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ตวัอย่างเพือ่ประกอบความเขา้ใจเกีย่วกบั 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรบัการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล (STOCK DIVIDEND) 

 

ทีม่า 

ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้รับหนังสือหารือเกี่ยวกับการบัญชี

ส าหรับการจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวมิได้มีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ท าให้มีความสับสนในการรับรู้

รายการ และวัดมูลค่าของหุ้นปันผลทั้งด้านผู้จ่ายและผู้รับหุ้นปันผล สภาวิชาชีพบัญชีฯจึงได้ออกแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีส าหรับการบัญชีหุ้นปันผล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับ

หุ้นปันผลทั้งด้านผู้จ่ายหุ้นปันผลและผู้รับหุ้นปันผล โดยก าหนดให้ผู้จ่ายหุ้นปันผลบันทึกเพ่ิมบัญชีทุน 

จดทะเบียนและช าระแล้วด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ของหุ้นสามัญคูณด้วยจ านวนหุ้นปันผลที่ออกให้ และ

บันทึกลดบัญชีก าไรสะสมด้วยจ านวนเดียวกัน พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของหุ้นปันผลอย่างเหมาะสม 

ในขณะที่ผู้รับหุ้นปันผลไม่ต้องท าการบันทกึบัญชีรายได้ เพียงแต่ค านวณหาต้นทุนต่อหุ้นที่ถืออยู่ใหม่ 

เพ่ือลดความสบัสนที่อาจเกดิข้ึนจากแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดท า

ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจเกี่ยวกบัการค านวณและการบันทกึบัญชีหุ้นปันผล ดังน้ี 

ตัวอย่างที่ 1 การบันทกึรายการ ด้านผู้จ่ายหุ้นปันผล และด้านผู้รับหุ้นปันผล  

ตัวอย่างที่ 2 การบันทกึรายการ ด้านผู้จ่ายหุ้นปันผล กรณีปี 2556 บนัทึกจ่ายหุน้ปันผลดว้ยราคา

ยุติธรรม ปี 2557 ปฏิบติัตามแนวปฏิบติันี้  (ไม่ตอ้งปรบัยอ้นหลงั) 

ตัวอย่างที่ 3  การบันทกึรายการ ด้านผู้รับหุ้นปันผล กรณีตอ้งปรบัยอ้นหลงั 

 (กรณีที่ 1–เงินลงทุนในบริษัทย่อย) 

ตัวอย่างที่ 4 การบันทกึรายการ ด้านผู้รับหุ้นปันผล กรณีตอ้งปรบัยอ้นหลงั 

 (กรณีที่ 2 – เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย) 
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ตวัอย่างที ่1 การบนัทึกรายการ ดา้นผูจ่้ายหุน้ปันผล และดา้นผูร้บัหุน้ปันผล 

ดา้นผูจ่้ายหุน้ปันผล  

ปัจจุบัน กิจการ ก มีหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาตลาดของหุ้น 

กิจการ ก ณ วันที่ประกาศจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น รายการส่วนของผู้ถือหุ้นกิจการ ก ณ วันก่อน

จ่ายหุ้นปันผลมีดังน้ี 

 มูลค่า (บาท) 

หุ้นสามัญ (จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  10,000  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ   40,000  

ก าไรสะสม    80,000  

รวม   130,000  

 

หากกจิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล  ดังน้ัน จ านวน

หุ้นปันผลที่จ่ายเทา่กบั 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท กิจการที่

จ่ายหุ้นปันผลต้องรับรู้รายการดังน้ี 

 ก่อนจ่ายหุน้ปันผล

(บาท) 

ประกาศจ่ายหุน้ปันผล

(บาท) 

หลงัจ่ายหุน้ปันผล 

(บาท) 

หุ้นสามัญ    10,000                10,000   20,000  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ  40,000                        -  40,000  

ก าไรสะสม     80,000   (10,000)     70,000  

รวม   130,000                          -   130,000  
 

รายการบันทกึบัญชีด้านผู้จ่ายหุ้นปันผล 

วันที่ประกาศจ่าย 

Dr. ก าไรสะสม             10,000  

 Cr. หุ้นสามัญ       10,000  
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ดา้นผูร้บัหุน้ปันผล 

ผู้รับหุ้นปันผลต้องไม่รับรู้รายการรับหุ้นปันผล(ไม่ต้องบันทกึรายการบัญชี) เพียงแต่ค านวณราคาทุน

ต่อหุ้นที่ถือครองเทา่น้ัน โดยการค านวณดังน้ี 

 ก่อนจ่าย 

หุน้ปันผล(ราคาทุน) 

 

หุน้ปันผลรบั 
หลงัจาก 

จ่ายหุน้ปันผล 

มูลค่าเงินลงทุนในหุ้น   50,000  บาท  -  50,000 บาท  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  10,000 หุ้น  10,000 หุ้น  20,000 หุ้น  

มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น  50,000 บาท/ 10,000 

หุ้น  

= 5 บาท/หุ้น  

 50,000 บาท/ 20,000 หุ้น    

= 2.5 บาท/หุ้น  

รายได้รับเงินปันผล -  -  -  
 

 

ตวัอย่างที ่2  การบนัทึกรายการ ดา้นผูจ่้ายหุน้ปันผล  

                กรณีปี 2556 เคยบนัทึกจ่ายหุน้ปันผลดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ไม่ตอ้งปรบัยอ้นหลงั) 

กิจการ ก เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดิมมีหุ้นสามัญจดทะเบียน

จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอดีต กิจการ ก เคยจ่ายหุ้นปันผลในปี 2556 ในอัตรา 1 

หุ้นเดิมต่อ 0.5 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญกิจการ ก ณ วันที่ประกาศจ่ายหุ้นปันผล เท่ากับ 

4 บาทต่อหุ้น มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญกจิการ ก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 5 บาท 

ต่อมาในระหว่างปี 2557 กจิการ ก ประกาศจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล มูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามัญกิจการ ก ณ วันที่ประกาศจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น รายการส่วนของผู้ถือหุ้น

กจิการ ก ณ วันก่อนจ่ายหุ้นปันผลส าหรับทั้ง 2 ปีมีดังน้ี 

 บาท 

 ปี 2556 ปี 2557 

หุ้นสามัญ (จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  10,000  30,000  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น   40,000  40,000  

ก าไรสะสม   80,000 100,000 

รวม   130,000  170,000  
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กิจการ ก เป็นบริษัทมหาชน เคยจ่ายหุ้นปันผลในปี 2556 ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.5 หุ้นปันผล  

คิดเป็นจ านวน 5,000 หุ้นสามัญ โดยบันทกึการจ่ายหุ้นปันผลด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ประกาศจ่ายหุ้นปันผล 

เทา่กบั 4 บาทต่อหุ้นในปี 2556 กจิการ ก รับรู้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไว้ดังน้ี 

 

ปี 2556 ก่อนจ่ายหุน้ปันผล

(บาท) 

ประกาศจ่ายหุน้ปันผล 

(บาท) 

หลงัจ่ายหุน้ปันผล 

(บาท) 

หุ้นสามัญ    10,000  5,000  

(5,000 หุ้น @1 บาท) 

=  

15,000  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

หุ้น   

40,000 

  

15,000           

 (5,000 หุ้น @3 บาท) 

 

 

55,000 

 

  

   

ก าไรสะสม      80,000  (20,000)     60,000  

รวม   130,000  -  130,000  
 

กจิการ ก เคยบันทกึรายการดังน้ี (ในปี 2556) 
 

วนัทีป่ระกาศจ่ายหุน้ปันผล 

Dr. ก าไรสะสม      20,000 

 Cr. หุ้นสามัญรอจดทะเบียน(แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น)  20,000      

วนัทีอ่อกหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ 

Dr. หุ้นสามัญรอจดทะเบียน    20,000 

 Cr. หุ้นสามัญ       5,000 

      ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ             15,000 

เน่ืองจากแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการบันทกึบัญชีหุ้นปันผลให้ถือปฏบัิติกับการให้หุ้นปันผลที่

เกดิข้ึนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังส าหรับการบันทกึบัญชีด้าน

ผู้จ่ายหุ้นปันผล ดังน้ันรายการที่เคยรับรู้ไปในปี 2556 ข้างต้น จึงไม่ต้องท ารายการปรับปรุงใดๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การปรับปรุงย้อนหลังมิได้ท าให้ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เคยรับรู้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
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ต่อมาในปี 2557 กิจการ ก ประกาศผลก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 40,000 บาท กิจการ ก จึง 

ประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นปันผล  ดังน้ัน จ านวนหุ้นปันผลที่

จ่ายเท่ากับ 30,000 หุ้น มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญกิจการ ก ณ วันที่ประกาศจ่าย เท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น 

ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ เทา่กบั 1 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการบันทกึบัญชีหุ้นปันผลให้

ถือปฏบัิติกับการให้หุ้นปันผลที่เกิดข้ึนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้รับรู้การจ่ายหุ้น

ปันผลด้วยมูลค่าที่ตราไว้ ดังน้ันกจิการที่จ่ายหุ้นปันผลต้องรับรู้รายการดังน้ี 

ปี 2557 ก่อนจ่ายหุน้ปันผล

(บาท) 

ประกาศจ่ายหุน้ปันผล

(บาท) 

หลงัจ่ายหุน้ปันผล 

(บาท) 

หุ้นสามัญ    15,000  

(15,000 หุ้น @1 บาท) 

30,000 

(30,000 หุ้น @ 1 บาท) 

45,000 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 55,000 

 

-  55,000  

ก าไรสะสม    100,000  (30,000)    70,000  

รวม   170,000  -  170,000  
 

 

รายการบันทกึบัญชีด้านผู้จ่ายหุ้นปันผล (ในปี 2557) 

วนัทีป่ระกาศจ่ายหุน้ปันผล  

Dr. ก าไรสะสม      30,000 

 Cr. หุ้นสามัญรอจดทะเบียน     30,000 

      (แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น) 

วนัทีอ่อกหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

Dr. หุ้นสามัญรอจดทะเบียน    30,000 

 Cr. หุ้นสามัญ       30,000 
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ตวัอย่างที ่3 การบนัทึกรายการ ดา้นผูร้บัหุน้ปันผล กรณีตอ้งปรบัยอ้นหลงั 

                (กรณีที่ 1–เงินลงทุนในบริษัทย่อย)  

กิจการ ข เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกิจการ ข ซ้ือเงินลงทุนใน

กิจการ ก ตั้งแต่กิจการ ก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 30,000 บาท หรือคิด

เป็นสดัส่วนการถือหุ้นในกจิการ ก จ านวน 60% โดยกิจการ ข รับรู้รายการได้จากหุ้นปันผลในปี 2556 ทั้งสิ้น 

3,000 หุ้น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของหุ้นสามัญกิจการ ก ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลจ านวน  

4 บาทต่อหุ้น กจิการ ข รับรู้รายการ และบันทกึบัญชีดังน้ี 

ปี 2556 ก่อนไดร้บัหุน้ปันผล หุน้ปันผลรบั หลงัจากไดร้บัหุน้ปันผล 

มูลค่าเงินลงทุน  30,000  บาท 12,000 บาท 

 

42,000 บาท 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  6,000 หุ้น 3,000 หุ้น 9,000 หุ้น 

มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น  30,000 บาท/ 6,000 หุ้น 

= 5 บาท/หุ้น 

4 บาทต่อหุ้น 42,000 บาท/ 9,000 หุ้น 

= 4.67 บาท/หุ้น 

รายได้เงินปันผลรับ - 12,000 บาท 12,000 บาท 

 

กจิการ ข เคยบันทกึรายการในงบการเงินเฉพาะกจิการดังน้ี 

วนัทีก่ิจการ ก ประกาศจ่ายหุน้ปันผล(ปี 2556) 

Dr. เงินลงทุนในบริษัทย่อย    12,000 

 Cr. รายได้เงินปันผลรับ      12,000 

อย่างไรกต็าม แนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการบันทกึบัญชีหุ้นปันผลให้ถือปฏบัิติกับการรับหุ้นปัน

ผลที่เกิดข้ึนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับการบันทกึบัญชี

ด้านผู้รับหุ้นปันผลที่เกิดข้ึนก่อนหน้า ดังน้ันรายการที่กิจการ ข เคยรับรู้ไปในปี 2556 จึงต้องบันทกึรายการ

ปรับปรุงย้อนหลัง ณ วันที่แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ (ปี 2557) ดังน้ี 

ปี 2557 

Dr. ก าไรสะสม      12,000 

 Cr. เงินลงทุนในบริษัทย่อย    12,000 
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รายการกระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อย และมูลค่าเงินลงทุนในกิจการ ก ต่อหุ้นที่ถูกต้องภายหลัง

การปรับปรุงย้อนหลัง แสดงได้ดังน้ี 

 ก่อนไดร้บัหุน้ปันผล 

(ปรบัปรุงแลว้) 
หุน้ปันผลรบั หลงัจากไดร้บัหุน้ปันผล 

ราคาทุนของเงินลงทุน 30,000  บาท -   30,000 บาท  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  6,000 หุ้น  3,000 หุ้น  9,000 หุ้น  

ราคาของเงินลงทุนต่อหุ้น  30,000 บาท/ 6,000 หุ้น  

= 5 บาท/หุ้น  

- 30,000 บาท/ 9,000 หุ้น    

= 3.33 บาท/หุ้น  

รายได้เงินปันผลรับ -  - - 
 

ในกรณีน้ี ก าไรต่อหุ้นของกิจการ ข จะปรับลดลงจ านวน 1.20 บาทต่อหุ้น (สมมติกิจการ ข มีหุ้น

สามัญจ านวน 10,000 หุ้น) นอกจากน้ี กิจการ ข ต้องเปิดเผยถึงค าอธิบาย ลักษณะ และผลกระทบต่อแต่ละ

รายการในงบการเงิน และผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นที่ปรับลดลง จากการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติตามที่ระบุใน

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้)  

ต่อมาในปี 2557 กิจการ ก ประกาศจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นปันผล  

ดังน้ัน จ านวนหุ้นปันผลที่กิจการ ข ได้รับเท่ากับ 18,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นสามัญกิจการ ก ณ วันที่

ประกาศจ่าย เทา่กบั 7 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีแนวปฏบัิติทางการบัญชี

ส าหรับการบันทกึบัญชีหุ้นปันผลให้ถือปฏบัิติกับการให้หุ้นปันผลที่เกิดข้ึนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

เป็นต้นไป โดยมิให้รับรู้มูลค่าหุ้นปันผลเน่ืองจากหุ้นปันผลที่ได้รับมิได้ท าให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้ นในมูลค่าเงินลงทุน (มิได้ท าให้สัดส่วนในการออกเสียงของกิจการ ข ในกิจการ ก 

เปล่ียนแปลง) ดังน้ันผู้รับหุ้นปันผลต้องไม่รับรู้รายการรับหุ้นปันผลในบัญชีแต่เพียงปรับมูลค่าต้นทุนเงิน

ลงทุนต่อหุ้นที่ถือครองเทา่น้ัน โดยการค านวณดังน้ี 
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 ก่อนไดร้บัหุน้ปันผล หุน้ปันผลรบั หลงัจากไดร้บัหุน้ปันผล 

มูลค่าเงินลงทุน   30,000  บาท -  30,000 บาท  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  9,000 หุ้น  18,000 หุ้น  27,000 หุ้น  

มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น  30,000 บาท/ 9,000 หุ้น  

= 3.33 บาท/หุ้น  

- 30,000 บาท/ 27,000  

= 1.11 บาท/หุ้น  

รายได้เงินปันผลรับ -  -  -  

อตัราส่วนการถือครอง

หุ้นสามัญใน กจิการ ก 

 

60% 

(9,000 / 15,000 หุ้น) 

60% 

(18,000 / 30,000 หุ้น) 

60% 

(27,000 / 45,000 หุ้น) 

 

ตารางข้างต้นแสดงให้เหน็ได้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีราคาทุนต่อหุ้นปรับลดจาก 3.33 บาทต่อหุ้น 

เหลือ 1.11 บาทต่อหุ้น โดยมีสัดส่วนการถือครองเท่าเดิมคือ 60% นอกจากน้ี กิจการ ข จะมีก าไรลดลงจาก

วิธีปฏบัิติเดิม จ านวน 126,000 บาท (18,000 หุ้น หุ้นละ 7 บาท หากบันทกึตามมูลค่ายุติธรรม) และมีผล

ให้ก าไรต่อหุ้นของกิจการ ข ลดลงจากวิธีปฏบัิติเดิม จ านวน 12.6 บาทต่อหุ้น (สมมติกิจการ ข มีหุ้นสามัญ

ทั้งสิ้นจ านวน 10,000 หุ้น) 
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ตวัอย่างที ่4   การบันทกึรายการ ด้านผู้รับหุ้นปันผล กรณีตอ้งปรบัยอ้นหลงั 

                  (กรณีที่ 2 – เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย)  

ในปี 2556 กิจการ ค เป็นบริษัทจ ากัด เข้าซ้ือเงินลงทุนในกิจการ ก จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

3 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ ก จ านวน 10% (1,000 หุ้นสามัญจากทั้งหมด 10,000 หุ้น

สามัญของกิจการ ก) โดยกิจการ ค รับรู้รายได้ปันผลรับในปี 2556 ที่ได้รับจากกิจการ ก จ านวน 500 หุ้น 

(อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 0.5 หุ้นปันผล) โดยรับรู้เป็นรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของเงิน

ลงทุนในหุ้นสามัญกิจการ ก ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลจ านวน 4 บาทต่อหุ้น กิจการ ค จัดประเภทเงินลงทุน

เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และรับรู้รายการ และบันทกึบัญชีดังน้ี 

ปี 2556 ก่อนไดร้บัหุน้ปันผล หุน้ปันผลรบั หลงัจากไดร้บัหุน้ปันผล 

ราคาทุนของเงินลงทุน   3,000    บาท 2,000 

บาท 

 บาท 5,000   บาท 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง 1,000   หุ้น 500   หุ้น 1,500   หุ้น 

ราคาทุนของเงินลงทุนต่อหุ้น  3,000 บาท/ 1,000 หุ้น 

= 3 บาท/หุ้น 

4 บาท ต่อหุ้น 

 

5,000 บาท/ 1,500 หุ้น 

= 3.33 บาท/หุ้น 

รายได้เงินปันผลรับ - 2,000 บาท 2,000 บาท 
 

กจิการ ค เคยบันทกึรายการในงบการเงินเฉพาะกจิการในปี 2556 ดังน้ี 

วนัทีก่ิจการ ก ประกาศจ่ายหุน้ปันผล 

Dr. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย   2,000 

 Cr. รายได้เงินปันผลรับ      2,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กิจการ ค ปรับมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ กิจการ ก มูลค่า 5 บาทต่อ

หุ้น โดยกิจการ ค ตั้งใจถือเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ก ไว้เผื่อขาย ดังน้ันจึงรับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นดังน้ี 

Dr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  2,500 

 Cr. ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการถือครองเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 2,500 

   (7,500 บาท (1,500 หุ้น@5 บาทต่อหุ้น) – 5,000 บาท = 2,500 บาท) 
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อย่างไรกต็าม เน่ืองจากแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการบันทกึบัญชีหุ้นปันผลให้ถือปฏบัิติกับการ

รับหุ้นปันผลที่เกิดข้ึนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับการ

บันทกึบัญชีด้านผู้รับหุ้นปันผล ดังน้ันรายการที่เคยรับรู้ไปในปี 2556 จึงต้องท ารายการปรับปรุงย้อนหลัง ณ 

วันที่แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ดังน้ี 

Dr. ก าไรสะสม      2,000 

 Cr. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย    2,000 

รายการกระทบยอดเงินลงทุนในกิจการ ก และมูลค่าเงินลงทุนในกิจการ ก ต่อหุ้นที่ถูกต้องภายหลัง

การปรับปรุงย้อนหลังแสดงได้ดังน้ี 

 ก่อนไดร้บัหุน้ปันผล 

(ปรบัปรุงแลว้) 
หุน้ปันผลรบั หลงัจากไดร้บัหุน้ปันผล 

ราคาทุนของเงินลงทุน   3,000  บาท -   3,000 บาท  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  1,000   หุ้น  500 หุ้น  1,500  หุ้น  

ราคาทุนเงินลงทุนต่อหุ้น  3,000 บาท/ 1,000 หุ้น  

= 3 บาท/หุ้น  

- 3,000 บาท/ 1,500 หุ้น    

= 2 บาท/หุ้น  

รายได้เงินปันผลรับ -  - - 
 

 

นอกจากน้ี กจิการ ค ต้องรับรู้การปรับมูลค่าเงินลงทุนในกจิการ ก ตามราคาตลาดใหม่ดังน้ี 

Dr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย   2,000 

 Cr. ก าไรที่ยังไม่เกดิจริงจากการถือครองเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 2,000 

   (7,500 บาท (1,500 หุ้น@5 บาทต่อหุ้น) – 3,000 บาท = 4,500 บาท) 

แสดงรายการค านวณการปรับปรุงมูลค่าก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังน้ี 

จ านวนหุ้นที่ถือครองใหม่ 1,500 หุ้น ราคาตลาดปี2556 @5 บาทต่อหุ้น 7,500  บาท 

จ านวนหุ้น ณ วันเร่ิมแรก 1,000 หุ้น ราคาทุนที่ซ้ือ @3 บาทต่อหุ้น (3,000) บาท 

 ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นที่ถูกต้อง 4,500  บาท 

 ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นที่เคยบันทกึไว้ (2,500) บาท 

 ผลต่างที่ต้องปรับปรุง 2,000  บาท 
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ในกรณีน้ี ก าไรต่อหุ้นของกจิการ ค จะปรับลดลงจ านวน 0.20 บาทต่อหุ้น (สมมติกจิการ ค มีหุ้น

สามัญจ านวน 10,000 หุ้น) นอกจากน้ี กจิการ ค ต้องเปิดเผยถึงค าอธบิาย ลักษณะ และผลกระทบต่อแต่ละ

รายการในงบการเงิน และผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นที่ปรับลดลง จากการเปล่ียนแปลงวิธปีฏบัิติตามที่ระบุใน

แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

ต่อมาในปี 2557 กจิการ ก ประกาศจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นปันผล ดังน้ัน จ านวน

หุ้นปันผลที่กจิการ ค ได้รับเทา่กบั 3,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นสามัญกจิการ ก ณ วันที่ประกาศจ่าย เทา่กบั 

7 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ เทา่กบั 1 บาทต่อหุ้น ตามแนวปฏบัิติฉบับน้ี ผู้รับหุ้นปันผลต้องไม่รับรู้

รายการรับหุ้นปันผลในบัญชีแต่เพียงปรับมูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้นที่ถือครองเทา่น้ัน โดยการค านวณดังน้ี 

ปี 2557 ก่อนไดร้บัหุน้ปันผล หุน้ปันผลรบั หลงัจากไดร้บัหุน้ปันผล 

ราคาทุนของเงินลงทุน 

(มูลค่ายุติธรรม)   

3,000  บาท -  3,000 บาท  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  1,500   หุ้น  3,000 หุ้น  4,500  หุ้น  

มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น  3,000 บาท/ 1,500 หุ้น  

= 2 บาท/หุ้น  

- 3,000 บาท/ 4,500 หุ้น    

= 0.67 บาท/หุ้น  

รายได้เงินปันผลรับ -  -  -  

อตัราส่วนการถือครองหุ้น

สามัญใน กจิการ ก 

 

10% 

(1,500 / 15,000 หุ้น) 

10% 

(3,000 / 30,000 หุ้น) 

10% 

(4,500 / 45,000 หุ้น) 
 

จากตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่าเงินลงทุนในกิจการ ค ต่อหุ้นปรับลดจาก 2 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.67 

บาทต่อหุ้น โดยมีสดัส่วนการถือครองเทา่เดิมคือ 10%  

นอกจากน้ี กิจการ ค ต้องท าการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในหุ้นสามัญกิจการ ก 

ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงมีมูลค่า 2 บาทต่อหุ้น ดังน้ี 

Dr. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,500 

 Cr. ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการถือครองเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,500 

   (9,000 บาท (4,500 หุ้น@2 บาทต่อหุ้น) – 7,500 บาท = 1,500 บาท) 



ตวัอย่างน้ีไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรบัการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 
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หรือแสดงรายการค านวณการปรับปรุงมูลค่าก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ดังน้ี 

จ านวนหุ้นที่ถือครองใหม่ 4500 หุ้น มูลค่ายุติธรรมปี2557 @2 บาทต่อหุ้น 9,000  บาท 

จ านวนหุ้น ณ วันเร่ิมแรก 1,000 หุ้น ราคาทุนที่ซ้ือ @3 บาทต่อหุ้น (3,000) บาท 

 ก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึน ณ สิ้นปี 2557 6,000  บาท 

 ก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึนณ สิ้นปี 2556 (4,500) บาท 

 ผลต่างที่ต้องปรับปรุง 1,500 บาท 

 

 

 

********************************* 


