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สาระสําคัญ
กําไรสะสมเปนกําไรจากการดําเนินงานของกิจการที่มีการสะสมมาตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
จนถึงปจจุบัน หากในปใดกิจการมีผลกําไร จะทําใหจํานวนกําไรสะสมเพิ่มขึ้น แตหากขาดทุนจํานวน
กําไรสะสมจะลดลง นอกจากนี้บริษัทจะมีการจัดสรรกําไรสะสมโดยการกันกําไรสะสมสวนหนึ่งไวเพื่อ
นําไปใชตามวัตถุประสงค อีกสวนหนึ่งเพื่อจายใหแกผูถือหุนในรูปของเงินปนผล ซึ่งมีผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
หัวขอการเรียนรู
1. ความหมายและสวนประกอบของกําไรสะสม
2. การจัดสรรกําไรสะสม
3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกําไรสะสม
4. เงินปนผล
5. การคํานวณเงินปนผล
6. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินปนผล
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาจบหนวยนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายและสวนประกอบของกําไรสะสมได
2. อธิบายการจัดสรรกําไรสะสมได
3. สามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกําไรสะสมได
4. อธิบายเงินปนผลได
5. สามารถคํานวณเงินปนผลได
6. สามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินปนผลได
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แบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 3
คําชี้แจง : ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวและทําเครื่องหมายกากบาท ()
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. รายการที่มีผลกระทบทําใหบัญชีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นคือ หุนทุนที่ไดรับคืน
ข. กําไรสะสมแบงออกเปนกําไรที่จัดสรรแลว และสํารองตามกฎหมาย
ค. การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทําใหบัญชีกําไรสะสมเพิ่มขึ้น
ง. กําไรสะสมเปนกําไรจากการดําเนินงานของกิจการที่มีการสะสมตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการจนถึง
ปจจุบัน
2. รายการใดตอไปนี้ที่ปรากฏในบัญชีกําไรสะสมดานเครดิต
ก. ขาดทุนสุทธิ
ข. สํารองตามกฎหมาย
ค. ยกเลิกสํารองเมื่อหมดความจําเปน
ง. เงินปนผล
3. การตั้งสํารองตามกฎหมาย บริษัทจํากัดตองจัดสรรเงินไวอยางนอยรอยละเทาใดของกําไรสุทธิ
ก. รอยละ 1
ข. รอยละ 5
ค. รอยละ 7
ง. รอยละ 10
4. ในการจัดสรรสํารองเพื่อการขยายงาน บริษัทตองบันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิต สํารองเพื่อการขยายงาน
xx
เครดิต กําไรขาดทุน
xx
ข. เดบิต กําไรขาดทุน
xx
เครดิต สํารองเพื่อการขยายงาน
xx
ค. เดบิต สํารองเพื่อการขยายงาน
xx
เครดิต กําไรสะสม
xx
ง. เดบิต กําไรสะสม
xx
เครดิต สํารองเพื่อการขยายงาน
xx
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5. ในวันที่บริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล มีการบันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิต เงินปนผลคางจาย
xx
เครดิต เงินสด
xx
ข. เดบิต เงินปนผลคางจาย
xx
เครดิต กําไรสะสม
xx
ค. เดบิต กําไรสะสม
xx
เครดิต เงินปนผลคางจาย
xx
ง. ไมมีการบันทึกบัญชี
6. ในวันที่บริษัทจายเงินปนผล มีการบันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิต เงินปนผลคางจาย
xx
เครดิต เงินสด
xx
xx
-ข. เดบิต เงินปนผลคางจาย
เครดิต กําไรสะสม
xx
ค. เดบิต กําไรสะสม
xx
เครดิต เงินปนผลคางจาย
xx
ง. ไมมีการบันทึกบัญชี
จากโจทย ใหตอบคําถามขอ 7 10
บริษัท อิงฟา จํากัด จดทะเบียนทุนหุนสามัญ 4,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท หุนบุริมสิทธิ
6% 2,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ไดออกจําหนายและรับชําระคาหุนทั้งหมดแลว ในป 25x1 มี
กําไรสุทธิ 100,000 บาท บริษัทตั้งสํารองตามกฎหมาย 5% และประกาศจายเงินปนผลในวันที่
1 ก.พ. 25x2 จํานวน 45,000 บาท และจายเงินปนผลในวันที่ 1 มี.ค. 25x2
7. ในวันสิ้นงวด การโอนปดบัญชีกําไรสุทธิมีวิธีการบันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิต กําไรขาดทุน
100,000.เครดิต กําไรสะสม
100,000.- ข. เดบิต กําไรขาดทุน
100,000.
เครดิต ทุน
100,000.- ค. เดบิต กําไรสะสม
100,000.
เครดิต กําไรขาดทุน
100,000.- ง. เดบิต กําไรสะสม
100,000.
เครดิต ทุน
100,000.-
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8. ในป 25x1 บริษัทตั้งสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินเทาใด
ก. 2,250 บาท
ข. 5,000 บาท
ค. 45,000 บาท
ง. 100,000 บาท
9. บริษัทตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับเปนเงินเทาใด
ก. 12,000 บาท
ข. 24,000 บาท
ค. 33,000 บาท
ง. 45,000 บาท
10. บริษัทตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญเปนเงินเทาใด
ก. 12,000 บาท
ข. 24,000 บาท
ค. 33,000 บาท
ง. 45,000 บาท
***********************
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กําไรสะสมเปนกําไรจากการดําเนินงานของกิจการที่มีการสะสมมาตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
จนถึงปจจุบัน หากในปใดกิจการมีผลกําไร จะทําใหจํานวนกําไรสะสมเพิ่มขึ้น แตหากขาดทุนจํานวน
กําไรสะสมจะลดลง นอกจากนี้บริษัทจะมีการจัดสรรกําไรสะสมโดยการกันกําไรสะสมสวนหนึ่งไวเพื่อ
นําไปใชตามวัตถุประสงค อีกสวนหนึ่งเพื่อจายใหแกผูถือหุนในรูปของเงินปนผล ซึ่งมีผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
1. ความหมายและสวนประกอบของกําไรสะสม
1.1 ความหมายของกําไรสะสม
กําไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานที่มีการสะสมตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการเปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยการนําผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาในรอบระยะเวลา 1 ปแลว โอนไปยังบัญชีกําไรสะสม หากปใดกิจการไดรับผลกําไรจะทําให
บัญชีกําไรสะสมเพิ่มขึ้น แตหากขาดทุนบัญชีกําไรสะสมก็จะลดลง
กําไรสะสมสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ
1) กําไรสะสมจัดสรร (Appropriated Retained Earnings)
2) กําไรสะสมยังมิไดจัดสรร (Unappropriated Retained Earnings)
1.2 สวนประกอบของกําไรสะสม
สวนประกอบของกําไรสะสมซึ่งมีผลกระทบที่ทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีดังนี้
1) กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน
2) การจายเงินปนผล
3) รายการเกี่ยวกับหุนทุนที่ไดรับคืน
4) รายการปรับปรุงที่เกิดจากขอผิดพลาดในงวดบัญชีกอน หรือรายการปรับปรุงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี
นอกจากนี้ อาจมีการโอนบัญชีที่เกี่ยวของกับบัญชีกําไรสะสม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การจัดสรรกําไรสะสมประจํางวด โดยในการจัดสรรกําไรสะสมดังกลาวตองเปนไปตามขอบังคับของ
กฎหมาย ตามนโยบายหรือขอผูกพันของบริษัทที่มีตอบุคคลภายนอกหรือตามวัตถุประสงคอื่น ๆ ของ
บริษัท แลวจึงมีการนํากําไรสะสมไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน และรายการดังกลาวขางตนจะมี
ผลทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นทางดานเครดิต หรือลดลงทางดานเดบิต ดังปรากฏในบัญชีกําไรสะสม
ตอไปนี้
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บัญชีกําไรสะสม
25x1
25x1
ธ.ค. 31 ขาดทุนสุทธิ
xx ธ.ค. 31 ยอดยกมา
xx
การปรับปรุงรายการงวดกอน
กําไรสุทธิ
xx
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี xx
การปรับปรุงรายการงวดกอน
เงินปนผล
xx
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี xx
รายการที่เกิดจากหุนทุนที่รับคืน
xx
สํารองตามกฎหมาย
xx
สํารองตาง ๆ
xx
ยอดยกไป
xx
2. การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสม (Appropriations of Retained Earnings) คือ กําไรสะสมที่
บริษัทไดกันไวจํานวนหนึ่งเพื่อจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่
บริษัทไดกําหนดเปนนโยบายไว หรือตามขอผูกพันของบริษัทที่มีตอบุคคลภายนอก กอนที่จะมีการ
พิจารณาจายเงินปนผล เพื่อเปนการปองกันไมใหจายเงินปนผลมากเกินไป แตไมมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และเมื่อบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ แลวก็จะโอนกําไรสะสมจัดสรร
คืนกลับไปบัญชีกําไรสะสมดังเดิม โดยบริษัทสามารถจัดสรรกําไรสะสมเพื่อสํารองตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1) สํารองตามกฎหมาย (Legal Reserve) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1202
กําหนดใหทุกครั้งที่บริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดบัญชีนั้น จนสํารองนี้มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน หรือมากกวานั้นแลวแตขอตกลงของบริษัท สวนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 นั้น ไดมีการกําหนดใหบริษัทจํากัด (มหาชน) ตองจัดสรรเงินไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายทุกงวดบัญชีอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกระทั่งทุนสํารองนั้นมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยไมคํานึงถึงวาบริษัทไดมีการจายเงินปนผลใน
งวดบัญชีนั้นหรือไม และในการจัดสรรกําไรสะสมเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น ทั้งบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน) สามารถนําสวนเกินมูลคาหุนมาบวกกับสํารองตามกฎหมายที่ไดจัดสรรไว
แลวได
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2) สํารองตามขอผูกพัน เปนการจัดสรรเงินเพื่อสํารองไวเปนหลักประกันกับเจาหนี้หรือ
ผูถือหุนของบริษัทวาจะสามารถชําระหนี้และไถถอนหุนกูไดเมื่อครบกําหนดตามสัญญา โดยในการตั้ง
สํารองนี้ตองมีการตกลงกันไวลวงหนา เชน สํารองเพื่อชําระหนี้เงินกูระยะยาว สํารองเพื่อการไถถอน
หุนกู เปนตน
3) สํารองตามนโยบายของบริษัท เปนการจัดสรรเงินสํารองไวตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท เชน สํารองเพื่อ
การขยายงาน สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผล สํารองเพื่อรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เปนตน
3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกําไรสะสม
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกําไรสะสมจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัททําการปดบัญชีในวันสิ้นงวด และเมื่อ
บริษัททราบผลการดําเนินงานแลว จะทําการโอนผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ไปยังบัญชีกําไรสะสม
ดังนี้
กรณีกําไรสุทธิ
เดบิต กําไรขาดทุน
เครดิต กําไรสะสม
บันทึกการโอนกําไรสุทธิเขาบัญชีกําไรสะสม

xx
xx

กรณีขาดทุนสุทธิ
เดบิต กําไรสะสม
เครดิต กําไรขาดทุน
บันทึกการโอนขาดทุนสุทธิเขาบัญชีกําไรสะสม

xx
xx

ในกรณีที่บริษัทมีการจัดสรรกําไรสะสมเพื่อสํารองตามกฎหมาย สํารองตามขอผูกพันตาง ๆ
หรือสํารองตามนโยบายของบริษัท ณ วันที่มีการจัดสรรสํารอง บริษัทตองบันทึกบัญชีโดย
เดบิต กําไรสะสม
เครดิต สํารอง…
บันทึกการตั้งสํารองตาง ๆ
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ในการจัดสรรกําไรสะสมเพื่อตั้งเปนสํารองตามขอผูกพันตาง ๆ หรือเพื่อสํารองตามนโยบาย
ของบริษัทนั้น เมื่อขอผูกพันตาง ๆ สิ้นสุดลงหรือบรรลุผลตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดไวเรียบรอย
แลว ไมมีความจําเปนอีกตอไป บริษัทจะโอนบัญชีสํารองตาง ๆ ที่ไดจัดสรรไวไปยังบัญชีกําไรสะสม
ดังเดิม โดยมีวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
เดบิต สํารอง..........
เครดิต กําไรสะสม
บันทึกยกเลิกการตั้งสํารองตาง ๆ

xx
xx

ตัวอยางที่ 3-1
ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัท ขวัญขาว จํากัด มีกําไรสุทธิ 3,000,000 บาท บริษัทไดมี
การจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ และจัดสรรไวเปนเงินสํารอง
เพื่อรักษาระดับเงินปนผล 400,000 บาท และสํารองเพื่อการไถถอนหุนกู 250,000 บาท
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x1
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 กําไรขาดทุน

รายการ

กําไรสะสม

หนา 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
จํานวนเงิน

เครดิต
จํานวนเงิน

345 3,000,000 341

3,000,000 -

ปดบัญชีกําไรขาดทุนเขาบัญชีกําไรสะสม
กําไรสะสม

341

800,000 -

สํารองตามกฎหมาย (3,000,000×5%) 342

150,000 -

สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผล

343

400,000 -

สํารองเพื่อการไถถอนหุนกู

344

250,000 -

บันทึกการตั้งสํารองตามกฎหมายและสํารอง
ตาง ๆ
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ตัวอยางที่ 3-2
จากตัวอยางที่ 3-1 ในวันที่ 18 มกราคม 25X5 บริษัทไดยกเลิกสํารองเพื่อการไถถอนหุนกู
เมื่อครบกําหนดไถถอนเรียบรอยแลว จึงโอนปดบัญชีสํารองเพื่อการไถถอนหุนกู การบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไปเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x5

รายการ

เดือน วันที่
ม.ค. 18 สํารองเพื่อการไถถอนหุนกู
กําไรสะสม

หนา 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
จํานวนเงิน

344

250,000 -

341

เครดิต
จํานวนเงิน
250,000 -

บันทึกการโอนปดบัญชีสํารองเพื่อการไถถอน
หุนกู

4. เงินปนผล
4.1 ความหมายของเงินปนผล
เงินปนผล (Dividends) หมายถึง การนําผลกําไรสวนหนึ่งของบริษัทที่ไดรับมาจายเปน
ผลตอบแทนใหแกผูถือหุนโดยตองเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน และเพื่อเปนการดึงดูด
ความสนใจของนักลงทุน โดยปกติการจายเงินปนผลจะคิดเปนรอยละของมูลคาหุนที่ไดออกจําหนาย
และไดรับชําระเต็มมูลคาแลว แตไมรวมหุนทุนที่บริษัทไดรับคืนมา
4.2 ขอกําหนดของกฎหมายในการจายเงินปนผล
กรณีการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดมี
การกําหนดหลักเกณฑในการจายเงินปนผล ดังนี้ คือ
1) ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
2) ทุกครั้งที่มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดบัญชีนั้น จนกวาทุนสํารองนี้มีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนหรือมากกวานั้นแลวแตขอตกลงของบริษัท
3) การคํานวณเงินปนผลตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสงเงินแลวในหุนหนึ่ง ๆ
เวนแตจะไดมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ
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4) การจายเงินปนผล หามมิใหจายจากเงินประเภทอื่นที่มิใชกําไร หมายความวาบริษัท
ตองจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น และบัญชีกําไรสะสมตองมียอดดานเครดิตในจํานวนมาก
พอที่จะจายเปนเงินปนผล แมวาในปที่จะจายเงินปนผลมีผลการดําเนินงานขาดทุนก็ตาม
5) เงินปนผลทีบ่ ริษัทคางจาย ผูถือหุนจะคิดดอกเบี้ยจากบริษัทไมได
6) บริษัทอาจมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน หากคณะกรรมการบริษัท
มั่นใจวาจะมีกําไรจากการดําเนินงานในงวดบัญชีนั้น
7) ตองมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ หรือทําหนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน
สวนการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ไดมีการกําหนดกฎเกณฑในการจายเงินปนผล ดังนี้ คือ
1) หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นที่มิใชกําไร หมายความวาบริษัทตองจาย
เงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น บริษัทตองไมมีผลประกอบการขาดทุนอยูในขณะนั้น
2) หามมิใหจายเงินปนผลหากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม
3) เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
4) การจายเงินปนผลตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
5) การจายเงินปนผลตองทําใหเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผูถือหุน
4.3 วันที่ที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผล (Dividend Dates)
ในการจายเงินปนผลมีวันสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) วันประกาศจายเงินปนผล (Date of Declaration) คือ วันที่คณะกรรมการบริษัท
ประกาศจายเงินปนผล ซึ่งจะทําใหเกิดหนี้สินขึ้นในการตองจายเงิน มีผลคือทําใหบัญชีกําไรสะสม
ลดลง และมีบัญชีหนี้สินเพิ่มขึ้น คือ บัญชีเงินปนผลคางจาย
2) วันที่ผูถือหุนมีชื่อปรากฏอยูในทะเบียน (Date of Record) คณะกรรมการบริษัทจะ
ระบุวันที่จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามที่มีรายชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุน และในวันที่มีการปด
ประกาศบัญชีรายชื่อจะไมมีการบันทึกบัญชีเกิดขึ้น
3) วันปดรับโอนหุน (Ex-Dividend Date) คือ วันที่บริษัทจะประกาศงดการรับโอนหุน
เปนเวลา 3-5 วันกอนทําการรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏในทะเบียน
ผูถือหุน ดังนั้นในระยะเวลา 3-5 วันที่ประกาศงดรับโอนหุนนี้ ถามีการซื้อขายหุนกับผูถือหุนคนใหม
จะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลในครั้งนี้
4) วันจายเงินปนผล (Date of Payment) คือ วันที่บริษัทกําหนดใหเปนวันจาย
เงินปนผล ซึ่งโดยปกติจะกําหนดภายหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลประมาณ 2-4
สัปดาห โดยในการจายเงินปนผลเปนการลบลางหนี้สินที่เกิดขึ้นจากวันประกาศจายเงินปนผล
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5. การคํานวณเงินปนผล
ในการคํานวณเงินปนผลเพื่อจายใหแกผูถือหุนนั้นตองคํานวณตามสวนของจํานวนหุนที่ยังถือ
อยูในมือผูถือหุน ซึ่งกรณีที่บริษัทมีหุน 2 ชนิด ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุน
สามัญ ดังนั้นบริษัทตองคํานวณเงินปนผลในสวนของหุนบุริมสิทธิกอน หากมีเงินปนผลเหลือจึงจาย
ใหแกผูถือหุนสามัญ ยกเวนแตมีการกําหนดเอาไวเปนอยางอื่น
การคํานวณการจายเงินปนผลสําหรับกรณีมีผูถือหุนบุริมสิทธิ จึงตองคํานึงถึงสิทธิพิเศษของ
หุนบุริมสิทธิดวย โดยหุนบุริมสิทธิสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
5.1 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock) เปนหุนบุริมสิทธิที่ผูถือหุน
มีสิทธิที่จะสะสมเงินปนผลที่ยังไมไดรับในปที่บริษัทขาดทุนและไมประกาศจายเงินปนผล แตหาก
บริษัทมีกําไรและประกาศจายเงินปนผลในปตอมา ผูถือหุนชนิดนี้มีสิทธิไดรับเงินปนผลของปที่มีการ
ประกาศจายและเงินปนผลที่ยังไมไดรับในปกอน
5.2 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม (Noncumulative Preferred Stock) เปนหุนบุริมสิทธิที่
ผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล ในปที่บริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลเทานั้น หากปใดบริษัทขาดทุน
และไมประกาศจายเงินปนผล ผูถือหุนชนิดนี้ไมมีสิทธิสะสมเงินปนผลที่ยังไมไดรับเพื่อไปรับในปตอมา
หากบริษัทมีกําไรและประกาศจายเงินปนผล
5.3 หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับเงินปนผล (Participating Preferred Stock) เปนหุน
บุริมสิทธิที่ผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผลนอกเหนือจากเงินปนผลที่ไดรับตามอัตราที่กําหนดไวแลวยังมี
สิทธิรวมรับเงินปนผลกับผูถือหุนสามัญหากมีเงินปนผลคงเหลือ หลังจากที่มีการจายเงินปนผลใหกับ
ผูถือหุนสามัญในอัตราเดียวกันแลว
5.4 หุนบุริมสิทธิชนิดไมรวมรับเงินปนผล (Nonparticipating Preferred Stock) เปน
หุนบุริมสิทธิที่ผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผลในอัตราที่กําหนดไวเทานั้น เงินปนผลที่เหลือหลังจากจาย
ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิแลว ใหจายแกผูถือหุนสามัญทั้งหมด
ตัวอยางที่ 3-3
บริษัท จอมขวัญ จํากัด จดทะเบียนทุน โดยไดนําออกจําหนายและเรียกชําระแลวทั้งหมดเปน
หุนสามัญ 24,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิ 8% 12,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ในปนี้บริษัทมีกําไรสุทธิ 150,000 บาท และประกาศจายเงินปนผล จํานวน 60,000 บาท ในสองปที่
ผานมา คือป 25x1 และป 25x2 ไมมีการประกาศจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทเริ่มประกอบกิจการ
และประสบปญหาขาดทุน
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การคํานวณจํานวนเงินปนผลที่บริษัทตองจายใหแกผูถือหุน คํานวณตามประเภทของหุน
บุริมสิทธิได ดังนี้
1. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
รวม
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (12,000×10×8%)
9,600
9,600
เงินปนผลของหุนสามัญ (60,000-9,600)
50,400
50,400
รวม
60,000
50,400
60,000
∴ เมื่อบริษัทประกาศจายเงินปนผลในป 25x3 จํานวน 60,000 บาท จึงแบงเปน
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 9,600 บาท
เงินปนผลของหุนสามัญ
จํานวน 50,400 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 60,000 บาท
2. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
9,600

หุนสามัญ

รวม
9,600

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิปนี้ (12,000×10×8%)
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิที่คางจาย
ในป 25x1 และ25x2*
19,200
19,200
31,200
31,200
เงินปนผลของหุนสามัญ (60,000-28,800)
รวม
28,800
31,200
60,000
∴ เมื่อบริษัทประกาศจายเงินปนผลในป 25x3 จํานวน 60,000 บาท จึงแบงเปน
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 28,800 บาท
เงินปนผลของหุนสามัญ
จํานวน 31,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 60,000 บาท
ขอสังเกต
*เนื่องจากในป 25x1 และในป 25x2 บริษัทไมไดจายเงินปนผล ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถ
สะสมเงินที่ยังไมไดรับมารวมรับในปนี้ คิดเปนเงินปละ 9,600 บาท รวมทั้งสิ้น 19,200 บาท
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3. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมแตรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
9,600

หุนสามัญ

หุนบุริมสิทธิ
9,600

หุนสามัญ

รวม
9,600
19,200

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (12,000×10×8%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (24,000×10×8%)
19,200
เงินปนผลคงเหลือนํามาคํานวณเพื่อรวมรับ ดังนี้
(60,000-9,600-19,200) = 31,200
-หุนบุริมสิทธิ = (31,200×120,000)
10,400
10,400
360,000
20,800
20,800
-หุนสามัญ = (31,200×240,000)
360,000
รวม
20,000
40,000
60,000
∴ เมื่อบริษัทประกาศจายเงินปนผลในป 25x3 จํานวน 60,000 บาท จึงแบงเปน
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 20,000 บาท
เงินปนผลของหุนสามัญ
จํานวน 40,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 60,000 บาท
4. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและรวมรับ
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิปนี้ (12,000×10×8%)
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิที่คางจาย
ป 25x1 และป 25x2*
เงินปนผลของหุนสามัญ (24,000×10×8%)
เงินปนผลคงเหลือนํามาคํานวณเพื่อรวมรับ ดังนี้
(60,000-9,600-19,200-19,200) = 12,000
-หุนบุริมสิทธิ = (12,000×120,000)
360,000
-หุนสามัญ = (12,000×240,000)
360,000
รวม
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19,200
19,200

4,000

รวม
9,600
19,200
19,200

4,000

-

8,000

8,000

32,800

27,200

60,000
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∴ เมื่อบริษัทประกาศจายเงินปนผลในป 25x3 จํานวน 60,000 บาท จึงแบงเปน
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 32,800 บาท
เงินปนผลของหุนสามัญ
จํานวน 27,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 60,000 บาท
กรณีที่บริษัทไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันมาหลายป และมีการประกาศจายเงินปนผลทุกป
มีวิธีการคํานวณการจายเงินปนผลในแตละปตามประเภทของหุนบุริมสิทธิทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
ตัวอยางที่ 3-4
บริษัท โสนนา จํากัด จดทะเบียนทุน เปนหุนสามัญ 12,000 หุน มูลคาหุนละ 50 บาท และ
หุนบุริมสิทธิ 4% 8,000 หุน มูลคาหุนละ 50 บาท โดยไดนําออกจําหนายและเรียกชําระแลวทั้งหมด
ทุกปบริษัทมีผลประกอบการกําไรและมีการประกาศจายเงินปนผลดังนี้
ป
เงินปนผลที่ประกาศจาย (บาท)
25x1
10,000
25x2
90,000
25x3
36,000
1. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
ป 25x1
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ*
หุนสามัญ ไมไดรับ
รวม
ป 25x2
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (90,000-16,000)
รวม
ป 25x3
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (36,000-16,000)
รวม
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10,000
10,000
16,000
16,000
16,000
16,000

หุนสามัญ

รวม

-

10,000
10,000

74,000
74,000

16,000
74,000
90,000

20,000
20,000

16,000
20,000
36,000
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ขอสังเกต
* ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนเงินปละ 16,000 บาท คํานวณจากหุนบุริมสิทธิ
จํานวน 8,000 หุนมูลคาหุนละ 50 บาท ผลตอบแทน 4% (8,000×50×4%) แตเนื่องจากในป 25x1
บริษัทประกาศจายเงินปนผล 10,000 บาท จึงไดรับเพียง 10,000 บาท
2. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
ป 25x1
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ ไมไดรับ
รวม
ป 25x2
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิปนี้ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิที่คางจาย ป 25x1**
เงินปนผลของหุนสามัญ (90,000-22,000)
รวม
ป 25x3
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (36,000-16,000)
รวม

10,000
10,000
16,000
6,000
22,000
16,000
16,000

หุนสามัญ

รวม

-

10,000
10,000

68,000
68,000

16,000
6,000
68,000
90,000

20,000
20,000

16,000
20,000
36,000

ขอสังเกต
**ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปละ 16,000 บาท แตในป 25x1 บริษัทประกาศจาย
เงินปนผล 10,000 บาท จึงรับเพียง 10,000 บาท คงคาง 6,000 บาท นํามาสะสมเพื่อรับในป 25x2
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3. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมแตรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
ป 25x1
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ ไมไดรับ
รวม
ป 25x2
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (12,000×50×4%)
เงินปนผลคงเหลือนํามาคํานวณเพื่อรวมรับ ดังนี้
(90,000-16,000-24,000) = 50,000
-หุนบุริมสิทธิ = (50,000×400,000)
1,000,000
-หุนสามัญ = (50,000×600,000)
1,000,000
รวม
ป 25x3
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (36,000-16,000)***
รวม

10,000
10,000
16,000
-

หุนสามัญ

รวม

-

10,000
10,000

24,000

16,000
24,000

20,000

20,000
-

30,000

30,000

36,000

54,000

90,000

20,000
20,000

16,000
20,000
36,000

16,000
16,000

ขอสังเกต
***กรณีหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมแตรวมรับนี้ ตามปกติเมื่อคํานวณเงินปนผลใหแกผูถือหุน
บุริมสิทธิแลว จะคํานวณใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราที่เทากัน เหลืออีกเทาใดจะนํามาคํานวณเพื่อ
รวมรับอีกตามสัดสวนของหุนทั้งสองชนิด แตในป 25x3 หลังจากจายเงินปนผลใหผูถือหุนบุริมสิทธิ
แลว จํานวน 16,000 บาท ผูถือหุนสามัญมีสิทธิไดรับเงิน 24,000 บาท แตบริษัทมีการประกาศจาย
เงินปนผล 36,000 บาท เหลือเงินใหผูถือหุนสามัญเพียง 20,000 บาท ดังนั้นจึงไมมีการนํามาคํานวณ
เพื่อรวมรับอีก
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4. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและรวมรับ
หุนบุริมสิทธิ
ป 25x1
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ ไมไดรับ
รวม

ป 25x2
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิปนี้ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิที่คางจาย ป 25x1
เงินปนผลของหุนสามัญ (12,000×50×4%)
เงินปนผลคงเหลือนํามาคํานวณเพื่อรวมรับ ดังนี้
(90,000-16,000-6,000-24,000) = 44,000
-หุนบุริมสิทธิ = (44,000×400,000)
-หุนสามัญ =

1,000,000
(44,000×600,000)
1,000,000
รวม

ป 25x3
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (8,000×50×4%)
เงินปนผลของหุนสามัญ (36,000-16,000)
รวม
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10,000
10,000

16,000
6,000
-

หุนสามัญ

รวม

-

10,000
10,000

24,000

16,000
6,000
24,000

17,600

17,600

-

26,400

26,400

39,600

50,400

90,000

20,000
20,000

16,000
20,000
36,000

16,000
16,000
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6. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินปนผล
เมื่อบริษัทไดคํานวณเงินปนผลที่จะจายใหแกผูถือหุนทั้ง 2 ชนิดเรียบรอยแลว บริษัทจะทํา
การบันทึกบัญชีตามวันที่ที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผล โดยบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
ณ วันประกาศจายเงินปนผล
เดบิต กําไรสะสม
เครดิต เงินปนผลคางจาย
บันทึกการประกาศจายเงินปนผล

xx
xx

จากการบันทึกบัญชีขางตนจะเห็นไดวา บัญชีเงินปนผลคางจาย ถือเปนบัญชีหนี้สินหมุนเวียน
ที่สะทอนถึงภาระผูกพันของบริษัทจากการตองจายเงินในครั้งนี้ใหแกผูถือหุน นอกจากนี้แลวยังสงให
บัญชีกําไรสะสมของบริษัทลดลงอีกดวย
ณ วันที่ผูถือหุนมีชื่อปรากฏในทะเบียนและวันปดรับโอนหุน
บันทึกความทรงจํา : วันปดรายชื่อผูถือหุน
บันทึกความทรงจํา : วันปดสมุดทะเบียนพักโอนหุน
ในวันที่ผูถือหุนมีชื่อปรากฏในทะเบียนเปนวันที่ที่บริษัทบันทึกรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน และวัน
ปดรับโอนหุนเปนวันที่บริษัทประกาศงดรับการโอนหุนนั้น ไมตองมีการบันทึกบัญชี แตอาจมีการ
บันทึกความทรงจําก็ได
ณ วันจายเงินปนผล
เดบิต เงินปนผลคางจาย
เครดิต เงินสด
บันทึกการจายเงินปนผล

xx
xx

จากการบันทึกบัญชีขางตนจะเห็นไดวา หลังจากที่บริษัทไดมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
แลว ก็ถือเปนการลบลางหนี้สินที่เปนภาระผูกพันของบริษัท
การบัญชีบริษัทจํากั ด
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ตัวอยางที่ 3-6
จากตัวอยาง 3-5 บริษัท โสนนา จํากัด ประกาศจายเงินปนผลป 25X2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ
25x3 และจายเงินปนผลในวันที่ 1 มีนาคม 25x3 ใหบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปทั้ง 4 กรณี
ดังนี้ คือ 1. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับ
2. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับ
3. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมแตรวมรับ
4. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและรวมรับ
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป เปนดังนี้
1. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมและไมรวมรับ
หนา 1

สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x3
เดือน วันที่
ก.พ. 1 กําไรสะสม

รายการ

เลขที่
บัญชี
341

เดบิต
จํานวนเงิน

เครดิต
จํานวนเงิน

90,000 -

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

16,000 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

74,000 -

บันทึกการประกาศจายเงินปนผล
มี.ค.

1 เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

16,000 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

74,000 -

เงินสด

101

90,000 -

บันทึกการจายเงินปนผล
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2. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับ
สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x3
เดือน วันที่
ก.พ. 1 กําไรสะสม

รายการ

หนา 1
เลขที่
บัญชี
341

เดบิต
จํานวนเงิน

เครดิต
จํานวนเงิน

90,000 -

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

22,000 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

68,000 -

บันทึกการประกาศจายเงินปนผล
มี.ค.

1 เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

22,000 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

68,000 -

เงินสด

101

90,000 -

บันทึกการจายเงินปนผล

3. หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมแตรวมรับ
สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x3
เดือน วันที่
ก.พ. 1 กําไรสะสม

รายการ

หนา 1
เลขที่
บัญชี
341

เดบิต
จํานวนเงิน

เครดิต
จํานวนเงิน

90,000 -

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

36,000 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

54,000 -

บันทึกการประกาศจายเงินปนผล
มี.ค.

1 เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

36,000 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

54,000 -

เงินสด

101

90,000 -

บันทึกการจายเงินปนผล
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4. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและรวมรับ
สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x3
เดือน วันที่
ก.พ. 1 กําไรสะสม

รายการ

หนา 1
เลขที่
บัญชี
341

เดบิต
จํานวนเงิน

เครดิต
จํานวนเงิน

90,000 -

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

39,600 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

50,400 -

บันทึกการประกาศจายเงินปนผล
มี.ค.

1 เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย

204

39,600 -

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

205

50,400 -

เงินสด

101

90,000 -

บันทึกการจายเงินปนผล

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการบันทึกบัญชีของบริษัทจํากัด ตั้งแตเริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
การออกจําหนายหุนทุน และมีผลกําไรในการดําเนินงาน ตลอดจนการตั้งสํารองตามกฎหมายและตั้ง
สํารองตาง ๆ จนกระทั่งการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน จึงขอยกตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางที่ 3-7
ในวันที่ 1 มิถุนายน 25X3 บริษัท แปงร่ํา จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีทุนจดทะเบียน
ประกอบดวย หุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ออกจําหนายและเรียกชําระแลวทั้งหมด
ในราคาหุนละ 110 บาท และหุนบุริมสิทธิ 8% 5,000 หุน มูลคาหุนละ 40 บาท ออกจําหนายและ
เรียกชําระแลวทั้งหมดในราคาหุนละ 45 บาท หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมและไมรวมรับเงินปนผล
มีรายละเอียดรายการ ดังนี้
วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 บริษัทมีกําไรสุทธิ 160,000 บาท
วันที่ 15 กุมภาพันธ 25x4 ในที่ประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหประกาศ
จายเงินปนผล จํานวน 30,000 บาท และมีการพิจารณาเพื่อจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย
5% และสํารองเพื่อซื้อเครื่องจักร 43,000 บาท
และในวันที่ 15 มีนาคม 25x4 บริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x3

รายการ

เดือน วันที่
มิ.ย. 1 บันทึกความทรงจํา :

หนา 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
จํานวนเงิน

102

220,000 -

เครดิต
จํานวนเงิน

จดทะเบียนหุนสามัญ 5,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท และหุนบุริมสิทธิ
จํานวน 5,000 หุน มูลคาหุนละ 40 บาท
เงินสด
ทุน-หุนสามัญ (5,000×100)

301

500,000 -

ทุน-หุนบุริมสิทธิ (5,000×40)

302

200,000 -

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (5,000×10)

321

50,000 -

สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (5,000×5)

322

25,000 -

บันทึกการจําหนายหุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิในราคาสูงกวามูลคาหุน
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน
กําไรสะสม

345

160,000 -

341

160,000 -

บันทึกการโอนปดบัญชีกําไรสุทธิ
25x4
ก.พ. 15 กําไรสะสม

341

81,000 -

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย*

221

16,000

เงินปนผลหุนสามัญคางจาย

222

14,000

สํารองตามกฎหมาย (160,000×5%)

342

8,000

สํารองเพื่อซื้อเครื่องจักร

343

43,000

บันทึกการประกาศจายเงินปนผลพรอม
ตั้งสํารองฯ
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สมุดรายวันทั่วไป
พ.ศ. 25x4

รายการ

เดือน วันที่
มี.ค. 15 เงินปนผลหุนบุริมสิทธิคางจาย
เงินปนผลหุนสามัญคางจาย
เงินสด

หนา 2
เลขที่
บัญชี

เดบิต
จํานวนเงิน

221

16,000 -

222

14,000

101

เครดิต
จํานวนเงิน

30,000 -

บันทึกการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ขอสังเกต
*การคํานวณเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งสองชนิด เปนดังนี้
เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ
= 5,000×40×8% เปนเงิน 16,000 บาท
สวนที่เหลือจายใหแกผูถือหุนสามัญ = 30,000-16,000 เปนเงิน 14,000 บาท
รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น
30,000 บาท
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สรุปประเด็นสําคัญ
1. ความหมายและสวนประกอบของกําไรสะสม
กําไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง กําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่มีการสะสมตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
กําไรสะสมสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ
1) กําไรสะสมจัดสรร
2) กําไรสะสมยังมิไดจัดสรร
สวนประกอบของกําไรสะสม สวนประกอบของกําไรสะสม ซึ่งมี
ผลกระทบที่ทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีดังนี้
1) กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน
2) การจายเงินปนผล
3) รายการเกี่ยวกับหุนทุนที่ไดรับคืน
4) รายการปรับปรุงที่เกิดจากขอผิดพลาดในงวดบัญชีกอน
หรือรายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี
2. การจัดสรรกําไรสะสม คือ กําไรสะสมที่บริษัทไดกันไวจํานวนหนึ่ง
เพื่อจัดสรรตามวัตถุประสงคดังนี้
1) สํารองตามกฎหมาย
2) สํารองตามขอผูกพัน
3) สํารองตามนโยบายของบริษัท
3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกําไรสะสม เกิดขึ้นเมื่อบริษัทปดบัญชีและ
โอนผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปยังบัญชีกําไรสะสม หากบริษัทมีกําไรจะ
ทําใหบัญชีกําไรสะสมเพิ่ม โดยบันทึกบัญชีดานเครดิต แตหากบริษัทขาดทุน
บัญชีกําไรสะสมจะลดลงโดยบันทึกบัญชีดานเดบิต
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สรุปประเด็นสําคัญ (ตอ)
สวนในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตั้งสํารองตาง ๆ จะบันทึกบัญชี
โดยเดบิตบัญชีสํารองตาง ๆ และเครดิตบัญชีกําไรสะสม เมื่อบริษัทมีการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคตาง ๆ เรียบรอยแลวก็ทําการยกเลิกสํารองตาง ๆ
แลวนํากลับเขาไปไวในบัญชีกําไรสะสมดังเดิม
4. เงินปนผล หมายถึง การนําผลกําไรสวนหนึ่งของบริษัทที่ไดรับมาจาย
เปนผลตอบแทนใหแกผูถือหุน โดยตองเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ
และเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
5. การคํานวณเงินปนผล ในการคํานวณเงินปนผลตองคํานวณตามสวน
ของหุนที่ยังถืออยูในมือผูถือหุน ในกรณีที่บริษัทมีหุน 2 ชนิดนั้น ผูถือหุน
บุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญ และนอกจากนี้แลวหุน
บุริมสิทธิยังสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
1) หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม
2) หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม
3) หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับเงินปนผล
4) หุนบุริมสิทธิชนิดไมรวมรับเงินปนผล
6. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินปนผล เมื่อบริษัทไดคํานวณเงินปนผล
ที่จะจายใหแกผูถือหุนทั้ง 2 ชนิดเรียบรอยแลว บริษัทจะทําการบันทึกบัญชี
ตามวันที่ที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผล โดยในวันที่มีการประกาศจาย
เงินปนผล ซึ่งถือเปนภาระผูกพันของบริษัทในการตองจายเงินในครั้งนี้ใหแก
ผูถือหุน จึงตองมีการบันทึกบัญชีเงินปนผลคางจายดานเครดิต ซึ่งถือเปน
บัญชีหนี้สินหมุนเวียน เมื่อถึงวันจายเงินปนผล บริษัทจึงบันทึกลบลางบัญชี
เงินปนผลคางจายดานเดบิต
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แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 3
คําชี้แจง : ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวและทําเครื่องหมายกากบาท ()
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตอง
ก. การจัดสรรกําไรสะสม คือ กําไรสะสมที่บริษัทกันไวจํานวนหนึ่งเพื่อจัดสรรเปนเงินสํารองตาม
กฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่บริษัทกําหนดไว
ข. การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนมีผลกระทบตอบัญชีกําไรสะสมคือ ทําใหบัญชีกําไรสะสม
เพิ่มขึ้น
ค. กําไรสะสมเปนกําไรจากการดําเนินงานของกิจการที่มีการสะสมตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการจนถึง
ปจจุบัน
ง. รายการที่มีผลกระทบทําใหบัญชีกําไรสะสมลดลงคือ หุนทุนที่ไดรับคืน
2. รายการใดตอไปนี้ที่ปรากฏในบัญชีกําไรสะสมดานเครดิต
ก. เงินปนผล
ข. สํารองตามกฎหมาย
ค. ขาดทุนสุทธิ
ง. ยกเลิกสํารองเมื่อหมดความจําเปน
3. รายการใดตอไปนี้ที่ปรากฏในบัญชีกําไรสะสมดานเดบิต
ก. กําไรสุทธิ
ข. ยกเลิกสํารองเพื่อการขยายงาน
ค. สํารองตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกขอ
4. ขอใดถือเปนสํารองตามขอผูกพัน
ก. สํารองเพื่อการขยายงาน
ข. สํารองเพื่อไถถอนหุนกู
ค. สํารองเพื่อรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ง. สํารองเพื่อซื้อเครื่องจักร
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5. ในวันที่บริษัทจายเงินปนผล มีการบันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิต เงินปนผลคางจาย
xx
เครดิต เงินสด
xx
ข. เดบิต กําไรสะสม
xx
เครดิต เงินปนผลคางจาย
xx
ค. เดบิต เงินปนผลคางจาย
xx
เครดิต กําไรสะสม
xx
ง. ไมมีการบันทึกบัญชี
6. ในการจัดสรรกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองตามกฎหมาย บริษัทจํากัดตองปฏิบัติอยางไร
ก. ตองจัดสรรไวไมนอยกวารอยละ 1 ของกําไรสุทธิ จนกระทั่งเงินสํารองมีไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
-ข. ตองจัดสรรไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกระทั่งเงินสํารองมีไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ค. ตองจัดสรรไวไมนอยกวารอยละ 7 ของกําไรสุทธิ จนกระทั่งเงินสํารองมีไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ง. ตองจัดสรรไวไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิจนกระทั่งเงินสํารองมีไมนอยกวารอยละ 20
ของทุนจดทะเบียน
จากโจทย ใหตอบคําถามขอ 7 10
บริษัท อิงดาว จํากัด จดทะเบียนทุนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 40 บาท และ
หุนบุริมสิทธิ 4% 5,000 หุน มูลคาหุนละ 20 บาท ไดออกจําหนายและรับชําระคาหุนทั้งหมดแลว
ในป 25x1และ ป 25x2 ไมมีการประกาศจายเงินปนผล เนื่องจากประสบผลขาดทุน และในป 25x3
บริษัทมีกําไรสุทธิ 112,000 บาท บริษัทตั้งสํารองตามกฎหมาย 5% และประกาศจายเงินปนผลใน
วันที่ 1 ก.พ. 25x3 จํานวน 60,000 บาท และจายเงินปนผลในวันที่ 1 มี.ค. 25x4
7. ในวันสิ้นงวด การโอนปดบัญชีกําไรสุทธิ มีวิธีการบันทึกบัญชีอยางไร
ก. เดบิต กําไรขาดทุน
60,000.เครดิต ทุน
60,000.- ข. เดบิต กําไรขาดทุน
60,000.
เครดิต กําไรสะสม
60,000.-
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- ค. เดบิต กําไรขาดทุน
112,000.
เครดิต ทุน
112,000.ง. เดบิต กําไรขาดทุน
112,000.เครดิต กําไรสะสม
112,000.8. ในป 25x3 บริษัทตั้งสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินเทาใด
ก. 3,000 บาท
ข. 5,600 บาท
ค. 6,000 บาท
ง. 60,000 บาท
9. บริษัทตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและไมรวมรับเปนเงินเทาใด
ก. 4,000 บาท
ข. 8,000 บาท
ค. 12,000 บาท
ง. 60,000 บาท
10. บริษัทตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญเปนเงินเทาใด
ก. 48,000 บาท
ข. 52,000 บาท
ค. 56,000 บาท
ง. 60,000 บาท
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แบบฝกปฏิบัตหิ นวยที่ 3
ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของกําไรสะสม มาพอสังเขป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. กําไรสะสมแบงออกไดเปนกี่สวน อะไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สวนประกอบของกําไรสะสมที่มีผลกระทบทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีอะไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. การจัดสรรกําไรสะสมคืออะไร อธิบายพอสังเขป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. บริษัทจํากัดสามารถจัดสรรกําไรสะสมเพื่อสํารองตามวัตถุประสงคใดบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1202 กําหนดใหตั้งสํารองตามกฎหมายไวอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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7. จงอธิบายความหมายของเงินปนผล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. จงบอกถึงขอกําหนดกฎหมายในการจายเงินปนผลของบริษัทจํากัดมาอยางนอย 3 ขอ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. การคํานวณเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ สามารถแบงออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. วันที่ที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลมีวันใดบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
***********************
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