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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

ก าไรต่อหุน้  

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง 

ประเทศ ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 33 : Earnings per Share (Bound volume 

2015 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 74จ และปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 76 

และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบัิติตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ ใช้แทนมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง ก าไรต่อหุ้น  และให้ถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559  ทั้งน้ี 

สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรือ่ง ก าไรต่อหุน้ 

บทน า 2  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง 

ก าไรต่อหุ้น เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

ซ่ึงได้ด าเนินการจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 

บทน า 3 วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  33 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น คือ การปรับปรุงมาตรฐานอย่างจ ากัด ในลักษณะเป็น

การให้แนวทางและตัวอย่างเพ่ิมเติมในเร่ืองที่ ซับซ้อน เช่น ผลกระทบของหุ้นสามัญ             

ที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า

หรือบริษัทร่วม ตราสารที่มีสทิธิร่วมในส่วนทุน สิทธิเลือกขายที่กิจการออก สิทธิเลือกขาย

และสทิธเิลือกซ้ือที่กจิการซ้ือมาและเคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าหนดให้ต้องมีการแปลงสภาพ 

คณะกรรมการมิได้ทบทวนแนวคิดพ้ืนฐานในการก าหนดและน าเสนอก าไรต่อหุ้นขึ้นใหม่ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ก าไรต่อหุน้ 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายหลักการในการก าหนดและการแสดงก าไร 

ต่อหุ้นในงบการเงิน เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง

กิจการต่างๆ ในงวดเดียวกัน และผลการด าเนินงานระหว่างงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันได้ดี

ย่ิงขึ้ น แม้ว่าการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีข้อจ ากัดเน่ืองจาก “ก าไร” ของ

กิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน แต่การใช้จ านวนหุ้นที่

เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ในการค านวณจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ย่ิงข้ึน ดังน้ัน มาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่การก าหนดจ านวนหุ้นที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบั 

2.1 งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

2.1.1  มีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ซ้ือขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ

ศูนย์กลางซ้ือขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงตลาด           

ในประเทศและภูมิภาค) หรือ  

2.1.2  ไดย้ื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรก ากับดูแลอื่น                 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่เสนอขายหุน้สามญัในตลาดสาธารณะ และ 

2.2 งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซ่ึงบริษทัใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

2.2.1  มีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัที่ซ้ือขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ

ศูนย์กลางซ้ือขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาด             

ในประเทศและภูมิภาค) หรือ  

2.2.2  ไดย้ื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือองคก์รก ากบัดูแลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่เสนอขายหุน้สามญัในตลาดสาธารณะ 

3 กิจการที่ เปิดเผยก าไรต่อหุ้นต้องค านวณและเปิดเผยก าไรต่อหุ้นตามข้อก าหนด                     

ในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  
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4 หากกิจการน าเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงจัดท าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (เมื่อมีการประกาศใช)้ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนดใหก้ิจการเปิดเผยเฉพาะ

ก าไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของงบการเงินรวม กิจการที่เลือกน าเสนอก าไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของ

งบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยตอ้งแสดงขอ้มูลก าไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของงบการเงินเฉพาะ

กิจการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น กิจการตอ้งไม่

น าเสนอขอ้มูลก าไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม 

4ก  หากกิจการน าเสนอส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง    

การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้กิจการแสดงก าไรต่อหุ้นในงบก าไรขาดทุนที่

แสดงแยกต่างหากดังกล่าวเทา่นั้น 

ค านยิาม 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การปรับเพิ่ม หมายถึง การที่ก าไรต่อหุน้เพิม่ข้ึน หรือขาดทุนต่อหุน้ลดลง

อนัเนือ่งมาจากขอ้สมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ

ของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน้

สามญัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

   

สัญญาทีอ่าจตอ้งออกหุน้

ตามเง่ือนไข 

หมายถึง สญัญาที่ระบุให้มีการออกหุ้นเพื่อให้เป็นไปตาม

เงือ่นไขทีร่ะบุไว ้

   

หุน้สามญัทีอ่าจตอ้งออก

ตามเง่ือนไข 

หมายถึง หุน้สามญัทีต่อ้งออกเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขที่ได้

ระบุไวใ้นสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเงื่อนไข 

โดยในการออกหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัเงินสด หรือ

ไดร้บัเงินสดเพยีงเล็กนอ้ย หรือมีสิง่ตอบแทนอื่น 

   

การปรับลด  หมายถึง การที่ก าไรต่อหุน้ลดลง หรือขาดทุนต่อหุน้เพิม่ข้ึน  

อนัเนือ่งมาจากขอ้สมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ

ของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออก            

หุน้สามญัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้
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สิทธิเลอืก ใบส าคัญแสดง

สิทธิ และรายการเทียบเท่า 

หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือในการซ้ือ

หุน้สามญั 

   

หุน้สามญั หมายถึง ตราสารทุนซ่ึงดอ้ยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่น

ทั้งหมด 

   

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็น

หุน้สามญั 

หมายถึง เครื่องมือทางการเงิน หรือสญัญาอื่นที่อาจท าให้  

ผูถ้อืไดร้บัหุน้สามญั 

   

สิทธิเลอืกขาย  หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู ้ถือในการขายหุ้นสามัญ 

ณ ราคาและช่วงเวลาทีก่ าหนด 

   

6 หุ้นสามัญมีสิทธิในก าไรส าหรับงวดรองจากหุ้นประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ กิจการอาจมี               

หุ้นสามัญได้มากกว่าหน่ึงประเภท หุ้นสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปันผล             

เทา่เทยีมกนั 

7 ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ เช่น 

7.1 หน้ีสนิทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งน้ี ตราสารทุน

ดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสทิธด้ิวย 

7.2 สทิธเิลือก และใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

7.3 หุ้นที่จะออกตามเง่ือนไขในสญัญาที่มีอยู่ เช่น สญัญาซ้ือธุรกจิหรือซ้ือสนิทรัพย์อื่น 

8 ค าศัพทใ์นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ได้น ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในความหมายเดียวกันกับที่ได้

ให้ค านิยามไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อม ี           

การประกาศใช้) ได้ให้ค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสิน          

ทางการเงิน ตราสารทุน และได้ให้แนวทางในการน านิยามดังกล่าวไปใช้ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ได้ให้ค านิยามของมูลค่ายุติธรรม และได้ให้แนวทางในการน านิยามดังกล่าวไปใช้ 
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การวดัมูลค่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 

9 กิจการตอ้งค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานส าหรบัก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัใหญ่ และก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเนือ่งที่เป็นของผูถ้ือหุน้ดงักล่าว 

(หากไดแ้สดงไว)้ 

10 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของ 

บริษัทใหญ่ (ตัวตั้ ง) ด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผูถ้ือหุ้น 

(ตวัหาร) ในระหว่างงวด 

11 การแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญ  

แต่ละหุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการด าเนินงานของกจิการในรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

ก าไร 

12 ในการค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานจ านวนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ทั้งใน

ส่วนทีเ่ป็น 

12.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนนิงานต่อเนือ่งทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ และ 

12.2 ก าไรหรือขาดทุนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่  

ตอ้งเป็นจ านวนตามข้อ 12.1 และ 12.2 ที่ปรับปรุงดว้ยเงินปันผลสุทธิจากภาษีของ 

หุน้บุริมสิทธิ ส่วนต่างที่เกิดข้ึนจากการจ่ายช าระหุน้บุริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คลา้ยคลึงกนั

ของหุน้บุริมสิทธิทีจ่ดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ  

13 รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ซ่ึงได้รับรู้ในงวดน้ัน

รวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิที่จัดประเภทเป็นหน้ีสิน ต้องน ามา

รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดที่ เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่                 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมี              

การประกาศใช้)) 

14 จ านวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิที่ ต้องหักออกจากก าไรหรือขาดทุน ได้แก่ 

จ านวนต่อไปนี้  

14.1 จ านวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมซ่ึงได้ประกาศจ่ายส าหรับ

งวดน้ัน และ 

14.2 จ านวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมส าหรับงวด ไม่ว่าจะมี               

การประกาศจ่ายหรือไม่กต็าม ทั้งน้ีต้องไม่รวมจ านวนเงินปันผลใดๆ ของหุ้นบุริมสิทธิ 

ชนิดสะสมส าหรับงวดก่อนๆ ที่ได้จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน 

15 หุ้นบุริมสทิธทิี่มีจ านวนเงินปันผลเร่ิมต้นต ่าเพ่ือชดเชยกบัการที่กิจการขายหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่

มีส่วนลด หรือมีเงินปันผลในงวดต่อๆ มาสูงกว่าอัตราตลาดเพ่ือชดเชยให้กับผู้ลงทุนที่ ซ้ือ           
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หุ้นบุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนเพ่ิม บางคร้ังเรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพ่ิม” ส่วนเพ่ิมหรือ

ส่วนลดของ “หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพ่ิม” ณ วันออกหุ้น ต้องตัดจ าหน่ายไปยังก าไรสะสมตามวิธี

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิในการค านวณก าไร

ต่อหุ้น 

16 กิจการอาจมีการรับซ้ือคืนหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นโดยการท าค าเสนอซ้ือหุ้นของกิจการ  

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของ 

หุ้นบุริมสิทธิถือเป็นผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้องบันทึกหักจากก าไรสะสมของ

กิจการ จ านวนดังกล่าวต้องน ามาหักออกในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัทใหญ่ 

17 กิจการอาจจูงใจให้มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพก่อนก าหนดโดยการเปล่ียนแปลง 

เง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรือของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่ายส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของ 

หุ้นสามัญที่ออกตามเง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ ิ

และต้องน ามาหักออกในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

18 มูลค่าตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายช าระต้อง

รวมเข้าไปในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

จ านวนหุน้ 

19 กิจการตอ้งใชจ้ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหว่างงวด            

ในการค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 

20 การใช้จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้อนให้เหน็ถึง

ความเป็นไปได้ที่จ านวนทุนของผู้ถือหุ้นจะแปรผันในระหว่างงวด ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนหุ้น           

ที่มากข้ึนหรือน้อยลง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดย 

ผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด คือจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต้นงวด ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้น

สามัญที่ซ้ือคืนหรือที่ออกจ าหน่ายในระหว่างงวด คูณด้วยสัดส่วนของเวลา ซ่ึงหมายถึง สัดส่วน

จ านวนวันซ่ึงมีหุ้นดังกล่าวเทียบต่อจ านวนวันทั้งสิ้นในงวดน้ัน อน่ึง ในบางสถานการณ์ กิจการ

อาจใช้วิธปีระมาณการถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักอย่างสมเหตุสมผลแทนการค านวณอย่างละเอียด 

21 โดยส่วนใหญ่กจิการจะน าหุ้นสามัญมารวมค านวณในจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก นับจากวันที่

กิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นน้ัน (ซ่ึงโดยปกติจะเป็นวันที่ออกจ าหน่าย) 

ตัวอย่างเช่น 

21.1 หุ้นสามัญที่ออกโดยการแลกเปล่ียนกับเงินสด ต้องน ามารวมค านวณเมื่อกิจการมีสิทธิ

ได้รับเงินสด 

21.2 หุ้นสามัญที่ออกเน่ืองจากผู้ถือหุ้นสมัครใจน าเงินปันผลของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ

กลับมาลงทุนใหม่ ต้องน ามารวมค านวณเมื่อได้น าเงินปันผลมาลงทุนใหม่ 
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21.3 หุ้นสามัญที่ออกเน่ืองจากการแปลงตราสารหน้ีเป็นหุ้นสามัญ ต้องน ามารวมค านวณ            

นับจากวันที่กจิการหยุดบันทกึดอกเบ้ียค้างจ่าย 

21.4 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือช าระดอกเบ้ียหรือเงินต้นของเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ต้องน ามา

รวมค านวณนับจากวันที่กจิการหยุดบันทกึดอกเบี้ ยค้างจ่าย 

21.5 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือช าระหน้ีสนิของกจิการ ต้องน ามารวมค านวณนับจากวันที่ช าระหน้ี 

21.6 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่นอกเหนือจากเงินสด  

ต้องน ามารวมค านวณ ณ วันที่รับรู้การได้มาของสนิทรัพย์ และ 

21.7 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือแลกกบับริการที่กจิการได้รับ ต้องน ามารวมค านวณ ณ วันที่กิจการ

ได้รับบริการ 

วันที่กิจการเร่ิมน าหุ้นสามัญมารวมค านวณต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน          

การออกหุ้นน้ันๆ ดังน้ัน กิจการต้องน าเน้ือหาของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญมา

พิจารณาประกอบการค านวณอย่างเหมาะสม 

22 กิจการต้องน าหุ้นสามัญที่ออกเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของผลตอบแทนที่โอนส าหรับการรวมธุรกิจมา

รวมในการค านวณจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักนับจากวันที่ซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากกิจการซ่ึงเป็น 

ผู้ซ้ือต้องรวมก าไรและขาดทุนของผู้ถูกซ้ือในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของตนนับจากวันที่ 

ซ้ือธุรกจิเป็นต้นไป 

23 กจิการต้องน าหุ้นสามัญที่ต้องออกเม่ือมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวม

ค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานนับต้ังแต่วันที่ในสญัญา 

24 กิจการต้องถือว่าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และน าหุ้น

ดังกล่าวมารวมค านวณเพ่ือหาก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานนับต้ังแต่วันที่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่

ระบุไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น) หุ้นที่ต้องออกตามเง่ือนไขของเวลาไม่ถือเป็นหุ้นที่อาจต้อง

ออกตามเง่ือนไข เน่ืองจากข้อก าหนดของเวลาถือว่ามีความแน่นอน แต่หุ้นสามัญที่ถือโดย              

ผู้ถือหุ้นซ่ึงกิจการอาจได้รับคืน (เช่น จากการเรียกคืน) ไม่ถือเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และไม่ต้องน ามา

รวมในการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กจิการไม่สามารถเรียกคืนได้อกี 

25 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

26 กิจการตอ้งปรบัปรุงจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหว่าง

งวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ทุกงวดที่น าเสนอดว้ยเหตุการณที์่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ของจ านวนหุ้นสามญัซ่ึงไม่ท าให้ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้ งนี้ ไม่รวมถึง             

การแปลงสภาพตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัใหเ้ป็นหุน้สามญั 

27 กิจการอาจออกหุ้นสามัญเพ่ิม หรือจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นอาจลดลงโดยไม่ท าให้

ทรัพยากรของกจิการเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 

27.1 การให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัส   

27.2 การให้โบนัสแฝงอยู่กับการออกหุ้น เช่น โบนัสที่แฝงอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ในการซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ 

27.3 การแตกหุ้น และ 
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27.4 การรวมหุ้น 

28 ในการให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมโดยกิจการไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเพ่ิมเติม ดังน้ัน จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะมี

จ านวนเพ่ิมขึ้ นโดยที่ทรัพยากรของกิจการไม่เพ่ิมข้ึน ให้กิจการปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้ นตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่น าเสนอ ตัวอย่างเช่น  

ในกรณีที่กิจการออกหุ้นโบนัสในสัดส่วนหน่ึงหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ กิจการต้องน าจ านวน             

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลคูณด้วยสาม เพ่ือหาจ านวนรวมใหม่ของหุ้น

สามัญทั้งหมด หรือคูณด้วยสองเพ่ือหาจ านวนหุ้นสามัญที่เพ่ิมข้ึน 

29 โดยปกติ การรวมหุ้นจะท าให้จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นลดลง โดยที่ทรัพยากรของ

กิจการไม่ลดลง อย่างไรกต็าม หากผลกระทบในภาพรวมคือมีการซ้ือหุ้นคืนที่มูลค่ายุติธรรม 

การลดลงของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกิจการ 

ตัวอย่างกรณีการรวมหุ้นร่วมกับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น    

ถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักส าหรับงวดที่รายการดังกล่าวเกิดข้ึน จะต้องปรับปรุงด้วยการลดลงของ

จ านวนหุ้นสามัญนับต้ังแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

30 กิจการตอ้งค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของ

บริษทัใหญ่ และก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผูถ้ือหุน้ดงักล่าว 

(หากไดแ้สดงไว)้ 

31 ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรบัลด กิจการตอ้งปรบัปรุงก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือ              

หุน้สามญัของบริษทัใหญ่ และจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้

ดว้ยผลกระทบของตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลดทั้งหมด 

32 วัตถุประสงค์ของการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการค านวณก าไร

ต่อหุ้นขั้ น พ้ืนฐาน กล่าวคือ เ พ่ือวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจาก 

ผลการด าเนินงานของกิจการ โดยค านึงถึงผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

ปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ดังน้ัน 

32.1 ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะเพ่ิมข้ึนด้วยจ านวนเงินปันผล

และดอกเบ้ีย (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่รับรู้ในระหว่างงวด เฉพาะส่วนที่เป็นของ 

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลด และปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงอื่นของ

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็น 

หุ้นสามัญปรับลด และ 

32.2 จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเพ่ิมข้ึนด้วยจ านวนถัวเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ ต้องออกเพ่ิม โดยสมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น 

หุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 
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ก าไร 

33 ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรบัลด กิจการตอ้งปรบัปรุงก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือ               

หุน้สามญัของบริษทัใหญ่ (ดูวิธีค านวณในย่อหนา้ที่ 12) ดว้ยจ านวนสุทธิจากภาษีเงินได้

ของทุกรายการต่อไปนี้  

33.1 เงินปันผลหรือรายการอื่นที่เกีย่วขอ้งกบัตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด 

ซ่ึงน าไปหักก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ ตามวิธี

ค านวณในย่อหนา้ที ่12 

33.2 ดอกเบี้ ยที่เกี่ยวขอ้งกบัตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัปรบัลดที่กิจการรบัรูใ้น

ระหว่างงวด และ 

33.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดห้รือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพ    

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด 

34 ภายหลังจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ รายการ

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33.1 ถึง 33.3 จะไม่เกิดขึ้ นอีกต่อไป นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามัญใหม่

ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่อีกด้วย ดังน้ัน 

ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ซ่ึงค านวณตามวิธีที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 12 จึงต้องถูกปรับปรุงด้วยรายการตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33.1 ถึง 33.3 และ

ภาษีที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ รวมถึงต้นทุน

ในการท ารายการ และส่วนลดซ่ึงบันทึกตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง (ดูย่อหน้าที่ 9 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อม ี            

การประกาศใช้))  

35 การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญอาจท าให้เกิดผลกระทบที่ตามมา            

ต่อการเปล่ียนแปลงรายได้หรือค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การลดลงของดอกเบ้ียจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับ

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ เป็นผลให้ก าไรส าหรับงวดเพ่ิมขึ้ นหรือขาดทุนส าหรับงวดลดลง              

ซ่ึงอาจท าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนแบ่งก าไรที่ให้พนักงานตามโครงการผลประโยชน์ประเภท              

ที่ไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกิจการ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้ น ดังน้ันในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด      

กิจการต้องปรับปรุงก า ไรหรือขาดทุนที่ เ ป็นของผู้ถือ หุ้นสามัญของบริ ษัทใหญ่ด้วย 

การเปล่ียนแปลงในรายได้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย 

จ านวนหุน้ 

36 จ านวนหุ้นสามญัที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดคือ จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ย 

ถ่วงน ้ าหนกัที่ค านวณตามย่อหนา้ที่ 19 และ 26 บวกดว้ยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของ

หุน้สามญัที่กิจการตอ้งออกเพือ่รองรบัการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั

ปรบัลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั กิจการตอ้งสมมติว่าตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด

ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด เวน้แต่จะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็น    
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หุน้สามญัในระหว่างงวดนั้น จึงใหส้มมติว่าการแปลงสภาพหุน้เกิดข้ึน ณ วนัที่ออกตราสารที่

อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัดงักล่าว 

37 กิจการต้องพิจารณาจ านวนตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแยกจากกันในแต่ละงวด   

ที่น าเสนอ หมายความว่า จ านวนตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่รวมอยู่ในงวด

ตั้งแต่ต้นปีถึงวันสิ้นงวดไม่ใช่จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

ปรับลดที่ใช้ค านวณในงวดระหว่างกาลแต่ละงวด 

38 ให้กิจการน าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมาถ่วงน ้าหนักตามสัดส่วนของเวลาที่ตราสาร

ดังกล่าวถือโดยผู้ถือหุ้น ให้กิจการน าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่มีการยกเลิกหรือ

หมดอายุในระหว่างงวดมารวมค านวณเพ่ือหาก าไรต่อหุ้นปรับลดเฉพาะช่วงเวลาที่ตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญน้ันถือโดยผู้ถือหุ้น ดังน้ันตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญซ่ึงได้               

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในระหว่างงวด จะน ามารวมค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดตั้งแต่ต้นงวด

จนถึงวันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแล้ว กิจการต้องน าจ านวนหุ้นสามัญ                

ที่เกดิจากการแปลงสภาพมารวมค านวณเพ่ือหาทั้งก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

39 จ านวนหุ้นสามัญที่กิจการต้องออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญแต่ละชนิด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกว่า  

1 วิธี กิจการต้องค านวณหาจ านวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ โดยใช้อัตรา

การแปลงสภาพหรือราคาตามสิทธิที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น             

หุ้นสามัญ 

40 บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม อาจออกตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้แก่บุคคล

อื่นที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกว่า

ผู้ได้รับการลงทุน ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม หรือเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มี

การควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกว่าผู้ได้รับการลงทุน (กิจการที่เสนอ

รายงาน) หากตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือ บริษัทร่วม   

มีผลต่อการปรับลดก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานของกิจการที่เสนอรายงาน ให้กิจการที่เสนอรายงาน

น าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมค านวณเพ่ือหาก าไรต่อหุ้นปรับลดด้วย 

 

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด 

41      ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัจะมีผลในการปรบัลดก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานก็ต่อเมื่อ  

การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหุน้สามญัท าใหก้ าไรต่อหุน้

จากการด าเนนิงานต่อเนือ่งลดลง หรือท าใหข้าดทุนต่อหุน้จากการด าเนนิงานต่อเนือ่งเพิม่ข้ึน 

42 กิจการใช้ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่า 

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลงหรือเพ่ิมขึ้ น        

ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่จะถูกปรับปรุงตามย่อหน้า          

ที่ 12 และไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก 
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43 ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญจะเป็นการปรับเพ่ิมเมื่อการแปลงสภาพตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้ น 

หรือท าให้ขาดทุนต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ืองลดลง ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

ไม่ให้สมมติว่ามีการแปลงสภาพ การใช้สิทธิ หรือการออกตราสารอื่นของตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญซ่ึงมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นปรับเพ่ิม 

44 ในการพิจารณาว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลง

หรือเพ่ิมข้ึน  กิจการต้องพิจารณาตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ออกแต่ละคร้ังหรือ 

แต่ละชุดแยกจากกนัแทนที่จะน ามาพิจารณารวมกัน  ล าดับของการน าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญมารวมในการค านวณอาจมีผลต่อการปรับลดของก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ัน เพ่ือให้

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานมีการปรับลดมากที่สุด ให้กิจการน าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ           

ที่ออกแต่ละคร้ัง หรือแต่ละชุดมารวมค านวณตามล าดับ เร่ิมต้ังแต่ชุดที่มีผลปรับลดก าไรต่อหุ้น

ข้ันพ้ืนฐานมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด เช่น ให้น าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่มี 

“ก าไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพ่ิมข้ึน” ต ่าที่สุด ไปรวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดก่อนหุ้นที่มี 

“ก าไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพ่ิมขึ้ น” สูงกว่า โดยปกติสิทธิเลือกและใบส าคัญแสดงสิทธิจะรวมใน  

การค านวณเป็นล าดับแรก เน่ืองจากไม่กระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการค านวณ  

สิทธิเลือก ใบส าคญัแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า 

45 ในการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด กิจการตอ้งสมมติว่าผูถ้ือจะใชสิ้ทธิเลือก และใบส าคญั

แสดงสิทธิปรบัลดของกิจการ โดยถือเสมือนว่าสิ่งตอบแทนที่กิจการไดร้บัจากตราสาร

เหล่านั้นเป็นสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้สามญัในราคาตลาดถวัเฉลีย่ในระหว่างงวด 

ส่วนต่างระหว่างจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ินที่กิจการไดอ้อก กบัจ านวนหุน้สามญัที่กิจการจะตอ้ง

ออกในราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวดตามขอ้สมมติขา้งตน้ตอ้งถือว่าเป็นการออก               

หุน้สามญัเพิม่เติมโดยมิไดร้บัสิง่ตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน 

46 สิทธิเลือก และใบส าคัญแสดงสิทธิจะมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก 

และใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกล่าวมีเง่ือนไขที่ท  าให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญในราคาที่ต ่ากว่าราคา

ตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นน้ัน จ านวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวด

ของหุ้นสามัญหักด้วยราคาที่ออก ดังน้ัน ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ให้ถือเสมือนว่า  

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญประกอบด้วยทั้งสองสญัญาต่อไปนี้  

46.1 สญัญาที่ท  าให้กจิการต้องออกหุ้นสามัญจ านวนหน่ึงในราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวด 

ให้สมมติว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรมและไม่ท าให้ก าไร    

ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับเพ่ิมขึ้ นหรือลดลง กิจการจึงไม่น าหุ้นสามัญดังกล่าวมารวม

ค านวณเพ่ือหาก าไรต่อหุ้นปรับลด 

46.2 สัญญาที่ท  าให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญที่เหลือโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน การออก                

หุ้นสามัญดังกล่าวไม่ท าให้กิจการได้รับสิ่งตอบแทน และไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือ

ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ดังน้ัน หุ้นที่เพ่ิมข้ึนจึงมีผลท าให้ก าไร   
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ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลง ให้กิจการน าจ านวนหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมค านวณเพ่ือ

หาก าไรต่อหุ้นปรับลด 

47 สิทธิเลือก และใบส าคัญแสดงสิทธิจะมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลงต่อเมื่อราคา

ตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นสามัญสูงกว่าราคาใช้สิทธิของสิทธิหรือใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

(เรียกว่า “เกิดประโยชน์เมื่อใช้สิทธิ”) กิจการไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังก าไรต่อหุ้นที่แสดงไว้           

ในอดีตเพ่ือให้สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้นสามัญ 

47ก ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นและข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (เมื่อมี

การประกาศใช้) ราคาที่ออกตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 46 และราคาใช้สิทธิตามที่กล่าวถึง              

ในย่อหน้าที่ 47 ต้องรวมมูลค่ายุติธรรม (วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) ของสินค้าหรือ

บริการที่ให้แก่กจิการในอนาคต ภายใต้สทิธซ้ืิอหุ้นหรือข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ั์น 

48 สทิธซ้ืิอหุ้นของพนักงานที่ระบุเง่ือนไขที่แน่นอนในการใช้สิทธิหรือสามารถระบุเง่ือนไขในการใช้

สิทธิได้และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของพนักงานถือเป็นสิทธิเลือกในการค านวณก าไรต่อหุ้น

ปรับลดแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนในการใช้สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้นและหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

เหล่าน้ันถือว่ามีอยู่ต้ังแต่วันที่ให้สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้นของพนักงานที่ขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงาน 

ถือเป็นหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข เน่ืองจากการออกหุ้นยังมีความไม่แน่นอนเพราะ

ต้องข้ึนอยู่กบัการบรรลุเง่ือนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่ก  าหนด 

ตราสารแปลงสภาพ 

49 การปรับลดที่เป็นผลมาจากตราสารแปลงสภาพต้องสะท้อนอยู่ในก าไรต่อหุ้นปรับลดตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 33 และ 36 

50 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะมีผลให้มีการปรับเพ่ิม หากจ านวนเงินปันผลต่อหุ้นสูงกว่าก าไร  

ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี เงินปันผลต่อหุ้นต้องเป็นเงินปันผลของหุ้น บุริมสิทธิแปลงสภาพ          

ที่ประกาศจ่าย หรือสะสมส าหรับงวดบัญชีน้ันหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับ 

การแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ในท านองเดียวกัน ตราสารหน้ีแปลงสภาพมีผลท าให้

มีการปรับเพ่ิมเมื่อดอกเบ้ียจ่าย (สุทธิจากภาษีและรายการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ของรายได้หรือ

ค่าใช้จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพสงูกว่าก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

51 การไถ่ถอนหรือการจูงใจให้แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อหุ้นบุริมสิทธิ

แปลงสภาพที่มีอยู่ก่อนซ่ึงถือโดยผู้ถือหุ้นเพียงบางส่วน ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องกระจาย 

สิ่งตอบแทนส่วนเกินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 17 ไปยังหุ้นที่ถูกไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ ทั้งน้ี  

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าหุ้นบุริมสิทธิที่ ยังคงเหลืออยู่ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นมีผล                  

ในการปรับลดหรือไม่ กจิการต้องแยกพิจารณาหุ้นที่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพออกจากหุ้นที่

ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ 
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หุน้ทีอ่าจตอ้งออกตามเงือ่นไข 

52 เช่นเดียวกับการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน กิจการต้องถือว่าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตาม

เง่ือนไขเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และรวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดหากเข้าข่ายตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้เกิดขึ้ น) โดยถือว่าหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขได้

รวมอยู่ตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเง่ือนไขได้มีข้ึนหลังจาก

วันต้นงวด ให้นับต้ังแต่วันที่ในสัญญาดังกล่าว) แต่หากยังไม่เข้าข่ายตามเง่ือนไขที่ก  าหนด 

จ านวนหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขที่รวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจะเป็นจ านวน

หุ้นที่อาจต้องออกโดยถือเสมือนว่าวันสิ้ นงวดน้ันเป็นวันสิ้ นสุดของระยะเวลาตามเง่ือนไข               

ไม่อนุญาตให้กิจการปรับปรุงย้อนหลังหากช่วงเวลาตามเง่ือนไขสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่เข้าข่าย

ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ 

53 ในกรณีที่เง่ือนไขในการออกหุ้นก าหนดว่ากิจการต้องมีผลก าไรหรือรักษาระดับของผลก าไรให้

ได้ตามจ านวนที่ก  าหนดในช่วงระยะเวลาหน่ึง หากกิจการมีผลก าไรในงวดบัญชีเข้าข่ายเง่ือนไข 

ที่ก  าหนด แต่ยังคงต้องรักษาระดับของผลก าไรน้ันในงวดบัญชีถัดไป การค านวณก าไรต่อหุ้น

ปรับลดให้ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญส่วนที่ออกเพ่ิมเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหากมีผลกระทบ

ท าให้เกิดการปรับลด ในกรณีดังกล่าว ให้กิจการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้จ านวน 

หุ้นสามัญที่ต้องออก โดยสมมติว่าผลก าไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานน้ันเป็นผลก าไรของ 

งวดบัญชีสุดท้ายของระยะเวลาตามเง่ือนไข เน่ืองจากผลก าไรอาจเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตจึง

ไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขในการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานจนกว่าจะถึง

วันสิ้นสดุของระยะเวลาตามเง่ือนไขเพราะยังไม่บรรลุเง่ือนไขทั้งหมดที่ก  าหนดไว้ได้  

54 จ านวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขอาจขึ้ นอยู่กับราคาตลาดในอนาคตของหุ้นสามัญ  

ในกรณีดังกล่าวหากมีผลกระทบท าให้เกดิการปรับลด ให้กิจการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดโดย 

ใช้จ านวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยถือเสมือนว่าราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็น

ราคาตลาดเมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาตามเง่ือนไข หากมีเง่ือนไขที่ข้ึนอยู่กับราคาตลาดถัวเฉล่ียของ

ระยะเวลาที่เกินกว่าสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการใช้ราคาถัวเฉล่ียของระยะเวลาที่ผ่านมา 

เน่ืองจากราคาตลาดอาจเปล่ียนแปลงไปได้ในอนาคตจึงไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตาม

เง่ือนไขในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจนกว่าจะถึงวันสิ้ นสุดของระยะเวลาตามเง่ือนไข

เพราะยังไม่บรรลุเง่ือนไขทั้งหมดที่ก  าหนดไว้ได้  

55 จ านวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขอาจขึ้นอยู่กบัก าไรในอนาคตและราคาในอนาคตของ

หุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว จ านวนหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจะข้ึนอยู่

กับเง่ือนไขทั้งสองประการ ได้แก่ ก าไรจนถึงปัจจุบัน และราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน ไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด  

เว้นแต่จะเข้าข่ายเง่ือนไขทั้งสองประการ 

56 ในกรณีที่จ านวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขอื่นที่นอกเหนือจากก าไร

หรือราคาตลาด (เช่น จ านวนการเปิดร้านค้า หรือสาขาย่อย) กิจการต้องสมมติว่าสถานะต่างๆ  

ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมจนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่
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ก าหนดไว้ตามเง่ือนไข และกิจการต้องค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดโดยรวมหุ้นสามัญที่อาจต้อง

ออกตามสถานะที่กจิการเป็นอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

57 ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา

ที่อาจต้องออกหุ้นตามเง่ือนไข เช่น ตราสารแปลงสภาพที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข) จะรวมอยู่

ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ดังน้ี 

57.1 ให้กจิการพิจารณาว่าจะมีการออกตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญตามเง่ือนไขที่ก  าหนด

ไว้หรือไม่ โดยใช้ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 52 ถึง 56 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว 

และ 

57.2 หากตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวต้องรวมอยู่ในก าไรต่อหุ้นปรับลด  

ให้กจิการก าหนดผลกระทบในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้ข้อก าหนดในเร่ือง

สิทธิเลือก และใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามย่อหน้าที่ 45 ถึง 48 เร่ืองตราสารแปลงสภาพ 

ตามย่อหน้าที่  49 ถึง 51 เ ร่ืองสัญญาที่อาจจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด                   

ตามย่อหน้าที่ 58 ถึง 61 หรือเร่ืองอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจะไม่มีการสมมติว่ามีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ 

เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่คล้ายคลึงกันกับตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือตราสารน้ันโดยไม่สมมติว่าเกิดตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น             

หุ้นสามัญที่อาจออกตามเง่ือนไข  

สญัญาทีอ่าจจา่ยช าระดว้ยหุน้สามญัหรือเงินสด 

58 เมื่อกิจการออกสญัญาที่กิจการมีสิทธิเลือกที่จะจ่ายช าระดว้ยหุ้นสามัญหรือเงินสดก็ได ้

กิจการตอ้งถอืเสมือนว่าจะมีการจ่ายช าระดว้ยหุน้สามญั และกิจการตอ้งรวมผลของตราสาร

ที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรบัลด หากการออกหุ้นส่งผลให ้          

เกิดการปรบัลด 

59 หากกิจการได้แสดงสัญญาดังกล่าวในทางบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน หรือเป็นองค์ประกอบ

ของส่วนของเจ้าของ และองค์ประกอบของหน้ีสิน กิจการต้องปรับปรุงตัวตั้ ง ส าหรับ 

การเปล่ียนแปลงของก าไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างงวดหากจัดประเภทของสัญญา

ดังกล่าวเป็นตราสารทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคล้ายคลึงกับรายการปรับปรุงที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 33 

60 หากสิทธิเลือกที่จะจ่ายช าระดว้ยหุ้นสามญัหรือเงินสดเป็นของผูถ้ือสญัญา กิจการตอ้ง

ค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด รายการที่มีผลปรบัลดมากกว่าระหว่างการจ่ายช าระดว้ยเงินสด

และการจ่ายช าระดว้ยหุน้สามญัจะถูกใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

61 ตัวอย่างของสัญญาที่อาจจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด ได้แก่ ตราสารหน้ีที่ให้สิทธิแก่

กิจการโดยไม่มีข้อจ ากัดในการจ่ายช าระเงินต้นเมื่อครบก าหนดด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญของ

กิจการ และอีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผู้ออกซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผู้ถือ               

ในการจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด 
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สิทธิเลือกทีกิ่จการซ้ือมา 

62 สญัญาที่เป็นสทิธเิลือกขายที่กิจการซ้ือมา และสิทธิเลือกซ้ือที่กิจการซ้ือมา (ได้แก่ สิทธิที่ถือโดย

กิจการบนหุ้นสามัญของกิจการเอง) จะไม่รวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจาก

การรวมรายการดังกล่าวจะมีผลให้เป็นการปรับเพ่ิม สทิธเิลือกขายจะมีการใช้สิทธิในกรณีที่ราคา

ใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดเท่าน้ัน และสิทธิเลือกซ้ือจะมีการใช้สิทธิในกรณีที่ราคาใช้สิทธิต ่ากว่า

ราคาตลาดเทา่นั้น 

สิทธิเลือกขายทีกิ่จการเป็นผูอ้อก  

63  สญัญาที่ก าหนดใหก้ิจการตอ้งซ้ือคืนหุน้ของกิจการ เช่น สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผูอ้อก 

และสัญญาซ้ือล่วงหนา้ ซ่ึงมีผลให้มีการปรับลด ให้กิจการรวมสัญญาดังกล่าวอยู่ใน                  

การค านวณก าไรต่อหุ้นปรบัลด หากสญัญานั้นเกิดประโยชนเ์มื่อใชสิ้ทธิในระหว่างงวด 

(ราคาใชสิ้ทธิหรือราคาที่ตอ้งมีการจ่ายช าระสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด) 

กิจการตอ้งค านวณผลปรบัลดทีอ่าจเกิดข้ึนทีม่ีต่อก าไรต่อหุน้ ดงันี้  

63.1 กิจการตอ้งถือเสมือนว่าไดม้ีการออกหุ้นสามญั (ในราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด)     

ตั้ งแต่ต้นงวดอย่างเพียงพอเพื่ อ ให้ได้มา ซ่ึง เ งินเพื่อ ที่จะสามารถปฏิบัติ 

ตามสญัญาได ้

63.2 กิจการตอ้งถือเสมือนว่าเงินที่ไดร้บัจากการออกหุ้นนั้นไดน้ าไปใชใ้นการปฏิบติั            

ตามสญัญา (น าไปใชซ้ื้อหุน้สามญัคืน) และ 

63.3 หุ้นสามญัส่วนเพิ่ม (ผลต่างระหว่างจ านวนหุ้นสามญัที่ถือเสมือนว่ามีการออก  

กบัจ านวนหุน้สามญัที่ไดร้บัจากการปฏิบติัตามสญัญา) ตอ้งรวมอยู่ในการค านวณ

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

การปรบังบการเงินยอ้นหลงั 

64 หากจ านวนหุ้นสามญัหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุ้นเพิ่มข้ึน

เนือ่งจากการใหหุ้น้ปันผล การใหหุ้น้โบนสั หรือการแตกหุน้ หรือลดลงเนือ่งจากการรวมหุน้ 

กิจการตอ้งปรบัปรุงการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับ 

ทุกงวดที่แสดงในงบการเงินยอ้นหลงั หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กิจการจะอนุมติัให้ออกงบการเงิน กิจการตอ้งค านวณ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใช้

จ านวนหุน้ใหม่ และตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงที่ว่าก าไรต่อหุน้เหล่านั้นไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง 

การเปลี่ยนแปลงในจ านวนหุน้ดงักล่าว นอกจากนี้  กิจการตอ้งปรบัก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน

และก าไรต่อหุ้นปรบัลดส าหรับงบการเงินทุกงวดที่น าเสนอดว้ยรายการผลกระทบจาก

ขอ้ผดิพลาดที่ส าคญั และการปรบัปรุงอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

ทีบ่นัทึกดว้ยวิธีปรบัปรุงยอ้นหลงั 
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65 ไม่ให้กจิการปรับก าไรต่อหุ้นปรับลดย้อนหลังส าหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น หรือการแปลงสภาพตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญไปเป็นหุ้นสามัญ  

 

การแสดงรายการ 

66 กิจการตอ้งแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบังวดในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ส าหรบัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเนือ่งที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของ

บริษทัใหญ่ และส าหรบัก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ โดยแยก

ตามประเภทของหุ้นสามญัที่มีสิทธิแตกต่างกนัในส่วนแบ่งก าไรส าหรบังวด กิจการตอ้ง

แสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดในงบการเงินอย่างเด่นชดัและเท่าเทียม

กนัทุกงวด 

67 ให้กิจการแสดงก าไรต่อหุ้นทุกงวดที่ได้น าเสนองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ หากมีการแสดงก าไร  

ต่อหุ้นปรับลดในงวดใดงวดหน่ึง กิจการต้องแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดในทุกงวดที่น าเสนอด้วย

แม้ว่าก าไรต่อหุ้นปรับลดจะมีจ านวนเท่ากับก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานกต็าม หากก าไรต่อหุ้น      

ขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดมีจ านวนเท่ากัน กิจการสามารถแสดงก าไรต่อหุ้นทั้งคู่ใน

บรรทดัเดียวกนัของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

67ก  หากกิจการน าเสนอส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง            

การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้กิจการแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไร

ต่อหุ้นปรับลดตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 66 และ 67 ในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ดังกล่าว  

68 กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก ตอ้งเปิดเผยจ านวนก าไรต่อหุ้น    

ขั้ นพื้ นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

68ก  หากกิจการน าเสนอส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่  10ก ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้กิจการแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและ

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิก ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  68 ใน 

งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากดังกล่าวหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

69 กิจการต้องแสดงก าไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด แมว่้าจ านวนดงักล่าว       

จะติดลบ (ขาดทุนต่อหุน้) ก็ตาม 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

70 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

70.1 จ านวนที่ใชเ้ป็นตวัตั้งในการค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

และการกระทบยอดจ านวนดงักล่าวใหเ้ป็นก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัใหญ่ส าหรับงวด การกระทบยอดดังกล่าวจะต้องแยกผลกระทบของตราสาร                

แต่ละประเภททีม่ีผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้ 

70.2 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัที่ใชเ้ป็นตวัหารในการค านวณก าไรต่อหุ้น 

ขั้นพื้ นฐาน และก าไรต่อหุ้นปรบัลด และการกระทบยอดระหว่างกนัของจ านวน 

หุ้นสามญัดงักล่าว การกระทบยอดดงักล่าวจะตอ้งแยกผลกระทบของตราสาร 

แต่ละประเภททีม่ีผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้ 

70.3  ตราสาร (รวมทั้ งหุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข) ที่อาจปรับลดก าไรต่อหุ้น 

ขั้ นพื้ นฐานในอนาคต แต่ยังไม่ได้รวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

เนือ่งจากตราสารดงักล่าวท าใหก้ าไรต่อหุน้ปรบัเพิม่ในงวดที่น าเสนอรายงาน 

70.4  รายละเอียดของรายการหุ้นสามัญ หรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 

นอกเหนือจากที่ไดบ้นัทึกตามย่อหนา้ที่ 64 ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน และอาจท าให้จ านวนหุ้นสามญัหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 

ที่มีอยู่ ณ วนัส้ินงวด เปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หากรายการดงักล่าวเกิดข้ึน

ก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

71 ตัวอย่างของรายการตามย่อหน้าที่ 70.4 เช่น 

71.1 การออกหุ้นโดยแลกเปล่ียนกบัเงินสด 

71.2 การออกหุ้นเพ่ือน าเงินที่ได้รับไปช าระหน้ีหรือไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

71.3 การไถ่ถอนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

71.4 การแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานเป็นหุ้นสามัญ 

71.5 การออกสทิธเิลือก ใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรือตราสารแปลงสภาพ และ 

71.6 การบรรลุเง่ือนไขที่ท  าให้กจิการต้องออกหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข  

กิจการไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าก าไรต่อหุ้นด้วยรายการดังกล่าวข้างต้นที่ เกิดข้ึนภายหลัง          

รอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทุนที่ใช้เพ่ือท าให้เกิดก าไร

หรือขาดทุนระหว่างงวด 

72 เคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาอื่นที่ก่อให้เกดิตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ อาจมีเง่ือนไข

และข้อก าหนดที่มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

เง่ือนไขและข้อก าหนดเหล่าน้ีอาจเป็นตัวก าหนดว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญท าให้เกิด

การปรับลดหรือไม่ หากรายการดังกล่าวมีผลท าให้เกิดการปรับลด และเป็นตัวก าหนด
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ผลกระทบที่มีต่อจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และการปรับปรุงที่เป็น

ผลสบืเน่ืองต่อก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยเง่ือนไขและข้อก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาอื่น

ดังกล่าว ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7  

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

73 หากกิจการตอ้งการเปิดเผยจ านวนเงินต่อหุ้นของรายการอื่นเพิ่มเติมจากก าไรต่อหุ้น       

ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลด โดยใชส่้วนประกอบที่รายงานอื่นของงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จนอกเหนือจากที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไดก้ าหนดไว้ กิจการตอ้งค านวณจ านวน

ต่อหุน้ดงักล่าวโดยใชจ้ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ก าหนดข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน และจ านวนต่อหุน้ปรบัลด          

ที่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเด่นชัดและ 

เท่าเทียมกัน กิจการต้องระบุเกณฑ์ในการก าหนดตัวตั้ ง รวมทั้ งระบุว่าจ านวนต่อหุ้น             

เป็นจ านวนก่อนภาษีหรือหลงัภาษี หากส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใชใ้น         

การค านวณไม่ใช่รายการที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละบรรทดั กิจการตอ้ง

แสดงการกระทบยอดระหว่างส่วนประกอบดังกล่าวที่ใช้กับรายการแต่ละบรรทัด             

ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

73ก  ย่อหนา้ที ่73 ใหถ้อืปฏิบติักบักิจการทีน่ าเสนอจ านวนเงินต่อหุน้ของรายการอื่นเพิม่เติมจาก

ก าไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของ 

งบก าไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหาก นอกเหนอืจากทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไดก้ าหนดไว ้

 

วนัถอืปฏิบติั 

74 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

74ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การยกเลิกประกาศอืน่ 

75 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง   

ก าไรต่อหุน้ 

76 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 



 

22 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

ก าไรหรือขาดทุนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่  

ก1 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่มาจากก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่น ามาจัดท างบการเงินรวม หลังจากปรับปรุงด้วย 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

การออกสิทธิ 

ก2 การออกหุ้นสามัญ ณ เวลาที่มีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น 

หุ้นสามัญมักจะไม่เป็นการให้โบนัสแฝง เน่ืองจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ

จะออกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามสัดส่วนในทรัพยากรที่มีอยู่

ของกิจการ อย่างไรกต็าม ในการออกสิทธิ บ่อยคร้ังที่ราคาใช้สิทธิต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

ดังน้ันตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  27.2 การออกสิทธิดังกล่าวจะรวมการให้โบนัสแฝง                   

หากการออกสิทธิเป็นการเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณ

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดของทุกงวดก่อนที่จะมีการออกสิทธิ คือจ านวนหุ้น

สามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพ่ิม คูณด้วยอตัราส่วนดังน้ี 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทนัทกี่อนการใช้สิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลักการใช้สิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สิทธิ ค านวณโดยการบวกมูลค่ายุติธรรมรวมของหุ้น

ทันทีก่อนการใช้สิทธิด้วยเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ หารด้วยจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น              

หลังการใช้สิทธิ หากสิทธิดังกล่าวมีการซ้ือขายในตลาดแยกต่างหากจากหุ้นของกิจการก่อนวัน           

ที่มีการใช้สิทธิ มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่า คือ มูลค่า ณ เวลาปิดของวันสุดท้ายที่หุ้น              

มีการซ้ือขายพร้อมกนักบัสทิธิ 

 

ตวัเลขทีใ่ชใ้นการบ่งช้ี 

ก3 เพ่ือเป็นการอธิบายวิธีปฏิบัติส าหรับตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ีตามย่อหน้าที่ 42 และ 43 สมมติว่า 

กิจการมีก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,800 บาท ขาดทุนจาก           

การด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,200 บาท และขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

2,400 บาท และกิจการมีหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 2,000 หุ้น และมีตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจ านวน 400 หน่วย ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจาก                
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การด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเท่ากับ 2.40 บาท ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการ

ด าเนินงานที่ยกเลิกเท่ากับ 3.60 บาทและขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของกิจการเท่ากับ 1.20 

บาท สมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 400 หน่วย ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือ

ขาดทุน ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญจ านวน 400 หน่วยดังกล่าว ต้องน ามารวม              

ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ือง

ลดลงเป็น 2.00 บาท เน่ืองจากก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่ เป็นของบริษัทใหญ่เป็นตัวเลข                            

ที่ใช้ในการบ่งช้ี ดังน้ันกิจการต้องรวมตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 400 หน่วยดังกล่าว   

ในการค านวณจ านวนก าไรต่อหุ้น ตัวอื่น แม้ว่าผลของการรวมรายการดังกล่าวท าให้เกิดการปรับเพ่ิม               

ของก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานที่น ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงกค็ือ ขาดทุนต่อหุ้นลดลง (ขาดทุนจาก              

การด าเนินงานที่ยกเลิกลดลงเป็น 3 บาทต่อหุ้น และขาดทุนของกจิการเป็น 1 บาทต่อหุ้น) 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุน้สามญั 

ก4 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญที่ถือ

เสมือนว่ามีการออกจะค านวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญในระหว่างงวด ในทางทฤษฎี  

ทุกรายการในตลาดของหุ้นสามัญของกิจการต้องน ามารวมในการก าหนดราคาตลาดถัวเฉล่ีย 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบัติ การถัวเฉล่ียอย่างง่ายของราคารายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยปกติ 

ถือว่าเพียงพอแล้ว 

ก5 โดยทั่วไป ราคาปิดของตลาดถือว่าเพียงพอในการค านวณราคาตลาดถัวเฉล่ีย อย่างไรกต็าม  

ในกรณีที่ราคาตลาดมีการข้ึนลงในช่วงกว้าง การถัวเฉล่ียของราคาสูงและราคาต ่ามักจะเป็น

ตัวแทนของราคาที่เหมาะสมกว่า กิจการต้องถือปฏบัิติวิธีที่ใช้ในการค านวณราคาตลาดถัวเฉล่ีย

อย่างสม ่าเสมอ เว้นแต่ราคาที่ค านวณด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนของราคาอีกต่อไป 

เน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการที่ใช้ราคาปิดของตลาดในการค านวณ

ราคาตลาดถัวเฉล่ียมาเป็นเวลาหลายปี ซ่ึงเป็นช่วงที่ราคาตลาดค่อนข้างมีเสถียรภาพ                    

อาจเปล่ียนมาค านวณโดยการถัวเฉล่ียราคาสูงและราคาต ่าหากราคาเร่ิมมีการผันผวนอย่างมาก 

และราคาปิดของตลาดไม่สามารถเป็นตัวแทนของราคาถัวเฉล่ียที่เหมาะสมอกีต่อไป  

สิทธิเลือก ใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า 

ก6 สิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือตราสารแปลงสภาพจะถูกสมมติให้มีการใช้สิทธิ             

ซ้ือตราสารแปลงสภาพเม่ือราคาถัวเฉล่ียของตราสารแปลงสภาพและหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือ

รองรับการแปลงสภาพสูงกว่าราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกและใบส าคัญแสดงสิทธิ อย่างไรกต็าม 

ไม่ให้สมมติว่ามีการใช้สิทธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ถือโดย

บุคคลภายนอก (ถ้ามี) ไม่ได้ถูกสมมติว่ามีการแปลงสภาพ 

ก7 สิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิอาจอนุญาตหรือก าหนดให้มีการท าค าเสนอซ้ือหน้ีสินหรือ 

ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกิจการ) โดยการจ่ายช าระราคา

ใช้สทิธทิั้งจ านวนหรือบางส่วน ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด สิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดง
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สิทธิดังกล่าวจะมีผลกระทบในการปรับลด หาก (1) ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญที่

เกี่ยวข้องส าหรับงวดมากกว่าราคาใช้สิทธิ หรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการท าค าเสนอซ้ือ

ต ่ากว่าตราสารที่อาจมีการท าค าเสนอซ้ือตามข้อตกลงของสิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

และส่วนต ่ามูลค่าที่เกิดข้ึนส่งผลให้ราคาใช้สิทธิที่แท้จริงต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ต้อง

ออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ให้สมมติว่ามีการใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกและใบส าคัญแสดงสิทธิ และมีการท าค าเสนอซ้ือหน้ีสินหรือตราสารอื่น หากการท า        

ค าเสนอซ้ือด้วยเงินสดเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือสิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิมากกว่า และ

สัญญาอนุญาตให้มีการท าค าเสนอซ้ือด้วยเงินสด กิจการต้องสมมติว่ามีการท าค าเสนอซ้ือด้วย

เงินสด ดอกเบ้ีย (สุทธิจากภาษี) ของหน้ีสินใดๆ ที่สมมติว่ามีการท าค าเสนอซ้ือ ต้องบวกกลับ

เป็นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

 ก8 ให้ใช้วิธีปฏบัิติที่คล้ายคลึงกันกับหุ้นบุริมสิทธิที่มีข้อก าหนดที่คล้ายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่น 

ที่มีสิทธิเลือกในการแปลงสภาพที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถจ่ายเงินสดเพ่ืออัตราการแปลง

สภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า 

ก9 เง่ือนไขอ้างอิงของสิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิอาจก าหนดให้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ

ของตราสารดังกล่าวต้องน าไปไถ่ถอนหน้ีสินหรือตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่

หรือบริษัทย่อยของกจิการ) ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องถือเสมือนว่ามีการใช้

สิทธิเลือกและใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเงินที่ได้รับต้องน าไปซ้ือหน้ีสินที่ราคาตลาดถัว

เฉล่ียของหน้ีสินแทนที่จะน าไปซ้ือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินของเงินที่ได้รับจาก               

การสมมติว่ามีการใช้สิทธิกับจ านวนเงินที่สมมติว่ามีการซ้ือหน้ีสิน ต้องน ามาพิจารณาใน           

การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด (เช่น สมมติว่ามีการซ้ือหุ้นสามัญกลับคืน) ดอกเบ้ีย (สุทธิจาก

ภาษี) ของหน้ีสนิใดๆ ที่สมมติว่ามีการซ้ือคืน ต้องบวกกลับเป็นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง  

สิทธิเลือกขายทีก่ิจการเป็นผูอ้อก 

ก10 เพ่ือเป็นการอธิบายวิธีปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 63 สมมติว่ากิจการมีสิทธิเลือกขายหุ้นสามัญของ

กิจการที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจ านวน 120 สิทธิ ซ่ึงมีราคาใช้สิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉล่ียของ    

หุ้นสามัญของกจิการส าหรับงวดคือ 28 บาท ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ให้กิจการสมมติ

ว่ากิจการได้ออกหุ้นสามัญจ านวน 150 หุ้น ที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น ณ ต้นงวด เพ่ือเป็น              

การปฏบัิติตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจ านวน 4,200 บาท ผลต่างระหว่างหุ้นสามัญ 150 

หุ้นที่ออก และหุ้นสามัญ 120 หุ้นที่ได้รับจากการปฏบัิติตามสิทธิเลือกขาย (หุ้นสามัญเพ่ิมข้ึน 

30 หุ้น) ต้องน าไปบวกที่ตัวหาร ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ตราสารของบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม 

ก11 ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ที่สามารถ 

แปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม หรือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่  
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หรือ ผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกว่าผู้ได้รับการลงทุน 

(กจิการที่เสนอรายงาน) ต้องรวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ดังน้ี  

ก11.1 ตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ที่ท  าให้ผู้ถือสามารถได้รับ           

หุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ต้องรวมอยู่ในข้อมูลการค านวณ

ก าไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ก าไรต่อหุ้นเหล่าน้ันต้องรวม              

อยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของกิจการที่เสนอรายงาน โดยอ้างอิงจากการถือตราสาร

ของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมโดยกจิการที่เสนอรายงาน 

ก11.2 กจิการต้องน าตราสารของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมที่สามารถแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามัญของกจิการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญของกจิการที่เสนอรายงาน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

นอกจากน้ัน กิจการต้องน าสิทธิเลือกหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัทย่อย               

การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในการซ้ือหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณา           

ในส่วนของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานในการค านวณ

ก าไร ต่อหุ้นปรับลดรวม 

ก12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวัดผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นที่เกิดจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอ

รายงานซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า  หรือบริษัทร่วม  

ให้สมมติว่าตราสารดังกล่าวได้มีการแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวต้ัง (ก าไรหรือขาดทุนที่เป็น 

ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่) ตามความจ าเป็นตามย่อหน้าที่ 33 นอกจากการปรับปรุง

ดังกล่าวแล้ว ตัวตั้งต้องถูกปรับปรุงตามการเปล่ียนแปลงของก าไรหรือขาดทุนที่ถูกบันทึก 

โดยกิจการที่ เสนอรายงาน (เ ช่น รายได้เ งินปันผล หรือรายได้ตามวิธี ส่วนได้เสีย)                

อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้ นของจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การร่วมค้า 

หรือบริษัทร่วมซ่ึงเป็นผลมาจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการค านวณก าไร             

ต่อหุ้นปรับลดไม่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการที่เสนอ

รายงานไม่เปล่ียนแปลงไปจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ 

ตราสารทีม่สิีทธิร่วมในส่วนทุนและหุน้สามญัหลายประเภท 

ก13 ส่วนของเจ้าของส าหรับบางกจิการรวมถึง 

ก13.1 ตราสารที่ร่วมรับเงินปันผลกับหุ้นสามัญตามอัตราที่ก  าหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น สองต่อหน่ึง) 

ซ่ึงในหลายกรณีอาจมีการก าหนดขอบเขตสูงสุดในการร่วมรับเงินปันผล (เช่น มากจนถึง

แต่ไม่เกนิจ านวนที่ก  าหนดไว้ต่อหุ้น) 

ก13.1 หุ้นสามัญประเภทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่างไปจากหุ้นสามัญประเภทอื่น  

แต่ไม่มีสทิธเิหนือกว่า 

ก14 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ให้สมมติว่ามีการแปลงสภาพของตราสาร 

ที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก13 ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้หากผลกระทบของการแปลงสภาพ          

ท าให้เกดิการปรับลด ส าหรับตราสารที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญประเภทใดประเภท
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หน่ึงได้ ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดจะต้องถูกปันส่วนให้กับหุ้นและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วน

ทุนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามสิทธิในเงินปันผลและสิทธิอื่นๆ ในการร่วมรับก าไรที่ยัง

ไม่ได้จัดสรร การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดมีรายละเอยีดดังน้ี 

ก14.1 ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะถูกปรับปรุง (ก าไรลดลง

และขาดทุนเพ่ิมข้ึน) ด้วยจ านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดของหุ้นแต่ละประเภท 

และจ านวนเงินปันผลตามสัญญา (หรือดอกเบ้ียของหุ้นกู้ที่มีสิทธิร่วม) ที่ต้องจ่าย

ส าหรับงวด (ตัวอย่างเช่น เงินปันผลสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย)  

ก14.2 ก าไรหรือขาดทุนที่เหลือต้องปันส่วนให้แก่หุ้นสามัญและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุน

เพ่ือให้แต่ละตราสารได้ร่วมรับก าไรเสมือนหน่ึงว่าได้มีการปันส่วนก าไรหรือขาดทุน

ส าหรับงวดไปแล้ว จ านวนรวมของก าไรหรือขาดทุนที่ได้ปันส่วนให้แก่ตราสารทุนแต่ละ

ประเภทถูกก าหนดโดยการรวมจ านวนที่ปันส่วนส าหรับเงินปันผล และจ านวนที่ปันส่วน

ส าหรับลักษณะการร่วมรับเข้าด้วยกนั 

ก14.3 จ านวนก าไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปันส่วนให้แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทต้องหารด้วย 

จ านวนตราสารที่คงเหลืออยู่ที่ได้รับการปันส่วนก าไรเพ่ือค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับ   

ตราสารน้ัน 

ส าหรับการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 

ได้มีการออกและรวมอยู่ในหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแล้ว 

หุน้ทีม่ีการจ่ายช าระบางส่วน 

ก15 ส าหรับหุ้นสามัญที่ออกแต่ยังจ่ายช าระไม่เต็มมูลค่า ในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

กิจการต้องน าหุ้นสามัญดังกล่าวมาค านวณตามสัดส่วนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในระหว่างงวด 

เมื่อเปรียบเทยีบกับหุ้นสามัญที่ช าระเตม็มูลค่า 

ก16 ในกรณีที่หุ้นที่มีการจ่ายช าระบางส่วนไม่ได้รับสทิธใิห้มีส่วนร่วมในเงินปันผลระหว่างงวด กิจการ

ต้องถือปฏิบัติกับหุ้นดังกล่าวเหมือนกับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิ เลือกในการค านวณก าไร 

ต่อหุ้นปรับลด ยอดคงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายช าระต้องถือเสมือนว่าเป็นจ านวนเงินที่ใช้ไปในการซ้ือ

หุ้นสามัญ จ านวนของหุ้นที่ต้องน ามาค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดคือส่วนต่างระหว่างจ านวนหุ้น 

ที่จองแล้วกบัจ านวนหุ้นที่สมมติว่ามีการซ้ือ 
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นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




