกัน 
การคํานวณการจายปนผลลักษณะนี้จะตองคํานวณเปนรอยละของมูลคาหุน 
 
ตัวอยางที่ 7.6  จากตัวอยางที่ 7.4 สมมติวาบริษัทประกาศจายปนผลรอยละ3 
การคํานวณ 
 เงินปนผล =  60,000 x 3% 
    = 1,800  บาท 
 

  หรือ = 
หุน 6,000
บาท 1,800      

    = 0.30  บาทตอหุน 
  
 2.  บริษัทมีหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ  ในกรณีนี้บริษัทไดจดทะเบียนและจําหนาย
หุนทั้ง 2 ชนิดใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงโดยทั่วไปหุนบุริมสิทธิจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับเงิน
ปนผลกอนหุนสามัญ ทั้งนี้หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิไดรับปนผลอาจจําแนกไดดังนี้ 
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 2.1 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับ  หมายถึง หุนบุริมสิทธิจะไดัรับ
เงินปนผลเพียงเฉพาะปที่มีการประกาศจายปเดียวเทานั้น และไมรวมรับเงินปนผลที่เหลือ ดังนั้น
เงินปนผลที่เหลือจากจายปนผลใหหุนบุริมสิทธิแลวจะเปนของหุนสามัญทั้งหมด 
 
ตัวอยางที่ 7.7  บริษัทแหงหนึ่งจดทะเบียนทุนหุนบุริมสิทธิ ชนิด 5 %  จํานวน 4,000 หุน ราคา
ตามมูลคาหุน ๆ ละ 100 บาท หุนสามัญจํานวน 20,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท 
บริษัทไดมีการนําหุนทั้ง 2 ชนิดออกจําหนายและเรียกเก็บเงินคาหุนครบแลว บริษัทไดมีการ
ประกาศจายเงินปนผลประจําป 25x1 และ25x2 ในวันที่ 5 เมษายน 25x2 และจายเงินปนผลวันที่ 
30 เมษายน 25x2 โดยใหหุนสามัญไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกับหุนบุริมสิทธิ ใหคํานวณวา
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ จะไดรับปนผลหุนละเทาใดในแตละปดังกลาว โดยป 25x1 และ
25x2 บริษัทประกาศจายปนผลจํานวน 15,000 และ 60,000 ตามลําดับ 
การคํานวณ  
  หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ รวม 
ประกาศจายปนผลป 25x1 15,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 x 5%) (15,000) 15,000                 .  15,000
  15,000        -     . 15,000 
     
ประกาศจายปนผลป 25x2 60,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 x 5%) (20,000) 20,000  20,000 
 40,000    
คิดปนผลใหหุนสามัญทั้งหมด (40,000)            .  40,000 40,000
  20,000 40,000 60,000 
 
ป 25x 1  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (15,000 ÷ 4,000 หุน) = 3.75  บาท 
ป 25x 2  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (20,000 ÷ 4,000 หุน) = 5.00  บาท 

หุนสามัญไดรับเงินปนผลหุนละ (40,000 ÷ 20,000 หุน) = 2.00  บาท 
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 2.2 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับ  หมายถึง หุนบุริมสิทธิจะไดัรับเงิน
ปนผล ณ ปที่มีการประกาศจายและรวมกับปนผลที่ยังไดรับไมครบในปที่ผานมาแลวหรือปที่ไมมี
การประกาศจายเงินปนผล  และไมรวมรับเงินปนผลที่เหลือ ดังนั้นเงินปนผลที่เหลือจากจายปนผล
ใหหุนบุริมสิทธิแลวจะเปนของหุนสามัญทั้งหมด 
 
ตัวอยางที่ 7.8  จากตัวอยางที่ 7.7 ใหคํานวณหาเงินปนผลตอหุนของหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ 
การคํานวณ  
  หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ รวม 
ประกาศจายปนผลป 25x1 15,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 x 5%) (15,000) 15,000                 .  15,000
  15,000           -    . 15,000 
     
ประกาศจายปนผลป 25x2 60,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ :     
        ป 25x1                                                    5,000     
        ป 25x2 (4,000 x 100 x 5%)              20,000 (25,000) 25,000  25,000 
คิดปนผลใหหุนสามัญทั้งหมด    35,000    
 (35,000)            .  35,000 35,000
  25,000 35,000 60,000 
 
ป 25x 1  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (15,000 ÷ 4,000 หุน) = 3.75  บาท 
ป 25x 2  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (25,000 ÷ 4,000 หุน) = 6.25  บาท 

หุนสามัญไดรับเงินปนผลหุนละ (35,000 ÷ 20,000 หุน) = 1.75  บาท 
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 2.3 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและรวมรับ  หมายถึง หุนบุริมสิทธิไมสะสมจะ
ไดัรับเงินปนผลเพียงเฉพาะปที่มีการประกาศจายปเดียวเทานั้น และรวมรับเงินปนผลที่เหลือกับ
หุนสามัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากจายปนผลใหหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญรอบแรกแลว 
 
ตัวอยางที่ 7.9  จากตัวอยางที่ 7.7 ใหคํานวณหาเงินปนผลตอหุนของหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ 
การคํานวณ  
  หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ รวม 
ประกาศจายปนผลป 25x1 15,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 x 5%) (15,000) 15,000                 .  15,000
  15,000           -    . 15,000 
     
ประกาศจายปนผลป 25x2 60,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 x 5%) (20,000) 20,000  20,000 
 40,000    
คิดปนผลใหหุนสามัญ (20,000 x 10 x 5%) (10,000)  10,000 10,000 
 30,000    

หุนบุริมสิทธิรวมรับเงินปนผล (30,000 x 
6
4 ) (20,000) 20,000  20,000 

หุนสามัญรวมรับเงินปนผล (30,000 x 
6
2 )  (10,000)            .  10,000 10,000

  30,000 30,000 60,000 
 
ป 25x 1  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (15,000 ÷ 4,000 หุน) = 3.75  บาท 
ป 25x 2  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (30,000 ÷ 4,000 หุน) = 7.50  บาท 

หุนสามัญไดรับเงินปนผลหุนละ (30,000 ÷ 20,000 หุน) = 1.50  บาท 
 
 จากตัวอยางที่ 7.9 การรวมรับเงินปนผลที่เหลืออีกจํานวน 30,000 บาทจะคํานวณ
จากมูลคาของหุนบุริมสิทธิจํานวน (4,000 หุน x 100 บาท) 400,000 บาท และมูลคาของหุน
สามัญจํานวน (20,000 หุน x 10 บาท) 200,000 บาท รวมทั้งหมดเปนมูลคารวม 600,000 บาท 
โดยแบงตามสัดสวนของมูลคาหุนตอมมูลคารวม 
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 2.4 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและรวมรับ  หมายถึง หุนบุริมสิทธิไมสะสมจะ
ไดัรับเงินปนผลเพียงเฉพาะปที่มีการประกาศจายปเดียวเทานั้น และรวมรับเงินปนผลที่เหลือกับ
หุนสามัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากจายปนผลใหหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญรอบแรกแลว 
 
ตัวอยางที่ 7.10  จากตัวอยางที่ 7.7 ใหคํานวณหาเงินปนผลตอหุนของหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ 
การคํานวณ  
  หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ รวม 
ประกาศจายปนผลป 25x1 15,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ (4,000 x 100 x 5%) (15,000) 15,000                 .  15,000
  15,000          -     . 15,000 
     
ประกาศจายปนผลป 25x2 60,000    
คิดปนผลใหหุนบุริมสิทธิ :     
        ป 25x1                                                    5,000     
        ป 25x2 (4,000 x 100 x 5%)              20,000 (25,000) 25,000  25,000 
 35,000    
คิดปนผลใหหุนสามัญ (20,000 x 10 x 5%) (10,000)  10,000 10,000 
 25,000    

หุนบุริมสิทธิรวมรับเงินปนผล (25,000 x 
6
4 ) (16,667) 16,667  16,667 

หุนสามัญรวมรับเงินปนผล (25,000 x 
6
2 )  (8,333)            .  8,333 8,333

  41,667 18,333 60,000 
 
ป 25x 1  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (15,000 ÷ 4,000 หุน) =   3.75  บาท 
ป 25x 2  หุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลหุนละ (41,667 ÷ 4,000 หุน) = 10.42  บาท 

หุนสามัญไดรับเงินปนผลหุนละ (18,333 ÷ 20,000 หุน) =   0.92  บาท 
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วันที่เก่ียวของกับการจายปนผล 
 
 วันที่เกี่ยวของกับการจายปนผล มีดวยกัน 4 วันดังนี้ 

1.  วันประกาศจาย (date of declaration) เปนวันที่บริษัทประกาศจายปนผล ในวันนี้
ถือวาบริษัทมีภาระผูกพันกับผู ถือหุนเกิดขึ้น  ดังนั้นบริษัทจะตองลงบันทึกบัญชีตั้งแต               
วันประกาศจายปนผล โดยบริษัทมีหนี้สินคือเงินปนผลคางจายเกิดขึ้น 

2.  วันท่ีบันทึกชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล (date of record) คณะกรรมการบริษัทตอง
กําหนดวาการจายเงินปนผลนี้จะจายใหกับผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหุนใน
วันที่ใด 

3.  วันปดรับการโอนหุน (ex-dividend date) กอนบริษัทจะทําการรวบรวมรายชื่อ     
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุนที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด บริษัทมักจะประกาศงดการรับโอนหุนเปนเวลา 3-5 วัน ดังนั้นในชวง 3-5 วันนี้หากมี
การซื้อขายหุน ผูถือหุนคนใหมจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

4.  วันจายเงินปนผล (date  of  payment) ในการจายประกาศจายเงินปนผลจะ
กําหนดวันจายปนผลไวดวยซ่ึงโดยทั่วไปจะกําหนดวันจายปนผลภายหลังจากวนัทีก่าํหนดผูถือหุน
ที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหุนประมาณ 2-4 สัปดาห ในวันนี้การจายปนผลจะเปนการลดหนี้สิน
ของบริษัทคือเงินปนผลคางจายลงนั่นเอง 
 

การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 
 เงินปนผลระหวางกาล (interim dividend) เปนเงินปนผลที่บริษัทจายคืนใหกับ        
ผูถือหุนหลังจากดําเนินงานมาแลว 6 เดือน และคณะกรรมการบริษัทแนใจวาจะมีกําไรจากการ
ดําเนินงานในงวดนั้น เมื่อดําเนินงานครบรอบปจึงจะสามารถคํานวณกําไรขาดทุนที่แนนอนและ
จายปนผลไดเทาใด จึงนําสวนของเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลวมาหักออกจากเงินปนผล
ทั้งหมด สวนที่เหลือเปนเงินปนผลที่ตองจายตอนสิ้นป 
 
ตัวอยางที่ 7.11  บริษัทแหงหนึ่งมีทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 1,000,000 บาท  
วันที่ 1 เมษายน 25x1 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล 20,000 บาท ส้ินปบริษัทประกาศจาย   
เงินปนผล 5%  
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การคํานวณ 
 เงินปนผล  = 1,000,000 x 5% 
   = 50,000  บาท 
ดังนั้นตองจายเงินปนผลเพิ่มอีก = 50,000 – 20,000 
   = 30,000  บาท 
 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 1 เงินปนผลระหวางกาล  20,000 -   

เม.ย.                   เงินสด    20,000 - 
  บันทึกการจายเงินปนผลระหวางกาล      

ธ.ค. 31 กําไรสะสม  100,000 -   
                    เงินปนผลระหวางกาล     100,000 - 
  โอนปดบัญชีเงินปนผลระหวางกาลเขากําไร

สะสม 
     

 
ชนิดของเงินปนผลและการบันทึกบัญชี 
 
 เมื่อบริษัทดําเนินงานประสบผลสําเร็จจะแบงกําไรสวนหนึ่งใหแกผูถือหุนเปนการ
ตอบแทนการลงทุน โดยทั่วไปบริษัทจะจายปนผลเปนเงินสดแตในบางครั้งก็อาจจายปนผลเปน
สินทรัพยอ่ืนก็ได ดังนี้  

1.  การจายเงินสดปนผล (cash dividends)  โดยทั่วไปการจายปนผลจะจายเปน    
เงินสด  ซ่ึงจะมีผลกระทบทําใหสินทรัพยของบริษัทลดลง ดังนั้นกอนการตัดสินใจจายเงินปน
ผลเปนเงินสดจึงควรพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 1.1 ตองมีเงินสดเพียงพอ เนื่องจากการที่บริษัทมีกําไรไมไดหมายความวาบริษทั
มีเงินสดเพิ่มขึ้นจึงควรพิจารณาถึงเงินสดวาหลังจากจายเงินปนผลแลวมีเงินสดเพียงพอที่จะใช
หมุนเวียนภายในบริษัทหรือไม 
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 1.2 การจัดหาสินทรัพยไวใชเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิม หรือความตองการที่
จะขยายกิจการตามแผนที่กําหนดไว บริษัทจําเปนที่จะตองเตรียมเงินสดไวใหเพียงพอหรือเมื่อ
จายปนผลไปแลวจะยังมีเงินสดคงเหลือเพียงพอในการดําเนินงานตามที่กําหนดไว 

 1.3 วันครบกําหนดชําระหนี้ที่เปนจํานวนเงินมาก คณะกรรมการควรตองกัน
เงินสดไวเพื่อใหเพียงพอตอการชําระหนี้ 

 1.4 เงินทุนหมุนเวียน บริษัทตองระวังการจายปนผลในอัตราสูงเกินไปจะทําให
อัตราเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทลดลงจนถึงขีดอันตราย 
 
ตัวอยางที่ 7.12  บริษัทแหงหนึ่งมีหุนสามัญทั้งหมด 10,000 หุน ราคาตามมูลคาหุน ๆ ละ 100 บาท 
ประกาศจายเงินปนผลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 25x1 หุนละ 3 บาท โดยจะจายปนผลในวันที่ 30
เมษายน 25x1 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ืออยูในทะเบียนผูถือหุน ในวันที่ 20 มีนาคม 25x1  

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 4 กําไรสะสม  30,000 -   

มี.ค.                   เงินปนผลคางจาย    30,000 - 
  ประกาศจายปนผลหุนละ 3 บาท      

เม.ย. 30 เงินปนผลคางจาย  30,000 -   
                    เงินสด     30,000 - 
  จายเงินปนผล      

 
 ณ วันที่ประกาศจายเงินปนผล บริษัทอาจจะเดบิตบัญชีเงินปนผลแทนบัญชีกําไร
สะสมแตส้ินปจะตองปดบัญชีเงินปนผลเขาบัญชีกําไรสะสมดวย  และในวันที่บันทึกชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผลไมตองบันทึกบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้บริษัทจะไมจายเงินปนผลใหสําหรับ
หุนทุนซื้อคืน  เพราะมิไดอยูในมือบุคคลภายนอก 
 2.  การจายปนผลเปนสินทรัพย (property dividends) บริษัทอาจจายปนผลเปน
สินทรัพยอ่ืนที่มิใชเงินสดก็ได เชน สินคา หรือหลักทรัพยของบริษัทอื่นที่ถือไวเปนเงินลงทุน
ช่ัวคราว หรือเงินลงทุนระยะยาว เปนตน เมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลสินทรัพยในปจจุบันนี้
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เมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลใหบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีกําไรสะสมดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยนั้น ซ่ึงก็คือราคาที่จะสามารถขายสินทรัพยนั้นได ณ วันประกาศจายหรือในเวลา
ใกลเคียงกับวันที่ประกาศจาย ถาไมทราบมูลคายุติธรรมก็อาจใชราคาที่ตีขึ้นก็ได 
 APB Opinion No.29 ไดกลาวถึงการบัญชีสําหรับการจายเงินปนผลเปนสินทรัพยที่
มิใชเงินสดวาการโอนสินทรัพยที่มิใชเงินสดใหแกผูถือหุนหรือกิจการอื่นโดยมิไดรับสินทรัพย
อ่ืนเปนการแลกเปลี่ยน ควรจะบันทึกการโอนสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคายุติธรรม  และรับรูกําไร
หรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพยนั้น 
 การบันทึกการจายเงินปนผลดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย  ชวยใหบริษัทสามารถ
เปรียบเทียบอัตราเงินปนผลในอนาคตได ถาตอมาบริษัทตองการจายเงินสดปนผลแทน
สินทรัพยก็สามารถคํานวณหาอัตราเงินปนผลไดงายขึ้น เมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลเปน
สินทรัพย บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชีสินทรัพยใหเทากับมูลคายุติธรรม และรับรูกําไรหรือ
ขาดทุนซึ่งเกิดจากผลตางระหวางมูลคายุติธรรม และราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่
ประกาศจาย แลวบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีกําไรสะสม และเครดิตบัญชีเงินปนผลคางจายดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น บัญชีเงินปนผลคางจายในที่นี้ถือเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
ณ วันที่จายเงินปนผลก็จะเดบิตเงินปนผลคางจาย และเครดิตบัญชีสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมที่
ไดปรับปรุงไวแลว 
 
ตัวอยางที่ 7.13  บริษัทแหงหนึ่ง ไดประกาศจายเงินปนเปนผลหลักทรัพยในความตองการ     
ของตลาด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 หลักทรัพยมีราคาทุน 750,000 บาท โดยจะจายปนผลวันที่ 
22 มกราคม 25x2 ใหกับผูถือหุน ซ่ึงมีรายช่ืออยู ณ วันที่ 10 มกราคม 25x2 ณ วันที่ประกาศ
จายเงินปนผลหลักทรัพยมีมูลคายุติธรรม  900,000 บาท  
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1 31 เงินลงทุนในหลักทรัพย  150,000 -   

ธ.ค.                   รายการกําไรจากการปรับมูลคา  
                 หลักทรัพย 

    
150,000 

 
- 

  ปรับราคาหลักทรัพยใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม      
  กําไรสะสม  900,000 -   
                    เงินปนผลคางจาย - เงินลงทุน     900,000 - 
  ประกาศจายปนผลเปนหลักทรัพย      

25x2 22 เงินปนผลคางจาย - เงินลงทนุ  900,000 -   

ม.ค.                   เงินลงทุนในหลักทรัพย    900,000 - 
  จายเงินปนผลใหผูถือหุนเปนหลักทรัพย      

  
 3.  การจายปนผลเปนเอกสารแสดงหนี้ (scrip dividends) บริษัทอาจจายปนผลเปน
เอกสารหนี้แทนการจายเงินสดปนผล เนื่องจากบริษัทมีเงินสดคงเหลือไมเพียงพอที่จะจาย     
เงินปนผล บริษัทจึงอาจเลือกจายเงินปนผลโดยยืดระยะเวลาออกไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง  โดย
การจายเปนเอกสารแสดงหนี้ซ่ึงมักจะจายเปนตั๋วเงิน ดังนั้นเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลเปน
ตั๋วเงิน บริษัทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีกําไรสะสมและเครดิตบัญชีเงินปนผลคางจายดวย
มูลคาหนาตั๋ว บัญชีนี้จะแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุลเมื่อครบกําหนดจายเงินตามตั๋วเงิน 
บริษัทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีเงินปนผลคางจาย - ตั๋วเงิน และเครดิตบัญชีเงินสด ถาเปน
ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดผูถือตั๋วเงินก็จะไดรับเงินสดพรอมดอกเบี้ยบริษัทจะบันทึก
ดอกเบี้ยเปนคาใชจายเพราะดอกเบี้ยไมไดถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผล 
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ตัวอยางที่ 7.14  บริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงตองการที่จะจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอแตขาดเงินสดใน
ขณะนี้ ไดประกาศจายเงินปนผลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 25x2 โดยออกเปนตั๋วเงินกําหนดเวลา     
1 เดือน ใหกับหุนสามัญที่นําออกจําหนายแลว 100,000 หุน ในอัตราหุนละ 10 บาท สําหรับผูมี
รายช่ืออยู ณ วันที่ 27 ธันวาคม 25x1 ตั๋วเงินมีอัตราดอกเบี้ย 6% ตอป จะครบกําหนดในวันที่ 10 
กุมภาพันธ 25x2   

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 10 กําไรสะสม (100,000 หุน x 10 บาท)  1,000,000 -   

ม.ค.                   เงินปนผลคางจาย - ตั๋วเงนิ    1,000,000 - 
  ประกาศจายเงนิปนผลเปนตัว๋เงิน      

ก.พ. 10 เงินปนผลคางจาย - ตั๋วเงนิ  1,000,000 -   
  ดอกเบี้ยจาย(1,000,000 x 6% x 12

1 )  5,000 -   

                    เงินสด     1,005,000 - 
  จายเงินปนผลตามตั๋วเงิน      

 
 4.  การจายปนผลในลักษณะคืนทุน (liquidating dividends) เงินปนผลโดยทั่วไปจะ
จายจากกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจการแลวมีกําไร แตในบางครั้งบริษัทอาจจาย    ปน
ผลเกินกวากําไรสะสมที่หาได ดังนั้นสวนของปนผลที่จายเกินกวากําไรสะสมจึงถือเปนการจาย
คืนทุน บริษัทจึงควรระบุขอมูลใหชัดเจนไปพรอมกับการจายเงินปนผลวาเปนการแบงกาํไรหรอื
การจายคืนทุน ซ่ึงการจายเงินปนผลในลักษณะคืนทุนมักจะนํามาใชกับบริษัทผูจายปนผล
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เชน เหมืองแร  ปาไม เปนตน หรือบริษัทผูจายปนผล
กําลังเลิกกิจการ 
 
 
 
 



 260 

ตัวอยางทึ่ 7.15  บริษัท เหมืองธนากร จํากัด  ไดประกาศจายเงินปนผลมูลคา 3,000,000 บาท 
ใหกับผูถือหุนสามัญโดยระบุวาเงินจํานวน  1,000,000 บาท เปนการจายจากกําไรสวนที่เหลือถือ
เปนการจายคืนทุน โดยมีรายละเอียดในงบดุลดังนี้ 

บริษัท เหมืองธนากร จํากัด 

งบดุล 

วันท่ี 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน  

เงินสด 

ลูกหนี้ 

อุปกรณ 

เหมืองแร 

หัก มูลคาเสื่อมสิ้น 

 

 

 

5,000,000 

1,000,000

3,500,000 

500,000 

800,000 

 

4,000,000 

- 

- 

- 

 

- 

เจาหนี้ 

ทุนเรือนหุน 

กําไรสะสม 

        

 

 

 

2,000,000 

5,800,000 

1,000,000 

 

- 

- 

- 

 

 

รวมสินทรัพย  8,800,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 8,800,000 - 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม   1,000,000 -   

  เงินทุนจายคืนผูถือหุน  2,000,000 -   
                   เงินปนผลคางจาย     3,000,000 - 
  ประกาศจายเงนิปนผล      
  เงินปนผลคางจาย   3,000,000 -   
                    เงินสด     3,000,000 - 
  จายเงินปนผล      
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 จากตัวอยางการจายปนผลมีเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได 3,000,000 บาท 
โดยเปนการจายปนผลจากกําไรสะสมเพียง 1,000,000 บาท ที่เหลืออีก 2,000,000 บาทถือวาเปน
การจายคืนทุน ทั้งนี้หลังจากการจายปนผลงบดุลจะเปนดังนี้ 

บริษัท เหมืองธนากร จํากัด 

งบดุล 

วันท่ี 31 ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน  

เงินสด 

ลูกหนี้ 

อุปกรณ 

เหมืองแร 

หัก มูลคาเสื่อมสิ้น 

 

 

 

5,000,000 

1,000,000

500,000 

500,000 

800,000 

 

4,000,000 

- 

- 

- 

 

- 

เจาหนี้ 

ทุนเรือนหุน 

หัก  เงินทุนจายคืน 

         ผูถือหุน     

 

 

5,800,000 

 

2,000,000

2,000,000 

 

 

3,800,000 

- 

 

 

- 

รวมสินทรัพย  5,800,000 - รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 5,800,000 - 

 
 5.  การจายหุนปนผล (stock dividends) บริษัทอาจมีเงินสดไมเพียงพอตอการ
จายเงินปนผล หรืออาจเกิดจากบริษัทตองการเก็บเงินสดไวเพื่อสรางสภาพคลอง หรือตองการ
ขยายกิจการ โดยจะโอนกําไรสะสมบางสวนขึ้นเปนทุนอยางถาวร  บริษัทอาจออกหุนทุน
เพิ่มเติมหรือนําหุนทุนที่ยังไมไดออกจําหนายมาจายปนผลใหกับผูถือหุนตามสัดสวนของหุนที่
ถืออยู โดยทั่วไปแลวหุนปนผลจะเปนชนิดเดียวกับหุนที่ถืออยูเดิม เชน ประกาศจายหุนสามัญ
ปนผลใหกับผูถือหุนสามัญ  เปนตน ดังนั้นจึงไมทําใหสัดสวนของการถือหุนเปลี่ยนแปลง แต
หากมีการประกาศจายหุนปนผลคนละชนิดกับหุนที่ถืออยู เชน ประกาศจายหุนบุริมสิทธิใหกับผู
ถือหุนสามัญ  หรือประกาศจายหุนสามัญใหกับผูถือหุนบุริมสิทธิ เปนตน การจายหุนปนผลนี้
บริษัทจะไมไดจายสินทรัพยออกไป เพียงแตมีการโอนเปลี่ยนแปลงกําไรสะสมเปนทุนเทานั้น
จึงไมทําใหสวนของผูถือหุนผูถือหุนโดยยอดรวมเปลี่ยนแปลงไป  
 การบันทึกบัญชี ณ วันประกาศจายหุนปนผล บริษัทจะโอนกําไรสะสมไปยังบัญชี
ทุนเรือนหุนและบัญชีสวนเกินกวามูลคาหุน ซ่ึงการราคาหุนที่โอนไปนี้คณะกรรมการหลักการ
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บัญชีของสถาบันนักบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอแนวทางการประเมินมูลคาไวดังนี้ 
(พัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง, 2547, หนา 8-51)  
 1.  ใหตีราคาของหุนปนผลดวยราคาตลาดของหุนในปจจุบัน ถามีอัตราการจายหุนปน
ผลไมเกิน 20 – 25% ถือวาหุนปนผลมีจํานวนไมมากพอที่อาจจะกระทบตอราคาตลาดในปจจุบัน 
 2.  ใหตีราคาของหุนปนผลดวยราคาตามมูลคาหรือราคาอยางต่ําที่คาดวาจะจําหนาย
ไดตามที่กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  ถามีอัตราการจายปนผลเกิน 20 – 25% ถือวา
หุนปนผลมีจํานวนมากพอที่อาจจะกระทบตอราคาตลาดในปจจุบัน อาจจะทําใหราคาตลาด  
ปรับลดลงก็ไดถาปริมาณของหุนเขาตลาดมากเกินไป 
 
ตัวอยางที่ 7.16   บริษัทแหงหนึ่งมีทุนหุนสามัญจดทะเบียนนําออกจําหนายและอยูในมือผูถือ
หุนแลว จํานวน 1,000 หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท นําออกจํานายในราคาตามมูลคาหุน 
ในวันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  บริษัทมียอดกําไรสะสมคงเหลือ 50,000 บาท บริษัท
ประกาศจายหุนสามัญปนผลในอัตรา 10%  ราคาตลาดของหุนสามัญในวันนี้หุนละ 108  บาท 
การจายหุนปนผลกรณีนี้เปนการจายหุนปนผลไมเกิน 20 – 25% บริษัทจะตองใชราคาตลาดใน
ปจจุบันบันทึกบัญชี ดังนี้ 
จํานวนหุนปนผลที่ประกาศจาย  = 1,000 x 10% 
   = 100 หุน 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม (100 x 108 )  10,800 -   

                   หุนสามัญปนผลคางจาย(100 x 100)    10,000 - 
                   สวนเกินกวามูลคาหุนสามัญ 

               (100 x 8) 
    

800 
 
- 

  ประกาศจายหุนปนผลในอัตรา 10%      
  หุนสามัญปนผลคางจาย        10,800 -   

                   ทุนหุนสามัญ    10,800 - 
  จายหุนปนผลในราคาตลาดปจจุบัน      
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 จากตัวอยางที่ 7.16 ผลของการจายหุนปนผลไมไดกระทบสินทรัพยหรือหนี้สิน  แต
เปนเพียงการโอนจัดประเภทบัญชีในสวนของผูถือหุนใหมเทานั้น  ไมวามูลคาของหุนสามัญ ณ 
วันประกาศจายจะเปนเทาใดก็ตามผูถือหุนสามัญยังคงมีสัดสวนของหุนในบริษัทเทาเดิม เพื่อ
แสดงถึงผลของการประกาศจายหุนสามัญปนผล ใหพิจารณาผลกระทบจากตัวอยางที่ 7.16 ดังนี้ 

หุนสามัญปนผล 10% 
กอนประกาศจายหุนสามัญปนผล 
หุนสามัญ  1,000 หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100 บาท   100,000 
กําไรสะสม         50,000
  รวมสวนของผูถือหุน    150,000 
สิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนในบริษัท (จํานวนผูถือหุนอาจไมตรงกับความเปนจริง) 
 นาย เอ  600 หุน สิทธิสวนไดเสีย 60% ราคาตามบัญชี     90,000 
 นาย บี  300 หุน สิทธิสวนไดเสีย 30% ราคาตามบัญชี     45,000 
 นาย ซี  100 หุน สิทธิสวนไดเสีย 10% ราคาตามบัญชี     15,000
                      150,000 
หลังจากประกาศจายแตกอนการจายหุนสามัญปนผล 10% 
หุนสามัญ 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท   100,000 
หุนสามัญปนผลคางจาย 100 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท    10,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ           800 
กําไรสะสม (50,000 – 10,800)       39,200
 รวมสวนของผูถือหุน                  150,000 
หลังจากจายหุนสามัญปนผล 10% 
หุนสามัญ 1,100 หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100 บาท   110,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ           800 
กําไรสะสม         39,200
 รวมสวนของผูถือหุน     150,000 
สิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนในบริษัท 
 นาย เอ  660 หุน สิทธิสวนไดเสีย 60% ราคาตามบัญชี     90,000 
 นาย บี  330 หุน สิทธิสวนไดเสีย 30% ราคาตามบัญชี     45,000 
 นาย ซี  110 หุน สิทธิสวนไดเสีย 10% ราคาตามบัญชี     15,000
                   150,000 
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 จากสวนของผูถือหุนขางตนจะเห็นวา  หลังจากประกาศจายหุนสามัญปนผลแลว 
สวนของผูถือหุนรวมและสิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวอยางที่ 7.17  จากตัวอยางที่ 7.16 สมมติวาบริษัทประกาศจายหุนปนผลในอัตรา 30% การจาย
หุนปนผลกรณีนี้เปนการจายหุนปนผลเกิน 20 – 25% บริษัทจะตองใชราคาตามมูลคาหุนบันทึก
บัญชี ดังนี้ 
 
จํานวนหุนปนผลที่ประกาศจาย  = 1,000 x 30% 
   = 300 หุน 
 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม (300 x 100)  30,000 -   

                   หุนสามัญปนผลคางจาย(300 x 100)    30,000 - 
  ประกาศจายหุนปนผลในอัตรา 30%      
  หุนสามัญปนผลคางจาย        30,000 -   

                   ทุนหุนสามัญ    30,000 - 
  จายหุนปนผลในราคาตามมูลคาหุน      

 
จากตัวอยางที่ 7.17 ณ วันประกาศจายหุนปนผลผูถือหุนสามัญยังคงมีสัดสวนของหุน

ในบริษัทเทาเดิม เพื่อแสดงถึงผลของการประกาศจายหุนสามัญปนผล ใหพิจารณาผลกระทบ
จากตัวอยางที่ 7.17 ดังนี้ 
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หุนสามัญปนผล 10% 
กอนประกาศจายหุนสามัญปนผล 
 
หุนสามัญ  1,000 หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100 บาท   100,000 
กําไรสะสม         50,000
  รวมสวนของผูถือหุน    150,000 
สิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนในบริษัท (จํานวนผูถือหุนอาจไมตรงกับความเปนจริง) 
 นาย เอ  600 หุน สิทธิสวนไดเสีย 60% ราคาตามบัญชี     90,000 
 นาย บี  300 หุน สิทธิสวนไดเสีย 30% ราคาตามบัญชี     45,000 
 นาย ซี  100 หุน สิทธิสวนไดเสีย 10% ราคาตามบัญชี     15,000
                      150,000 
หลังจากประกาศจายแตกอนการจายหุนสามัญปนผล 10% 
หุนสามัญ 1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท   100,000 
หุนสามัญปนผลคางจาย 300 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท    30,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ         2,400 
กําไรสะสม (50,000 – 32,400)       17,600
 รวมสวนของผูถือหุน                  150,000 
หลังจากจายหุนสามัญปนผล 10% 
หุนสามัญ 1,300 หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100 บาท   130,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ         2,400 
กําไรสะสม         17,600
 รวมสวนของผูถือหุน     150,000 
สิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนในบริษัท 
 นาย เอ  780 หุน สิทธิสวนไดเสีย 60% ราคาตามบัญชี     90,000 
 นาย บี  390 หุน สิทธิสวนไดเสีย 30% ราคาตามบัญชี     45,000 
 นาย ซี  130 หุน สิทธิสวนไดเสีย 10% ราคาตามบัญชี     15,000
                   150,000 
 
 จากสวนของผูถือหุนขางตนจะเห็นวา  หลังจากประกาศจายหุนสามัญปนผลแลว 
สวนของผูถือหุนรวมและสิทธิสวนไดเสียของผูถือหุนจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สิทธิรับหุนปนผลไมเต็มหุน  
 
 ในกรณีที่บริษัทประกาศจายหุนปนผลอาจผูถือหุนอาจประสบปญหาเกี่ยวกับการ
ออกใบหุนซ่ึงผูถือหุนที่มีหุนของบริษัทอยูนอย  อาจไดรับหุนปนผลไมเต็มหุน  เชน บริษัท
ประกาศจายหุนสามัญ 5%  ผูที่ถือหุนสามัญอยูนอยกวา 20 หุน จะไดรับหุนปนผลไมเต็มหุน 
เปนตน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว  บริษัทที่ประกาศจายหุนปนผลจะใหทางเลือกแกผูถือหุนที่
จะรับเงินสดสําหรับหุนเปนผลที่ไมเต็มหุนนั้นตามมูลคายุติธรรม  หรือบริษัทอาจออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิรับหุนปนผลใหสําหรับหุนปนผลไมเต็มหุน เชน นายสงกรานตถือหุนสามัญของ
บริษัทมีสุขอยู 110 หุน บริษัทประกาศจายหุนสามัญปนผล 5% นายสงกรานตจะไดรับหุน 5.5 
หุน (110 หุน x 5%)  บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหนายสงกรานต 0.5 หุน หลังจากออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิแลวใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีการซื้อขายกันในทองตลาด  นายสงกรานต
อาจจะขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 0.5 หุนของตนใหผูถือหุนรายอื่น หรืออาจซ้ือใบสําคัญแสดง
สิทธิ 0.5 หุนจากผูถือหุนอื่นก็ได  หรือไมใชสิทธิโดยปลอยใหสิทธิหมดอายุไป เปนตน 
 การบันทึกบัญชีในกรณีรับหุนปนผลไมเต็มหุนตองพิจารณากอนวาบริษัทจายปนผล
ในอัตราเทาใด ถาจายหุนปนผลในอัตราไมเกิน 20 – 25% ใหใชราคาตลาดปจจุบันบันทึกบัญชี 
แตถาจายหุนปนผลในอัตราเกิน 20 – 25% ใหใชราคาตามมูลคาหุนบันทึกบัญชี  
 
ตัวอยางที่ 7.18  บริษัทแหงหนึ่งไดประกาศจายหุนสามัญปนผลในอัตรา 10% (ผูถือหุนสามัญ 
10 หุน จะไดหุนสามัญปนผล 1 หุน) บริษัททจดทะเบียนหุนสามัญและนําออกจําหนายแลว 
1,000 หุน ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท  หุนสามัญปนผลที่ตองจายทั้งหมด 100 หุนนั้น บริษัท
ออกเปนใบหุน 70 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิอีก 300 สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ จะมี

สิทธิไดรับหุน 
10
1  หุน ณ วันนี้หุนสามัญมีมูลคายุติธรรมหุนละ 20 บาท  
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม (100 x 20)  2,000 -   

                   หุนสามัญปนผลคางจาย(100 x 10)    1,000 - 
                   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(100 x 10)    1,000 - 
  ประกาศจายหุนปนผลในอัตรา 10%      
  หุนสามัญปนผลคางจาย        1,000 -   

                   ทุนหุนสามัญ (70 x 10)    700 - 
                   สิทธิในหุนปนผลไมเต็มหุน 

               (30 x 10) 
   300 - 

  จายหุนปนผลในราคาตลาดปจจุบันพรอม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

     

 
 จากตัวอยาง ผูถือหุนสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ผูถือหุนนําใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  จากตัวอยางที่ 7.18 สมมติวาผูถือหุนนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิมารับหุนปนผลไปทั้งหมด 30 หุน 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  สิทธิในหุนปนผลไมเต็มหุน  300 -   

                   ทุนหุนสามัญ    300 - 
  นําใบสําคัญแสดงสิทธิมารับหุนปนผลไป

ทั้งหมด 30 หุน 
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 2.  ผูถือหุนนําใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิบางสวน โดยสมมติวาจากตัวอยางที่ 
7.18  ผูถือหุนนําสิทธิมาใช 80% รับหุนไป 24 หุน (80% x 30 หุน) ที่เหลือปลอยใหสิทธิ
หมดอายุ 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  สิทธิในหุนปนผลไมเต็มหุน  300 -   

                   ทุนหุนสามัญ (24 x 10)    240 - 
                 สวนเกินทุนจากการไมใชสิทธิรับ 

               หุนปนผล 
   60 - 

  นําใบสําคัญแสดงสิทธิมารับหุนปนผลไป 
80% ที่เหลือปลอยใหหมดอาย ุ

     

 
 3.  ผูถือหุนนําใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิบางสวน และสวนที่เหลือบริษัทจะ
จายเงินสดใหตามสิทธิ โดยสมมติวาจากตัวอยางที่ 7.18 ผูถือหุนนําสิทธิมาใช 80% รับหุนไป 24 
หุน (80% x 30 หุน) สิทธิที่เหลือบริษัทจายเงินสดใหสิทธิละ 2 บาท 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  สิทธิในหุนปนผลไมเต็มหุน (30 หุน x 10)  300 -   

  สวนเกนิกวามลูคาหุนสามัญ(6 หุน x 10)  60 -   
                   ทุนหุนสามัญ (24 หุน x 10)    240 - 
                 เงินสด (60 สิทธิ x 2)    120 - 
  นําใบสําคัญแสดงสิทธิมารับหุนสามัญและ

เงินสด 
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 4.  บริษัทไมออกใบสําคัญแสดงสิทธิแตจายเงินสดใหผูถือหุนสําหรับสิทธิรับหุน
ปนผลไมเต็มหุน  จากตัวอยางที่ 7.18 สมมติวา บริษัทจายเงินสดใหผูถือหุนสําหรับสิทธิรับหุน
ปนผลไมเต็มหุน 300 สิทธิ  สิทธิละ 2 บาท  

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม (100 x 20)  2,000 -   

                   หุนสามัญปนผลคางจาย(100 x 10)    1,000 - 
                   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ(100 x 10)    1,000 - 
  ประกาศจายหุนปนผลในอัตรา 10%      
  หุนสามัญปนผลคางจาย        1,000 -   

  สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ (30 x 10)  300 -   
                   ทุนหุนสามัญ (70 x 10)    700 - 
                   เงินสด (300 x 2)    600 - 
  จายหุนปนผลและเงินสด      
        

 
 บริษัทการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนนั้นเปนอีกหนทางหนึ่งที่สามารถทํา
ไดในการจายหุนปนผลไมเต็มหุนและผูถือหุนก็มีทางเลือกในการนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปใช
ซ่ึงผูถือหุนอาจเลือกใชสิทธิหรือไมก็ได  
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งบการเงิน 
 
 ธุรกิจทุกประเภทตองจัดทํางบการเงินเพื่อรวบรวมรายการคาหรือเหตุการณทาง
บัญชีโดยวัดคาเปนตัวเงิน  ทั้งนี้เมื่อส้ินงวดบัญชีบริษัทตองจัดทํางบการเงินที่แสดงฐานะ และ
ผลการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงโดยทั่วไปบริษัทจะจัดทํางบการเงิน ซ่ึงตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  35  เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน  ไดกําหนดใหกําหนดงบการเงินที่สมบูรณตอง
ประกอบดวยงบดังตอไปนี้  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 
2542, หนา 6) 
 1.  งบดุล 
 2.  งบกําไรขาดทุน 
 3.  งบใดงบหนึ่งตอไปนี้ 
  3.1  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 
  3.2  งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 
 4.  งบกระแสเงินสด 
 5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  การจัดทํางบการเงินควรจัดทําตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 สําหรับงบการเงินที่มีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป แบบรายการยอดังกลาวจะเปนแนวทางที่กําหนดใหแสดง
รายการแยกเปนแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงินหากมีรายการตามที่กําหนดตองแสดงไวในงบ
การเงินตามประเภทและลักษณะของรายการนั้น แตหากรายการใดไมมีก็ไมตองแสดง เชน ใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนของบริษัทจํากัด ถาในระหวางปมีการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปเทานั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงในรายการอื่นก็ใหแสดงเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิเทานั้น เปนตน 
 ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีรายการยอนอกเหนือจากรายการที่กําหนด
ในประกาศดังกลาวขางตน ก็ตองแสดงรายการนั้นเพิ่มเติมดวย และหากมีรายการที่ตองการ
แสดงนอกเหนือจากรายการยอท่ีกฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีกําหนดก็ใหแสดงรายการนัน้ๆ 
ไดตามความจําเปนและเหมาะสมแกกรณี 
 ทั้งนี้งบการเงินตามที่บริษัทมีหนาที่จัดทํานั้นตองเปรียบเทียบกัน 2 ป ซ่ึงแสดงได
ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2547, หนา 27-33) 
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 1.  งบดุล 
บริษัทจํากัด 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และพ.ศ. 25x0 

 (หนวย:บาท) 
 25x1        25x0 

สินทรัพย 
 
1.  สินทรัพยหมุนเวียน 

1.1  เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน 
1.2  เงินลงทุนชั่วคราว 
1.3  ลูกหนี้การคา – สุทธิ 
1.4  เงินใหกูยมืระยะสัน้แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
1.5  เงินใหกูยมืระยะสัน้อื่น 
1.6  สินคาคงเหลือ 
1.7  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
2.  สินทรัพยไมหมุนเวียน 

2.1  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
2.2  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
2.3  เงินใหกูยมืระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
2.4  เงินใหกูยมืระยะยาวอื่น 
2.5  ที่ดิน อาคาร  และอุปกรณ - สุทธิ 
2.6  สินทรัพยไมมีตัวตน 
2.7  สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
รวมสินทรัพย 
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 (หนวย:บาท) 
 25x1        25x0 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 
3.  หนี้สินหมุนเวียน 

3.1  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
3.2  เจาหนีก้ารคา 
3.3  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป 
3.4  เงินกูยืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั 
3.5  เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 
3.6  หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน  

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 
4.  หนี้สินไมหมุนเวียน 

4.1  เงินกูยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั 
4.2  เงินกูยืมระยะยาวอื่น 
4.3  ประมาณการหนี้สิน 
4.4  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 273 

 (หนวย:บาท) 
 25x1        25x0 
5.  สวนของผูถือหุน 

5.1  ทุนเรือนหุน 
  5.1.1  ทุนจดทะเบียน 
   5.1.1.1  หุนบริุมสิทธิ 
   5.1.1.2  หุนสามัญ 
  5.1.2  ทุนที่ออกและชําระแลว 
   5.1.2.1  หุนบริุมสิทธิ 
   5.1.2.2  หุนสามัญ 
5.2  สวนเกนิ (ต่ํากวา) ทุน 
  5.2.1  สวนเกนิมูลคาหุนบุริมสิทธิ 
  5.2.2  สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 
  5.2.3  สวนเกนิทุนอื่น 
  5.2.4  สวนต่ํากวาทุนอืน่ 
5.3  กําไร (ขาดทุน) สะสม 
  5.3.1  จัดสรรแลว 
   5.3.1.1  สํารองตามกฎหมาย 
   5.3.1.2  อ่ืน ๆ 
  5.3.2  ยังไมไดจัดสรร 

 รวมสวนของผูถือหุน 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 
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 2.  งบกําไรขาดทุน (เลือกแสดงแบบขั้นเดียว หรือหลายข้ันอยางใดอยางหนึ่ง) 
บริษัทจํากัด 

งบกําไรขาดทนุ  แสดงแบบขั้นเดียว 
สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และพ.ศ. 25x0 

 (หนวย:บาท) 
 25x1        25x0 
1.  รายได 

1.1  รายไดจากการขาย และหรือการใหบริการ 
1.2  รายไดอ่ืน 
1.3  สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 รวมรายได 
2.  คาใชจาย 

2.1  ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ 
2.2  คาใชจายในการขายและบริการ 
2.3  คาใชจายอื่น 
2.4  สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย 

 รวมคาใชจาย 
3.  กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินได 
4.  ดอกเบี้ยจาย 
5.  ภาษีเงนิได 
6.  กําไร (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกติ 
7.  รายการพิเศษ - สุทธิ 
8.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
9.  กําไรตอหุน 
 9.1  กําไร  (ขาดทุน)  จากกจิกรรมตามปกติ 
 9.2  รายการพิเศษ - สุทธิ  
 9.3  กําไร (ขาดทุน)  สุทธิ 
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บริษัทจํากัด 
งบกําไรขาดทนุ  แสดงแบบหลายขั้น 

สําหรับปสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และพ.ศ. 25x0 
 (หนวย:บาท) 
 25x1        25x0 
 
1.  รายไดจากการขาย และหรือการใหบริการ 
2.  ตนทุนขาย และหรือตนทนุการใหบริการ 
3.  กําไรขั้นตน 
4.  คาใชจายในการขาย และบริหาร 
5.  กําไร (ขาดทุน) จากการขาย และหรือการใหบริการ 
6.  รายไดอ่ืน 
7.  คาใชจายอ่ืน 
8.  กําไร (ขาดทุน)  จากการดําเนินงาน 
9.  สวนแบงกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
10.  กําไร (ขาดทุน)  กอนดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินได 
11.  ดอกเบี้ยจาย 
12.  ภาษีเงนิได 
13.  กําไร (ขาดทุน)  จากกจิกรรมตามปกติ 
14.  รายการพิเศษ  (สุทธิ) 
15.  กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
16.  กําไรตอหุน 
 16.1  กําไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมตามปกติ 
 16.2  รายการพิเศษ - สุทธิ 
 16.3  กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
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 3.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนหรืองบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
บริษัทจํากัด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และพ.ศ. 25x0 

ทุนเรือนหุนที่ ออก
และชําระแลว 

สวนเกิน     
มูลคาหุน 

สวนเกิน (ต่ํากวา)
ทุนอื่น 

กําไร(ขาดทุน)
สะสม 

รวม 

1.  ยอดคงเหลอืตนงวด  25x0 
2.  ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 
3.  ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว 
4.  สวนเกนิทนุอื่น 
5.  สวนต่ํากวาทุนอื่น 
6.  รายการที่ยงัไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
7.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
8.  เงินปนผลจาย 
9.  หุนบุริมสิทธิ 
10.  หุนสามัญ 
11.  ยอดคงเหลือปลายงวด  25x0 
12.  ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 
13.  ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 
14.  สวนเกนิทุนอื่น 
15.  สวนต่ํากวาทุนอื่น 
16.  รายการทีย่ังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
17.  กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
18.  เงินปนผลจาย 
19.  หุนบุริมสิทธิ 
20.  หุนสามัญ 
21.  ยอดคงเหลือปลายงวด  25x1 
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งบการเงินของบริษัทจํากัด 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และพ.ศ. 25x0 
 (หนวย:บาท) 
 
1.  รายการที่ยงัไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 

1.1  สวนเกนิทุนอื่น 
1.2  สวนต่ํากวาทุนอื่น 

 รวมรายการทีย่ังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
2.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
3.  กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จกอนปรับปรุง 
4.  ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 
5.  กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง 
 
 ในกรณีที่กิจการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 1.  รายการเกีย่วกับเงนิทุนทีไ่ดจากเจาของ และการแบงปนสวนทุนใหเจาของ 
 2.  ยอดคงเหลอืของกําไรหรอืขาดทุนสะสม ณ วนัตนงวดและ ณ วนัทีใ่นงบดุล
รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 
 3.  รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท สวนเกนิมูลคาหุน และสํารอง    
แตละชนดิระหวางตนงวดกบัปลายงวด โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ 
 4.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี โดยมี 2 
สวน คือ 
 1.  สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 
 2.  ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน 
 จากการกําหนดของมาตรฐานฉบับดังกลาวกิจการในรูปของบริษัทไดมีคําชี้แจงกรม
ทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน เนื่องจากกรมทะเบียนการคาได
ออกประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ซ่ึง
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ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองมีรายการยอ ดังนี้ 
 

ความหมายของรายการยอในงบการเงินของบริษัทจํากัด 
 

 งบดุล เปนงบที่แสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน มี
รายละเอียด ดงันี้ 
สินทรัพย  
 1.   สินทรัพยหมุนเวียน (current assets) 
 1.1  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (cash and deposits at financial 
institutions) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝาก
ประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด เชน 
 1.1.1  ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่บริษัทมีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ 
ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย  
 1.1.2  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝาก
ธนาคารประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดย
ธนาคารและสถาบันการเงิน ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และรายการที่ 2.2 แลว 
 1.1.3  เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของ
ธนาคาร 

 1.2   เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับ
มูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 
 1.3  ลูกหนี้การคา – สุทธิ (trade account receivables, net) หมายถึง เงินที่ลูกคา
คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่บริษัทไดขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจาก
คาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ 
พนักงาน ลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจาก
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 1.4  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (short-term loans 
to related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้ง
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ลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคา
หรือบริการ ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.3 

ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี 
 1.5  เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (other short-term loans) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้น
อ่ืนที่ไมสามารถจัดเขารายการที่ 1.4 ได 
 1.6  สินคาคงเหลือ (inventories) หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคา
ระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตามปกติของบริษัท 
 1.7  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (other current assets) หมายถึง คาใชจายลวงหนา 
รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง
รายการที่ 1.6 

2.  สินทรัพยไมหมุนเวียน (non-current assets) 
 2.1  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (investments for using the equity 
method) หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  
 2.2  เงินลงทุนระยะยาวอื่น (other long-term investments) หมายถึง เงินลงทุน
ระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน นอกจากที่กําหนดให
แสดงไวในรายการที่ 2.1 เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคา
หรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน  
 2.3  เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (long-term loans to 
related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 
ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
 2.4  เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (other long-term investments) หมายถึง เงินใหกูยืม
แกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว
ในรายการที่ 2.3  
 2.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (property, plant and equipment, net)
หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนาย
สินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชน
มากกวาหนึ่งรอบปบัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม 
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
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 2.6  สินทรัพยไมมีตัวตน (intangible assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคา
ความนิยม 
 2.7  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (other non-current assets) หมายถึง สินทรัพยไม
หมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึงรายการที่ 2.6  
 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 

3.  หนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) 
 3.1  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (bank overdrafts 
and short-term loans from financial institutions) หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขาย
ชวงลดตั๋วเงินกับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน 
 3.2  เจาหนี้การคา (trade account payables) หมายถึง เงินที่บริษัทคางชําระคา
สินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และ
ตั๋วเงินจายที่บริษัทออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาวทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋ว
เงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 
 3.3  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (current portion of long-
term loans) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
 3.4  เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (short-term loans from 
related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ
สินคาหรือบริการ ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 
 3.5  เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (other short-term loans) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่น
นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึงรายการที่ 3.4 
 3.6  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (other current liabilities) หมายถึง คาใชจายคางจาย รายได
รับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง
รายการที่ 3.5 
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4.  หนี้สินไมหมุนเวียน (non-current liabilities) 
 4.1  เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (long-term loans from 
related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซ่ึงจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 
 4.2  เงินกูยืมระยะยาวอื่น (other long-term loans) หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกิน
กวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 
 4.3  ประมาณการหนี้สิน (provisions) หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอน
เกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งบริษัทสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้น
ไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําให
บริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 
 4.4  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (other non-current liabilities) หมายถึง หนี้สินไม
หมุนเวียนอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึงรายการที่ 4.3 

 
5.  สวนของผูถือหุน (shareholders’ equity) 

 5.1  ทุนเรือนหุน (share capital) 
 5.1.1  ทุนจดทะเบียน (authorized share capital) หมายถึง ทุนของบริษัทที่จด

ทะเบียนตามกฎหมาย ใหแสดงชนิดของหุน จํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนแต
ละชนิด ดังนี้ 

5.1.1.1  หุนบุริมสิทธิ (preferred stocks) 
5.1.1.2  หุนสามัญ (common stocks) 

5.1.2  ทุนที่ออกและชําระแลว (issued and paid-up share capital) หมายถึง 
จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนายและเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแต
ละชนิด ดังนี้ 

5.1.2.1  หุนบุริมสิทธิ (preferred stocks) 
5.1.2.2  หุนสามัญ (common stocks) ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษใดแก

หุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 
 5.2  สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน (additional paid-in capital) 

5.2.1  สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (premium on preferred stocks) หมายถึง 
เงินที่ไดจากการขายหุนบุริมสิทธิสวนที่สูงกวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ 
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5.2.2  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (premium on common stocks) หมายถึง เงิน
ที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนที่สูงกวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ 

5.2.3  สวนเกินทุนอ่ืน (other surpluses) หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจาก
รายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกิน
ของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน เปนตน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด 

5.2.4  สวนต่ํากวาทุนอื่น (other deficits) หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจาก
รายการตาง ๆ นอกจากสวนต่ํากวามูลคาหุนเชน สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน เปนตน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 5.3  กําไร (ขาดทุน) สะสม (retained earnings) 

5.3.1  จัดสรรแลว (appropriated) 
5.3.1.1  สํารองตามกฎหมาย (legal reserve) หมายถึง สํารองที่กันไว

จากกําไรสุทธิประจําปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
5.3.1.2  อ่ืน ๆ (others)หมายถึง จํานวนที่จัดสรรจากกําไรสะสม เพื่อ

การใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ใหแสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปน
ผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน 

5.3.2  ยังไมไดจัดสรร (unappropriated) หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิ
ของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผล
ขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาดทุนสะสม"  

 
 งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว เปนงบที่แสดงรายการเกี่ยวกับ รายไดและ
คาใชจาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  รายได (revernues) 
 1.1  รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (revenues from the sale of goods 
and the rendering of services) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคา
คิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดง
เปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ 
 1.2  รายไดอ่ืน (other incomes) หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจาก
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การขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน ในกรณีที่มีคาใชจายในการขาย
สินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุน
ใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 
 1.3  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (share of profits from 
investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

2.   คาใชจาย (expenses)  
 2.1  ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (costs of the sale of goods and the 
rendering of services)หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุน
การผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดง
เปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุน
ของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ เปนตน 
 2.2  คาใชจายในการขายและบริหาร (selling and administrative expenses)
หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวใน
รายการที่ 2.3 และรายการที่ 4  
 2.3  คาใชจายอื่น (other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจาก
ที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึงรายการที่ 2.2ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอ่ืนที่ไมจัดเปน
รายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และ
ขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน เปนตน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว 
ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 
 2.4  สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (share of losses from 
investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

3.  กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (profit (loss) before interest and 
income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจาย
และกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

4.  ดอกเบี้ยจาย (interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการ
ใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 
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5.  ภาษีเงินได (income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้น
ตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

6.  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

7.  รายการพิเศษ-สุทธิ (extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่
เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิด
จากไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น เปนตน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิ
จากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ 

8.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss)) หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

9.  กําไรตอหุน (earnings per share) วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
วาดวยเร่ืองกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดง
แยกเปน 

9.1  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities) 
9.2  รายการพิเศษ-สุทธิ (extraordinary items, net) 
9.3  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss))  
 

 งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น เปนงบที่แสดงรายการเกี่ยวกับ รายไดและ
คาใชจาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (revenues from the sale of goods and 
the rendering of services) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปน
ธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคา
คิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดง
เปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ เปนตน 

2.  ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (costs of the sale of goods and the 
rendering of services) หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุน
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การผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดง
เปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุน
ของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ เปนตน 

3.  กําไรขั้นตน (gross profit) หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือ
บริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการใหบริการ 

4.  คาใชจายในการขายและบริหาร (selling and administrative expenses) หมายถึง 
คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปน
สวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7 และ 11 

5.  กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (profit (loss) from the sale of 
goods and the rendering of services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการ
ใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอ่ืนและคาใชจายอ่ืนที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6 และ 7 

6.  รายไดอ่ืน (other incomes) หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจาก
การขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน เปนตน ในกรณีที่มีคาใชจายในการ
ขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  

7.  คาใชจายอื่น (other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุด
งานของพนักงาน เปนตน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจาก
รายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 

8.  กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (profit (loss) from operations) หมายถึง กําไร 
(ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการที่รวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 

9.  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (share of profits 
(losses) from investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

10.  กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (profit (loss) before interest 
and income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหัก
ดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

11.  ดอกเบี้ยจาย (interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจาก
การใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 
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12.  ภาษีเงินได (income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้น
ตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

13.  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

14.  รายการพิเศษ-สุทธิ (extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่
เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิด
จากไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น เปนตน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิ
จากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ 

15.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss) หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

16.  กําไรตอหุน (earnings per share) วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีวาดวยเรื่องกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดย
แสดงแยกเปน 

16.1  กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities) 
16.2  รายการพิเศษ-สุทธิ (extraordinary items, net) 
16.3  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss))  
 

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  เปนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของเจาของซึ่งตองแสดงรายการดังนี้ 

1. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชี 
2. รายไดคาใชจาย  รายการกําไรขาดทุนแตละรายการที่กําหนดใหรับรูโดยตรงใน

สวนของเจาของตามมาตรฐานฉบับอื่น  โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลานี้ไวดวย 
3. ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแกไขขอผิดพลาด 
4. รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับจากเจาของและการแบงปนสวนทุนใหเจาของ 
5. ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม  ณ  ตนงวด  และ  ณ  วันที่ในงบดุล

รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 
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6. รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท  สวนเกินมูลคาหุน  และสํารองแต
ละชนิดระหวางตนงวดกับปลายงวด  โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ 
 
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปนงบที่ตองแสดงรายการดังนี้ 

1. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชี 
2. รายไดคาใชจาย  รายการกําไรขาดทุนแตละรายการที่กําหนดใหรับรูโดยตรงใน

สวนของเจาของตามมาตรฐานฉบับอื่น  โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลานี้ไวดวย 
3. ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแกไข 
นอกจากนี้งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตองเปดเผยรายการตอไปนี้ เปนหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
1. รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับจากเจาของและการแบงปนสวนทุนใหเจาของ 

 2. ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันตนงวด และ ณ วันที่ในงบดุล  
รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 
 3. รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท  สวนเกินมูลคาหุน  และสํารองแต
ละชนิดระหวางตนงวดกับปลายงวด  โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ 
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สรุป 
 
 กําไรสะสม ไดแก กําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานที่สะสมมาตั้งแตเร่ิมตน
กิจการ และยังคงสะสมอยูในบริษัทแบงเปนกําไรสะสมที่จัดสรรแลว และกําไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรร โดยกําไรสะสมที่จัดสรรแลวแบงจัดสรรตามขอสะสม กําหนดของกฎหมาย จัดสรรตาม
ขอผูกพัน และจัดสรรตามนโยบายของบริษัทและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนกําไรที่ยัง
ไมไดถูกกันไวเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง 
 เงินปนผล เปนสวนแบงกําไรที่จายใหกับผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ถืออยูในมือ
บุคคลภายนอก และไดสงใชเงินคาหุนแลว การจายปนผลตองไดรับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ  
ผู ถือหุนกอน และตองมีการบอกกลาวใหผู ถือหุนทราบโดยสงจดหมายหรือโฆษณาใน
หนังสือพิมพแหงทองถ่ินอยางนอย 2 คร้ัง การคํานวณการจายปนผลตองแยกพิจารณาวาบริษัทมี
หุนสามัญเพียงชนิดเดียว หรือมีทั้งหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญ หากมีหุนบุริมสิทธิอยูใหจาย   
ปนผลใหกับหุนบุริมสิทธิกอน การจายปนผลอาจจายไดหลายลักษณะ ไดแก การจายเงินสดปน
ผล การจายปนผลเปนสินทรัพย การจายปนผลเปนเอกสารแสดงหนี้ การจายปนผลในลักษณะ
คืนทุน และการจายหุนปนผล 
 งบการเงิน บริษัทตองจัดทํางบการเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด นโยบาย     
การบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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แบบฝกหดัทายบท 
 
1.  จงอธิบายความหมายของกําไรสะสม 
2.  การจัดสรรกําไรสะสม  จัดสรรไดอยางไร 
3.  เงินปนผลหมายถึงอะไร  มีหลักเกณฑ และวิธีการจายปนผลอยางไร 
4.  การคํานวณการจายปนผล ทําไดอยางไรบาง 
5.  งบการเงินที่สมบูรณของบริษัท  ประกอบดวยอะไรบาง 
6.  บริษัท โทคอม จํากัด จดทะเบียนทุนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
และหุนบุริมสิทธิชนิด 10 % จํานวน 20,000 บาท หุน มูลคาหุนละ 50 บาท บริษัทไดนํา
ออกจําหนายทั้งหมด และเก็บเงินคาหุนครบแลว ปรากฏวาเมื่อส้ินงวดบัญชีป 25x1, 25x2, 25x3 
บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 90,000 บาท 250,000 บาท และ 310,000 บาท ตามลําดับบริษัทได
ประกาศจายเงินปนผล ทุกปที่มีกําไร 
ใหทํา  ใหคํานวณวาในแตละปหุนทั้งสองชนิดไดรับเงินปนผลหุนละเทาใด โดยสมมติวา
หุนบุริมสิทธิ เปนหุนบุริมสิทธิชนิดพิเศษ กรณีดังตอไปนี้ 
 1.  ไมสะสม และไมรวมรับ 
 2.  สะสมแตไมรวมรับ 
 3.  ไมสะสมแตรวมรับ 
 4.  สะสมและรวมรับ 
 5.  ไมสะสมแตรวมรับไดไมเกิน 12% 
 
7. บริษัท สุโขทัย จํากัด มีงบดุลเพียงบางสวนซึ่งแสดงเฉพาะสวนของผูถือหุนในวันที่ 31 
ธันวาคม 25x1  ดังนี้ 
 ทุนเรือนหุนจดทะเบียนจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ      100  บาท 
 นําออกจําหนายและออกใบหุนครบแลวจํานวน 40,000 หุน             4,000,000  บาท 
 สวนเกินมูลคาหุน                  200,000  บาท 
 สวนต่ํากวามูลคาหุน                  120,000  บาท 
 กําไรสะสม (กําไรสุทธิปนี้ = 1,057,000  บาท)             1,657,000  บาท 
 บริษัทไดประกาศจายเงินปนผลตามมติของที่ประชุมผูถือหุน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
25x2 โดยจายเปนเงินสดในอัตรา 10% พรอมทั้งใหตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนด สํารองเพื่อ
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การขยายงาน 10% และสํารองเพื่อสวัสดิการ พนักงาน 5% บริษัทไดจายเงินปนผลในวันที่ 15 
มีนาคม 25x2 
ใหทํา  บันทึกการจัดสรรกําไรในสมุดรายวันทั่วไป 
 
8.   ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับหุนทุนของบริษัท 
25x2 
ม.ค.  1 บริษัทจดทะเบียนทุนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และหุนบุริมสิทธิ

ชนิด 10% จํานวน 2,500 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 
        7 จําหนายหุนสามัญได 3,000 หุน ในราคาตามมูลคา และจําหนายหุนบุริมสิทธิได

ทั้งหมดในราคาหุนละ 98 บาท 
      14 จําหนายหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดในราคา 105% 
ก.ค.  1 บริษัทมีกําไรสุทธิงวดครึ่งปแรก จํานวน 42,500 บาท 
      15 ประกาศจายเงินปนผลงวดครึ่งปใหแกหุนทั้ง 2 ชนิด โดยหุนบุริมสิทธิจายเปนเงิน

สดสวนหุนสามัญจายเปนหุนปนผลในอัตรา 6% ราคาในทองตลาดหุนละ 102 บาท 
ส.ค.15 จายเงินปนผลตามที่ประกาศจายในวันที่ 15 ก.ค. 
ธ.ค.31 บริษัทมีกําไรสุทธิในงวดครึ่งปหลัง 48,500 บาท 
ใหทํา  บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไป 
 
9.  บริษัท  กอไผ จํากัด มีงบดุลที่แสดงเฉพาะสวนของผูถือหุนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x1ดังนี้ 
 ทุนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 250,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
 นําออกจําหนายและเก็บเงินคาหุนครบแลวจํานวน 150,000 หุน 
       1,500,000 บาท 
 สวนเกินมูลคาหุน       275,000 บาท 
 สวนต่ํากวามูลคาหุน       125,000 บาท 
 สํารองตามกฎหมาย            6,250 บาท 
 กําไรสะสม (กําไรสุทธิป 25x1 = 49,250 บาท)     625,000 บาท 
 บริษัทไดประกาศจายเงินปนผลเปนเงินสดหุนละ 1 บาท และจายเปนหุนปนผลใน
อัตรา 3% พรอมทั้งตั้งสํารองตามกฎหมายดวยในวันที่ 20 กุมภาพันธ 25x2 ตอมาไดจายเงินปนผล
ทั้งหมดในวันที่ 30 มีนาคม 25x2 ราคาตลาดหุนสามัญวันนี้หุนละ 20 บาท 
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ใหทํา  1.  บันทึกการจัดสรรกําไรขางตนในสมุดรายวันทั่วไป 
 2.  แสดงสวนของผูถือหุนในงบดุลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 25x2 
 
10.  บริษัท อังคาร จํากัด กําไรสะสมตนป จํานวน 125,000 บาท และมีงบดุลซ่ึงแสดงเฉพาะ
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ดังนี้ 
ทุนเรือนหุน 
 ทุนจดทะเบียน 
  หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 500,000 
  หุนบุริมสิทธิ  10% 35,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 350,000 850,000 
 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
  ทุนหุนสามัญ 20,000 หุน มูลคาหุนละ  10  บาท 200,000 
  ทุนหุนบุริมสิทธิ 1,500 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
   (หุนนี้มีราคาไถถอนหุนละ 110 บาท และอาจ 
   เปลี่ยนเปนหุนสามัญในอัตรา 6:5)  150,000 350,000 
  สิทธิซ้ือหุนสามัญ 500 หุน ซ่ึงใหแกพนักงานซื้อหุนได 
   ในราคาหุนละ 110 บาท (หมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. x1)     2,500 
สวนเกินทุน 
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ     10,000  
 สวนต่ํากวามูลคาหุนบุริมสิทธิ   (15,000)   (5,000) 
กําไรสะสม        125,000
         472,500 
ในระหวางป 25x1 มีรายการตาง ๆ ทําใหสวนของผูถือหุนเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ม.ค.  5 บริษัทไดซ้ือหุนสามัญคืนมา 2,000 หุน ในราคาหุนละ 110 บาท 
ก.พ.10 บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนบุริมสิทธิเดิมที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหมเพิ่มเติมได 1 หุน

ในราคาหุนละ 120 บาท โดยตองใชสิทธิภายในสิ้นเดือนเมษายน 25x1 ราคาตลาด
ของหุนบุริมสิทธิในวันนี้หุนละ 115 บาท 

มี.ค. 15 ผูถือหุนบุริมสิทธิเดิมทุกคนไดใชสิทธิจองซื้อหุนบุริมสิทธิใหม ราคาตลาดของหุน
บุริมสิทธิในวันนี้ราคาหุนละ  130 บาท และบริษัทไดเรียกเก็บเงินคาหุนครอบใน
วันที่ 30 มีนาคม 25x1 
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เม.ย. 10 พนักงานที่ไดรับสิทธิซ้ือหุนสามัญใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 4,000 หุน ราคาตลาดของ
หุนสามัญในวันนี้ หุนละ 120 บาท 

มิ.ย. 30 บริษัทไดประกาศ และจายเงินปนผลเปนเงินสดใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิเปนเงินสด
ในงวด 6 เดือนแรก 

ก.ค.  1 บริษัทไดไถถอนหุนบุริมสิทธิจํานวน 2,500 หุน ตามเงื่อนไขที่วางไว 
ส.ค.  7 ผูถือหุนบุริมสิทธิไดนําหุนบุริมสิทธิ 3,000 หุน มาขอแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 
ต.ค.  9 บริษัทไดขายหุนสามัญที่ซ้ือคืนมาทั้งหมดในราคาหุนละ 105 บาท 
พ.ย. 30 บริษัทไดรับบริจาคหุนสามัญของบริษัทเองจํานวน 500 หุน และไดขายหุนนี้ไปใน

ราคาหุนละ 105 บาท 
ธ.ค. 15 บริษัทไดประกาศจายหุนปนผลใหแกหุนสามัญในอัตรา 10% ราคาตลาดของ       

หุนสามัญในวันนี้ หุนละ 110 บาท ในการจายหุนปนผลคร้ังนี้บริษัทไดออกใบมอบ
สิทธิในหุนปนผลไมเต็มหุนให 600 หุน ใบมอบสิทธิมีอายุ 3 เดือน 

         31 บริษัทไดประกาศและจายเงินปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิเปนเงินสดในงวด 6 เดือน
หลัง และในวันนี้ไดประกาศและจายหุนปนผลใหแกหุนสามัญ กําไรสุทธิประจําปนี้
เทากับ 140,000 บาท สําหรับใบมอบสิทธิในหุนปนผลไมเต็มหุนมีผูนํามารับใบหุน
เพียง 400 หุน 

ใหทํา  บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไป และแสดงงบดุล(เฉพาะสวนของผูถือหุน) 
วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
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