
 หน้า   ๒๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๔๓/๒๕๕๙ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙) 
เร่ือง  กําไรต่อหุ้น 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๔  (๒/๒๕๕๙)  เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๓๔/๒๕๕๘  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๘)  เร่ือง  กําไรต่อหุ้น 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  กําไรต่อหุ้น  

ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ประสัณห์  เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 



 

1 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

กําไรต่อหุน้ 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก ําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง 

ประเทศ ฉบับที่ 33 เร่ือง กาํไรต่อหุ้น ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 33 : Earnings per Share (Bound volume 

2016 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กําไรต่อหุน้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 76 

และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึง

ข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กําไรต่อหุน้ ใช้แทนมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กําไรต่อหุน้ และให้ถือปฏบัิติกับงบการเงิน

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560  ทั้งน้ี สนับสนุนให้

นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรือ่ง กําไรต่อหุน้ 
 

บทนาํ 2  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33  

เร่ือง กําไรต่อหุ้น เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ซ่ึงได้ดาํเนินการจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 

บทนาํ 3 วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุ้น คือ การปรับปรุงมาตรฐานอย่างจาํกัด ในลักษณะเป็น

การให้แนวทางและตัวอย่างเพ่ิมเติมในเร่ืองที่ซับซ้อน เช่น ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจ

ต้องออกตามเง่ือนไข ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้าหรือ

บริษัทร่วม ตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุน สิทธิเลือกขายที่กิจการออก สิทธิเลือกขายและ

สิทธิเลือกซ้ือที่กิจการซ้ือมาและเคร่ืองมือทางการเงินที่กาํหนดให้ต้องมีการแปลงสภาพ 

คณะกรรมการมิได้ทบทวนแนวคิดพ้ืนฐานในการกาํหนดและนาํเสนอกาํไรต่อหุ้นข้ึนใหม่ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง กาํไรต่อหุน้ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธบิายหลักการในการกาํหนดและการแสดงกาํไร 

ต่อหุ้นในงบการเงิน เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานระหว่าง

กจิการต่างๆ ในงวดเดียวกนั และผลการดาํเนินงานระหว่างงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันได้ดี

ย่ิงข้ึน แม้ว่าการเปรียบเทียบกาํไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีข้อจาํกัดเน่ืองจาก “กาํไร” ของ

กิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน แต่การใช้จํานวนหุ้น 

ที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ในการคํานวณจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ย่ิงข้ึน ดังน้ัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงมุ่งเน้นไปที่การกาํหนดจาํนวนหุ้นที่ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบั 

2.1 งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

2.1.1 มีหุน้สามญัหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัที่ซ้ือขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือ

ศูนยก์ลางซ้ือขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัย  ์รวมถึงตลาดใน

ประเทศและภูมิภาค) หรือ 

2.1.2 ไดย้ืน่ หรืออยู่ในกระบวนการยืน่งบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือองคก์รกํากบัดูแลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่เสนอขายหุน้สามญัในตลาดสาธารณะ และ 

2.2 งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซ่ึงบริษทัใหญ่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

2.2.1 มีหุน้สามญัหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัที่ซ้ือขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือ

ศูนยก์ลางซ้ือขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัย  ์รวมถึงตลาดใน

ประเทศและภูมิภาค) หรือ 

2.2.2 ไดย้ื่นหรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือองคก์รกํากบัดูแลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่เสนอขายหุน้สามญัในตลาดสาธารณะ 

3 กิจการที่เปิดเผยกําไรต่อหุน้ตอ้งคํานวณและเปิดเผยกําไรต่อหุน้ตามขอ้กําหนดในมาตรฐาน

การบญัชีฉบบันี้  
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4 หากกิจการนําเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงจัดทําตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(เมื่อมีการประกาศใช)้ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กําหนดใหกิ้จการเปิดเผยเฉพาะกําไร

ต่อหุน้ตามขอ้มูลของงบการเงินรวม กิจการที่เลือกนําเสนอกําไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยตอ้งแสดงข้อมูลกําไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงิน 

เฉพาะกิจการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น กิจการตอ้ง

ไม่นาํเสนอขอ้มูลกําไรต่อหุน้ตามขอ้มูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม 

4ก  หากกิจการนําเสนอส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดง 

แยกต่างหากตามทีแ่สดงไวใ้นย่อหนา้ที ่10ก ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ใหกิ้จการแสดงกําไรต่อหุน้

ในงบกําไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหากดงักล่าวเท่านั้น 

 

คํานยิาม 
 

5 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การปรับเพิ่ม หมายถงึ การที่กําไรต่อหุน้เพิม่ข้ึน หรือขาดทุนต่อหุน้ลดลง

อนัเนือ่งมาจากขอ้สมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ

ของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออก 

หุน้สามญัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้
 

สัญญาทีอ่าจตอ้งออกหุน้

ตามเง่ือนไข 

หมายถงึ สญัญาที่ระบุให้มีการออกหุ้นเพื่อให้เป็นไปตาม

เงือ่นไขทีร่ะบุไว ้
 

หุน้สามญัทีอ่าจตอ้งออก

ตามเง่ือนไข 

หมายถงึ หุน้สามญัทีต่อ้งออกเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขที่ได ้

ระบุไวใ้นสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเงื่อนไข 

โดยในการออกหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัเงินสด หรือ

ไดร้บัเงินสดเพยีงเล็กนอ้ย หรือมีสิง่ตอบแทนอื่น 
 

การปรับลด หมายถงึ การที่กําไรต่อหุน้ลดลง หรือขาดทุนต่อหุน้เพิม่ข้ึน  

อนัเนือ่งมาจากขอ้สมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ

ของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออก            

หุน้สามญัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว ้
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สิทธิเลอืกใบสาํคัญ 

แสดงสิทธิ และรายการ

เทียบเท่า 

หมายถงึ เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือในการซ้ือ

หุน้สามญั 

 
 

หุน้สามญั หมายถงึ ตราสารทุนซ่ึงดอ้ยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่น

ทั้งหมด 
 

ตราสารทีอ่าจเปลีย่น 

เป็นหุน้สามญั 

หมายถงึ เครือ่งมือทางการเงิน หรือสญัญาอื่นที่อาจทําใหผู้ถ้ือ

ไดร้บัหุน้สามญั 

 

สิทธิเลอืกขาย หมายถงึ สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู ้ถือในการขายหุ้นสามัญ 

ณ ราคาและช่วงเวลาทีกํ่าหนด 

 

6 หุ้นสามัญมีสิทธิในกาํไรสําหรับงวดรองจากหุ้นประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ กิจการอาจมี               

หุ้นสามัญได้มากกว่าหน่ึงประเภท หุ้นสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปันผล             

เทา่เทยีมกนั 

7 ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ เช่น 

7.1 หน้ีสินทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งน้ี 

ตราสารทุนดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสิทธด้ิวย 

7.2 สทิธเิลือก และใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

7.3 หุ้นที่จะออกตามเง่ือนไขในสญัญาที่มีอยู่ เช่น สญัญาซ้ือธุรกจิหรือซ้ือสนิทรัพย์อื่น 

8 คาํศัพทใ์นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ได้นาํมาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในความหมายเดียวกันกับที่ได้

ให้คํานิยามไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ได้ให้คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน ตราสารทุน 

และได้ให้แนวทางในการนาํนิยามดังกล่าวไปใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ให้คาํนิยามของ

มูลค่ายุติธรรมและได้ให้แนวทางในการนาํนิยามดังกล่าวไปใช้ 
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การวดัมูลค่า 

 

กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 
 

9 กิจการตอ้งคํานวณกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานสําหรบักําไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัใหญ่ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนือ่งที่เป็นของผูถ้ือหุน้ดงักล่าว 

(หากไดแ้สดงไว)้ 

10 กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทัใหญ่ (ตัวตั้ ง) ดว้ยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุ้น 

(ตวัหาร) ในระหว่างงวด 

11 การแสดงกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญ 

แต่ละหุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการดาํเนินงานของกจิการในรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

กําไร 
 

12 ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานจํานวนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ทั้งใน

ส่วนทีเ่ป็น 

12.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนนิงานต่อเนือ่งทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ และ 

12.2 กําไรหรือขาดทุนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 

ตอ้งเป็นจํานวนตามขอ้ 12.1 และ 12.2 ที่ปรบัปรุงดว้ยเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุน้บุริมสิทธิ 

ส่วนต่างที่ เกิดข้ึนจากการจ่ายชําระหุ้นบุ ริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

ของหุน้บุริมสิทธิทีจ่ดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

13 รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ซ่ึงได้รับรู้ในงวดน้ัน

รวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิที่จัดประเภทเป็นหน้ีสิน ต้องนาํมา

รวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมี 

การประกาศใช้)) 

14 จํานวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิที่ต้องหักออกจากกาํไรหรือขาดทุน ได้แก่ 

จาํนวนต่อไปน้ี 

14.1 จํานวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมซ่ึงได้ประกาศจ่าย

สาํหรับงวดน้ัน และ 

14.2 จํานวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมสําหรับงวด ไม่ ว่าจะมี 

การประกาศจ่ายหรือไม่กต็าม ทั้งน้ีต้องไม่รวมจาํนวนเงินปันผลใดๆ ของหุ้นบุริมสิทธิ

ชนิดสะสมสาํหรับงวดก่อนๆ ที่ได้จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน 
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15 หุ้นบุริมสทิธทิี่มีจาํนวนเงินปันผลเร่ิมต้นตํ่าเพ่ือชดเชยกบัการที่กิจการขายหุ้นบุริมสิทธิในราคา

ที่มีส่วนลด หรือมีเงินปันผลในงวดต่อๆ มาสูงกว่าอัตราตลาดเพ่ือชดเชยให้กับผู้ลงทุนที่ซ้ือ 

หุ้นบุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนเพ่ิม บางคร้ังเรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพ่ิม” ส่วนเพ่ิมหรือ

ส่วนลดของ “หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพ่ิม” ณ วันออกหุ้น ต้องตัดจําหน่ายไปยังกาํไรสะสมตาม 

วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธใินการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 

16 กิจการอาจมีการรับซ้ือคืนหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นโดยการทาํคําเสนอซ้ือหุ้นของกิจการ  

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของ 

หุ้นบุริมสิทธิถือเป็นผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้องบันทึกหักจากกาํไรสะสม 

ของกิจการ จาํนวนดังกล่าวต้องนาํมาหักออกในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

สามัญของบริษัทใหญ่ 

17 กจิการอาจจูงใจให้มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพก่อนกาํหนดโดยการเปล่ียนแปลง 

เง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเง่ือนไขการจ่ายชาํระเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรือของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่ายส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของ 

หุ้นสามัญที่ออกตามเง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ ิ

และต้องนาํมาหักออกในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

18 มูลค่าตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายชาํระต้อง

รวมเข้าไปในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

 

จํานวนหุน้ 
 

19 กิจการตอ้งใชจํ้านวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหว่างงวด            

ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 

20 การใช้จาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้อนให้เหน็

ถึงความเป็นไปได้ที่จาํนวนทุนของผู้ถือหุ้นจะแปรผันในระหว่างงวด ซ่ึงเป็นผลมาจากจาํนวน

หุ้นที่มากข้ึนหรือน้อยลง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง จํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญ 

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด คือจาํนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต้นงวด ปรับปรุงด้วย

จํานวนหุ้นสามัญที่ ซ้ือคืนหรือที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด คูณด้วยสัดส่วนของเวลา 

ซ่ึงหมายถึง สัดส่วนจํานวนวันซ่ึงมีหุ้นดังกล่าวเทียบต่อจํานวนวันทั้งสิ้ นในงวดน้ัน อน่ึง  

ในบางสถานการณ์ กิจการอาจใช้วิธีประมาณการถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักอย่างสมเหตุสมผลแทน 

การคาํนวณอย่างละเอยีด 

21 โดยส่วนใหญ่กิจการจะนาํหุ้นสามัญมารวมคาํนวณในจาํนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก นับจาก

วันที่กิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนจากการจําหน่ายหุ้นน้ัน (ซ่ึงโดยปกติจะเป็นวันที่

ออกจาํหน่าย) ตัวอย่างเช่น 

21.1 หุ้นสามัญที่ออกโดยการแลกเปล่ียนกับเงินสด ต้องนํามารวมคาํนวณเม่ือกิจการ 

มีสทิธไิด้รับเงินสด 
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21.2 หุ้นสามัญที่ออกเน่ืองจากผู้ถือหุ้นสมัครใจนาํเงินปันผลของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ

กลับมาลงทุนใหม่ ต้องนาํมารวมคาํนวณเม่ือได้นาํเงินปันผลมาลงทุนใหม่ 

21.3 หุ้นสามัญที่ออกเน่ืองจากการแปลงตราสารหน้ีเป็นหุ้นสามัญ ต้องนาํมารวมคาํนวณ            

นับจากวันที่กจิการหยุดบันทกึดอกเบ้ียค้างจ่าย 

21.4 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือชําระดอกเบ้ียหรือเงินต้นของเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ต้อง

นาํมารวมคาํนวณนับจากวันที่กจิการหยุดบันทกึดอกเบ้ียค้างจ่าย 

21.5 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือชําระหน้ีสินของกิจการ ต้องนํามารวมคํานวณนับจากวันที่ 

ชาํระหน้ี 

21.6 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่นอกเหนือจากเงินสด  

ต้องนาํมารวมคาํนวณ ณ วันที่รับรู้การได้มาของสนิทรัพย์ และ 

21.7 หุ้นสามัญที่ออกเพ่ือแลกกับบริการที่กิจการได้รับ ต้องนํามารวมคาํนวณ ณ วันที่

กจิการได้รับบริการ 

วันที่กิจการเร่ิมนาํหุ้นสามัญมารวมคาํนวณต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกาํหนดที่ระบุไว้ใน          

การออกหุ้นน้ันๆ ดังน้ัน กิจการต้องนาํเน้ือหาของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญมา

พิจารณาประกอบการคาํนวณอย่างเหมาะสม 

22 กจิการต้องนาํหุ้นสามัญที่ออกเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของผลตอบแทนที่โอนสาํหรับการรวมธุรกิจมา

รวมในการคาํนวณจาํนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักนับจากวันที่ซ้ือธุรกิจ เน่ืองจากกิจการซ่ึงเป็น 

ผู้ซ้ือต้องรวมกาํไรและขาดทุนของผู้ถูกซ้ือในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของตนนับจากวันที่ 

ซ้ือธุรกจิเป็นต้นไป 

23 กิจการต้องนาํหุ้นสามัญที่ต้องออกเม่ือมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมา

รวมคาํนวณกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานนับตั้งแต่วันที่ในสญัญา 

24 กิจการต้องถือว่าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และนําหุ้น

ดังกล่าวมารวมคาํนวณเพ่ือหากาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานนับตั้งแต่วันที่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ 

ที่ระบุไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้เกิดข้ึน) หุ้นที่ต้องออกตามเง่ือนไขของเวลาไม่ถือเป็นหุ้นที่อาจ

ต้องออกตามเง่ือนไข เน่ืองจากข้อกาํหนดของเวลาถือว่ามีความแน่นอน แต่หุ้นสามัญที่ถือโดย

ผู้ถือหุ้นซ่ึงกิจการอาจได้รับคืน (เช่น จากการเรียกคืน) ไม่ถือเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และไม่ต้อง 

นาํมารวมในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กิจการไม่สามารถเรียกคืนได้

อกี 

25 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

26 กิจการตอ้งปรบัปรุงจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหว่าง

งวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ทุกงวดที่นําเสนอดว้ยเหตุการณที์่ทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ของจํานวนหุ้นสามญัซ่ึงไม่ทําให้ทรพัยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

การแปลงสภาพตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัใหเ้ป็นหุน้สามญั 
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27 กิจการอาจออกหุ้นสามัญเพ่ิมหรือจํานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นอาจลดลงโดยไม่ทาํให้

ทรัพยากรของกจิการเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 

27.1 การให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัส 

27.2 การให้โบนัสแฝงอยู่กบัการออกหุ้น เช่น โบนัสที่แฝงอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ในการซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ 

27.3 การแตกหุ้น และ 

27.4 การรวมหุ้น 

28 ในการให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกจิการไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเพ่ิมเติม ดังน้ัน จาํนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

จะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนโดยที่ทรัพยากรของกิจการไม่เพ่ิมข้ึน ให้กิจการปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามัญ 

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย 

ผู้ถือหุ้น เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดข้ึนตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่นําเสนอ 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กิจการออกหุ้นโบนัสในสัดส่วนหน่ึงหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ กิจการต้อง

นาํจาํนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลคูณด้วยสาม เพ่ือหาจาํนวนรวมใหม่

ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคูณด้วยสองเพ่ือหาจาํนวนหุ้นสามัญที่เพ่ิมข้ึน 

29 โดยปกติ การรวมหุ้นจะทาํให้จํานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นลดลง โดยที่ทรัพยากรของ

กิจการไม่ลดลง อย่างไรกต็าม หากผลกระทบในภาพรวมคือมีการซ้ือหุ้นคืนที่มูลค่ายุติธรรม 

การลดลงของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกิจการ 

ตัวอย่างกรณีการรวมหุ้นร่วมกับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จาํนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักสาํหรับงวดที่รายการดังกล่าวเกิดข้ึน จะต้องปรับปรุงด้วยการลดลงของ

จาํนวนหุ้นสามัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว 

 

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

30 กิจการตอ้งคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลดสําหรบักําไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัใหญ่ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผูถ้ือหุ้น

ดงักล่าว (หากไดแ้สดงไว)้ 

31 ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เป็นของ 

ผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ และจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัที่ถือโดย 

ผูถ้อืหุน้ดว้ยผลกระทบของตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลดทั้งหมด 

32 วัตถุประสงค์ของการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการคาํนวณ

กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน กล่าวคือ เพ่ือวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจาก 

ผลการดาํเนินงานของกิจการ โดยคาํนึงถึงผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

ปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ดังน้ัน 
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32.1 กําไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะเพ่ิมข้ึนด้วยจํานวน 

เงินปันผลและดอกเบ้ีย (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่รับรู้ในระหว่างงวด เฉพาะส่วนที่เป็น

ของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลด และปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงอื่น

ของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญปรับลด และ 

32.2 จํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเพ่ิมข้ึนด้วยจํานวน 

ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ิม โดยสมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 

 

กําไร 
 

33 ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เป็นของ 

ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ (ดูวิธีคํานวณในย่อหนา้ที ่12) ดว้ยจํานวนสุทธิจากภาษีเงินได้

ของทุกรายการต่อไปนี้  

33.1 เงินปันผลหรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกบัตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 

ปรบัลดซ่ึงนําไปหักกําไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ 

ตามวิธีคํานวณในย่อหนา้ที ่12 

33.2 ดอกเบี้ ยที่เกี่ยวขอ้งกบัตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัปรบัลดที่กิจการรบัรู ้

ในระหว่างงวด และ 

33.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพ

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด 

34 ภายหลังจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ รายการ

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33.1 ถึง 33.3 จะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ยัง

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่อีกด้วย ดังน้ัน 

กาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ซ่ึงคาํนวณตามวิธีที่กาํหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 12 จึงต้องถูกปรับปรุงด้วยรายการตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33.1 ถึง 33.3 และ

ภาษีที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ รวมถึงต้นทุน

ในการทาํรายการ และส่วนลดซ่ึงบันทึกตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง (ดูย่อหน้าที่ 9 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

35 การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญอาจทําให้เกิดผลกระทบที่ตามมาต่อ 

การเปล่ียนแปลงรายได้หรือค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การลดลงของดอกเบ้ียจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ เป็นผลให้กําไรสําหรับงวดเพ่ิมข้ึนหรือขาดทุนสําหรับ 

งวดลดลง ซ่ึงอาจทาํให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนแบ่งกาํไรที่ให้พนักงานตามโครงการผลประโยชน์

ประเภทที่ไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกิจการ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ดังน้ันในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 
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ปรับลดกิจการต้องปรับปรุงกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วย 

การเปล่ียนแปลงในรายได้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย 

 

จํานวนหุน้ 
 

36 จํานวนหุ้นสามญัที่ใชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรบัลดคือ จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 

ถ่วงนํ้ าหนกัที่คํานวณตามย่อหนา้ที ่19 และ 26 บวกดว้ยจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้ าหนกัของ

หุน้สามญัที่กิจการตอ้งออกเพือ่รองรบัการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญั

ปรบัลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั กิจการตอ้งสมมติว่าตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด

ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด เวน้แต่จะมีการออกตราสารที่อาจเปลีย่นเป็น

หุน้สามญัในระหว่างงวดนั้น จึงใหส้มมติว่าการแปลงสภาพหุน้เกิดข้ึน ณ วนัที่ออกตราสาร

ทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัดงักล่าว 

37 กจิการต้องพิจารณาจาํนวนตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแยกจากกันในแต่ละงวด   

ที่นาํเสนอ หมายความว่า จาํนวนตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่รวมอยู่ในงวด

ตั้งแต่ต้นปีถึงวันสิ้ นงวดไม่ใช่จํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น 

หุ้นสามัญปรับลดที่ใช้คาํนวณในงวดระหว่างกาลแต่ละงวด 

38 ให้กิจการนําตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมาถ่วงนํ้าหนักตามสัดส่วนของเวลาที่ตราสาร

ดังกล่าวถือโดยผู้ถือหุ้น ให้กิจการนําตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่มีการยกเลิกหรือ

หมดอายุในระหว่างงวดมารวมคาํนวณเพ่ือหากาํไรต่อหุ้นปรับลดเฉพาะช่วงเวลาที่ตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญน้ันถือโดยผู้ถือหุ้น ดังน้ันตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญซ่ึงได้  

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในระหว่างงวด จะนาํมารวมคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดต้ังแต่ต้นงวด

จนถึงวันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแล้ว กิจการต้องนาํจํานวนหุ้นสามัญ                

ที่เกดิจากการแปลงสภาพมารวมคาํนวณเพ่ือหาทั้งกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

39 จํานวนหุ้นสามัญที่กิจการต้องออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

ปรับลดข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญแต่ละชนิด หากวิธีแปลงสภาพ

มีมากกว่า 1 วิธี กิจการต้องคาํนวณหาจาํนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ 

โดยใช้อัตราการแปลงสภาพหรือราคาตามสิทธิที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

40 บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม อาจออกตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้แก่

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ

เหนือกว่าผู้ได้รับการลงทุน ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม หรือเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

หรือผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือกว่าผู้ได้รับการลงทุน 

(กิจการที่เสนอรายงาน) หากตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า 

หรือบริษัทร่วม มีผลต่อการปรับลดกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานของกจิการที่เสนอรายงาน ให้กิจการ
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ที่เสนอรายงานนาํตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคาํนวณเพ่ือหากาํไรต่อหุ้น

ปรับลดด้วย 

 

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด 
 

41    ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัจะมีผลในการปรบัลดกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานก็ต่อเมื่อ 

การแปลงสภาพตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหุน้สามญัทําใหกํ้าไรต่อหุน้

จากการดําเนินงานต่อเนื่องลดลง หรือทําให้ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

เพิม่ข้ึน 

42 กิจการใช้กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่า  

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลงหรือเพ่ิมข้ึน        

กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเน่ืองที่ เป็นของบริษัทใหญ่จะถูกปรับปรุงตาม 

ย่อหน้าที่ 12 และไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

43 ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญจะเป็นการปรับเพ่ิมเม่ือการแปลงสภาพตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึน 

หรือทาํให้ขาดทุนต่อหุ้นจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองลดลง ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด

ไม่ให้สมมติว่ามีการแปลงสภาพ การใช้สิทธิ หรือการออกตราสารอื่นของตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญซ่ึงมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นปรับเพ่ิม 

44 ในการพิจารณาว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับ

ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน กจิการต้องพิจารณาตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ออกแต่ละคร้ังหรือ 

แต่ละชุดแยกจากกันแทนที่จะนํามาพิจารณารวมกัน  ลําดับของการนําตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญมารวมในการคาํนวณอาจมีผลต่อการปรับลดของกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

ดังน้ัน เพ่ือให้กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานมีการปรับลดมากที่สุด ให้กิจการนําตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ออกแต่ละคร้ัง หรือแต่ละชุดมารวมคาํนวณตามลาํดับ เร่ิมตั้งแต่ชุดที่มี

ผลปรับลดกําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด เช่น ให้นําตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่ มี “กําไรต่อหุ้นของหุ้นที่ เ พ่ิมข้ึน” ตํ่ าที่สุด ไปรวมอยู่ 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดก่อนหุ้นที่มี “กาํไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพ่ิมข้ึน” สูงกว่า โดยปกติ

สิทธิเลือกและใบสาํคัญแสดงสิทธิจะรวมในการคาํนวณเป็นลําดับแรก เน่ืองจากไม่กระทบ 

ตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคาํนวณ 

 

สิทธิเลือก ใบสาํคญัแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า 
 

45 ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด กิจการตอ้งสมมติว่าผูถ้ือจะใชสิ้ทธิเลือก และใบสําคญั

แสดงสิทธิปรบัลดของกิจการ โดยถือเสมือนว่าสิ่งตอบแทนที่กิจการไดร้บัจากตราสาร

เหล่านั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัจากการออกหุน้สามญัในราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด 

ส่วนต่างระหว่างจํานวนหุ้นสามญัทั้ งส้ินที่กิจการไดอ้อก กบัจํานวนหุ้นสามญัที่กิจการ
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จะตอ้งออกในราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวดตามข้อสมมติข้างตน้ตอ้งถือว่าเป็น 

การออกหุน้สามญัเพิม่เติมโดยมิไดร้บัสิง่ตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน 

46 สทิธเิลือก และใบสาํคัญแสดงสทิธจิะมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลงเม่ือสิทธิเลือก 

และใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเง่ือนไขที่ทาํให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญในราคาที่ตํ่ากว่า

ราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นน้ัน จํานวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉล่ียใน

ระหว่างงวดของหุ้นสามัญหักด้วยราคาที่ออก ดังน้ัน ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ให้ถือ

เสมือนว่า ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญประกอบด้วยทั้งสองสญัญาต่อไปน้ี 

46.1 สญัญาที่ทาํให้กจิการต้องออกหุ้นสามัญจาํนวนหน่ึงในราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวด 

ให้สมมติว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรมและไม่ทาํให้กาํไร

ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลง กิจการจึงไม่นําหุ้นสามัญดังกล่าวมารวม

คาํนวณเพ่ือหากาํไรต่อหุ้นปรับลด 

46.2 สัญญาที่ทาํให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญที่เหลือโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน การออก                

หุ้นสามัญดังกล่าวไม่ทาํให้กจิการได้รับสิ่งตอบแทน และไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือ

ขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ดังน้ัน หุ้นที่เพ่ิมข้ึนจึงมีผลทาํให้กาํไร

ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลง ให้กิจการนาํจํานวนหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคาํนวณ

เพ่ือหากาํไรต่อหุ้นปรับลด 

47 สิทธิเลือก และใบสาํคัญแสดงสิทธิจะมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลงต่อเม่ือราคา

ตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นสามัญสงูกว่าราคาใช้สิทธิของสิทธิหรือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

(เรียกว่า “เกิดประโยชน์เม่ือใช้สิทธิ”) กิจการไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังกาํไรต่อหุ้นที่แสดงไว้           

ในอดีตเพ่ือให้สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้นสามัญ 

47ก สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นและข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เม่ือมี

การประกาศใช้) ราคาที่ออกตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 46 และราคาใช้สิทธิตามที่กล่าวถึง              

ในย่อหน้าที่ 47 ต้องรวมมูลค่ายุติธรรม (วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เม่ือมีการประกาศใช้)) ของสินค้าหรือ

บริการที่ให้แก่กจิการในอนาคต ภายใต้สทิธซ้ืิอหุ้นหรือข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ั์น 

48 สิทธิซ้ือหุ้นของพนักงานที่ระบุเง่ือนไขที่แน่นอนในการใช้สิทธิหรือสามารถระบุเง่ือนไข 

ในการใช้สิทธิได้และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของพนักงานถือเป็นสิทธิเลือกในการคาํนวณ

กาํไรต่อหุ้นปรับลดแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนในการใช้สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้นและหุ้นสามัญที่ยัง

ไม่ได้ใช้สิทธิเหล่าน้ันถือว่ามีอยู่ตั้ งแต่วันที่ให้สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้นของพนักงานที่ ข้ึนอยู่กับ 

ผลการดําเนินงานถือเป็นหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข เน่ืองจากการออกหุ้นยังมี 

ความไม่แน่นอนเพราะต้องข้ึนอยู่กบัการบรรลุเง่ือนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กาํหนด 
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ตราสารแปลงสภาพ 
 

49 การปรับลดที่ เป็นผลมาจากตราสารแปลงสภาพต้องสะท้อนอยู่ในกําไรต่อหุ้นปรับลด 

ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 33 และ 36 

50 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะมีผลให้มีการปรับเพ่ิม หากจํานวนเงินปันผลต่อหุ้นสูงกว่ากาํไร 

ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน ทั้งน้ี เงินปันผลต่อหุ้นต้องเป็นเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 

ที่ประกาศจ่าย หรือสะสมสาํหรับงวดบัญชีน้ันหารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับ 

การแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ในทาํนองเดียวกัน ตราสารหน้ีแปลงสภาพมีผลทาํให้

มีการปรับเพ่ิมเม่ือดอกเบ้ียจ่าย (สุทธิจากภาษีและรายการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ของรายได้หรือ

ค่าใช้จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพสูงกว่ากาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

51 การไถ่ถอนหรือการจูงใจให้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อ 

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่มีอยู่ก่อนซ่ึงถือโดยผู้ถือหุ้นเพียงบางส่วน ในกรณีดังกล่าว กิจการ

ต้องกระจายสิ่งตอบแทนส่วนเกนิตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 17 ไปยังหุ้นที่ถูกไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ 

ทั้งน้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าหุ้นบุริมสิทธิที่ ยังคงเหลืออยู่ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

มีผลในการปรับลดหรือไม่ กิจการต้องแยกพิจารณาหุ้นที่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพออกจาก 

หุ้นที่ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ 

 

หุน้ทีอ่าจตอ้งออกตามเงือ่นไข 
 

52 เช่นเดียวกับการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน กิจการต้องถือว่าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตาม

เง่ือนไขเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และรวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดหากเข้าข่ายตาม

เง่ือนไขที่กาํหนดไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้เกิดข้ึน) โดยถือว่าหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขได้

รวมอยู่ตั้ งแต่วันเร่ิมต้นของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเง่ือนไขได้มีข้ึน

หลังจากวันต้นงวด ให้นับตั้งแต่วันที่ในสัญญาดังกล่าว) แต่หากยังไม่เข้าข่ายตามเง่ือนไข 

ที่กาํหนด จาํนวนหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขที่รวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดจะ

เป็นจาํนวนหุ้นที่อาจต้องออกโดยถือเสมือนว่าวันสิ้นงวดน้ันเป็นวันสิ้นสุดของระยะเวลาตาม

เง่ือนไขไม่อนุญาตให้กิจการปรับปรุงย้อนหลังหากช่วงเวลาตามเง่ือนไขสิ้ นสุดลงแล้วแต่ 

ยังไม่เข้าข่ายตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ 

53 ในกรณีที่เง่ือนไขในการออกหุ้นกาํหนดว่ากิจการต้องมีผลกาํไรหรือรักษาระดับของผลกาํไร 

ให้ได้ตามจํานวนที่ก ําหนดในช่วงระยะเวลาหน่ึง หากกิจการมีผลกาํไรในงวดบัญชีเข้าข่าย

เง่ือนไขที่กาํหนด แต่ยังคงต้องรักษาระดับของผลกาํไรน้ันในงวดบัญชีถัดไป การคาํนวณกาํไร

ต่อหุ้นปรับลดให้ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญส่วนที่ออกเพ่ิมเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหากมี

ผลกระทบทาํให้เกิดการปรับลด ในกรณีดังกล่าว ให้กิจการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้

จาํนวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยสมมติว่าผลกาํไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานน้ันเป็นผลกาํไร

ของงวดบัญชีสดุท้ายของระยะเวลาตามเง่ือนไข เน่ืองจากผลกาํไรอาจเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต
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จึงไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานจนกว่าจะ

ถึงวันสิ้นสดุของระยะเวลาตามเง่ือนไขเพราะยังไม่บรรลุเง่ือนไขทั้งหมดที่กาํหนดไว้ได้ 

54 จาํนวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขอาจข้ึนอยู่กับราคาตลาดในอนาคตของหุ้นสามัญ  

ในกรณีดังกล่าวหากมีผลกระทบทาํให้เกิดการปรับลด ให้กิจการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด

โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยถือเสมือนว่าราคาตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานเป็นราคาตลาดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามเง่ือนไข หากมีเง่ือนไขที่ข้ึนอยู่กับราคาตลาด

ถัวเฉล่ียของระยะเวลาที่เกินกว่าสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการใช้ราคาถัวเฉล่ียของ

ระยะเวลาที่ผ่านมา เน่ืองจากราคาตลาดอาจเปล่ียนแปลงไปได้ในอนาคตจึงไม่ให้รวม 

หุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขในการคํานวณกําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานจนกว่าจะถึง 

วันสิ้นสดุของระยะเวลาตามเง่ือนไขเพราะยังไม่บรรลุเง่ือนไขทั้งหมดที่กาํหนดไว้ได้ 

55 จาํนวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขอาจข้ึนอยู่กับกาํไรในอนาคตและราคาในอนาคต

ของหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว จาํนวนหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดจะ

ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขทั้งสองประการ ได้แก่ กาํไรจนถึงปัจจุบัน และราคาตลาด ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน ไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น

ปรับลด เว้นแต่จะเข้าข่ายเง่ือนไขทั้งสองประการ 

56 ในกรณีที่จํานวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขอื่นที่นอกเหนือจาก

กาํไรหรือราคาตลาด (เช่น จาํนวนการเปิดร้านค้า หรือสาขาย่อย) กจิการต้องสมมติว่าสถานะต่างๆ 

ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเง่ือนไขที่กาํหนดไว้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมจนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลา 

ที่ก ําหนดไว้ตามเง่ือนไข และกิจการต้องคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดโดยรวมหุ้นสามัญ 

ที่อาจต้องออกตามสถานะที่กจิการเป็นอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

57 ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ 

ในสญัญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเง่ือนไข เช่น ตราสารแปลงสภาพที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข)  

จะรวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ดังน้ี 

57.1 ให้กิจการพิจารณาว่าจะมีการออกตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญตามเง่ือนไข 

ที่ ก ําหนดไว้หรือไม่  โดยใช้ ข้อกําหนดตามย่อหน้าที่  52 ถึ ง 56 เ ป็นเกณฑ ์

ในการพิจารณาดังกล่าว และ 

57.2 หากตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวต้องรวมอยู่ในกาํไรต่อหุ้นปรับลด  

ให้กจิการกาํหนดผลกระทบในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้ข้อกาํหนดในเร่ือง

สิทธิเลือก และใบสาํคัญแสดงสิทธิตามย่อหน้าที่ 45 ถึง 48 เร่ืองตราสารแปลงสภาพ 

ตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 51 เร่ืองสัญญาที่อาจจ่ายชําระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดตาม 

ย่อหน้าที่ 58 ถึง 61 หรือเร่ืองอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดจะไม่มีการสมมติว่ามีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ 

เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่คล้ายคลึงกันกับตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือตราสารน้ันโดยไม่สมมติว่าเกิดตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญที่อาจออกตามเง่ือนไข 
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สญัญาทีอ่าจจา่ยชาํระดว้ยหุน้สามญัหรือเงินสด 
 

58 เมื่อกิจการออกสญัญาที่กิจการมีสิทธิเลือกที่จะจ่ายชําระดว้ยหุน้สามญัหรือเงินสดก็ได ้

กิจการตอ้งถือเสมือนว่าจะมีการจ่ายชําระดว้ยหุ้นสามญั และกิจการตอ้งรวมผลของ 

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรบัลด หากการออกหุ้น

ส่งผลใหเ้กิดการปรบัลด 

59 หากกจิการได้แสดงสญัญาดังกล่าวในทางบัญชีเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือเป็นองค์ประกอบ

ของส่วนของเจ้าของ และองค์ประกอบของหน้ีสิน กิจการต้องปรับปรุงตัวตั้ ง สําหรับ 

การเปล่ียนแปลงของกาํไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างงวดหากจัดประเภทของสัญญา

ดังกล่าวเป็นตราสารทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคล้ายคลึงกับรายการปรับปรุงที่กาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 33 

60 หากสิทธิเลือกที่จะจ่ายชําระดว้ยหุ้นสามญัหรือเงินสดเป็นของผูถ้ือสญัญา กิจการตอ้ง

คํานวณกําไรต่อหุ้นปรบัลด รายการที่มีผลปรบัลดมากกว่าระหว่างการจ่ายชําระดว้ย 

เงินสดและการจ่ายชําระดว้ยหุน้สามญัจะถูกใชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

61 ตัวอย่างของสัญญาที่อาจจ่ายชาํระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด ได้แก่ ตราสารหน้ีที่ให้สิทธิแก่

กิจการโดยไม่มีข้อจาํกัดในการจ่ายชาํระเงินต้นเม่ือครบกาํหนดด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญของ

กิจการ และอีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผู้ออกซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผู้ถือ               

ในการจ่ายชาํระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด 

 

สิทธิเลือกทีกิ่จการซ้ือมา 
 

62 สัญญาที่เป็นสิทธิเลือกขายที่กิจการซ้ือมา และสิทธิเลือกซ้ือที่กิจการซ้ือมา (ได้แก่ สิทธิที่ถือ

โดยกิจการบนหุ้นสามัญของกิจการเอง) จะไม่รวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด 

เน่ืองจากการรวมรายการดังกล่าวจะมีผลให้เป็นการปรับเพ่ิม สิทธิเลือกขายจะมีการใช้สิทธิใน

กรณีที่ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดเท่าน้ัน และสิทธิเลือกซ้ือจะมีการใช้สิทธิในกรณีที่ 

ราคาใช้สทิธติํ่ากว่าราคาตลาดเทา่น้ัน 

 

สิทธิเลือกขายทีกิ่จการเป็นผูอ้อก 
 

63  สญัญาทีกํ่าหนดใหกิ้จการตอ้งซ้ือคืนหุน้ของกิจการ เช่น สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผูอ้อก 

และสัญญาซ้ือล่วงหนา้ซ่ึงมีผลให้มีการปรับลด ให้กิจการรวมสัญญาดังกล่าวอยู่ใน                  

การคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด หากสญัญานั้นเกิดประโยชนเ์มื่อใชสิ้ทธิในระหว่างงวด 

(ราคาใชสิ้ทธิหรือราคาที่ตอ้งมีการจ่ายชําระสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด) 

กิจการตอ้งคํานวณผลปรบัลดทีอ่าจเกิดข้ึนทีมี่ต่อกําไรต่อหุน้ ดงันี้  
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63.1 กิจการต้องถือเสมือนว่าไดมี้การออกหุ้นสามญั (ในราคาตลาดถวัเฉลี่ยใน

ระหว่างงวด) ตั้งแต่ตน้งวดอย่างเพียงพอเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินเพือ่ที่จะสามารถ

ปฏิบติัตามสญัญาได ้

63.2 กิจการตอ้งถือเสมือนว่าเงินที่ไดร้บัจากการออกหุน้นั้นไดน้ําไปใชใ้นการปฏิบติั            

ตามสญัญา (นาํไปใชซ้ื้อหุน้สามญัคืน) และ 

63.3 หุน้สามญัส่วนเพิ่ม (ผลต่างระหว่างจํานวนหุน้สามญัที่ถือเสมือนว่ามีการออก  

กบัจํานวนหุน้สามญัที่ไดร้บัจากการปฏิบติัตามสญัญา) ตอ้งรวมอยู่ในการคํานวณ

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

การปรบังบการเงินยอ้นหลงั 
 

64 หากจํานวนหุ้นสามญัหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุ้นเพิ่มข้ึน

เนื่องจากการให้หุ้นปันผล การให้หุ้นโบนัส หรือการแตกหุ้น หรือลดลงเนื่องจาก 

การรวมหุน้ กิจการตอ้งปรบัปรุงการคํานวณกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลด

สําหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินยอ้นหลงั หากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กิจการจะอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน กิจการตอ้ง

คํานวณกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดสําหรบัทุกงวดที่แสดงในงบการเงิน

โดยใชจํ้านวนหุน้ใหม่ และตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงที่ว่ากําไรต่อหุน้เหล่านั้นไดส้ะทอ้นให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในจํานวนหุ้นดงักล่าว นอกจากนี้  กิจการตอ้งปรบักําไรต่อหุ้น 

ขั้ นพื้ นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงบการเงินทุกงวดที่นําเสนอดว้ยรายการ

ผลกระทบจากขอ้ผิดพลาดที่สําคญั และการปรบัปรุงอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีทีบ่นัทึกดว้ยวิธีปรบัปรุงยอ้นหลงั 

65 ไม่ให้กิจการปรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณี 

ที่มีการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น หรือการแปลงสภาพตราสาร 

ที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญไปเป็นหุ้นสามัญ 

 

การแสดงรายการ 
 

66 กิจการตอ้งแสดงกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดสําหรบังวดในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรบักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทัใหญ่ และสําหรบักําไรหรือขาดทุนที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ โดย

แยกตามประเภทของหุน้สามญัที่มีสิทธิแตกต่างกนัในส่วนแบ่งกําไรสําหรบังวด กิจการ

ตอ้งแสดงกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดในงบการเงินอย่างเด่นชดัและเท่า

เทียมกนัทุกงวด 
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67 ให้กิจการแสดงกาํไรต่อหุ้นทุกงวดที่ได้นําเสนองบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดง 

กําไรต่อหุ้นปรับลดในงวดใดงวดหน่ึง กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุ้นปรับลดในทุกงวดที่

นาํเสนอด้วยแม้ว่ากาํไรต่อหุ้นปรับลดจะมีจาํนวนเทา่กบักาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานกต็าม หากกาํไร

ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดมีจาํนวนเทา่กนั กจิการสามารถแสดงกาํไรต่อหุ้นทั้งคู่

ในบรรทดัเดียวกนัของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

67ก  หากกิจการนาํเสนอส่วนประกอบของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง            

การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้กจิการแสดงกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและกาํไร

ต่อหุ้นปรับลดตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 66 และ 67 ในงบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ดังกล่าว 

68 กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกบัการดําเนินงานที่ยกเลิก ตอ้งเปิดเผยจํานวนกําไรต่อหุน้    

ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุ้นปรบัลดสําหรบัการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

68ก  หากกิจการนาํเสนอส่วนประกอบของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก

ตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้กิจการแสดงกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

และกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิก ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 68  

ในงบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากดังกล่าวหรือในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

69 กิจการตอ้งแสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แมว่้าจํานวนดงักล่าว 

จะติดลบ (ขาดทุนต่อหุน้) ก็ตาม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

70 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

70.1 จํานวนที่ใช้เป็นตัวตั้ งในการคํานวณกําไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานและกําไรต่อหุ้น 

ปรบัลด และการกระทบยอดจํานวนดงักล่าวใหเ้ป็นกําไรหรือขาดทุนที่เป็นของ 

ผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สําหรับงวด การกระทบยอดดังกล่าวจะต้องแยก 

ผลกระทบของตราสารแต่ละประเภททีมี่ผลกระทบต่อกําไรต่อหุน้ 

70.2 จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัที่ใชเ้ป็นตวัหารในการคํานวณกําไรต่อหุน้ 

ขั้นพื้ นฐาน และกําไรต่อหุน้ปรบัลด และการกระทบยอดระหว่างกนัของจํานวน 

หุน้สามญัดงักล่าว การกระทบยอดดงักล่าวจะตอ้งแยกผลกระทบของตราสาร 

แต่ละประเภททีมี่ผลกระทบต่อกําไรต่อหุน้ 

70.3 ตราสาร (รวมทั้ งหุ้นที่อาจตอ้งออกตามเงื่อนไข) ที่อาจปรับลดกําไรต่อหุ้น 

ขั้นพื้ นฐานในอนาคต แต่ยงัไม่ไดร้วมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด 

เนือ่งจากตราสารดงักล่าวทําใหกํ้าไรต่อหุน้ปรบัเพิม่ในงวดทีน่ําเสนอรายงาน 
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70.4 รายละเอียดของรายการหุ้นสามญั หรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 

นอกเหนือจากที่ไดบ้นัทึกตามย่อหนา้ที่ 64 ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน และอาจทําใหจํ้านวนหุน้สามญัหรือตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญั 

ที่มีอยู่ ณ วันส้ินงวดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคัญ หากรายการดงักล่าว

เกิดข้ึนก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

71 ตัวอย่างของรายการตามย่อหน้าที่ 70.4 เช่น 

71.1 การออกหุ้นโดยแลกเปล่ียนกบัเงินสด 

71.2 การออกหุ้นเพ่ือนาํเงินที่ได้รับไปชาํระหน้ีหรือไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

71.3 การไถ่ถอนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

71.4 การแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานเป็นหุ้นสามัญ 

71.5 การออกสทิธเิลือก ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหรือตราสารแปลงสภาพ และ 

71.6 การบรรลุเง่ือนไขที่ทาํให้กจิการต้องออกหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข 

กิจการไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ากําไรต่อหุ้นด้วยรายการดังกล่าวข้างต้นที่ เกิดข้ึนภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทุนที่ใช้เพ่ือทาํให้เกิด 

กาํไรหรือขาดทุนระหว่างงวด 

72 เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อให้เกิดตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ อาจมี

เง่ือนไขและข้อกําหนดที่ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของกําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและ 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด เง่ือนไขและข้อกาํหนดเหล่าน้ีอาจเป็นตัวกาํหนดว่าตราสารที่อาจเปล่ียน 

เป็นหุ้นสามัญทาํให้เกิดการปรับลดหรือไม่ หากรายการดังกล่าวมีผลทาํให้เกิดการปรับลด  

และเป็นตัวกาํหนดผลกระทบที่มีต่อจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  

และการปรับปรุงที่เป็นผลสืบเน่ืองต่อกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยเง่ือนไขและข้อกาํหนดของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินและสัญญาอื่นดังกล่าว ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น (ดูมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

73 หากกิจการตอ้งการเปิดเผยจํานวนเงินต่อหุ้นของรายการอื่นเพิ่มเติมจากกําไรต่อหุ้น 

ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลด โดยใชส่้วนประกอบที่รายงานอื่นของงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จนอกเหนือจากที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไดกํ้าหนดไว  ้กิจการตอ้งคํานวณ

จํานวนต่อหุน้ดงักล่าวโดยใชจํ้านวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัที่กําหนดข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการต้องเปิดเผยจํานวนต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐาน และจํานวน 

ต่อหุ้นปรับลดที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

อย่างเด่นชดัและเท่าเทียมกนั กิจการตอ้งระบุเกณฑใ์นการกําหนดตวัตั้ง รวมทั้งระบุว่า

จํานวนต่อหุน้เป็นจํานวนก่อนภาษีหรือหลงัภาษี หากส่วนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที่ใชใ้นการคํานวณไม่ใช่รายการที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละบรรทัด 
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กิจการตอ้งแสดงการกระทบยอดระหว่างส่วนประกอบดงักล่าวที่ใชก้บัรายการแต่ละบรรทดั 

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

73ก  ย่อหนา้ที ่73 ใหถ้ือปฏิบติักบักิจการที่นําเสนอจํานวนเงินต่อหุน้ของรายการอื่นเพิม่เติมจาก

กําไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของ 

งบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก นอกเหนอืจากที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไดกํ้าหนดไว ้

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

74 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

74ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

74จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกประกาศอืน่ 
 

75 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

กาํไรต่อหุน้ 

76 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

  



 

22 

ภาคผนวก ก 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

 

กําไรหรือขาดทุนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 
 

ก1 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม กาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของ

บริษัทใหญ่มาจากกาํไรหรือขาดทุนของกิจการที่นาํมาจัดทาํงบการเงินรวม หลังจากปรับปรุง

ด้วยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

การออกสิทธิ 
 

ก2 การออกหุ้นสามัญ ณ เวลาที่มีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น 

หุ้นสามัญมักจะไม่เป็นการให้โบนัสแฝง เน่ืองจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ

จะออกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามสัดส่วนในทรัพยากรที่มีอยู่

ของกจิการ อย่างไรกต็าม ในการออกสทิธ ิบ่อยคร้ังที่ราคาใช้สทิธติํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

ดังน้ันตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27.2 การออกสิทธิดังกล่าวจะรวมการให้โบนัสแฝง  

หากการออกสิทธิเป็นการเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จาํนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคาํนวณ

กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดของทุกงวดก่อนที่จะมีการออกสิทธิ คือจาํนวน

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพ่ิม คูณด้วยอตัราส่วนดังน้ี 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทนัทกี่อนการใช้สทิธิ 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลักการใช้สิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สิทธิ คาํนวณโดยการบวกมูลค่ายุติธรรมรวมของ

หุ้นทันทีก่อนการใช้สิทธิด้วยเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ หารด้วยจาํนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น              

หลังการใช้สิทธิ หากสิทธิดังกล่าวมีการซ้ือขายในตลาดแยกต่างหากจากหุ้นของกิจการก่อน 

วันที่มีการใช้สทิธ ิมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่า คือ มูลค่า ณ เวลาปิดของวันสุดท้ายที่หุ้น              

มีการซ้ือขายพร้อมกนักบัสทิธ ิ

 

ตวัเลขทีใ่ชใ้นการบ่งช้ี 
 

ก3 เพ่ือเป็นการอธบิายวิธปีฏบัิติสาํหรับตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ีตามย่อหน้าที่ 42 และ 43 สมมติว่า 

กิจการมีกําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,800 บาท ขาดทุนจาก           

การดาํเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,200 บาท และขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

2,400 บาท และกิจการมีหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 2,000 หุ้น และมีตราสารที่อาจ
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เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจํานวน 400 หน่วย กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานจาก 

การดําเนินงานต่อเน่ืองของกิจการเท่ากับ 2.40 บาท ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานจาก 

การดําเนินงานที่ยกเลิกเท่ากับ 3.60 บาทและขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานของกิจการเท่ากับ 

1.20 บาท สมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 400 หน่วย ไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

หรือขาดทุน ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 400 หน่วยดังกล่าว ต้องนาํมารวมใน

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากมีผลทาํให้กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง

ลดลงเป็น 2.00 บาท เน่ืองจากกาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็น 

ตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ี ดังน้ันกิจการต้องรวมตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 400 หน่วย

ดังกล่าวในการคาํนวณจาํนวนกาํไรต่อหุ้น ตัวอื่น แม้ว่าผลของการรวมรายการดังกล่าวทาํให้

เกิดการปรับเพ่ิมของกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานที่นาํมาเปรียบเทียบ ซ่ึงกคื็อ ขาดทุนต่อหุ้นลดลง 

(ขาดทุนจากการดาํเนินงานที่ยกเลิกลดลงเป็น 3 บาทต่อหุ้น และขาดทุนของกิจการเป็น 

1 บาทต่อหุ้น) 

 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุน้สามญั 
 

ก4 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญที่ถือ

เสมือนว่ามีการออกจะคาํนวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญในระหว่างงวด ในทางทฤษฎี 

ทุกรายการในตลาดของหุ้นสามัญของกิจการต้องนาํมารวมในการกาํหนดราคาตลาดถัวเฉล่ีย 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏบัิติการถัวเฉล่ียอย่างง่ายของราคารายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยปกติ

ถือว่าเพียงพอแล้ว 

ก5 โดยทั่วไป ราคาปิดของตลาดถือว่าเพียงพอในการคาํนวณราคาตลาดถัวเฉล่ีย อย่างไรกต็าม  

ในกรณีที่ราคาตลาดมีการข้ึนลงในช่วงกว้าง การถัวเฉล่ียของราคาสูงและราคาตํ่ามักจะเป็น

ตัวแทนของราคาที่เหมาะสมกว่า กิจการต้องถือปฏิบัติวิธีที่ใช้ในการคํานวณราคาตลาด 

ถัวเฉล่ียอย่างสมํ่าเสมอ เว้นแต่ราคาที่คาํนวณด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนของราคาอีก

ต่อไป เน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการที่ใช้ราคาปิดของตลาดใน 

การคาํนวณราคาตลาดถัวเฉล่ียมาเป็นเวลาหลายปี ซ่ึงเป็นช่วงที่ราคาตลาดค่อนข้างมีเสถียรภาพ

อาจเปล่ียนมาคาํนวณโดยการถัวเฉล่ียราคาสงูและราคาตํ่าหากราคาเร่ิมมีการผันผวนอย่างมาก 

และราคาปิดของตลาดไม่สามารถเป็นตัวแทนของราคาถัวเฉล่ียที่เหมาะสมอกีต่อไป 

 

สิทธิเลือก ใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า 
 

ก6 สิทธิเลือกหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือตราสารแปลงสภาพจะถูกสมมติให้มีการใช้สิทธ ิ            

ซ้ือตราสารแปลงสภาพเม่ือราคาถัวเฉล่ียของตราสารแปลงสภาพและหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือ

รองรับการแปลงสภาพสงูกว่าราคาใช้สทิธขิองสทิธิเลือกและใบสาํคัญแสดงสิทธิ อย่างไรกต็าม 

ไม่ให้สมมติว่ามีการใช้สิทธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ถือโดย

บุคคลภายนอก (ถ้ามี) ไม่ได้ถูกสมมติว่ามีการแปลงสภาพ 
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ก7 สิทธิเลือกหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิอาจอนุญาตหรือกาํหนดให้มีการทาํคาํเสนอซ้ือหน้ีสินหรือ 

ตราสารอื่นของกจิการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกจิการ) โดยการจ่ายชาํระราคา

ใช้สิทธิทั้งจํานวนหรือบางส่วน ในการคํานวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด สิทธิเลือกหรือใบสาํคัญ

แสดงสทิธดิังกล่าวจะมีผลกระทบในการปรับลด หาก (1) ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญที่

เกี่ยวข้องสาํหรับงวดมากกว่าราคาใช้สทิธ ิหรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการทาํคาํเสนอซ้ือ

ตํ่ากว่าตราสารที่อาจมีการทาํคาํเสนอซ้ือตามข้อตกลงของสิทธิเลือกหรือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

และส่วนตํ่ามูลค่าที่เกิดข้ึนส่งผลให้ราคาใช้สิทธิที่แท้จริงตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ต้อง

ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ให้สมมติว่ามีการใช้สิทธิของ

สิทธิเลือกและใบสาํคัญแสดงสิทธิ และมีการทาํคาํเสนอซ้ือหน้ีสินหรือตราสารอื่น หากการทาํ

คาํเสนอซ้ือด้วยเงินสดเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือสิทธิเลือกหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิมากกว่า และ

สญัญาอนุญาตให้มีการทาํคาํเสนอซ้ือด้วยเงินสด กิจการต้องสมมติว่ามีการทาํคาํเสนอซ้ือด้วย

เงินสด ดอกเบ้ีย (สทุธิจากภาษี) ของหน้ีสินใดๆ ที่สมมติว่ามีการทาํคาํเสนอซ้ือต้องบวกกลับ

เป็นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

ก8 ให้ใช้วิธปีฏบัิติที่คล้ายคลึงกนักบัหุ้นบุริมสิทธิที่มีข้อกาํหนดที่คล้ายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่น 

ที่มีสทิธเิลือกในการแปลงสภาพที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถจ่ายเงินสดเพ่ืออัตราการแปลงสภาพ

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า 

ก9 เง่ือนไขอ้างอิงของสิทธิเลือกหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิอาจกาํหนดให้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ

ของตราสารดังกล่าวต้องนาํไปไถ่ถอนหน้ีสินหรือตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่

หรือบริษัทย่อยของกิจการ) ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องถือเสมือนว่ามี 

การใช้สิทธิเลือกและใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเงินที่ได้รับต้องนาํไปซ้ือหน้ีสินที่ราคา

ตลาดถัวเฉล่ียของหน้ีสินแทนที่จะนาํไปซ้ือหุ้นสามัญ อย่างไรกต็าม ส่วนเกินของเงินที่ได้รับ

จากการสมมติว่ามีการใช้สิทธิกับจาํนวนเงินที่สมมติว่ามีการซ้ือหน้ีสิน ต้องนาํมาพิจารณาใน

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด (เช่น สมมติว่ามีการซ้ือหุ้นสามัญกลับคืน) ดอกเบ้ีย (สุทธิจาก

ภาษี) ของหน้ีสนิใดๆ ที่สมมติว่ามีการซ้ือคืนต้องบวกกลับเป็นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

 

สิทธิเลือกขายทีกิ่จการเป็นผูอ้อก 
 

ก10 เพ่ือเป็นการอธิบายวิธีปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 63 สมมติว่ากิจการมีสิทธิเลือกขายหุ้นสามัญของ

กิจการที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจาํนวน 120 สิทธิ ซ่ึงมีราคาใช้สิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉล่ียของ    

หุ้นสามัญของกิจการสาํหรับงวดคือ 28 บาท ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ให้กิจการ

สมมติว่ากจิการได้ออกหุ้นสามัญจาํนวน 150 หุ้น ที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น ณ ต้นงวด เพ่ือเป็น              

การปฏิบัติตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจํานวน 4,200 บาท ผลต่างระหว่างหุ้นสามัญ 

150 หุ้นที่ออก และหุ้นสามัญ 120 หุ้นที่ได้รับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลือกขาย (หุ้นสามัญ

เพ่ิมข้ึน 30 หุ้น) ต้องนาํไปบวกที่ตัวหารในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 
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ตราสารของบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม 
 

ก11 ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ที่สามารถ 

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม หรือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

หรือผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือกว่าผู้ได้รับการลงทุน 

(กจิการที่เสนอรายงาน) ต้องรวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ดังน้ี 

ก11.1 ตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ที่ทาํให้ผู้ถือสามารถได้รับ           

หุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ต้องรวมอยู่ในข้อมูลการคาํนวณ

กาํไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม กาํไรต่อหุ้นเหล่าน้ัน

ต้องรวมอยู่ในการคํานวณกาํไรต่อหุ้นของกิจการที่เสนอรายงาน โดยอ้างอิงจาก 

การถือตราสารของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมโดยกจิการที่เสนอรายงาน 

ก11.2 กิจการต้องนาํตราสารของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมที่สามารถแปลง

สภาพเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงาน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคาํนวณ

กาํไรต่อหุ้นปรับลด นอกจากน้ัน กิจการต้องนาํสิทธิเลือกหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

ออกโดยบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในการซ้ือหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอ

รายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอ

รายงานในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดรวม 

ก12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวัดผลกระทบต่อกาํไรต่อหุ้นที่เกดิจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอ

รายงานซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม  

ให้สมมติว่าตราสารดังกล่าวได้มีการแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวต้ัง (กาํไรหรือขาดทุนที่เป็น 

ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่) ตามความจาํเป็นตามย่อหน้าที่ 33 นอกจากการปรับปรุง

ดังกล่าวแล้ว ตัวต้ังต้องถูกปรับปรุงตามการเปล่ียนแปลงของกาํไรหรือขาดทุนที่ถูกบันทึก 

โดยกิจการที่เสนอรายงาน (เช่น รายได้เงินปันผล หรือรายได้ตามวิธีส่วนได้เสีย) อันเน่ืองมาจาก

การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมซ่ึง

เป็นผลมาจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดไม่ได้

รับผลกระทบเน่ืองจากจํานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการที่ เสนอรายงาน 

ไม่เปล่ียนแปลงไปจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ 

 

ตราสารทีมี่สิทธิร่วมในส่วนทุนและหุน้สามญัหลายประเภท 
 

ก13 ส่วนของเจ้าของสาํหรับบางกจิการรวมถึง 

ก13.1 ตราสารที่ร่วมรับเงินปันผลกบัหุ้นสามัญตามอตัราที่กาํหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น สองต่อหน่ึง) 

ซ่ึ งในหลายกรณีอาจมีการกําหนดขอบเขตสู งสุดในการร่ วมรับเ งินปันผล  

(เช่น มากจนถึงแต่ไม่เกินจาํนวนที่กาํหนดไว้ต่อหุ้น) 
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ก13.2 หุ้นสามัญประเภทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่างไปจากหุ้นสามัญประเภทอื่น  

แต่ไม่มีสทิธเิหนือกว่า 

ก14 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ให้สมมติว่ามีการแปลงสภาพของตราสาร 

ที่อธิบายในย่อหน้าที่  ก13 ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้หากผลกระทบของ 

การแปลงสภาพทาํให้เกิดการปรับลด สาํหรับตราสารที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ประเภทใดประเภทหน่ึงได้ กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดจะต้องถูกปันส่วนให้กับหุ้นและตราสารที่

มีสิทธิร่วมในส่วนทุนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามสิทธิในเงินปันผลและสิทธิอื่นๆ  

ในการร่วมรับกาํไรที่ยังไม่ได้จัดสรร การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

มีรายละเอยีดดังน้ี 

ก14.1 กาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะถูกปรับปรุง (กาํไรลดลง

และขาดทุนเพ่ิมข้ึน) ด้วยจํานวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดของหุ้นแต่ละ

ประเภท และจํานวนเงินปันผลตามสัญญา (หรือดอกเบ้ียของหุ้นกู้ที่มีสิทธิร่วม)  

ที่ต้องจ่ายสาํหรับงวด (ตัวอย่างเช่น เงินปันผลสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย) 

ก14.2 กําไรหรือขาดทุนที่ เหลือต้องปันส่วนให้แก่หุ้นสามัญและตราสารที่ มีสิทธิร่วม 

ในส่วนทุนเพ่ือให้แต่ละตราสารได้ร่วมรับกาํไรเสมือนหน่ึงว่าได้มีการปันส่วนกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับงวดไปแล้ว จาํนวนรวมของกาํไรหรือขาดทุนที่ได้ปันส่วนให้แก่

ตราสารทุนแต่ละประเภทถูกกาํหนดโดยการรวมจาํนวนที่ปันส่วนสาํหรับเงินปันผล 

และจาํนวนที่ปันส่วนสาํหรับลักษณะการร่วมรับเข้าด้วยกนั 

ก14.3 จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปันส่วนให้แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทต้องหาร

ด้วยจํานวนตราสารที่คงเหลืออยู่ที่ได้รับการปันส่วนกาํไรเพ่ือคาํนวณกาํไรต่อหุ้น

สาํหรับตราสารน้ัน 

สาํหรับการคํานวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ

ทั้งหมดได้มีการออกและรวมอยู่ในหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแล้ว 

 

หุน้ทีมี่การจ่ายชําระบางส่วน 
 

ก15 สาํหรับหุ้นสามัญที่ออกแต่ยังจ่ายชําระไม่เต็มมูลค่า ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

กิจการต้องนาํหุ้นสามัญดังกล่าวมาคาํนวณตามสัดส่วนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในระหว่างงวด

เม่ือเปรียบเทยีบกบัหุ้นสามัญที่ชาํระเตม็มูลค่า 

ก16 ในกรณีที่ หุ้นที่มีการจ่ายชําระบางส่วนไม่ได้รับสิทธิให้มีส่วนร่วมในเงินปันผลระหว่างงวด 

กิจการต้องถือปฏิบัติกับ หุ้นดังกล่าวเหมือนกับใบสํา คัญแสดงสิทธิห รือสิทธิ เ ลือก 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด ยอดคงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายชาํระต้องถือเสมือนว่าเป็นจาํนวน

เงินที่ใช้ไปในการซ้ือหุ้นสามัญ จํานวนของหุ้นที่ต้องนํามาคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดคือ 

ส่วนต่างระหว่างจาํนวนหุ้นที่จองแล้วกบัจาํนวนหุ้นที่สมมติว่ามีการซ้ือ 
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