
เฉลยบทที ่5 

กําไรสะสม 

(Retained earnings) 

ขอ้ 5-1  

(ก) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปเกี่ยวกบัเงนิสดปันผล 

 กาํไรสะสม ............................................................................. 1,200,000 

 เงนิสด......................................................................... 1,200,000 

  (เงนิสดปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น 2,000,000 หุ้น) 

(ข)  

 กาํไรสะสม ............................................................................. 4,200,000 

 หุ้นสามัญ (120,000 x 10 บาท) ........................................ 1,200,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .................................................. 3,000,000 

  (หุ้นปันผล 6%,  120,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 35 บาท) 

(ค)  

 สว่นของผู้ถอืหุ้น 

  หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

ออกจาํหน่าย 2,120,000 หุ้น    21,200,000 บาท 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั       8,000,000 

 กาํไรสะสม      

  ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม    53,500,000 

24,300,000 

 

งบกาํไรสะสม 

สาํหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x3 

คงเหลอื 1 มกราคม 25x3 24,000,000 บาท 

กาํไรสทุธสิาํหรับปี 25x3 5,700,000  

 29,700,000  

หัก ปันผลหุ้นสามญั   

   เงนิสด                                                      1,200,000   

   หุ้นสามญั                                                  4,200,000 5,400,000  

คงเหลอื 31 ธนัวาคม 25x3 24,300,000  
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ตารางส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

สาํหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x3 

คงเหลอื 1 มกราคม 25x3 5,000,000 บาท 

สว่นเกนิของมลูค่ายตุธิรรมที่สงูกว่าราคาตามมลูค่า  

   120,000 หุ้น ที่จดัสรรปันผล (ดูหมายเหต)ุ 

 

3,000,000 

 

คงเหลอื 31 ธนัวาคม 25x3 8,000,000  

หมายเหตุ บริษัทจัดสรรหุ้นปันผล 6% (120,000 หุ้น) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่บันทึกด้วยราคาปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 

สาํหรับวัตถุประสงค์ของเงินปันผล บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลในราคาเฉลี่ย 35 บาทต่อหุ้น โดยคาํนึงถึงราคาตลาดถัว

เฉลี่ยก่อนหน้าวันจ่ายปันผล บริษัทจะเครดิตหุ้นสามัญตามราคามูลค่า 10 บาทต่อหุ้น (1,200,000 บาท) และเครดิต

สว่นเกนิ 25 บาทต่อหุ้น (35-10) ไปยังบัญชีส่วนเกนิมูลค่าหุ้น (3,000,000 บาท) 

ขอ้ 5-2 

1. การออกหุน้ปันผล 20%  

ทางเลือกน้ีทาํให้หุ้นสามัญเพ่ิมขึ้ น 20% ซึ่งเท่ากับ 1,000,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทต้อง

บนัทกึหุ้นที่ออกให้ตามราคาตลาด การบนัทกึบญัชีทาํได้ดงัน้ี 

 กาํไรสะสม (1,000,000 หุ้น x 120 บาท) ............................ 120,000,000 

 หุ้นสามัญปันผลที่แจกให้ ............................................... 10,000,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ............................................... 110,000,000 

การออกหุ้นปันผลแม้จะทาํให้หุ้นสามัญปันผลและส่วนเกินทุนเพ่ิมขึ้ น กาํไรสะสมของบริษัทจะลดลงอย่าง

มากซึง่อาจทาํปกปิดความสาํเรจ็ของบริษทัด้วยหุ้นที่มอบให้ 

2. การออกหุน้ปันผล 100% 

ทางเลือกน้ีทาํให้จํานวนหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ที่ออกจําหน่ายและอยู่ในมือของผู้ถือเพ่ิมขึ้ นเท่าตัว 

เน่ืองจากการออกหุ้นปันผลในลกัษณะน้ีถอืว่าเปรียบเช่นเดยีวกบัการแยกหุ้น ดงัน้ันจึงไม่ตอ้งใชร้าคาตลาด

 กาํไรสะสม (5,000,000 หุ้น x 10 บาท) ................................ 50,000,000 

ในการบันทกึบัญชี บริษัทจะบันทกึบัญชีโดยลดกาํไรสะสมลงเท่ากับราคาตามบัญชีของหุ้นที่ออกให้ ซึ่งกค็ือ

หุ้นปันผลที่แจกให้ซึง่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัในที่สดุ เน่ืองจากบริษทัมหุ้ีนสามญัที่ออกจาํหน่ายและอยู่ในมือ

มจีาํนวน 5,000,000 หุ้น กาํไรสะสมจึงลดลง 50,000,000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นจํานวนมากอยู่ดี การบันทึกบัญชี

ทาํได้ดงัน้ี 

 หุ้นสามัญปันผลที่แจกให้ ............................................... 50,000,000 
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3. การแยกหุน้ในอัตรา 2:1 

ทางเลือกน้ีทาํให้จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้ นเท่าตัว แต่วิธีน้ีทาํให้ราคาตามมูลค่า

ของหุ้นลดลงคร่ึงหน่ึง บริษัทไม่ต้องบันทึกบัญชีเพียงแต่บันทึกความจํา ดังน้ันกาํไรสะสมจึงไม่เปลี่ยนแปลง 

เช่นเดยีวกบัหุ้นสามญัและสว่นเกนิทนุ นอกจากน้ีการลดลงของราคาตามมูลค่าและราคาตลาดของหุ้น อาจทาํให้

นักลงทนุสนใจหุ้นเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากก่อนหน้าน้ี อาจพิจารณาว่าราคาหุ้นสงูแพงเกนิไป 

เพ่ือทาํให้นักลงทนุสนใจหุ้นมากขึ้น ในขณะที่บริษัทยังคงรักษาส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลไว้ได้ตามเดิม วิธีที่สาม

คอื การแยกหุ้นจะเหมาะสมที่สดุ 

ข้อสรปุ 

ขอ้ 5-3 

31 มกราคม 25x5  

 หุ้นทนุซื้อคนื (10,000 หุ้น x 32 บาท) .......................................320,000 

 เงนิสด............................................................................ 320,000 

1 เมษายน 25x5  

 กาํไรสะสม .................................................................................180,000 

 หุ้นสามญัปันผล ............................................................. 180,000* 

 * ออกหุ้น 200,000 หุ้น x 0.30 = 60,000 หุ้น;  60,000 หุ้น x ราคาตามมลูค่า 3 บาท 

 ต่อหุ้น = 180,000 บาท  

30 เมษายน 25x5  

 เงนิปันผล/กาํไรสะสม (190,000 หุ้น x 0.75 บาท) ....................142,500 

 เงนิปันผลค้างจ่าย ............................................................. 142,500 

1 มิถุนายน 25x5  

 หุ้นสามญัปันผล ........................................................................180,000 

 เงนิปันผลค้างจ่าย ....................................................... 142,500 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 3 บาท) .......................................... 180,000 

 เงนิสด............................................................................ 142,500 
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31 สิงหาคม 25x5  

 เงนิสด.................................................................... 455,000* 

 หุ้นทนุซื้อคนื ................................................................... 320,000 

 สว่นเกนิทนุ-หุ้นทนุซื้อคนื ................................................... 135,000 

          * หุ้นทนุซื้อคนื 10,000 หุ้น บวก หุ้นปันผล 3,000 บาท  = 13,000 หุ้น x 35 บาท = 455,000 บาท 

ขอ้ 5-4 

1. ไม่ออกหุน้ปันผล ถ้าไม่มีการประกาศจ่ายเงนิปันผล บริษัทรุ่งทิพย์คาดหวังว่าจะมีกาํไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 

ณ วันสิ้นปี จํานวน 290,000 บาท (กาํไรสะสมต้นงวด 580,000 บาท บวก กาํไรสุทธิที่คาดหวัง 110,000 บาท 

หัก

2. หุน้ปันผล 10% ทางเลือกน้ี บริษัทต้องโอนเงิน 200,000 บาทจากบัญชีกาํไรสะสมไปยังบัญชีส่วนเกินทุน 

(10,000 หุ้น x ราคาตลาดใหม่หุ้นละ 20 บาท, 22/1.1 = 20 บาท) บริษัทมีกาํไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเท่ากับ 

90,000 บาท (580,000 บาท-หุ้นปันผล 200,000 บาท+กาํไรสุทธิ 110,000 บาท-สาํรองเงินกู้ 400,000 บาท) เงิน

จาํนวนดงักล่าวสามารถทาํให้บริษทัยงัสามารถรักษาระดบัของเงนิปันผลในอตัรา 0.70 บาทต่อหุ้น ถ้าบริษัทมี

กาํไรสทุธใินระดบัที่คาดไว้ 

 สาํรองเงนิกู้ 400,000 บาท) สมมติว่าบริษัทมีเงินสดเพียงพอ กาํไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจํานวนน้ีจะยังคง

ให้กจิการสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลเท่ากับอัตราในอดีตได้ (0.70 บาทต่อหุ้น หรือ 70,000 บาท) 

และสามารถจ่ายปันผลได้เพ่ิมขึ้น ถ้าหากบริษทัต้องการ 

3. หุน้ปันผล 25% ทางเลือกน้ี บริษัทต้องโอนเงิน 12,500 บาทจากบัญชีกาํไรสะสมไปยังบัญชีส่วนเกินทุนด้วย

ราคาตามมูลค่า (25,000 หุ้น x ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทมีกาํไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเท่ากับ 

277,500 บาท (580,000 บาท-หุ้นปันผล 12,500 บาท+กาํไรสุทธิ 110,000 บาท-สาํรองเงินกู้ 400,000 บาท) เงิน

จาํนวนดงักล่าวสามารถทาํให้บริษทัยงัสามารถรักษาระดบัของเงนิปันผลในอดตีไว้ได้ 

ขอ้ 5-5 

(1) จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายและอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 

1 มกราคม  800,000 หุ้น 

1 กุมภาพันธ ์ 550,000 หุ้น 

12 พฤษภาคม (1,000 x 100) 100,000 

 950,000 หุ้น 

15 มิถุนายน  หุ้น (950,000 x 0.11) 104,500 

 1,054,500 หุ้น 
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   (2) จาํนวนเงนิปันผลรวมสาํหรับปี 25x5 

  มนีาคม  =  1.50 x 850,000 หุ้น  =    1,275,000 บาท 

  มถินุายน กนัยายน และธนัวาคม =  3 x 1,581,750 บาท  =    

               6,020,250 

4,745,250 

ขอ้ 5-6 

(ก) เงนิปันผล (กาํไรสะสม) ....................................................... 2,700,000 

 สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย ................................................... 1,500,000 

 กาํไรจากการจดัสรรสนิทรัพยปั์นผล .................................. 1,200,000 

 สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย ............................................. 1,500,000 

 เงนิลงทุนในบริษัทภาริณี .................................................. 1,500,000 

  

(ข) เงนิปันผล (กาํไรสะสม) (230,000 หุ้น x 5.60 บาท) ............. 1,288,000 

 สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย .................................................. 1,288,000 

 สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย ............................................ 1,288,000 

 เงนิลงทุนในบริษัทรตมิา ................................................. 1,288,000 

ขอ้ 5-7 

(ก) ประกาศจา่ยและออกหุน้ปันผล 10% - บนัทึกในราคาตลาด 

 กาํไรสะสม .................................................................................80,000* 

 หุ้นปันผลที่ประกาศจ่าย ....................................................... 20,000 

 สว่นเกนิมูลค่าหุ้น .............................................................. 60,000 

 (ประกาศจ่ายหุ้นปันผล 10% ในราคาตลาด 20 บาท (22/1.1)) 

 * จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย 40,000 หุ้น x 0.10 = 4,000 หุ้นที่ออกเพ่ิม 

 หุ้นปันผลที่ประกาศจ่าย ................................................. 20,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) ............................................ 20,000 

  

(ข) ประกาศจา่ยและออกหุน้ปันผล 50% ในราคาตามมลูค่า  

 กาํไรสะสม .............................................................................. 100,000* 

 หุ้นปันผลที่ประกาศจ่าย ..................................................... 100,000 

 (ประกาศจ่ายหุ้นปันผล 50% ในราคาตามมลูค่า) 

 *จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย 40,000 หุ้น x 0.50 = 20,000 หุ้นที่ออกเพ่ิม 

 20,000 หุ้น x 5 บาท  =  100,000 บาท 
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 หุ้นปันผลที่ประกาศจ่าย ................................................100,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) ...........................................100,000 

 

(ค) ประกาศแยกหุน้ในอัตรา 2:1  ไม่มีการบันทึกบัญชี เพียงแต่บันทึกความจําว่าบริษัทลดมูลค่าหุ้นลงจาก 5 

บาท เหลอื 2.5 บาท และจาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายเพ่ิมขึ้น (จาก 40,000 หุ้นเป็น 80,000 หุ้น)  

ขอ้ 5-8 

 กาํไรสะสม ............................................................................. 1,250,000 

 หุ้นปันผลที่ประกาศจ่าย ...................................................... 50,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .................................................. 1,200,000 

 (ประกาศจ่ายหุ้นปันผล 10% บนัทกึในราคาตลาดหุ้นละ 25 บาท)   

 หุ้นปันผลที่ประกาศจ่าย ................................................. 46,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................ 46,000 

 (จ่ายหุ้นปันผล) 

ขอ้ 5-9 

 กาํไรสะสม ................................................................................... 50,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ................................................275,000 

 เงนิปันผลค้างจ่าย ............................................................. 325,000 

  

 เงนิปันผลค้างจ่าย ....................................................... 325,000 

 เงนิสด............................................................................ 325,000 

ขอ้ 5-10 

15 มกราคม 25x5  

 กาํไรสะสมจัดสรร .....................................................................500,000 

 กาํไรสะสม ...................................................................... 500,000 

3 มีนาคม 25x5  

 เงนิสด.................................................................... 800,000* 

 หุ้นสามญั ...................................................................... 500,000* 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ................................................... 300,000* 
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18 พฤษภาคม 25x5  

 เงนิปันผล/กาํไรสะสม ............................................................. 562,500# 

 เงนิปันผลค้างจ่าย ............................................................. 562,500 

19 มิถุนายน 25x5  

 กาํไรสะสม .................................................................................400,000 

 กาํไรสะสมจัดสรร ............................................................................ 400,000  

31 กรกฎาคม 25x5  

 เงนิปันผลค้างจ่าย ....................................................... 562,500 

 เงนิสด............................................................................ 562,500 

12 พฤศจิกายน 25x5  

 สนิทรัพย์ปันผล (กาํไรสะสม) .............................................. 455,000## 

 สนิทรัพย์ปันผลค้างจ่าย ................................................... 315,000## 

 กาํไรจากการจดัสรรสนิทรัพย์ปันผล ....................................140,000## 

31 ธนัวาคม 25x5 

 กาํไรขาดทนุ .............................................................. 885,000 

 กาํไรสะสม ...................................................................... 885,000 

 สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย ............................................... 315,000 

 เงนิลงทนุในบริษทัสริินดา .................................................. 315,000 

 การคาํนวณ:      * 100,000 หุ้น x 8 บาทต่อหุ้น   =  800,000 บาท 

     100,000 หุ้น x 5 บาทต่อหุ้น   =  500,000 บาท 

     100,000 หุ้น x (8-5) บาทต่อหุ้น   =  300,000 บาท 
                                     # จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย 375,000 หุ้น x 1.50 บาทต่อหุ้น   =  562,500 บาท 
                                                  ## จาํนวนหุ้นของบริษทัสริินดา 35,000 หุ้น x 13 บาทต่อหุ้น   =  455,000 บาท 

           จาํนวนหุ้นของบริษทัสริินดา 35,000 หุ้น x 9 บาทต่อหุ้น  =  315,000 บาท 

 455,000-315,000 = 140,000 บาท 

 

 



5-8    เฉลยการบัญชีข้ันกลาง II 

 

2. ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลของบริษทัวลัยา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x5 มีดงัน้ี 

หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จดทะเบยีน 500,000 หุ้น ออกจาํหน่าย 

    และอยู่ในมอืของผู้ถอืหุ้น 375,000 หุ้น)     1,875,000*    บาท 

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั          850,000

 รวมทนุที่ชาํระแล้ว       2,725,000 

** 

กาํไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร     1,302,500*** 

กาํไรสะสมที่จดัสรรแล้ว****                  

 รวมกาํไรสะสม         

   400,000 

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น        4,427,500 

1,702,500 

แสดงการคาํนวณ 

  *1,375,000 + 500,000 = 1,875,000 บาท 
 

**550,000 + 300,000 = 850,000 บาท 
 

*** 
 กาํไรสะสมต้นงวด    1,335,000 บาท 

 บวก: กลบัรายการกาํไรสะสมจดัสรร   500,000 

 หัก: กาํไรสะสมจัดสรร     (400,000)

                1,435,000 

**** 

 บวก: กาํไรสทุธ ิ       

               2,320,000 

885,000 

 หัก: เงนิปันผล                          

 กาํไรสะสมปลายงวด 31 ธค. 25x5                      1,302,500 

(1,017,500) 

 

    **** บริษทัอาจเลอืกเปิดเผยกาํไรสะสมที่จดัสรรในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

 

ขอ้ 5-11 

ก. 
1 มีนาคม (ลา้นบาท) 

 กาํไรสะสม...................................................................... 120 

   เงนิปันผลค้างจ่าย (120 ล้านหุ้น x 1 บาท) ............................... 120 

  (ประกาศจ่ายเงนิปันผล) 
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11 มีนาคม  

ไม่บันทกึบัญช ี

(บันทกึรายช่ือ) 

3 เมษายน (ลา้นบาท) 

 เงนิปันผลค้างจ่าย ............................................................ 120 

   เงนิสด ............................................................................................. 120 

  (วนัจ่ายเงนิปันผล) 

ข. 

5 มีนาคม (ลา้นบาท) 

 เงนิลงทนุในหุ้นสามญั-บริษัทสยามพานิช .............................. 60 

   กาํไรจากการประเมนิราคาหลกัทรัพยฯ์.........................................60 

  กาํไรสะสม................................................................................ 960 

   สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย ................................................................960 

  (ประกาศจ่ายสินทรัพย์ปันผล) 

15 มีนาคม (ลา้นบาท) 

ไม่บันทกึบัญช ี

(บันทึกรายช่ือ) 

30 มีนาคม (ลา้นบาท) 

  สนิทรัพยปั์นผลค้างจ่าย .................................................... 960 

   เงนิลงทนุในหุ้นสามญั-บริษัทสยามพานิช.................................. 960 

  (วนัจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามญับริษทัอื่น) 
ค. 

13 เมษายน (ลา้นบาท) 

  สว่นเกนิมลูค่าหุ้น หรือ กาํไรสะสม........................................ 60 

   หุ้นสามญั (60 หุ้น x 1 บาท)......................................................60 
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ง. 
13 ตุลาคม (ลา้นบาท) 

  กาํไรสะสม (18 ล้านหุ้น* x 12 บาท).................................. 216 

   หุ้นสามัญ (17 ล้านหุ้น x 1 บาท)..................................................17 

   สว่นเกนิมลูค่าหุ้น (17 ล้านหุ้น x 11 บาท).................................187 

   เงนิสด (1 ล้านหุ้น x 12 บาท)......................................................12 

  * (120 ล้าน + 60 ล้าน) x 10% = 18 ล้านหุ้น 

จ. 
1 ธนัวาคม (ลา้นบาท) 

  กาํไรสะสม ......................................................................... 1 

   เงนิสดปันผลค้างจ่าย (11 ล้านบาท x 9.09%) ..................................1 

11 ธนัวาคม (ลา้นบาท) 

ไม่บันทกึบัญช ี

(บันทึกรายช่ือ) 
 

23 ธนัวาคม (ลา้นบาท) 

  เงนิสดปันผลค้างจ่าย............................................................ 1 

   เงนิสด ......................................................................................1 

  (วนัจ่ายปันผล) 
ขอ้ 5-12 
1. 
ไถ่ถอนหุ้นสามัญ           (ล้านบาท) 
 หุ้นสามญั (5 ล้านหุ้น x 1 บาทต่อหุ้น)................................................................. 5 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้น (22- 5-2) .............................................................................. 15 

 กาํไรสะสม.......................................................................................................... 2 

  เงนิสด.................................................................................................................... 22 

ปิดกาํไรสุทธิเข้าบัญชีกาํไรสะสม 
 สรปุผลกาํไรขาดทนุ....................................................................................... 85 

  กาํไรสะสม.............................................................................................................. 85 
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ประกาศและจ่ายเงนิสดปันผล 
 กาํไรสะสม.......................................................................................................... 33 

  เงนิสด................................................................................................................... 33 

ประกาศหุ้นปันผล 
 กาํไรสะสม.......................................................................................................... 20 

  หุ้นสามญั ([105-5] x 4%) ล้านหุ้น x หุ้นละ 1 บาท) .............................................. 4 

  สว่นเกนิมลูค่าหุ้น................................................................................................. 16 
2. 

บริษัทพารากอน จาํกดั 

งบกาํไรสะสม 

สาํหรับปีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 25x6  
(ล้านบาท) 

  คงเหลือ 1 มกราคม         90 

  กาํไรสุทธิประจาํปี          85 

  หกั: 
  ไถ่ถอนหุน้สามญั          (2) 

  เงินสดปันผล หุน้ละ 0.33 บาท        (33) 

  หุน้ปันผล 4%         

  คงเหลือ 31 ธนัวาคม         120 
      

(20) 

 
 
 
 

*********** 

 


