เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๘/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓
เรื่อง กาไรต่อหุ้น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ๔๖/๒๕๖๑ เรื่ อ ง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง กาไรต่อหุ้น
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง กาไรต่อหุ้น ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรือ่ ง
กาไรต่อหุน้

คานา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ี ก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 33 เรื่อง กาไรต่อหุ้น ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 33: Earnings per Share (Bound volume 2019
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ มี การปรั บปรุ งจากฉบั บปี 2561 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรือ่ ง
กาไรต่อหุน้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การวัดมูลค่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

1
2
5
9
9
30

การปรับงบการเงินย้อนหลัง
การแสดงรายการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกประกาศอืน่
ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ

64
66
70
74
75

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 33 เรื่อง กาไรต่ อหุน้ ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 76 และภาคผนวก ก
ทุ กย่ อ หน้ ามีความสาคัญ เท่ากัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ องอ่านโดยคานึ งถึงข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรือ่ ง กำไรต่อหุน้
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายหลักการในการกาหนดและการแสดงกาไร
ต่อหุ้ นในงบการเงิน เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่าง
กิจการต่างๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดาเนินงานระหว่างงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันได้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น แม้ ว่ า การเปรี ย บเที ย บก าไรต่ อ หุ้ นระหว่ า งกิ จ การจะมี ข้ อ จ ากั ด เนื่ อ งจาก “ก าไร”
ของกิจการแต่ ละแห่ งอาจเกิดจากการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ท่ีแตกต่ างกัน แต่ การใช้ จานวนหุ้ น
ที่ เป็ นไปตามมาตรฐานเดี ย วกั น ในการค านวณจะให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ย่ิ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงมุ่งเน้ นไปที่การกาหนดจานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้น

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั
2.1
งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.1.1 มีหุ้น สามัญ หรือ ตราสารที่อ าจเปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญ ที่ซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ศู น ย์ก ลางซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์น อกตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง ตลาดใน
ประเทศและภูมิภาค) หรือ
2.1.2 ได้ยื่นหรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่ อคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกากับดู แลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญในตลาดสาธารณะ และ
2.2
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซึ่งบริษทั ใหญ่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.2.1 มีหุ้น สามัญ หรือ ตราสารที่อ าจเปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญ ที่ซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ศู น ย์ก ลางซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์น อกตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง ตลาดใน
ประเทศและภูมิภาค) หรือ
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2.2.2 ได้ยื่นหรื ออยู่ ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่ อ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกากับดู แลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญในตลาดสาธารณะ
กิจการที่เปิ ดเผยกาไรต่ อหุน้ ต้องคานวณและเปิ ดเผยกาไรต่ อหุน้ ตามข้อกาหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
หากกิจการนาเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งจัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบกำรเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้กิจการเปิ ดเผยเฉพาะกาไร
ต่ อ หุ้น ตามข้อ มู ล ของงบการเงิน รวม กิ จการที่ เลื อ กน าเสนอก าไรต่ อ หุ้น ตามข้อ มู ล ของ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การด้ว ยต้อ งแสดงข้อ มู ล ก าไรต่ อ หุ้น ตามข้อ มู ล ของงบการเงิ น
เฉพาะกิจการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น กิจการต้องไม่
นาเสนอข้อมูลกาไรต่อหุน้ ตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม
หากกิ จ การน าเสนอส่ ว นประกอบของก าไรหรื อ ขาดทุ น ในงบก าไรขาดทุ น ที่ แ สดง
แยกต่ า งหากตามที่ แ สดงไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน ให้กิจการแสดงกาไรต่ อ หุ้นในงบกาไรขาดทุ น ที่แสดงแยก
ต่างหากดังกล่าวเท่านั้น

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
กำรปรับเพิ่ม

หมายถึง การที่กาไรต่ อหุน้ เพิ่มขึ้ นหรือขาดทุน ต่ อหุน้ ลดลง
อันเนือ่ งมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลื อ กหรื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ มี ก ารออก
หุน้ สามัญเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้

สัญญำทีอ่ ำจต้องออกหุน้
ตำมเงื่อนไข

หมายถึง สัญ ญาที่ระบุ ให้มี การออกหุ้น เพื่อ ให้เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้

หุน้ สำมัญทีอ่ ำจต้องออก
ตำมเงื่อนไข

หมายถึง หุน้ สามัญทีต่ อ้ งออกเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้
ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาที่ อ าจต้อ งออกหุ้น ตามเงื่อ นไข
โดยในการออกหุน้ สามัญจะไม่ ได้รบั เงินสด หรือ
ได้รบั เงินสดเพียงเล็กน้อย หรือมีสิง่ ตอบแทนอื่น
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กำรปรับลด

หมายถึง การที่กาไรต่อหุน้ ลดลง หรือขาดทุนต่อหุน้ เพิม่ ขึ้ น
อันเนือ่ งมาจากข้อสมมติ ฐานว่า มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลื อ กหรื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ มี ก ารออก
หุน้ สามัญเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้

สิทธิเลือก ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และรำยกำร
เทียบเท่ำ

หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิท ธิ แก่ผูถ้ ือ ในการซื้ อ
หุน้ สามัญ

หุน้ สำมัญ

หมายถึง ตราสารทุนซึ่งด้อยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่น
ทั้งหมด

ตรำสำรทีอ่ ำจเปลีย่ น
เป็ นหุน้ สำมัญ

หมายถึง เครือ่ งมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นทีอ่ าจทาให้ผถู ้ ือ
ได้รบั หุน้ สามัญ

สิทธิเลือกขำย

หมายถึง สัญ ญาที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ถื อ ในการขายหุ้ น สามัญ
ณ ราคาและช่วงเวลาทีก่ าหนด

หุ้ น สามั ญ มี สิ ทธิ ในก าไรส าหรั บ งวดรองจากหุ้ นประเภทอื่ น เช่ น หุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ กิ จการอาจมี
หุ้ น สามั ญ ได้ ม ากกว่ าหนึ่ งประเภท หุ้ นสามั ญ ประเภทเดี ยวกั น จะมี สิ ทธิ ในการรั บ เงิ น ปั น ผล
เท่าเทียมกัน
ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ เช่น
7.1
หนี้ สิ น ทางการเงิ น หรื อ ตราสารทุ น ที่ ส ามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามั ญ ได้ ทั้ งนี้
ตราสารทุนดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิด้วย
7.2
สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.3
หุ้นที่จะออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู่ เช่น สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพย์อ่นื
ค าศั พ ท์ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่อ งมื อ ทางการเงิ น
ได้ น ามาใช้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ในความหมายเดี ย วกั น กั บ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค านิ ย ามไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ยกเว้ นที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน ได้ ให้ คานิยามของเครื่ องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
ตราสารทุน และได้ ให้ แนวทางในการนานิยามดังกล่าวไปใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม ได้ ให้ คานิยามของมูลค่ายุติธรรมและได้ ให้ แนวทางใน
การนานิยามดังกล่าวไปใช้
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การวัดมูลค่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
9

10

11

กิจการต้องคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานสาหรับกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริษทั ใหญ่ และกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่ อเนื่องที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นดังกล่ าว
(หากได้แสดงไว้)
กาไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ ของ
บริ ษ ัท ใหญ่ (ตัวตั้ง) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้นสามัญ ที่ ถือ โดยผู ถ้ ือหุ้น (ตัวหาร)
ในระหว่างงวด
การแสดงก าไรต่ อ หุ้ น ขั้น พื้ นฐานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วั ด มู ล ค่ า ของส่ วนได้ เสีย ของหุ้ น สามั ญ
แต่ละหุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการดาเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน
กาไร

12

13

14

15

ในการคานวณกาไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานจานวนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ ท้ งั ใน
ส่วนทีเ่ ป็ น
12.1 กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนือ่ งทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ และ
12.2 กาไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ต้องเป็ นจานวนตามข้อ 12.1 และ 12.2 ที่ปรับปรุงด้วยเงินปั นผลสุทธิ จากภาษีของหุน้ บุ ริมสิทธิ
ส่ วนต่ างที่ เกิ ดขึ้ นจากการจ่ ายช าระหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ และผลกระทบอื่ นที่ ค ล้ายคลึ งกัน ของ
หุน้ บุริมสิทธิทีจ่ ดั ประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ ายทุ ก รายการที่เป็ นของผู้ ถือหุ้ น สามัญ ของบริ ษัท ใหญ่ ซ่ึ งได้ รั บ รู้ในงวดนั้ น
รวมถึงค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และเงินปั นผลของหุ้ นบุริ มสิทธิท่จี ัดประเภทเป็ นหนี้สิน ต้ องนามา
รวมในการค านวณก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ งวดที่ เป็ นของผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน)
จานวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิท่ตี ้ องหักออกจากกาไรหรือขาดทุน ได้ แก่ จานวน
ต่อไปนี้
14.1 จานวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมซึ่งได้ ประกาศจ่ายสาหรับ
งวดนั้น และ
14.2 จ านวนเงิ น ปั นผลสุ ทธิ จากภาษี ของหุ้ นบุ ริ มสิ ทธิ ชนิ ดสะสมส าหรั บ งวด ไม่ ว่ าจะมี
การประกาศจ่ายหรือไม่กต็ าม ทั้งนี้ต้องไม่รวมจานวนเงินปั นผลใดๆ ของหุ้ นบุริมสิทธิ
ชนิดสะสมสาหรับงวดก่อนๆ ที่ได้ จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน
หุ้นบุริมสิทธิท่มี ีจานวนเงินปั นผลเริ่ มต้ นต่าเพื่ อชดเชยกับการที่กิจการขายหุ้ นบุริมสิทธิในราคา
ที่มีส่วนลด หรื อ มีเงิน ปั น ผลในงวดต่อๆ มาสูงกว่ าอัตราตลาดเพื่ อชดเชยให้ กับ ผู้ ลงทุ น ที่ซ้ ื อ
หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ในราคาที่มี ส่ว นเพิ่ ม บางครั้ งเรี ย กว่ า “หุ้ น บุ ริ ม สิท ธิอัต ราเพิ่ ม ” ส่ว นเพิ่ ม หรื อ
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16

17

18

ส่วนลดของ “หุ้ น บุ ริม สิท ธิอัต ราเพิ่ ม ” ณ วั น ออกหุ้ น ต้ องตั ด จาหน่ ายไปยังก าไรสะสมตาม
วิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง และถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิในการคานวณกาไรต่อหุ้น
กิ จ การอาจมี ก ารรั บ ซื้ อคื น หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ จ ากผู้ ถื อ หุ้ นโดยการท าค าเสนอซื้ อหุ้ นของกิ จ การ
มู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ ายให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น บุ ริม สิท ธิส่วนที่เกิน กว่ า มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของ
หุ้ นบุ ริ มสิทธิ ถื อเป็ นผลตอบแทนที่ให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นบุ ริ มสิ ทธิ และต้ องบั นทึกหั กจากก าไรสะสม
ของกิจการ จานวนดังกล่ าวต้ องน ามาหั กออกในการคานวณก าไรหรื อขาดทุ นที่เป็ นของผู้ ถือหุ้ น
สามัญของบริษัทใหญ่
กิจการอาจจู งใจให้ มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพก่อนกาหนดโดยการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเงื่อนไขการจ่ายชาระเพิ่ มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร
มูลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ น สามัญ หรื อของสิ่งตอบแทนอื่น ที่จ่ ายส่วนที่เกิน กว่ ามูลค่ ายุ ติธรรมของ
หุ้ นสามัญ ที่ออกตามเงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็ นผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นบุริมสิทธิ
และต้ องนามาหักออกในการคานวณกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
มูลค่ าตามบั ญ ชีของหุ้ นบุ ริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ ามู ลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายชาระต้ อง
รวมเข้ าไปในการคานวณกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
จานวนหุน้

19
20

21

กิจการต้อ งใช้จานวนถัวเฉลี่ย ถ่ว งน้ าหนักของหุ้น สามัญ ที่ถือ โดยผูถ้ ือ หุ้น ในระหว่ างงวด
ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
การใช้ จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเป็ นไปได้ ท่จี านวนทุ นของผู้ ถือหุ้ นจะแปรผันในระหว่ างงวด ซึ่งเป็ นผลมาจากจานวนหุ้ น
ที่มากขึ้น หรื อน้ อยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จานวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั กของหุ้ นสามั ญ ที่ถือโดย
ผู้ ถื อ หุ้ น ในระหว่ า งงวด คื อ จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ต้ น งวด ปรั บ ปรุ งด้ วยจ านวน
หุ้ น สามั ญ ที่ ซ้ ื อคื น หรื อ ที่ อ อกจ าหน่ า ยในระหว่ า งงวด คู ณ ด้ ว ยสัด ส่ ว นของเวลาซึ่ งหมายถึ ง
สัดส่วนจานวนวันซึ่งมีห้ ุนดังกล่ าวเทียบต่อจานวนวันทั้งสิ้นในงวดนั้น อนึ่ง ในบางสถานการณ์
กิจ การอาจใช้ วิธีป ระมาณการถั วเฉลี่ ย ถ่ ว งน้าหนั ก อย่ า งสมเหตุ สมผลแทนการคานวณอย่ า ง
ละเอียด
โดยส่วนใหญ่กจิ การจะนาหุ้นสามัญมารวมคานวณในจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก นับจากวันที่
กิจการมีสิทธิได้ รับสิ่งตอบแทนจากการจาหน่ายหุ้นนั้น (ซึ่งโดยปกติจะเป็ นวันที่ออกจาหน่ าย)
ตัวอย่างเช่น
21.1 หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกโดยการแลกเปลี่ ย นกั บ เงิ น สด ต้ อ งน ามารวมค านวณเมื่ อ กิจการ
มีสทิ ธิได้ รับเงินสด
21.2 หุ้ นสามั ญที่ออกเนื่ องจากผู้ ถือหุ้ นสมัครใจนาเงินปั นผลของหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุ ริมสิทธิ
กลับมาลงทุนใหม่ ต้ องนามารวมคานวณเมื่อได้ นาเงินปันผลมาลงทุนใหม่
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หุ้ นสามัญที่ออกเนื่ องจากการแปลงตราสารหนี้เป็ นหุ้นสามัญ ต้ องนามารวมคานวณ
นับจากวันที่กจิ การหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้ างจ่าย
21.4 หุ้นสามัญที่ออกเพื่ อชาระดอกเบี้ยหรือเงินต้ นของเครื่องมือทางการเงินอื่น ต้ องนามา
รวมคานวณนับจากวันที่กจิ การหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้ างจ่าย
21.5 หุ้ นสามั ญ ที่ อ อกเพื่ อช าระหนี้ สิ น ของกิ จ การ ต้ อ งน ามารวมค านวณนั บ จากวั น ที่
ชาระหนี้
21.6 หุ้ นสามัญที่ออกเพื่ อเป็ นสิ่งตอบแทนในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ท่นี อกเหนือจากเงินสด
ต้ องนามารวมคานวณ ณ วันที่รับรู้การได้ มาของสินทรัพย์ และ
21.7 หุ้ น สามั ญ ที่อ อกเพื่ อ แลกกั บ บริ ก ารที่กิ จ การได้ รั บ ต้ อ งน ามารวมค านวณ ณ วั น ที่
กิจการได้ รับบริการ
วันที่กิจการเริ่ มนาหุ้ นสามั ญ มารวมคานวณต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ใน
การออกหุ้ นนั้น ๆ ดังนั้น กิจการต้ องนาเนื้ อหาของสัญ ญาที่เกี่ยวข้ องกับ การออกหุ้ นสามัญ มา
พิจารณาประกอบการคานวณอย่างเหมาะสม
กิจการต้ อ งน าหุ้ น สามัญ ที่อ อกเพื่ อเป็ นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสาหรั บการรวมธุรกิจ
มารวมในการคานวณจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักนับจากวันที่ซ้ ือธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเป็ น
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมก าไรและขาดทุ น ของผู้ ถู ก ซื้ อในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของตนนั บ จากวั น ที่
ซื้อธุรกิจเป็ นต้ นไป
กิจการต้ องนาหุ้ นสามัญที่ต้องออกเมื่อมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวม
คานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่วันที่ในสัญญา
กิจ การต้ อ งถื อ ว่ า หุ้ น สามั ญ ที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่ อ นไขเป็ นหุ้ น ที่ถื อ โดยผู้ ถือ หุ้ น และน าหุ้ น
ดังกล่ าวมารวมคานวณเพื่ อหากาไรต่ อหุ้ นขั้นพื้ นฐานนั บ ตั้งแต่ วันที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ
ที่ระบุไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้น) หุ้นที่ต้องออกตามเงื่อนไขของเวลาไม่ถือเป็ นหุ้นที่อาจต้ อง
ออกตามเงื่อ นไข เนื่ อ งจากข้ อ ก าหนดของเวลาถื อว่ ามี ค วามแน่ น อน แต่ ห้ ุ น สามั ญ ที่ ถื อ โดย
ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ งกิ จการอาจได้ รั บคื น (เช่ น จากการเรี ยกคื น) ไม่ ถื อเป็ นหุ้ นที่ ถื อโดยผู้ ถื อหุ้ น และ
ไม่ต้องนามารวมในการคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กิจการไม่สามารถเรียก
คืนได้ อกี
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องปรับปรุงจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ถอื โดยผูถ้ อื หุน้ ในระหว่างงวด
ปั จจุ บนั และงวดก่อนๆ ทุ กงวดที่นาเสนอด้วยเหตุ การณ์ที่ทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของ
จานวนหุน้ สามัญซึ่งไม่ทาให้ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแปลง
สภาพตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญให้เป็ นหุน้ สามัญ
กิจการอาจออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม หรื อ จานวนหุ้ น สามัญ ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น อาจลดลงโดยไม่ ทาให้
ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น
27.1 การให้ ห้ ุนปันผลหรือการให้ ห้ ุนโบนัส
21.3

22

23
24

25
26

27
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การให้ โบนัสแฝงอยู่กับการออกหุ้น เช่น โบนัสที่แฝงอยู่กับการให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่
27.3 การแตกหุ้น และ
27.4 การรวมหุ้น
ในการให้ หุ้ นปั น ผลหรื อ การให้ หุ้ นโบนั ส หรื อ การแตกหุ้ น กิ จ การจะออกหุ้ นสามั ญ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกิจการไม่ได้ รับสิ่งตอบแทนเพิ่มเติม ดังนั้น จานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะ
มีจ านวนเพิ่ ม ขึ้น โดยที่ท รั พ ยากรของกิ จ การไม่ เพิ่ ม ขึ้ น ให้ กิจการปรั บ ปรุ งจ านวนหุ้ น สามั ญ
ที่ถื อ โดยผู้ ถื อหุ้ นก่ อนเหตุการณ์ ดังกล่ าวตามสัดส่วนที่เปลี่ ยนไปของจานวนหุ้ นสามั ญที่ถื อโดย
ผู้ ถื อหุ้ น เสมื อ นว่ า เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วได้ เกิด ขึ้ นตั้ งแต่ วั น เริ่ ม ต้ น ของงวดแรกสุ ด ที่ น าเสนอ
ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่กี ิจการออกหุ้นโบนัสในสัดส่วนหนึ่งหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ กิจการต้ องนา
จานวนหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นก่อนการจ่ายหุ้ นปั นผลคูณด้ วยสาม เพื่ อหาจานวนรวมใหม่ ของ
หุ้นสามัญทั้งหมด หรือคูณด้ วยสองเพื่อหาจานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น
โดยปกติ การรวมหุ้ น จะทาให้ จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ลดลง โดยที่ทรั พ ยากรของ
กิจการไม่ ลดลง อย่างไรก็ตาม หากผลกระทบในภาพรวมคือ มีการซื้ อหุ้ นคืนที่มูลค่ ายุติธรรม
การลดลงของหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ นจะเป็ นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกิจการ
ตัวอย่ างกรณี ก ารรวมหุ้ น ร่ วมกับ การจ่ ายเงิน ปั น ผลพิ เศษ จานวนหุ้ น สามั ญ ที่ถื อโดยผู้ ถื อหุ้ น
ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั ก สาหรั บ งวดที่รายการดั งกล่ าวเกิดขึ้ น จะต้ องปรั บ ปรุงด้ วยการลดลงของ
จานวนหุ้นสามัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว
27.2

28

29

กาไรต่อหุน้ ปรับลด
30

31

32

กิจการต้องคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริษทั ใหญ่ และกาไรหรือ ขาดทุ น จากการดาเนินงานต่ อ เนื่อ งที่เป็ นของผูถ้ ือ หุ้นดังกล่าว
(หากได้แสดงไว้)
ในการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด กิ จ การต้อ งปรับ ปรุ ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ ป็ นของ
ผู ถ้ ื อ หุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ใหญ่ และจ านวนถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนัก ของหุ้น สามัญ ที่ ถือ โดย
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยผลกระทบของตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั้งหมด
วัตถุ ป ระสงค์ของการคานวณก าไรต่ อหุ้ น ปรั บ ลดสอดคล้ องกับ วัตถุ ป ระสงค์ของการคานวณ
ก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐาน กล่ า วคื อ เพื่ อ วั ด มู ล ค่ า ของส่ วนได้ เสีย ของหุ้ น สามั ญ แต่ ล ะหุ้ น จาก
ผลการดาเนิ นงานของกิจการ โดยคานึ งถึ งผลกระทบของตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ
ปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ดังนั้น
32.1 ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เป็ นของผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ นด้ ว ยจ านวน
เงินปันผลและดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษีเงินได้ ) ที่รับรู้ในระหว่างงวด เฉพาะส่วนที่เป็ นของ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญปรั บลด และปรับปรุงด้ วยการเปลี่ยนแปลงอื่นของ
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32.2

รายได้ ห รื อ ค่า ใช้ จ่ า ยที่เ ป็ น ผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ น
หุ้นสามัญปรับลด และ
จ านวนถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้า หนั ก ของหุ้ น สามั ญ ที่ ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น จะเพิ่ ม ขึ้ นด้ ว ยจ านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม โดยสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดได้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ

กาไร
33

34

35

ในการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด กิ จ การต้อ งปรับ ปรุ ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ (ดู วิธีคานวณในย่อหน้าที่ 12) ด้วยจานวนสุทธิจากภาษีเงินได้
ของทุกรายการต่อไปนี้
33.1 เงิ น ปั น ผลหรื อ รายการอื่ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญ
ปรับ ลดซึ่ งน าไปหัก ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เป็ นของผู ถ้ ื อ หุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ใหญ่
ตามวิธีคานวณในย่อหน้าที่ 12
33.2 ดอกเบี้ ยที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ ปรับลดที่กิจการรับรู ้
ในระหว่างงวด และ
33.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็ นผลมาจากการแปลงสภาพตราสาร
ทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ภายหลังจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ เป็ นหุ้นสามัญ รายการตามที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 33.1 ถึง 33.3 จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ยังได้ เข้ ามา
มีส่วนร่ วมในกาไรหรื อขาดทุ นที่เป็ นของผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ อีกด้ วย ดังนั้น กาไรหรื อ
ขาดทุ น ที่ เป็ นของส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่ ซึ่ งค านวณตามวิ ธี ท่ี ก าหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 12 จึงต้ องถูกปรั บปรุงด้ วยรายการตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 33.1 ถึง 33.3 และภาษี ท่ี
เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามัญ รวมถึงต้ นทุนการทา
รายการ และส่ วนลดซึ่ งบั น ทึ ก ตามวิ ธี ดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จริ ง (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)
การแปลงสภาพตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ อาจท าให้ เกิ ด ผลกระทบที่ ต ามมาต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงรายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ าย ตัวอย่ างเช่ น การลดลงของดอกเบี้ ยจ่ ายที่เกี่ยวเนื่ องกั บ
ตราสารที่ อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ เป็ นผลให้ ก าไรส าหรั บ งวดเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ
งวดลดลง ซึ่งอาจทาให้ ค่าใช้ จ่ ายเกี่ยวกับส่วนแบ่ งก าไรที่ให้ พนั กงานตามโครงการผลประโยชน์
ประเภทที่ ไม่ ข้ ึ นอยู่ กั บ ดุ ลยพิ นิ จของกิ จการมี มู ลค่ า เพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ นในการค านวณก าไรต่ อหุ้ น
ปรั บ ลดกิ จการต้ อ งปรั บ ปรุ งก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เป็ นของผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่ ด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงในรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย
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จานวนหุน้
36

37

38

39

40

จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ใ ช้ใ นการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลดคื อ จ านวนหุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่คานวณตามย่อหน้าที่ 19 และ 26 บวกด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุน้ สามัญที่กิจการต้องออกเพื่อ รองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ กิจการต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ได้แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด เว้นแต่ จะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญในระหว่างงวดนั้น จึ งให้สมมติว่าการแปลงสภาพหุน้ เกิดขึ้ น ณ วันที่ออกตราสาร
ทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญดังกล่าว
กิจการต้ องพิ จารณาจานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญปรั บลดแยกจากกันในแต่ละงวด
ที่น าเสนอ หมายความว่ า จ านวนตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ ปรั บ ลดที่รวมอยู่ ในงวด
ตั้ ง แต่ ต้ นปี ถึ ง วั น สิ้ นงวดไม่ ใ ช่ จ านวนถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ของตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ น
หุ้นสามัญปรับลดที่ใช้ คานวณในงวดระหว่างกาลแต่ละงวด
ให้ กิ จการน าตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ มาถ่ วงน้าหนั กตามสั ดส่ วนของเวลาที่ตราสาร
ดั งกล่ าวถื อ โดยผู้ ถื อหุ้ น ให้ กิ จ การน าตราสารที่ อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ ที่ มี ก ารยกเลิ กหรื อ
หมดอายุในระหว่ างงวดมารวมคานวณเพื่ อหากาไรต่อหุ้ นปรั บลดเฉพาะช่ วงเวลาที่ตราสารที่อาจ
เปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ นั้ น ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ดั งนั้ น ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ ซึ่ งได้
แปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญในระหว่างงวด จะน ามารวมคานวณกาไรต่ อหุ้ นปรั บลดตั้งแต่ ต้นงวด
จนถึ งวั นที่มี การแปลงสภาพ หลั งจากที่มีการแปลงสภาพแล้ ว กิจการต้ องน าจานวนหุ้ นสามั ญ
ที่เกิดจากการแปลงสภาพมารวมคานวณเพื่อหาทั้งกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด
จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ กิ จ การต้ อ งออกในการแปลงสภาพตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ
ปรับลดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญแต่ละชนิด หากวิธแี ปลงสภาพมี
มากกว่ า 1 วิธี กิจการต้ องคานวณหาจานวนหุ้ นสามั ญ ที่ต้องออกเพื่ อรองรับ การแปลงสภาพ
โดยใช้ อัตราการแปลงสภาพหรื อราคาตามสิทธิท่ีจ ะให้ ป ระโยชน์ สูงสุดแก่ ผ้ ู ถื อ ตราสารที่อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
บริ ษั ท ย่ อ ย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษั ทร่ วม อาจออกตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญให้ แก่ บุ คคลอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ หรือผู้ ลงทุน ที่มีก ารควบคุมร่ วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เหนือกว่า
ผู้ได้ รับการลงทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม หรือเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มี
การควบคุ ม ร่ วมหรื อ มี อิท ธิพ ลอย่ า งมี นั ยส าคั ญ เหนื อกว่ าผู้ ได้ รั บ การลงทุ น (กิ จ การที่เสนอ
รายงาน) หากตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น หุ้ นสามัญ ของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม
มีผลต่อการปรับลดกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานของกิจการที่เสนอรายงาน ให้ กิจการที่เสนอรายงาน
นาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อหากาไรต่อหุ้นปรับลดด้ วย
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ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ จะมีผลในการปรับลดกาไรต่ อ หุน้ ขั้นพื้ นฐานก็ต่อเมื่อ
การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ ดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญทาให้กาไรต่อหุน้
จากการดาเนินงานต่อเนือ่ งลดลง หรือทาให้ขาดทุนต่อหุน้ จากการดาเนินงานต่อเนือ่ งเพิม่ ขึ้ น
กิจการใช้ กาไรหรื อขาดทุน จากการดาเนินงานต่อเนื่องที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ เป็ นเครื่ องบ่ งชี้ว่า
ตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ มี ผลทาให้ ก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานปรั บ ลดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ องที่ เ ป็ นของบริ ษั ท ใหญ่ จะถู ก ปรั บ ปรุ ง ตาม
ย่อหน้ าที่ 12 และไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ยกเลิก
ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ จะเป็ นการปรั บ เพิ่ ม เมื่ อ การแปลงสภาพตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญให้ เป็ นหุ้นสามัญมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้น จากการดาเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
หรือทาให้ ขาดทุ นต่อหุ้ น จากการดาเนินงานต่อเนื่องลดลง ในการคานวณกาไรต่อหุ้ นปรับ ลด
ไม่ ให้ สมมติ ว่ า มี ก ารแปลงสภาพ การใช้ สิ ท ธิ หรื อ การออกตราสารอื่ น ของตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญซึ่งมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นปรับเพิ่ม
ในการพิจารณาว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกแต่ ล ะครั้ งหรื อ
แต่ละชุดแยกจากกันแทนที่จะนามาพิจารณารวมกัน ลาดับของการนาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญมารวมในการคานวณอาจมีผลต่อการปรับลดของกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้
กาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานมีการปรั บลดมากที่สุด ให้ กิจการนาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ
ที่ออกแต่ละครั้ง หรือแต่ละชุดมารวมคานวณตามลาดับ เริ่มตั้งแต่ชุดที่มีผลปรับลดกาไรต่อหุ้ น
ขั้นพื้นฐานมากที่สุดไปจนถึงน้ อยที่สุด เช่น ให้ นาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรับลดที่มี
“กาไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพิ่มขึ้น” ต่าที่สุด ไปรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดก่อนหุ้นที่มี
“ก าไรต่ อ หุ้ น ของหุ้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น” สูงกว่ า โดยปกติ สิท ธิ เลื อ กและใบส าคั ญ แสดงสิท ธิจ ะรวม
ในการคานวณเป็ นลาดับแรก เนื่องจากไม่กระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคานวณ
สิทธิเลือก ใบสาคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า

45

46

ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด กิจการต้องสมมติว่าผูถ้ ือจะใช้สิทธิ เลือก และใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ป รับ ลดของกิจ การ โดยถือ เสมื อ นว่ าสิ่งตอบแทนที่กิ จการได้รบั จากตราสาร
เหล่านั้นเป็ นสิ่งตอบแทนที่ได้รบั จากการออกหุ้นสามัญในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวด
ส่วนต่างระหว่างจานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้ นที่กิจการได้ออก กับจานวนหุน้ สามัญที่กิจการจะต้อง
ออกในราคาตลาดถัว เฉลี่ย ในระหว่ างงวดตามข้อ สมมติ ข ้างต้น ต้อ งถือ ว่ า เป็ นการออก
หุน้ สามัญเพิม่ เติมโดยมิได้รบั สิง่ ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก
และใบสาคั ญ แสดงสิท ธิดั งกล่ าวมี เงื่อ นไขที่ทาให้ กิจ การต้ อ งออกหุ้ น สามั ญ ในราคาที่ต่ ากว่ า
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดของหุ้นนั้น จานวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่าง
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47ก

48

งวดของหุ้ นสามัญหั กด้ วยราคาที่ออก ดังนั้น ในการคานวณกาไรต่อหุ้ นปรั บลด ให้ ถือเสมือนว่ า
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญประกอบด้ วยทั้งสองสัญญาต่อไปนี้
46.1 สัญญาที่ทาให้ กิจการต้ องออกหุ้ นสามัญจานวนหนึ่งในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด
ให้ สมมติว่าราคาตลาดของหุ้ น สามัญ ดังกล่ าวเป็ นราคาที่ยุติธรรมและไม่ ทาให้ กาไร
ต่ อ หุ้ น ขั้น พื้ นฐานปรั บ เพิ่ ม ขึ้น หรื อลดลง กิจการจึ งไม่ น าหุ้ น สามัญ ดั งกล่ าวมารวม
คานวณเพื่อหากาไรต่อหุ้นปรับลด
46.2 สัญ ญาที่ทาให้ กิจ การต้ อ งออกหุ้ น สามั ญ ที่เหลื อ โดยไม่ ได้ รับ สิ่งตอบแทน การออก
หุ้นสามัญ ดังกล่าวไม่ทาให้ กิจการได้ รับสิ่งตอบแทน และไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือ
ขาดทุน ที่เป็ นของหุ้ น สามัญ ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ น ดังนั้น หุ้ นที่เพิ่ มขึ้น จึ งมีผลทาให้ กาไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง ให้ กิจการนาจานวนหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อ
หากาไรต่อหุ้นปรับลด
สิท ธิ เลื อ ก และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิจ ะมี ผ ลท าให้ ก าไรต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐานปรั บ ลดลงต่ อ เมื่ อ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดของหุ้ นสามัญสูงกว่าราคาใช้ สิทธิของสิทธิหรือใบสาคัญแสดง
สิทธิ (เรียกว่า “เกิดประโยชน์เมื่อใช้ สิทธิ”) กิจการไม่ต้องปรับปรุงย้ อนหลังกาไรต่อหุ้นที่แสดง
ไว้ ในอดีตเพื่อให้ สะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นสามัญ
ส าหรั บ สิ ท ธิซ้ ื อหุ้ นและข้ อ ตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ อ่ื น ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ราคาที่ออกตามที่กล่าวถึงใน
ย่อหน้ าที่ 46 และราคาใช้ สิทธิตามที่กล่ าวถึงในย่ อหน้ าที่ 47 ต้ องรวมมูลค่ายุติธรรม (วัดมูลค่ า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์) ของสินค้ าหรือ
บริการที่ให้ แก่กจิ การในอนาคต ภายใต้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นหรือข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ัน
สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นของพนั ก งานที่ ร ะบุ เ งื่ อ นไขที่ แ น่ น อนในการใช้ สิ ท ธิ ห รื อ สามารถระบุ เ งื่ อ นไข
ในการใช้ สิทธิได้ และหุ้ นสามัญ ที่ยังไม่ ได้ ใช้ สิทธิของพนักงานถือเป็ นสิทธิเลือกในการคานวณ
กาไรต่อหุ้นปรับลดแม้ ว่ายังมีความไม่แน่นอนในการใช้ สิทธิ สิทธิซ้ ือหุ้นและหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้
ใช้ สิ ท ธิ เ หล่ านั้ นถื อ ว่ า มี อ ยู่ ต้ั งแต่ วั น ที่ ให้ สิ ท ธิ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ของพ นั กงาน ที่ ขึ้ นอยู่ กั บ
ผลการด าเนิ น งานถื อ เป็ นหุ้ น สามั ญ ที่ อ าจต้ อ งออกตามเงื่อ นไข เนื่ อ งจากการออกหุ้ น ยั ง มี
ความไม่แน่นอนเพราะต้ องขึ้นอยู่กบั การบรรลุเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กาหนด
ตราสารแปลงสภาพ

49
50

การปรั บ ลดที่ เ ป็ นผลมาจากตราสารแปลงสภาพต้ องสะท้ อ นอยู่ ใ นก าไรต่ อ หุ้ นปรั บ ลด
ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 33 และ 36
หุ้ น บุ ริ มสิทธิแ ปลงสภาพจะมี ผลให้ มี การปรั บ เพิ่ ม หากจ านวนเงิน ปั น ผลต่ อหุ้ น สูงกว่ าก าไร
ต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐาน ทั้ งนี้ เงิ น ปั น ผลต่ อ หุ้ นต้ อ งเป็ นเงิ น ปั น ผลของหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ
ที่ประกาศจ่ าย หรื อสะสมสาหรั บงวดบั ญชี น้ั นหารด้ วยจานวนหุ้ นสามัญ ที่ต้องออกเพื่ อรองรั บ
การแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ในทานองเดียวกัน ตราสารหนี้แปลงสภาพมีผลทาให้ มี
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51

การปรั บ เพิ่ มเมื่ อดอกเบี้ ยจ่ าย (สุทธิจากภาษี แ ละรายการเปลี่ ยนแปลงอื่ น ๆ ของรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกว่ากาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
การไถ่ถอนหรือการจูงใจให้ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อหุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภาพที่มีอ ยู่ ก่ อ นซึ่ งถือ โดยผู้ ถือหุ้ น เพี ยงบางส่วน ในกรณี ดังกล่ าว กิจการต้ องกระจาย
สิ่งตอบแทนส่ วนเกิ น ตามที่ ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 17 ไปยั งหุ้ นที่ ถู กไถ่ ถอนหรื อแปลงสภาพ ทั้ง นี้
เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการพิ จารณาว่ าหุ้ นบุ ริ มสิ ทธิ ท่ียั งคงเหลื ออยู่ ท่ี ถื อโดยผู้ ถื อหุ้ นมี ผลในการปรั บลด
หรือไม่ กิจการต้ องแยกพิ จารณาหุ้ นที่มีการไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพออกจากหุ้ นที่ไม่ มีการไถ่ถอน
หรือแปลงสภาพ
หุน้ ทีอ่ าจต้องออกตามเงือ่ นไข

52

53

54

เช่นเดียวกับการคานวณกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐาน กิจการต้ องถือว่ าหุ้ นสามัญที่อาจต้ องออกตาม
เงื่อนไขเป็ นหุ้ นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดหากเข้ าข่ายตาม
เงื่อ นไขที่กาหนดไว้ (เช่ น เหตุ การณ์ ได้ เกิดขึ้น ) โดยถื อ ว่ าหุ้ น ที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่อ นไขได้
รวมอยู่ต้ังแต่วันเริ่มต้ นของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจต้ องออกหุ้นตามเงื่อนไขได้ มีข้ ึนหลังจาก
วัน ต้ น งวด ให้ นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ในสัญ ญาดั งกล่ าว) แต่ ห ากยั งไม่ เข้ า ข่ า ยตามเงื่ อ นไขที่ก าหนด
จานวนหุ้ นที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดจะเป็ นจานวน
หุ้ น ที่ อ าจต้ อ งออกโดยถื อ เสมื อ นว่ า วั น สิ้น งวดนั้ น เป็ นวั น สิ้ นสุด ของระยะเวลาตามเงื่ อ นไข
ไม่อนุ ญ าตให้ กิจการปรั บปรุงย้ อนหลังหากช่วงเวลาตามเงื่อนไขสิ้นสุดลงแล้ วแต่ยังไม่เข้ าข่าย
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในกรณี ท่ีเงื่อนไขในการออกหุ้ น ก าหนดว่ ากิจการต้ อ งมี ผลกาไรหรื อ รั กษาระดับ ของผลกาไร
ให้ ได้ ตามจานวนที่กาหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากกิจการมีผลกาไรในงวดบัญชีเข้ าข่ายเงื่อนไข
ที่ก าหนด แต่ ยังคงต้ องรั กษาระดับของผลกาไรนั้ นในงวดบั ญ ชี ถัดไป การคานวณกาไรต่ อหุ้ น
ปรั บลดให้ ถือว่าจานวนหุ้ นสามัญส่วนที่ออกเพิ่ มเป็ นหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหากมีผลกระทบ
ทาให้ เกิดการปรั บลด ในกรณี ดังกล่ าว ให้ กิจการคานวณกาไรต่ อหุ้ นปรับลดโดยใช้ จานวนหุ้ น
สามัญที่ต้องออก โดยสมมติว่าผลกาไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้นเป็ นผลกาไรของงวดบัญชี
สุดท้ ายของระยะเวลาตามเงื่อนไข เนื่องจากผลกาไรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตจึงไม่ให้ รวมหุ้น
สามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขในการคานวณกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานจนกว่ าจะถึงวันสิ้นสุดของ
ระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กาหนดไว้ ได้
จานวนหุ้ นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กับราคาตลาดในอนาคตของหุ้ นสามัญ
ในกรณีดังกล่าวหากมีผลกระทบทาให้ เกิดการปรับลด ให้ กิจการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดโดย
ใช้ จานวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยถือเสมือนว่าราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็ น
ราคาตลาดเมื่อสิ้น สุดระยะเวลาตามเงื่ อนไข หากมีเงื่อนไขที่ข้ ึน อยู่ กับราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ
ระยะเวลาที่เกินกว่าสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้ กิจการใช้ ราคาถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผ่านมา
เนื่ อ งจากราคาตลาดอาจเปลี่ ยนแปลงไปได้ ในอนาคตจึ งไม่ ให้ รวมหุ้ น สามั ญ ที่อ าจต้ อ งออก
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56

57

58

59

ตามเงื่อ นไขในการค านวณก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานจนกว่ า จะถึ งวั น สิ้น สุด ของระยะเวลา ตาม
เงื่อนไขเพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กาหนดไว้ ได้
จานวนหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กบั กาไรในอนาคตและราคาในอนาคตของ
หุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว จานวนหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดจะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขทั้งสองประการ ได้ แก่ กาไรจนถึงปั จจุ บัน และราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ไม่ให้ รวมหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด เว้ นแต่
จะเข้ าข่ายเงื่อนไขทั้งสองประการ
ในกรณีท่จี านวนหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากกาไร
หรื อราคาตลาด (เช่ น จ านวนการเปิ ดร้ านค้ า หรื อสาขาย่ อย) กิจการต้ องสมมติ ว่าสถานะต่ างๆ
ในปั จจุ บัน ที่เกี่ยวกับ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ จะยังคงอยู่ เหมื อนเดิ มจนถึงวั นสิ้น สุดของระยะเวลา
ที่ ก าหนดไว้ ต ามเงื่ อ นไข และกิ จ การต้ องค านวณก าไรต่ อ หุ้ นปรั บ ลดโดยรวมหุ้ น สามั ญ
ที่อาจต้ องออกตามสถานะที่กจิ การเป็ นอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ ที่ อ าจต้ อ งออกตามเงื่ อ นไข (นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้
ที่ในสัญญาอาจต้ องออกหุ้ นตามเงื่อนไข เช่น ตราสารแปลงสภาพที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข)
จะรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้
57.1 ให้ กิ จ การพิ จารณาว่ าจะมี ก ารออกตราสารที่ อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ ตามเงื่ อนไข
ที่ ก าหน ดไว้ หรื อไม่ โดยใช้ ข้ อก าหนดตามย่ อหน้ าที่ 52 ถึ ง 56 เป็ นเกณ ฑ์
ในการพิจารณาดังกล่าว และ
57.2 หากตราสารที่ อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ ดั งกล่ าวต้ องรวมอยู่ ในก าไรต่ อหุ้ นปรั บ ลด
ให้ กิจการกาหนดผลกระทบในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้ ข้อกาหนดในเรื่อง
สิทธิเลือก และใบสาคัญ แสดงสิทธิตามย่อ หน้ าที่ 45 ถึง 48 เรื่องตราสารแปลงสภาพ
ตามย่ อ หน้ าที่ 49 ถึ ง 51 เรื่ องสั ญ ญาที่ อาจจ่ ายช าระด้ วยหุ้ นสามั ญ หรื อเงิน สดตาม
ย่อหน้ าที่ 58 ถึง 61 หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การคานวณกาไรต่อหุ้ นปรับลดจะไม่มีการสมมติว่ามีการใช้ สิทธิหรือการแปลงสภาพ
เว้ น แต่ เป็ นการใช้ สิ ท ธิห รื อ การแปลงสภาพของตราสารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ตราสารที่ อ าจ
เปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญ ที่ถื อโดยผู้ ถือตราสารนั้ น โดยไม่ สมมติว่าเกิดตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น
หุ้นสามัญที่อาจออกตามเงื่อนไข
สัญญาทีอ่ าจจ่ายชาระด้วยหุน้ สามัญหรือเงินสด
เมื่อ กิจ การออกสัญ ญาที่กิจการมี สิ ท ธิ เลื อ กที่จะจ่ ายช าระด้ว ยหุ้น สามัญ หรื อ เงิน สดก็ไ ด้
กิ จ การต้อ งถื อ เสมื อ นว่ า จะมี ก ารจ่ า ยช าระด้ว ยหุ้น สามัญ และกิ จ การต้อ งรวมผลของ
ตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด หากการออกหุน้ ส่งผล
ให้เกิดการปรับลด
หากกิจการได้ แสดงสัญญาดังกล่าวในทางบัญชีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือเป็ นองค์ประกอบ
ของส่ ว นของเจ้ าของ และองค์ ป ระกอบของหนี้ สิ น กิ จ การต้ องปรั บ ปรุ ง ตั ว ตั้ ง ส าหรั บ
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การเปลี่ ยนแปลงของกาไรหรื อขาดทุ นที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างงวดหากจัดประเภทของสัญ ญา
ดังกล่ าวเป็ นตราสารทุ น ทั้ งหมด รายการปรั บ ปรุงจะคล้ ายคลึ งกับ รายการปรั บ ปรุ งที่ก าหนด
ในย่อหน้ าที่ 33
หากสิ ท ธิ เลื อ กที่จ ะจ่ ายช าระด้ว ยหุ้น สามัญ หรื อ เงิน สดเป็ นของผู ถ้ ือ สัญ ญา กิ จการต้อ ง
ค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด รายการที่ มี ผ ลปรับ ลดมากกว่ า ระหว่ า งการจ่ า ยช าระด้ว ย
เงินสดและการจ่ ายชาระด้วยหุน้ สามัญจะถูกใช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด
ตั ว อย่ างของสัญ ญาที่อ าจจ่ ายช าระด้ ว ยหุ้ น สามั ญ หรื อ เงิน สด ได้ แ ก่ ตราสารหนี้ ที่ให้ สิทธิแ ก่
กิจการโดยไม่มีข้อจากัด ในการจ่ ายชาระเงินต้ น เมื่อครบกาหนดด้ วยเงินสดหรือหุ้ นสามัญของ
กิจ การ และอีก ตัวอย่ างหนึ่ ง ได้ แ ก่ สิทธิเลื อกขายที่กิจ การเป็ นผู้ ออกซึ่ งให้ ทางเลื อกแก่ผ้ ู ถือ
ในการจ่ายชาระด้ วยหุ้นสามัญหรือเงินสด
สิทธิเลือกทีก่ ิจการซื้อมา

62

สัญญาที่เป็ นสิทธิเลือกขายที่กิจการซื้อมา และสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา (ได้ แก่ สิทธิท่ถี ือโดย
กิจการบนหุ้นสามัญของกิจการเอง) จะไม่รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้ นปรับลด เนื่องจาก
การรวมรายการดังกล่าวจะมีผลให้ เป็ นการปรับเพิ่ม สิทธิเลือกขายจะมีการใช้ สทิ ธิในกรณีท่รี าคา
ใช้ สิทธิสูงกว่าราคาตลาดเท่านั้น และสิทธิเลือกซื้ อจะมีการใช้ สิทธิในกรณีท่รี าคาใช้ สิทธิต่ ากว่ า
ราคาตลาดเท่านั้น
สิทธิเลือกขายทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

63

สัญญาที่กาหนดให้กิจการต้องซื้ อคืนหุน้ ของกิจการ เช่ น สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็ นผูอ้ อก
และสัญ ญาซื้ อล่ ว งหน้า ซึ่ ง มี ผ ลให้มี ก ารปรับ ลด ให้กิ จ การรวมสัญ ญาดัง กล่ า วอยู่ ใ น
การค านวณกาไรต่ อ หุ้นปรับลด หากสัญ ญานั้นเกิด ประโยชน์เมื่อ ใช้สิ ท ธิ ในระหว่ างงวด
(ราคาใช้สิ ท ธิ หรือ ราคาที่ตอ้ งมีการจ่ ายช าระสู งกว่ าราคาตลาดถัวเฉลี่ย ในระหว่ างงวด)
กิจการต้องคานวณผลปรับลดทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีม่ ีต่อกาไรต่อหุน้ ดังนี้
63.1 กิจการต้องถือเสมือนว่าได้มีการออกหุน้ สามัญ (ในราคาตลาดถัวเฉลีย่ ในระหว่าง
งวด) ตั้งแต่ตน้ งวดอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพือ่ ที่จะสามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาได้
63.2 กิจการต้อ งถือ เสมือนว่ าเงินที่ได้รบั จากการออกหุน้ นั้นได้นาไปใช้ในการปฏิ บ ตั ิ
ตามสัญญา (นาไปใช้ซื้อหุน้ สามัญคืน) และ
63.3 หุ้น สามัญ ส่ ว นเพิ่ม (ผลต่ างระหว่ างจานวนหุ้น สามัญ ที่ ถือ เสมื อ นว่ ามี ก ารออก
กับจานวนหุ้นสามัญที่ได้รบั จากการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา) ต้องรวมอยู่ ในการค านวณ
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
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การปรับงบการเงินย้อนหลัง
64

65

หากจ านวนหุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ ถือ โดย ผู ถ้ ือ หุ้น เพิ่ม ขึ้ น
เนือ่ งจากการให้หนุ้ ปั นผล การให้หนุ้ โบนัส หรือการแตกหุน้ หรือลดลงเนือ่ งจากการรวมหุน้
กิจการต้องปรับปรุงการคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับทุกงวด
ที่แสดงในงบการเงินย้อนหลัง หากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึ้ นภายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน แต่ ก่ อ นที่ กิ จ การจะอนุ ม ัติ ใ ห้อ อกงบการเงิ น กิ จ การต้อ งค านวณก าไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใช้จานวนหุน้ ใหม่
และต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริง ที่ว่ากาไรต่ อหุน้ เหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็ นถึง การเปลี่ยนแปลง
ในจานวนหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ กิจการต้องปรับกาไรต่ อ หุ้นขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อ หุ้น
ปรับลดสาหรับงบการเงินทุกงวดที่นาเสนอด้วยรายการผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่สาคัญ
และการปรับ ปรุ งอัน เป็ นผลมาจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ที่ บ นั ทึ ก ด้ว ยวิ ธี
ปรับปรุงย้อนหลัง
ไม่ให้ กิจการปรับกาไรต่อหุ้ นปรับลดย้ อนหลังสาหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณี
ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานที่ใช้ ในการคานวณก าไรต่ อ หุ้ น หรื อการแปลงสภาพตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญไปเป็ นหุ้นสามัญ

การแสดงรายการ
66

67

67ก

กิจการต้องแสดงกาไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อหุน้ ปรับลดสาหรับงวดในงบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ส าหรับ ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการด าเนิ นงานต่ อ เนื่อ งที่ เป็ นของผู ถ้ ื อหุ้นสามัญ
ของบริษทั ใหญ่ และสาหรับกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ โดยแยก
ตามประเภทของหุ้นสามัญ ที่มี สิท ธิ แตกต่ างกัน ในส่ ว นแบ่งกาไรส าหรับ งวด กิจการต้อ ง
แสดงกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดในงบการเงินอย่างเด่นชัดและเท่าเทียม
กันทุกงวด
ให้ กิ จ การแสดงก าไรต่ อ หุ้ น ทุ ก งวดที่ ได้ น าเสนองบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ หากมี ก ารแสดง
กาไรต่อหุ้นปรับลดในงวดใดงวดหนึ่ง กิจการต้ องแสดงกาไรต่อหุ้นปรับลดในทุกงวดที่นาเสนอด้ วย
แม้ ว่า ก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดจะมี จ านวนเท่ า กับ ก าไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานก็ต าม หากก าไรต่ อ หุ้ น
ขั้ น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดมี จ านวนเท่ า กั น กิ จ การสามารถแสดงก าไรต่ อ หุ้ น ทั้ง คู่
ในบรรทัดเดียวกันของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หากกิจการนาเสนอส่วนประกอบของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุน ที่แสดงแยกต่ างหาก
ตามที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
ให้ กิจการแสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 66
และ 67 ในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากดังกล่าว

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 58/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

18

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
68

68ก

69

กิจการที่มีการรายงานเกี่ย วกับ การดาเนินงานที ่ยกเลิก ต้อ งเปิ ดเผยจานวนกาไรต่อ หุน้
ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่ อหุ้นปรับลดส าหรับการด าเนิ นงานที่ ยกเลิ กในงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หากกิจการนาเสนอส่วนประกอบของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุน ที่แสดงแยกต่ างหาก
ตามที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
ให้ กิจการแสดงกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุ้ นปรับลดสาหรั บการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 68 ในงบกาไรขาดทุน ที่แสดงแยกต่างหากดังกล่ าวหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
กิ จการต้อ งแสดงก าไรต่ อ หุ้น ขั้น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด แม้ว่ าจ านวนดังกล่ าว
จะติดลบ (ขาดทุนต่อหุน้ ) ก็ตาม

การเปิ ดเผยข้อมูล
70

71

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
70.1 จ านวนที่ ใ ช้เ ป็ นตัว ตั้ง ในการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ขั้น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้น
ปรับ ลด และการกระทบยอดจานวนดังกล่ าวให้เป็ นก าไรหรื อขาดทุ นที่ เป็ นของ
ผู ้ถื อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษ ั ทใหญ่ ส าหรับงวด การกระทบยอดดั งกล่ าวจะต้ องแยก
ผลกระทบของตราสารแต่ละประเภททีม่ ีผลกระทบต่อกาไรต่อหุน้
70.2 จานวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้เป็ นตัวหารในการค านวณกาไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐาน และกาไรต่ อ หุน้ ปรับลด และการกระทบยอดระหว่ างกันของจานวน
หุ้นสามัญ ดังกล่ าว การกระทบยอดดังกล่ าวจะต้อ งแยกผลกระทบของตราสาร
แต่ละประเภททีม่ ีผลกระทบต่อกาไรต่อหุน้
70.3 ตราสาร (รวมทั้ง หุ้น ที่ อ าจต้อ งออกตามเงื่อ นไข) ที่ อ าจปรับ ลดก าไรต่ อ หุ้น
ขั้น พื้ นฐานในอนาคต แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ นการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด
เนือ่ งจากตราสารดังกล่าวทาให้กาไรต่อหุน้ ปรับเพิม่ ในงวดทีน่ าเสนอรายงาน
70.4 รายละเอี ย ดของรายการหุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญ
นอกเหนื อ จากที่ได้บ นั ทึ ก ตามย่ อ หน้าที่ 64 ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นภายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน และอาจทาให้จานวนหุน้ สามัญ หรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
ที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวดเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้ น
ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ตัวอย่างของรายการตามย่อหน้ าที่ 70.4 เช่น
71.1 การออกหุ้นโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด
71.2 การออกหุ้ นเพื่ อน าเงินที่ได้ รับ ไปชาระหนี้ หรื อไถ่ ถอนหุ้ นบุ ริมสิทธิท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
71.3 การไถ่ถอนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
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การแปลงสภาพหรื อการใช้ สิทธิ ของตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามั ญที่มี อยู่ ณ วั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเป็ นหุ้นสามัญ
71.5 การออกสิทธิเลือก ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ
71.6 การบรรลุเงื่อนไขที่ทาให้ กจิ การต้ องออกหุ้นที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข
กิ จ การไม่ ต้ องปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ก าไรต่ อ หุ้ นด้ วยรายการดั ง กล่ า วข้ า งต้ นที่ เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง
รอบระยะเวลารายงาน เนื่ อ งจากรายการดั งกล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ทุ น ที่ ใช้ เพื่ อ ท าให้ เกิ ด
กาไรหรือขาดทุนระหว่างงวด
เครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อให้ เกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ อาจมีเงื่อนไข
และข้ อ ก าหนดที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การวั ด มู ล ค่ า ของก าไรต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้ น
ปรับลด เงื่อนไขและข้ อกาหนดเหล่ านี้อาจเป็ นตัวกาหนดว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ
ทาให้ เกิดการปรับลดหรือไม่ หากรายการดังกล่าวมีผลทาให้ เกิดการปรับลด และเป็ นตัวกาหนด
ผลกระทบที่มีต่อจานวนหุ้ นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และการปรับปรุงที่เป็ น
ผลสืบเนื่ องต่ อ กาไรหรื อขาดทุ น ที่เป็ นของผู้ ถื อหุ้ น สามั ญ ของบริ ษัทใหญ่ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ นี้ สนั บ สนุ น ให้ กิ จ การเปิ ดเผยเงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และ
สัญญาอื่นดังกล่าว ถ้ ามิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน)
หากกิ จ การต้อ งการเปิ ดเผยจ านวนเงิน ต่ อ หุ้น ของรายการอื่ น เพิ่ม เติ ม จากก าไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อหุ้นปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จนอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้กาหนดไว้ กิจการต้องคานวณจานวน
ต่อหุน้ ดังกล่าวโดยใช้จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่กาหนดขึ้ นตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับนี้ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนต่ อ หุ้นขั้น พื้ นฐาน และจานวนต่ อ หุ้นปรับ ลด
ที่เกี่ย วข้อ งกับ ส่ ว นประกอบดังกล่ าวในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน อย่ างเด่ น ชัด และ
เท่ า เที ย มกัน กิ จ การต้อ งระบุ เ กณฑ์ ใ นการก าหนดตัว ตั้ง รวมทั้ง ระบุ ว่ า จ านวนต่ อ หุ้น
เป็ นจ านวนก่ อนภาษี หรื อหลังภาษี หากส่ วนประกอบของงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ ที่ ใ ช้ใ น
การคานวณไม่ใช่ รายการที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จแต่ ละบรรทัด กิจการต้อง
แสดงการกระทบยอดระหว่ างส่ วนประกอบดังกล่าวที่ใช้กบั รายการแต่ ละบรรทัดในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ย่อหน้าที่ 73 ให้ถือปฏิ บตั ิกบั กิจการที่นาเสนอจานวนเงินต่ อหุน้ ของรายการอื่นเพิ่มเติมจาก
ก าไรต่ อ หุ้ น ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้ น ปรับ ลด โดยใช้ส่ ว นประกอบที่ ร ายงานอื่ น ของ
งบกาไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก นอกเหนือจากทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้กาหนดไว้
71.4

72

73

73ก

วันถือปฏิบตั ิ
74

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิบั ติ
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74ก
74ข
74ค
74ง

74จ

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 34 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การยกเลิกประกาศอืน่
75
76

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง
กาไรต่อหุน้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี
กาไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ก1

เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณกาไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม กาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของบริษัท
ใหญ่ ม าจากก าไรหรื อ ขาดทุ น ของกิ จ การที่น ามาจั ด ทางบการเงิน รวม หลั งจากปรั บ ปรุงด้ วย
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การออกสิทธิ

ก2

การออกหุ้ น สามัญ ณ เวลาที่มีก ารใช้ สิท ธิหรื อ การแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น
หุ้นสามัญ มักจะไม่เป็ นการให้ โบนัสแฝง เนื่องจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ
จะออกด้ วยมูลค่า ยุติธรรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนในทรั พ ยากรที่มีอยู่
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในการออกสิทธิ บ่ อยครั้งที่ราคาใช้ สิทธิต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้ น
ดั ง นั้ นตามที่ ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 27.2 การออกสิ ท ธิ ดั ง กล่ า วจะรวมการให้ โบนั ส แฝง
หากการออกสิทธิเป็ นการเสนอให้ กับผู้ถือหุ้ นเดิมทั้งหมด จานวนหุ้ นสามัญที่ใช้ ในการคานวณ
กาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อหุ้ นปรั บลดของทุ กงวดก่อนที่จะมีการออกสิทธิ คือจานวน
หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพิ่ม คูณด้ วยอัตราส่วนดังนี้
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทันทีก่อนการใช้ สทิ ธิ
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลักการใช้ สิทธิ
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลักการใช้ สิทธิ คานวณโดยการบวกมูลค่ายุติธรรมรวมของหุ้น
ทัน ที ก่ อ นการใช้ สิ ท ธิ ด้ ว ยเงิ น ที่ ได้ รั บ จากการใช้ สิ ท ธิ หารด้ ว ยจ านวนหุ้ น ที่ ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น
หลั งการใช้ สิทธิ หากสิท ธิดังกล่ าวมีการซื้ อขายในตลาดแยกต่ างหากจากหุ้ น ของกิจการก่อน
วันที่มีการใช้ สิทธิ มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่า คือ มูลค่า ณ เวลาปิ ดของวันสุดท้ ายที่ห้ ุ น
มีการซื้อขายพร้ อมกันกับสิทธิ
ตัวเลขทีใ่ ช้ในการบ่งชี้

ก3

เพื่ อเป็ นการอธิบายวิธีปฏิบัติสาหรับตัวเลขที่ใช้ ในการบ่งชี้ตามย่อหน้ าที่ 42 และ 43 สมมติว่า
กิ จ การมี ก าไรจากการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งที่ เ ป็ นของบริ ษั ท ใหญ่ 4,800 บาท ขาดทุ น จาก
การดาเนิ น งานที่ยกเลิ กที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 7,200 บาท และขาดทุ น ที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
2,400 บาท และกิจการมีห้ ุนสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 2,000 หุ้น และมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจานวน 400 หน่วย กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
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ของกิจ การเท่ ากับ 2.40 บาท ขาดทุ น ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานจากการด าเนิ น งานที่ย กเลิ ก เท่า กับ
3.60 บาทและขาดทุน ต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานของกิจการเท่ากับ 1.20 บาท สมมติว่าตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ 400 หน่วย ไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 400 หน่วยดังกล่าว ต้ องนามารวมในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจาก
มีผ ลท าให้ ก าไรต่ อ หุ้ น จากการด าเนิ น งานต่ อเนื่ องลดลงเป็ น 2.00 บาท เนื่ องจากก าไรจาก
การดาเนินงานต่อเนื่องที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ เป็ นตัวเลขที่ใช้ ในการบ่ งชี้ ดังนั้น กิจการต้ องรวม
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ 400 หน่วยดังกล่าวในการคานวณจานวนกาไรต่อหุ้นตัวอื่น
แม้ ว่าผลของการรวมรายการดังกล่ าวทาให้ เกิดการปรั บเพิ่ มของกาไรต่ อหุ้ นขั้นพื้ นฐานที่นามา
เปรี ย บเทีย บ ซึ่ งก็คื อ ขาดทุ น ต่ อ หุ้ น ลดลง (ขาดทุ น จากการด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก ลดลงเป็ น
3.00 บาทต่อหุ้น และขาดทุนของกิจการเป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น)
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ของหุน้ สามัญ
ก4

ก5

เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการค านวณกาไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด ราคาตลาดถั วเฉลี่ ยของหุ้ น สามั ญ ที่ถื อ
เสมือนว่ามีการออกจะคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ ยของหุ้ นสามัญในระหว่ างงวด ในทางทฤษฎี
ทุ กรายการในตลาดของหุ้ นสามัญ ของกิจการต้ องนามารวมในการกาหนดราคาตลาดถัวเฉลี่ ย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการถัวเฉลี่ ยอย่ างง่ายของราคารายสัปดาห์ หรื อรายเดือนโดยปกติ
ถือว่าเพียงพอแล้ ว
โดยทั่วไป ราคาปิ ดของตลาดถือ ว่ าเพี ยงพอในการคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ ย อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ท่ีราคาตลาดมี ก ารขึ้ น ลงในช่ ว งกว้ าง การถัว เฉลี่ ยของราคาสูงและราคาต่ ามัก จะเป็ น
ตั ว แทนของราคาที่ เหมาะสมกว่ า กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ วิ ธี ท่ี ใ ช้ ในการค านวณราคาตลาด
ถั ว เฉลี่ ย อย่ า งสม่ า เสมอ เว้ น แต่ ร าคาที่ ค านวณด้ ว ยวิ ธี ดั งกล่ า วไม่ ได้ เป็ นตั ว แทนของราคา
อีก ต่ อ ไป เนื่ อ งจากสถานการณ์ เปลี่ ยนแปลงไป ตัวอย่ างเช่ น กิจ การที่ใช้ ร าคาปิ ดของตลาด
ในการคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยมาเป็ นเวลาหลายปี ซึ่งเป็ นช่วงที่ราคาตลาดค่อนข้ างมีเสถียรภาพ
อาจเปลี่ยนมาคานวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาสูงและราคาต่าหากราคาเริ่มมีการผันผวนอย่างมาก
และราคาปิ ดของตลาดไม่สามารถเป็ นตัวแทนของราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมอีกต่อไป
สิทธิเลือก ใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า

ก6

ก7

สิ ทธิ เลื อกหรื อใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ท่ี จะซื้ อตราสารแปลงสภาพจะถู กสมมติ ให้ มี การใช้ สิ ทธิ ซ้ ื อ
ตราสารแปลงสภาพเมื่ อ ราคาถั ว เฉลี่ ย ของตราสารแปลงสภาพและหุ้ นสามั ญ ที่ ต้ อ งออก
เพื่ อรองรั บ การแปลงสภาพสู ง กว่ า ราคาใช้ สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ เลื อ กและใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
อย่างไรก็ตาม ไม่ให้ สมมติว่ามีการใช้ สิทธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันที่ถือ
โดยบุคคลภายนอก (ถ้ ามี) ไม่ได้ ถูกสมมติว่ามีการแปลงสภาพ
สิทธิเลือ กหรื อใบสาคัญ แสดงสิทธิอาจอนุ ญ าตหรือกาหนดให้ มีการทาคาเสนอซื้อหนี้สินหรื อ
ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกิจการ) โดยการจ่ายชาระราคา
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ก8

ก9

ใช้ สิทธิท้งั จานวนหรือบางส่วน ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด สิทธิเลือกหรือใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบในการปรั บ ลด หาก (1) ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ของหุ้ นสามั ญ
ที่เกี่ยวข้ องสาหรับงวดมากกว่าราคาใช้ สทิ ธิ หรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการทาคาเสนอซื้อ
ต่ ากว่ าตราสารที่อาจมี การทาคาเสนอซื้ อ ตามข้ อตกลงของสิทธิเลือกหรื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ
และส่วนต่ามูลค่าที่เกิดขึ้นส่งผลให้ ราคาใช้ สิทธิท่ีแท้ จริงต่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ที่ต้อง
ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ให้ สมมติว่ามีการใช้ สิทธิของสิทธิ
เลือกและใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีการทาคาเสนอซื้อหนี้สนิ หรือตราสารอื่น หากการทาคาเสนอ
ซื้ อด้ วยเงิน สดเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถือสิท ธิ เลื อกหรื อใบสาคั ญ แสดงสิท ธิ มากกว่ า และสัญ ญา
อนุ ญาตให้ มีการทาคาเสนอซื้อด้ วยเงิน สด กิจการต้ องสมมติว่ามีการทาคาเสนอซื้อด้ วยเงินสด
ดอกเบี้ ย (สุทธิจ ากภาษี ) ของหนี้ สิน ใดๆ ที่สมมติ ว่ ามี ก ารท าค าเสนอซื้ อต้ อ งบวกกลั บ เป็ น
รายการปรับปรุงในตัวตั้ง
ให้ ใช้ วิธีปฏิบัติท่คี ล้ ายคลึงกันกับหุ้ นบุ ริมสิทธิท่มี ีข้อกาหนดที่คล้ ายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่น
ที่มีสิทธิเลือกในการแปลงสภาพที่อนุ ญาตให้ ผ้ ูลงทุนสามารถจ่ ายเงินสดเพื่ออัตราการแปลงสภาพ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า
เงื่อนไขอ้ างอิงของสิทธิเลือกหรือใบสาคัญแสดงสิทธิอาจกาหนดให้ เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ
ของตราสารดังกล่าวต้ องนาไปไถ่ถอนหนี้สินหรือตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของกิจ การ) ในการค านวณก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด กิจ การต้ อ งถื อ เสมื อ นว่ า มี
การใช้ สทิ ธิเลือกและใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเงินที่ได้ รับต้ องนาไปซื้อหนี้สนิ ที่ราคาตลาด
ถั ว เฉลี่ ย ของหนี้ สิ น แทนที่ จ ะน าไปซื้ อหุ้ น สามั ญ อย่ า งไรก็ต าม ส่ ว นเกิ น ของเงิน ที่ได้ รั บ จาก
การสมมติ ว่ า มี ก ารใช้ สิท ธิ กั บ จ านวนเงิ น ที่ ส มมติ ว่ า มี ก ารซื้ อหนี้ สิ น ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาใน
การคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด (เช่น สมมติว่ามีการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน) ดอกเบี้ย (สุทธิจาก
ภาษี) ของหนี้สนิ ใดๆ ที่สมมติว่ามีการซื้อคืนต้ องบวกกลับเป็ นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง
สิทธิเลือกขายทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

ก10

เพื่ อเป็ นการอธิบายวิธีป ฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 63 สมมติว่ากิจการมีสิทธิเลือกขายหุ้ นสามัญ ของ
กิจการที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นจานวน 120 สิทธิ ซึ่งมีราคาใช้ สิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉลี่ ยของ
หุ้นสามัญของกิจการสาหรับงวดคือ 28 บาท ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ให้ กจิ การสมมติ
ว่ า กิ จ การได้ ออกหุ้ นสามั ญ จ านวน 150 หุ้ น ที่ ร าคา 28 บาทต่ อ หุ้ น ณ ต้ น งวด เพื่ อเป็ น
การปฏิบัติตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจานวน 4,200 บาท ผลต่างระหว่างหุ้นสามัญ 150
หุ้ นที่ออก และหุ้นสามัญ 120 หุ้ นที่ได้ รับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลือกขาย (หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
30 หุ้น) ต้ องนาไปบวกที่ตัวหารในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
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ตราสารของบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม
ก11

ก12

ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ วมค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ วม ที่ ส ามารถ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม หรือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
หรื อผู้ ล งทุ น ที่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ มี อิท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ยส าคั ญ เหนื อกว่ าผู้ ได้ รั บการลงทุ น
(กิจการที่เสนอรายงาน) ต้ องรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้
ก11.1 ตราสารที่ออกโดยบริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม ที่ทาให้ ผ้ ูถือสามารถได้ รับ
หุ้ นสามัญของบริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม ต้ องรวมอยู่ในข้ อมูลการคานวณ
กาไรต่อหุ้ นปรับลดของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม กาไรต่อหุ้ นเหล่ านั้น
ต้ อ งรวมอยู่ ในการค านวณก าไรต่ อ หุ้ น ของกิ จ การที่เสนอรายงาน โดยอ้ า งอิง จาก
การถือตราสารของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมโดยกิจการที่เสนอรายงาน
ก11.2 กิจการต้ องนาตราสารของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่ วมที่สามารถแปลงสภาพ
เป็ นหุ้ นสามั ญ ของกิ จ การที่ เ สนอรายงานมาพิ จ ารณาในส่ ว นของตราสารที่ อ าจ
เปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ ของกิ จ การที่เสนอรายงาน เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการค านวณ
กาไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด นอกจากนั้ น กิจการต้ องน าสิทธิเลื อกหรื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษั ท ร่ วมในการซื้ อหุ้ นสามั ญ ของกิ จ การ
ที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญของกิจการ
ที่เสนอรายงานในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลกระทบต่อกาไรต่อหุ้นที่เกิดจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอ
รายงานซึ่ ง สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
ให้ สมมติว่าตราสารดังกล่าวได้ มีการแปลงสภาพ และปรั บปรุงตัวตั้ง (กาไรหรื อขาดทุ นที่เป็ น
ของผู้ถือหุ้ นสามัญ ของบริษัทใหญ่ ) ตามความจาเป็ นตามย่ อหน้ าที่ 33 นอกจากการปรั บปรุง
ดั งกล่ าวแล้ ว ตั วตั้ งต้ อ งถู ก ปรั บ ปรุ งตามการเปลี่ ย นแปลงของก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ถู ก บั น ทึ ก
โดยกิจการที่เสนอรายงาน (เช่ น รายได้ เงินปั นผล หรือรายได้ ตามวิธีส่วนได้ เสีย) อันเนื่องมาจาก
การเพิ่ มขึ้นของจานวนหุ้ น สามัญ ที่ถือโดยผู้ ถือ หุ้ นของบริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วม
ซึ่งเป็ นผลมาจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดไม่ได้ รับ
ผลกระทบเนื่องจากจานวนหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการที่เสนอรายงานไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ
ตราสารทีม่ ีสิทธิร่วมในส่วนทุนและหุน้ สามัญหลายประเภท

ก13

ส่วนของเจ้ าของสาหรับบางกิจการรวมถึง
ก13.1 ตราสารที่ร่วมรับเงินปั นผลกับหุ้ นสามัญตามอัตราที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า (เช่น สองต่อหนึ่ง)
ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกาหนดขอบเขตสูงสุดในการร่ วมรับเงินปั นผล (เช่น มากจนถึง
แต่ไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ ต่อหุ้น)
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ก14

ก13.2 หุ้ น สามั ญ ประเภทที่มีการจ่ ายเงิน ปั น ผลในอัตราที่ต่างไปจากหุ้ น สามั ญ ประเภทอื่น
แต่ไม่มีสทิ ธิเหนือกว่า
เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการคานวณกาไรต่ อหุ้ นปรั บลด ให้ สมมติ ว่ามี การแปลงสภาพของตราสาร
ที่ อ ธิ บ ายในย่ อ หน้ าที่ ก13 ซึ่ ง สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามั ญ ได้ หากผลกระทบของ
การแปลงสภาพท าให้ เกิดการปรั บ ลด สาหรั บ ตราสารที่ไม่ สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามั ญ
ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ กาไรหรือขาดทุนสาหรั บงวดจะต้ องถูกปั นส่วนให้ กับหุ้ นและตราสาร
ที่ มี สิ ท ธิ ร่ วมในส่ ว นทุ น ในแต่ ละประเภทที่ แ ตกต่ างกั น ตามสิ ท ธิ ในเงิ น ปั น ผลและสิ ท ธิ อ่ ื น ๆ
ในการร่ วมรั บกาไรที่ยังไม่ ได้ จัดสรร การคานวณกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อหุ้ นปรั บลด
มีรายละเอียดดังนี้
ก14.1 กาไรหรื อขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้ นสามัญของบริษัทใหญ่ จะถูกปรับปรุง (กาไรลดลง
และขาดทุนเพิ่มขึ้น) ด้ วยจานวนเงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในงวดของหุ้นแต่ละประเภท
และจานวนเงิน ปั น ผลตามสัญ ญา (หรื อ ดอกเบี้ ยของหุ้ น กู้ ท่ีมีสิทธิร่วม) ที่ต้อ งจ่ าย
สาหรับงวด (ตัวอย่างเช่น เงินปันผลสะสมที่ยังไม่ได้ จ่าย)
ก14.2 ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ หลื อ ต้ องปั น ส่ ว นให้ แก่ ห้ ุ นสามั ญ และตราสารที่ มี สิ ท ธิ ร่ ว ม
ในส่วนทุนเพื่อให้ แต่ละตราสารได้ ร่วมรับกาไรเสมือนหนึ่งว่าได้ มีการปันส่วนกาไรหรือ
ขาดทุนสาหรับงวดไปแล้ ว จานวนรวมของกาไรหรือขาดทุนที่ได้ ปันส่วนให้ แก่ตราสารทุน
แต่ละประเภทถูกกาหนดโดยการรวมจานวนที่ปันส่วนสาหรั บเงินปั นผล และจานวน
ที่ปันส่วนสาหรับลักษณะการร่วมรับเข้ าด้ วยกัน
ก14.3 จานวนกาไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปันส่วนให้ แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทต้ องหารด้ วย
จานวนตราสารที่คงเหลืออยู่ท่ีได้ รับการปั นส่วนกาไรเพื่ อคานวณกาไรต่อหุ้ นสาหรั บ
ตราสารนั้น
สาหรับการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ต้ องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด
ได้ มีการออกและรวมอยู่ในหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแล้ ว
หุน้ ทีม่ ีการจ่ ายชาระบางส่วน

ก15

ก16

สาหรับหุ้นสามัญที่ออกแต่ยังจ่ายชาระไม่เต็มมูลค่า ในการคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กิจการ
ต้ อ งน าหุ้ น สามั ญ ดั งกล่ าวมาค านวณตามสัด ส่ วนที่มีสิท ธิได้ รั บ เงิน ปั น ผลในระหว่ างงวดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับหุ้นสามัญที่ชาระเต็มมูลค่า
ในกรณีท่หี ้ ุนที่มีการจ่ายชาระบางส่วนไม่ได้ รับสิทธิให้ มีส่วนร่วมในเงินปันผลระหว่างงวด กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติกับหุ้ นดังกล่าวเหมื อนกับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิ เลือกในการคานวณกาไร
ต่อหุ้นปรับลด ยอดคงค้ างที่ยังไม่ได้ จ่ายชาระต้ องถือเสมือนว่าเป็ นจานวนเงินที่ใช้ ไปในการซื้อ
หุ้นสามัญ จานวนของหุ้ นที่ต้องนามาคานวณกาไรต่อหุ้ นปรั บลดคือส่วนต่างระหว่างจานวนหุ้ น
ที่จองแล้ วกับจานวนหุ้นที่สมมติว่ามีการซื้อ
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