เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๔/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง กําไรต่อหุ้น
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๙๓/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง กําไรต่อหุ้น
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง กําไรต่อหุ้น ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
กําไรต่อหุน้

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ีก ํา หนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบั บ ที่ 33 เรื่ อ ง กํา ไรต่ อ หุ้ น ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 33 : Earnings per Share (Bound volume
2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่มย่อหน้ าที่ 74จ และปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง กําไรต่ อหุน้ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 76
และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง กํา ไรต่ อ หุน้ ใช้ แ ทนมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง กํ า ไรต่ อ หุ้น และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ
งบการเงิ น สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ ริ่ ม ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 ทั้ง นี้
สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรือ่ ง กําไรต่อหุน้
บทนํา 2

บทนํา 3

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีได้ ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง
กําไรต่อหุ้น เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการปรับปรุงแก้ ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ซึ่งได้ ดาํ เนินการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของคณะกรรมการในการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง กําไรต่อหุ้น คือ การปรับปรุงมาตรฐานอย่างจํากัด ในลักษณะเป็ น
การให้ แ นวทางและตั ว อย่ า งเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งที่ซั บ ซ้ อ น เช่ น ผลกระทบของหุ้ น สามั ญ
ที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า
หรือบริ ษัทร่ วม ตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุน สิทธิเลือกขายที่กิจการออก สิทธิเลือกขาย
และสิทธิเลือกซื้อที่กจิ การซื้อมาและเครื่องมือทางการเงินที่กาํ หนดให้ ต้องมีการแปลงสภาพ
คณะกรรมการมิได้ ทบทวนแนวคิดพื้นฐานในการกําหนดและนําเสนอกําไรต่อหุ้นขึ้นใหม่
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง กําไรต่อหุน้
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ ออธิบายหลักการในการกําหนดและการแสดงกําไร
ต่อหุ้ นในงบการเงิน เพื่ อช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานระหว่ าง
กิจการต่างๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดําเนินงานระหว่างงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันได้ ดี
ยิ่งขึ้น แม้ ว่าการเปรี ยบเทียบกําไรต่อหุ้ นระหว่ างกิจการจะมีข้อจํา กัดเนื่ องจาก “กํา ไร” ของ
กิจ การแต่ ละแห่ งอาจเกิด จากการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ท่ีแ ตกต่ า งกัน แต่ ก ารใช้ จํา นวนหุ้ น ที่
เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ในการคํานวณจะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ย่ิงขึ้น ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงมุ่งเน้ นไปที่การกําหนดจํานวนหุ้นที่ใช้ ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั
2.1

2.2

3

งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.1.1 มี หุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ศู น ย์ ก ลางซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์น อกตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ตลาด
ในประเทศและภูมิภาค) หรือ
2.1.2 ได้ยื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ
กํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรื อ องค์ก รกํ า กับ ดู แ ลอื่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญในตลาดสาธารณะ และ
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซึ่งบริษทั ใหญ่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.2.1 มี หุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ศู น ย์ ก ลางซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์ น อกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ตลาด
ในประเทศและภูมิภาค) หรือ
2.2.2 ได้ยื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกํากับดู แลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญในตลาดสาธารณะ

กิ จ การที่ เ ปิ ดเผยกํ า ไรต่ อ หุ้ น ต้อ งคํ า นวณและเปิ ดเผยกํ า ไรต่ อ หุ้ น ตามข้ อ กํ า หนด
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

4

4

4ก

หากกิจการนําเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทําตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้กิจการเปิ ดเผยเฉพาะ
กําไรต่อหุน้ ตามข้อมู ลของงบการเงินรวม กิจการทีเ่ ลือกนําเสนอกําไรต่อหุน้ ตามข้อมูลของ
งบการเงินเฉพาะกิจการด้วยต้องแสดงข้อมู ลกําไรต่อหุน้ ตามข้อมู ลของงบการเงินเฉพาะ
กิ จ การในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จของงบการเงิ น เฉพาะกิจ การเท่ า นั้น กิ จ การต้อ งไม่
นําเสนอข้อมูลกําไรต่อหุน้ ตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม
หากกิจการนําเสนอส่วนประกอบของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
ตามที่แ สดงไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 10ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการแสดงกําไรต่อหุ้นในงบกําไรขาดทุนที่
แสดงแยกต่างหากดังกล่าวเท่านั้น

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การปรับเพิ่ม
หมายถึง การที่กําไรต่อหุน้ เพิม่ ขึ้ น หรือขาดทุนต่อหุน้ ลดลง
อันเนือ่ งมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีก ารใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน้
สามัญเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
สัญญาทีอ่ าจต้องออกหุน้
ตามเงื่อนไข

หมายถึง สัญ ญาที่ร ะบุ ใ ห้มี การออกหุ้น เพื่อ ให้เ ป็ นไปตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้

หุน้ สามัญทีอ่ าจต้องออก
ตามเงื่อนไข

หมายถึง หุน้ สามัญทีต่ อ้ งออกเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้
ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาที่อ าจต้อ งออกหุ้น ตามเงื่อ นไข
โดยในการออกหุน้ สามัญจะไม่ได้รบั เงินสด หรื อ
ได้รบั เงินสดเพียงเล็กน้อย หรือมีสิง่ ตอบแทนอื่น

การปรับลด

หมายถึง การที่กําไรต่อหุน้ ลดลง หรือขาดทุนต่อหุน้ เพิม่ ขึ้ น
อันเนือ่ งมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีก ารใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลื อ กหรื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ มี ก ารออก
หุน้ สามัญเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
5

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดง หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือในการซื้ อ
สิทธิ และรายการเทียบเท่า
หุน้ สามัญ

6
7
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หุน้ สามัญ

หมายถึง ตราสารทุนซึ่งด้อยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่น
ทั้งหมด

ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ น
หุน้ สามัญ

หมายถึง เครื่องมือ ทางการเงิน หรือ สัญญาอื่นที่อาจทําให้
ผูถ้ อื ได้รบั หุน้ สามัญ

สิทธิเลือกขาย

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

หุ้ นสามั ญ มี สิ ทธิ ในกําไรสํา หรั บ งวดรองจากหุ้ นประเภทอื่ น เช่ น หุ้ นบุ ริ มสิ ทธิ กิจการอาจมี
หุ้ นสามั ญได้ มากกว่ าหนึ่ งประเภท หุ้ น สามั ญ ประเภทเดี ยวกันจะมี สิทธิในการรั บ เงิ นปั นผล
เท่าเทียมกัน
ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ เช่น
7.1 หนี้สนิ ทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ ตราสารทุน
ดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิด้วย
7.2 สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หุ้นที่จะออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู่ เช่น สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพย์อ่นื
คําศัพท์ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในความหมายเดียวกันกับที่ได้
ให้ คํา นิ ย ามไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 11 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการ
สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ยกเว้ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น ทั้ ง นี้
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการสําหรั บเครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) ได้ ใ ห้ คํา นิ ย ามของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หนี้ สิ น
ทางการเงิน ตราสารทุน และได้ ให้ แนวทางในการนํานิยามดังกล่าวไปใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ได้ ให้ คาํ นิยามของมูลค่ายุติธรรม และได้ ให้ แนวทางในการนํานิยามดังกล่าวไปใช้
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การวัดมูลค่า
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
9
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กิจการต้องคํานวณกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริษทั ใหญ่ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนือ่ งที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(หากได้แสดงไว้)
กําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานคํ านวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริ ษ ัท ใหญ่ (ตัว ตั้ง ) ด้ว ยจํ า นวนถัว เฉลี่ย ถ่ ว งนํ้ าหนัก ของหุ้น สามัญ ที่ ถื อ โดยผู ถ้ ื อ หุ้น
(ตัวหาร) ในระหว่างงวด
การแสดงกํา ไรต่ อ หุ้ น ขั้น พื้ นฐานมี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วั ดมู ล ค่ า ของส่ว นได้ เสีย ของหุ้ น สามั ญ
แต่ละหุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน
กําไร
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ในการคํานวณกําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานจํ านวนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ท้ งั ใน
ส่วนทีเ่ ป็ น
12.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนือ่ งทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ และ
12.2 กําไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ต้อ งเป็ นจํ า นวนตามข้อ 12.1 และ 12.2 ที่ ป รับ ปรุ ง ด้ว ยเงิ น ปั น ผลสุ ท ธิ จ ากภาษี ข อง
หุน้ บุริมสิทธิ ส่วนต่างที่เกิดขึ้ นจากการจ่ ายชําระหุน้ บุริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกัน
ของหุน้ บุริมสิทธิทีจ่ ดั ประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ายทุ ก รายการที่เป็ นของผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ ซ่ึงได้ รั บรู้ในงวดนั้ น
รวมถึงค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และเงินปั นผลของหุ้นบุริมสิทธิท่ีจัดประเภทเป็ นหนี้สิน ต้ องนํามา
รวมในการคํา นวณกํา ไรหรื อ ขาดทุ น สํา หรั บ งวดที่ เ ป็ นของผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การนํา เสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ))
จํา นวนเงิ น ปั น ผลสุ ท ธิจ ากภาษี ข องหุ้ น บุ ริ มสิท ธิท่ีต้ อ งหั ก ออกจากกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ได้ แ ก่
จํานวนต่อไปนี้
14.1 จํานวนเงินปั นผลสุทธิจากภาษีของหุ้ นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมซึ่งได้ ประกาศจ่ายสําหรั บ
งวดนั้น และ
14.2 จํา นวนเงิ น ปั น ผลสุ ท ธิจ ากภาษี ข องหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ช นิ ด สะสมสํา หรั บ งวด ไม่ ว่ า จะมี
การประกาศจ่ ายหรือไม่กต็ าม ทั้งนี้ต้องไม่รวมจํานวนเงินปั นผลใดๆ ของหุ้นบุริมสิทธิ
ชนิดสะสมสําหรับงวดก่อนๆ ที่ได้ จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน
หุ้นบุริมสิทธิท่มี ีจาํ นวนเงินปันผลเริ่มต้ นตํ่าเพื่อชดเชยกับการที่กิจการขายหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่
มี ส่ว นลด หรื อ มี เ งิ น ปั น ผลในงวดต่ อ ๆ มาสูงกว่ า อัต ราตลาดเพื่ อ ชดเชยให้ กับ ผู้ ล งทุ น ที่ซ้ ื อ
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หุ้ น บุ ริ มสิทธิ ในราคาที่มีส่ว นเพิ่ ม บางครั้ งเรี ยกว่ า “หุ้ น บุ ริ มสิทธิอัต ราเพิ่ ม” ส่ ว นเพิ่ มหรื อ
ส่วนลดของ “หุ้ นบุริมสิทธิอัตราเพิ่ ม” ณ วันออกหุ้ น ต้ องตัดจําหน่ ายไปยังกําไรสะสมตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง และถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิในการคํานวณกําไร
ต่อหุ้น
กิ จ การอาจมี ก ารรั บ ซื้ อคื น หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิจ ากผู้ ถื อ หุ้ น โดยการทํา คํา เสนอซื้ อหุ้ น ของกิ จ การ
มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ า ยให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นบุ ริมสิทธิส่วนที่เกิน กว่ า มูลค่า ตามบัญ ชีของ
หุ้นบุริมสิทธิถือเป็ นผลตอบแทนที่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้ องบันทึกหักจากกําไรสะสมของ
กิจการ จํานวนดังกล่ าวต้ องนํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทใหญ่
กิจการอาจจู งใจให้ มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพก่อนกําหนดโดยการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเงื่อนไขการจ่ายชําระเพิ่ มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร
มู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ นสามัญหรื อของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่ายส่วนที่เกินกว่ ามู ลค่ายุติธรรมของ
หุ้นสามัญที่ออกตามเงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็ นผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นบุ ริมสิทธิ
และต้ องนํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
มูลค่าตามบัญชีของหุ้ นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ ามูลค่ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายชําระต้ อง
รวมเข้ าไปในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
จํ านวนหุน้
กิจการต้อ งใช้จํานวนถัว เฉลี่ย ถ่ว งนํ้าหนักของหุ้นสามัญ ที่ถือ โดยผูถ้ ือ หุน้ ในระหว่ างงวด
ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
การใช้ จาํ นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเป็ นไปได้ ท่ีจาํ นวนทุนของผู้ถือหุ้ นจะแปรผันในระหว่ างงวด ซึ่งเป็ นผลมาจากจํานวนหุ้ น
ที่มากขึ้นหรื อน้ อยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนั กของหุ้ นสามัญที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้ นในระหว่ างงวด คือจํานวนหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นต้ นงวด ปรั บปรุ งด้ วยจํานวนหุ้ น
สามัญที่ซ้ ือคืนหรือที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด คูณด้ วยสัดส่วนของเวลา ซึ่งหมายถึง สัดส่วน
จํานวนวันซึ่งมีห้ ุนดังกล่าวเทียบต่อจํานวนวันทั้งสิ้นในงวดนั้น อนึ่ง ในบางสถานการณ์ กิจการ
อาจใช้ วิธปี ระมาณการถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักอย่างสมเหตุสมผลแทนการคํานวณอย่างละเอียด
โดยส่วนใหญ่กจิ การจะนําหุ้นสามัญมารวมคํานวณในจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก นับจากวันที่
กิจการมีสิทธิได้ รับสิ่งตอบแทนจากการจําหน่ายหุ้ นนั้น (ซึ่งโดยปกติจะเป็ นวันที่ออกจําหน่าย)
ตัวอย่างเช่น
21.1 หุ้นสามัญที่ออกโดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสด ต้ องนํามารวมคํานวณเมื่อกิจการมีสิทธิ
ได้ รับเงินสด
21.2 หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากผู้ถือหุ้นสมัครใจนําเงินปั นผลของหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิทธิ
กลับมาลงทุนใหม่ ต้ องนํามารวมคํานวณเมื่อได้ นาํ เงินปันผลมาลงทุนใหม่
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22

23
24

25
26

27

21.3 หุ้ นสามัญที่ออกเนื่ องจากการแปลงตราสารหนี้เป็ นหุ้ นสามัญ ต้ องนํามารวมคํานวณ
นับจากวันที่กจิ การหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้ างจ่าย
21.4 หุ้นสามัญที่ออกเพื่ อชําระดอกเบี้ยหรื อเงินต้ นของเครื่ องมือทางการเงินอื่น ต้ องนํามา
รวมคํานวณนับจากวันที่กจิ การหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้ างจ่าย
21.5 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อชําระหนี้สนิ ของกิจการ ต้ องนํามารวมคํานวณนับจากวันที่ชาํ ระหนี้
21.6 หุ้ นสามัญที่ออกเพื่ อเป็ นสิ่งตอบแทนในการได้ มาซึ่ งสินทรัพย์ท่ีนอกเหนื อจากเงินสด
ต้ องนํามารวมคํานวณ ณ วันที่รับรู้การได้ มาของสินทรัพย์ และ
21.7 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อแลกกับบริการที่กจิ การได้ รับ ต้ องนํามารวมคํานวณ ณ วันที่กิจการ
ได้ รับบริการ
วันที่กิจการเริ่ มนําหุ้ นสามัญมารวมคํานวณต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุ ไว้ ใน
การออกหุ้ นนั้นๆ ดังนั้น กิจการต้ องนําเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้ นสามัญมา
พิจารณาประกอบการคํานวณอย่างเหมาะสม
กิจการต้ องนําหุ้นสามัญที่ออกเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสําหรั บการรวมธุรกิจมา
รวมในการคํานวณจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักนับจากวันที่ซ้ ือธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเป็ น
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมกํา ไรและขาดทุ น ของผู้ ถู ก ซื้ อในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จของตนนั บ จากวั น ที่
ซื้อธุรกิจเป็ นต้ นไป
กิจการต้ องนําหุ้นสามัญที่ต้องออกเมื่อมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวม
คํานวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่วันที่ในสัญญา
กิจ การต้ อ งถือ ว่ า หุ้ น สามั ญ ที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่ อ นไขเป็ นหุ้ น ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น และนํา หุ้ น
ดังกล่ าวมารวมคํานวณเพื่ อหากําไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่วันที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่
ระบุไว้ (เช่ น เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้น) หุ้นที่ต้องออกตามเงื่อนไขของเวลาไม่ถือเป็ นหุ้นที่อาจต้ อง
ออกตามเงื่อ นไข เนื่ องจากข้ อ กําหนดของเวลาถือ ว่ า มีความแน่ น อน แต่ ห้ ุ น สามั ญ ที่ถือ โดย
ผู้ถือหุ้นซึ่งกิจการอาจได้ รับคืน (เช่ น จากการเรียกคืน) ไม่ถือเป็ นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และไม่ต้องนํามา
รวมในการคํานวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กจิ การไม่สามารถเรียกคืนได้ อกี
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องปรับปรุงจํ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ าง
งวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ทุ กงวดที่นําเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของจํ า นวนหุ้น สามัญ ซึ่ ง ไม่ ทํ า ให้ท รัพ ยากรของกิ จ การเปลี่ย นแปลงไป ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง
การแปลงสภาพตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญให้เป็ นหุน้ สามัญ
กิจการอาจออกหุ้ นสามัญเพิ่ ม หรื อ จํานวนหุ้ นสามัญที่ถือ โดยผู้ ถื อหุ้ นอาจลดลงโดยไม่ ทาํ ให้
ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น
27.1 การให้ ห้ ุนปันผลหรือการให้ ห้ ุนโบนัส
27.2 การให้ โบนัสแฝงอยู่กับการออกหุ้ น เช่ น โบนัสที่แฝงอยู่กับการให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่
27.3 การแตกหุ้น และ
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27.4 การรวมหุ้น
ในการให้ ห้ ุนปันผลหรือการให้ ห้ ุนโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิ มโดยกิจ การไม่ ได้ รั บสิ่งตอบแทนเพิ่ มเติม ดังนั้ น จํานวนหุ้ น สามัญ ที่ถือ โดยผู้ถือ หุ้ น จะมี
จํานวนเพิ่ มขึ้นโดยที่ทรั พยากรของกิจการไม่เพิ่ มขึ้น ให้ กิจการปรั บปรุงจํานวนหุ้ นสามัญที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่ าวตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ น
เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่ าวได้ เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่ มต้ นของงวดแรกสุดที่นําเสนอ ตัวอย่างเช่ น
ในกรณี ท่ีกิจ การออกหุ้ น โบนั ส ในสัดส่วนหนึ่ งหุ้ น เดิมต่ อ สองหุ้ น ใหม่ กิจ การต้ อ งนํา จํา นวน
หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ ายหุ้ นปั นผลคูณด้ วยสาม เพื่ อหาจํานวนรวมใหม่ของหุ้ น
สามัญทั้งหมด หรือคูณด้ วยสองเพื่อหาจํานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น
โดยปกติ การรวมหุ้ น จะทํา ให้ จํานวนหุ้ นสามัญ ที่ถือ โดยผู้ ถือ หุ้ น ลดลง โดยที่ทรั พ ยากรของ
กิจการไม่ ลดลง อย่ างไรก็ตาม หากผลกระทบในภาพรวมคือมีการซื้อหุ้ นคืนที่มูลค่ ายุ ติธรรม
การลดลงของหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นจะเป็ นผลมาจากการลดลงของทรั พยากรของกิจการ
ตัวอย่า งกรณีการรวมหุ้ น ร่ วมกับการจ่ ายเงินปั น ผลพิ เศษ จํานวนหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ น
ถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักสําหรั บ งวดที่รายการดังกล่ าวเกิดขึ้น จะต้ องปรั บปรุงด้ วยการลดลงของ
จํานวนหุ้นสามัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
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กิจการต้องคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ใหญ่ และกํ าไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานต่ อเนื่อ งที่เ ป็ นของผูถ้ ือ หุน้ ดังกล่า ว
(หากได้แสดงไว้)
ในการคํ า นวณกํ าไรต่ อ หุ้นปรับลด กิจการต้อ งปรับปรุงกํา ไรหรื อ ขาดทุ นที่เ ป็ นของผู ถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ และจํ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ด้วยผลกระทบของตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั้งหมด
วัตถุประสงค์ของการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการคํานวณกําไร
ต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐาน กล่ า วคื อ เพื่ อวั ด มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เสี ย ของหุ้ นสามั ญ แต่ ล ะหุ้ นจาก
ผลการดําเนิ นงานของกิจการ โดยคํานึงถึงผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ
ปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ดังนั้น
32.1 กําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะเพิ่มขึ้นด้ วยจํานวนเงินปั นผล
และดอกเบี้ ย (สุท ธิจ ากภาษีเ งิน ได้ ) ที่รับ รู้ ใ นระหว่า งงวด เฉพาะส่ว นที่เ ป็ น ของ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญปรั บลด และปรับปรุงด้ วยการเปลี่ยนแปลงอื่นของ
รายได้ ห รื อ ค่า ใช้ จ่ า ยที่เ ป็ น ผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ น
หุ้ นสามัญปรั บลด และ
32.2 จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นด้ วยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของหุ้ น สามั ญ ที่ ต้ อ งออกเพิ่ ม โดยสมมติ ว่ า ตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ น
หุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดได้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
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33

34

35

36

กําไร
ในการคํ า นวณกํ า ไรต่ อ หุ้นปรับลด กิ จการต้อ งปรับปรุ งกํา ไรหรื อ ขาดทุ นที่เ ป็ นของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ (ดู วิธีคํานวณในย่อหน้าที่ 12) ด้วยจํ านวนสุทธิจากภาษีเงินได้
ของทุกรายการต่อไปนี้
33.1 เงินปั นผลหรือรายการอื่นที่เกีย่ วข้องกับตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ซึ่ ง นํ า ไปหัก กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ ป็ นของผู ถ้ ื อ หุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ใหญ่ ตามวิ ธี
คํานวณในย่อหน้าที่ 12
33.2 ดอกเบี้ ยที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดที่กิจการรับรูใ้ น
ระหว่างงวด และ
33.3 การเปลี่ย นแปลงอื่ น ของรายได้ห รื อ ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ ป็ นผลมาจากการแปลงสภาพ
ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ภายหลั งจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญให้ เป็ นหุ้ นสามัญ รายการ
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 33.1 ถึง 33.3 จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้ นสามัญใหม่
ยังได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่อีกด้ วย ดังนั้น
กําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ซึ่งคํานวณตามวิธีท่กี าํ หนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 12 จึงต้ องถูกปรั บปรุงด้ วยรายการตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 33.1 ถึง 33.3 และ
ภาษีท่เี กี่ยวข้ อง ทั้งนี้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ รวมถึงต้ นทุน
ในการทํา รายการ และส่วนลดซึ่ งบั น ทึก ตามวิ ธีอัต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง (ดู ย่อ หน้ า ที่ 9 ของ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรับรู แ้ ละการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))
การแปลงสภาพตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ อาจทํา ให้ เกิ ด ผลกระทบที่ ต ามมา
ต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย ตัวอย่างเช่น การลดลงของดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
ตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามัญ เป็ นผลให้ ก าํ ไรสําหรั บงวดเพิ่ มขึ้นหรื อขาดทุ นสําหรั บงวดลดลง
ซึ่งอาจทําให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับส่วนแบ่งกําไรที่ให้ พนักงานตามโครงการผลประโยชน์ ประเภท
ที่ไม่ ข้ ึ นอยู่ กั บดุ ลยพิ นิ จของกิ จการ มี มู ลค่ าเพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ นในการคํานวณกําไรต่ อหุ้ นปรั บลด
กิ จ การต้ องปรั บ ปรุ ง กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ ป็ นของผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่ ด้ วย
การเปลี่ยนแปลงในรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย
จํ านวนหุน้
จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ใ ช้ใ นการคํ า นวณกํ า ไรต่ อ หุ้น ปรับ ลดคื อ จํ า นวนหุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนักที่คํานวณตามย่อหน้าที่ 19 และ 26 บวกด้วยจํ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
หุน้ สามัญที่กิจการต้องออกเพือ่ รองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ กิจการต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ได้แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด เว้นแต่ จะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
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หุน้ สามัญในระหว่างงวดนั้น จึ งให้สมมติว่าการแปลงสภาพหุน้ เกิดขึ้ น ณ วันที่ออกตราสารที่
อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญดังกล่าว
กิจการต้ องพิจารณาจํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรั บลดแยกจากกันในแต่ละงวด
ที่นําเสนอ หมายความว่ า จํานวนตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามัญปรั บลดที่รวมอยู่ในงวด
ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันสิ้นงวดไม่ใช่จาํ นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
ปรับลดที่ใช้ คาํ นวณในงวดระหว่างกาลแต่ละงวด
ให้ กิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญมาถ่ วงนํ้าหนักตามสัดส่วนของเวลาที่ตราสาร
ดังกล่ า วถือโดยผู้ ถือ หุ้ น ให้ กิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามัญที่มีก ารยกเลิ กหรื อ
หมดอายุในระหว่างงวดมารวมคํานวณเพื่อหากําไรต่อหุ้นปรับลดเฉพาะช่วงเวลาที่ตราสารที่อาจ
เปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ นั้ น ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง นั้ น ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ ซึ่ ง ได้
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญในระหว่างงวด จะนํามารวมคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดตั้งแต่ต้นงวด
จนถึงวันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแล้ ว กิจการต้ องนําจํานวนหุ้ นสามัญ
ที่เกิดจากการแปลงสภาพมารวมคํานวณเพื่อหาทั้งกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด
จํานวนหุ้นสามัญที่กิจการต้ องออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญปรับลด
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญแต่ละชนิด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกว่ า
1 วิธี กิจการต้ องคํานวณหาจํานวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่ อรองรั บการแปลงสภาพ โดยใช้ อัตรา
การแปลงสภาพหรื อราคาตามสิ ทธิท่ี จะให้ ประโยชน์ สูงสุดแก่ ผ้ ู ถื อตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น
หุ้นสามัญ
บริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม อาจออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่บุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือกว่ า
ผู้ได้ รับการลงทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม หรื อเป็ นหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มี
การควบคุ มร่ ว มหรื อ มีอิทธิพ ลอย่ า งมีนั ยสํา คัญ เหนื อ กว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น (กิจ การที่เสนอ
รายงาน) หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญของบริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า หรื อ บริ ษัทร่ วม
มีผลต่อการปรั บลดกําไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐานของกิจการที่เสนอรายงาน ให้ กิจการที่เสนอรายงาน
นําตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคํานวณเพื่อหากําไรต่อหุ้นปรับลดด้ วย
ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญจะมีผลในการปรับลดกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานก็ต่อเมื่อ
การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญทําให้กําไรต่อหุน้
จากการดําเนินงานต่อเนือ่ งลดลง หรือทําให้ขาดทุนต่อหุน้ จากการดําเนินงานต่อเนือ่ งเพิม่ ขึ้ น
กิจการใช้ กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องที่เป็ นของบริษัทใหญ่ เป็ นเครื่องบ่ งชี้ว่า
ตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามัญ มีผลทํา ให้ ก าํ ไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานปรั บ ลดลงหรื อ เพิ่ มขึ้น
กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่ อเนื่องที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่จะถูกปรับปรุงตามย่อหน้ า
ที่ 12 และไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
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ตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ จะเป็ นการปรั บ เพิ่ มเมื่ อการแปลงสภาพตราสารที่อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ เป็ นหุ้นสามัญมีผลทําให้ กาํ ไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
หรื อทําให้ ขาดทุ นต่ อหุ้ นจากการดําเนินงานต่อเนื่องลดลง ในการคํานวณกําไรต่ อหุ้ นปรั บลด
ไม่ ใ ห้ ส มมติ ว่ า มี ก ารแปลงสภาพ การใช้ สิท ธิ หรื อ การออกตราสารอื่ น ของตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญซึ่งมีผลทําให้ กาํ ไรต่อหุ้นปรับเพิ่ม
ในการพิจารณาว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญมีผลทําให้ กาํ ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง
หรื อ เพิ่ ม ขึ้น กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามัญ ที่อ อกแต่ ละครั้ งหรื อ
แต่ละชุดแยกจากกันแทนที่จะนํามาพิจารณารวมกัน ลําดับของการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญมารวมในการคํานวณอาจมีผลต่อการปรับลดของกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐานมีการปรั บลดมากที่สุด ให้ กิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ
ที่ออกแต่ละครั้ง หรือแต่ละชุดมารวมคํานวณตามลําดับ เริ่มตั้งแต่ชุดที่มีผลปรับลดกําไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานมากที่สุดไปจนถึงน้ อยที่สุด เช่น ให้ นาํ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรับลดที่มี
“กําไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพิ่มขึ้น” ตํ่าที่สุด ไปรวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดก่อนหุ้นที่มี
“กําไรต่ อหุ้ นของหุ้ นที่เพิ่ มขึ้น” สูงกว่ า โดยปกติสิทธิเลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิจะรวมใน
การคํานวณเป็ นลําดับแรก เนื่องจากไม่กระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคํานวณ
สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า
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ในการคํานวณกําไรต่ อหุน้ ปรับลด กิจการต้องสมมติว่าผูถ้ ือจะใช้สิทธิ เลือก และใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ปรับลดของกิ จการ โดยถือ เสมือ นว่ า สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รบั จากตราสาร
เหล่านั้นเป็ นสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ สามัญในราคาตลาดถัวเฉลีย่ ในระหว่างงวด
ส่วนต่างระหว่างจํ านวนหุน้ สามัญทั้งสิ้ นที่กิจการได้ออก กับจํ านวนหุน้ สามัญที่กิจการจะต้อง
ออกในราคาตลาดถัว เฉลี่ย ในระหว่ า งงวดตามข้อ สมมติ ข า้ งต้นต้อ งถือ ว่ า เป็ นการออก
หุน้ สามัญเพิม่ เติมโดยมิได้รบั สิง่ ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลทําให้ กาํ ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก
และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ทาํ ให้ กิจการต้ องออกหุ้นสามัญในราคาที่ต่าํ กว่าราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวดของหุ้ นนั้น จํานวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด
ของหุ้ น สามัญหั กด้ วยราคาที่อ อก ดังนั้ น ในการคํานวณกําไรต่ อหุ้ นปรั บลด ให้ ถือเสมือนว่ า
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญประกอบด้ วยทั้งสองสัญญาต่อไปนี้
46.1 สัญญาที่ทาํ ให้ กจิ การต้ องออกหุ้นสามัญจํานวนหนึ่งในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด
ให้ สมมติว่ า ราคาตลาดของหุ้ นสามัญดังกล่ า วเป็ นราคาที่ยุติธรรมและไม่ ทาํ ให้ ก าํ ไร
ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานปรั บ เพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลง กิจ การจึ ง ไม่ นํา หุ้ น สามั ญ ดั งกล่ า วมารวม
คํานวณเพื่อหากําไรต่อหุ้นปรับลด
46.2 สัญ ญาที่ทาํ ให้ กิจ การต้ อ งออกหุ้ น สามั ญ ที่เ หลื อ โดยไม่ ได้ รั บ สิ่ง ตอบแทน การออก
หุ้นสามัญดังกล่ าวไม่ ทาํ ให้ กิจการได้ รับสิ่งตอบแทน และไม่ มีผลกระทบต่อกําไรหรื อ
ขาดทุ นที่เ ป็ นของหุ้ น สามัญ ที่ถือ โดยผู้ ถือ หุ้ น ดังนั้ น หุ้ น ที่เพิ่ มขึ้นจึ งมี ผลทํา ให้ ก าํ ไร
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ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง ให้ กิจการนําจํานวนหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคํานวณเพื่อ
หากําไรต่อหุ้นปรับลด
สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลทําให้ กาํ ไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐานปรั บลดลงต่อเมื่อราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวดของหุ้นสามัญสูงกว่าราคาใช้ สิทธิของสิทธิหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(เรี ยกว่ า “เกิดประโยชน์เมื่อใช้ สิทธิ”) กิจการไม่ต้องปรั บปรุ งย้ อนหลั งกําไรต่ อหุ้ นที่แสดงไว้
ในอดีตเพื่อให้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นสามัญ
สํา หรั บ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น และข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์อ่ื น ที่ถื อ ปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ราคาที่อ อกตามที่ก ล่ า วถึงในย่ อ หน้ า ที่ 46 และราคาใช้ สิทธิตามที่ก ล่ าวถึง
ในย่ อหน้ าที่ 47 ต้ องรวมมู ลค่ ายุ ติ ธรรม (วั ดมู ลค่ าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 2
(ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ของสินค้ าหรื อ
บริการที่ให้ แก่กจิ การในอนาคต ภายใต้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นหรือข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ัน
สิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงานที่ระบุเงื่อนไขที่แน่นอนในการใช้ สิทธิหรือสามารถระบุเงื่อนไขในการใช้
สิทธิได้ และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิของพนักงานถือเป็ นสิทธิเลือกในการคํานวณกําไรต่อหุ้ น
ปรั บลดแม้ ว่า ยังมีความไม่ แน่ น อนในการใช้ สิทธิ สิทธิซ้ ือ หุ้ น และหุ้ น สามัญที่ยังไม่ ได้ ใช้ สิทธิ
เหล่ า นั้น ถือ ว่ า มีอ ยู่ ต้ังแต่ วัน ที่ให้ สิทธิ สิทธิซ้ ื อหุ้ นของพนัก งานที่ข้ ึน อยู่ กับ ผลการดํา เนิ นงาน
ถือเป็ นหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข เนื่องจากการออกหุ้ นยังมีความไม่แน่ นอนเพราะ
ต้ องขึ้นอยู่กบั การบรรลุเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กาํ หนด
ตราสารแปลงสภาพ
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การปรับลดที่เป็ นผลมาจากตราสารแปลงสภาพต้ องสะท้ อนอยู่ในกําไรต่อหุ้นปรับลดตามที่ระบุ
ในย่อหน้ าที่ 33 และ 36
หุ้ น บุ ริ มสิทธิแปลงสภาพจะมี ผลให้ มีก ารปรั บเพิ่ ม หากจํา นวนเงิน ปั นผลต่อ หุ้ นสูงกว่ า กํา ไร
ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐาน ทั้ง นี้ เงิ น ปั น ผลต่ อ หุ้ น ต้ อ งเป็ นเงิ น ปั น ผลของหุ้ น บุ ริ ม สิท ธิ แ ปลงสภาพ
ที่ประกาศจ่ าย หรื อสะสมสําหรั บงวดบั ญชีน้ันหารด้ วยจํานวนหุ้ นสามัญที่ต้องออกเพื่ อรองรั บ
การแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ในทํานองเดียวกัน ตราสารหนี้แปลงสภาพมีผลทําให้
มีการปรับเพิ่มเมื่อดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากภาษีและรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกว่ากําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
การไถ่ถอนหรือการจูงใจให้ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อหุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภาพที่มีอยู่ ก่อนซึ่ งถือโดยผู้ ถือหุ้ นเพี ยงบางส่วน ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องกระจาย
สิ่งตอบแทนส่วนเกินตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 17 ไปยังหุ้ นที่ถูกไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพ ทั้งนี้
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพิ จ ารณาว่ า หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ท่ี ยั ง คงเหลื อ อยู่ ท่ี ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ นมี ผ ล
ในการปรับลดหรือไม่ กิจการต้ องแยกพิจารณาหุ้นที่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพออกจากหุ้นที่
ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ
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หุน้ ทีอ่ าจต้องออกตามเงือ่ นไข
52

53

54

55

56

เช่นเดียวกับการคํานวณกําไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐาน กิจการต้ องถือว่ าหุ้ นสามัญที่อาจต้ องออกตาม
เงื่อนไขเป็ นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และรวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดหากเข้ าข่ายตาม
เงื่อนไขที่ก าํ หนดไว้ (เช่ น เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้น) โดยถือว่ าหุ้ นที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่อนไขได้
รวมอยู่ต้งั แต่วันเริ่มต้ นของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจต้ องออกหุ้นตามเงื่อนไขได้ มีข้ ึนหลังจาก
วั น ต้ น งวด ให้ นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ในสัญ ญาดังกล่ า ว) แต่ หากยัง ไม่ เข้ า ข่ า ยตามเงื่ อ นไขที่ก าํ หนด
จํานวนหุ้ นที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดจะเป็ นจํานวน
หุ้ น ที่อ าจต้ อ งออกโดยถื อ เสมื อ นว่ า วั น สิ้น งวดนั้ น เป็ นวั น สิ้น สุด ของระยะเวลาตามเงื่ อ นไข
ไม่อนุ ญาตให้ กิจการปรั บปรุ งย้ อนหลังหากช่ วงเวลาตามเงื่อนไขสิ้นสุดลงแล้ วแต่ยังไม่เข้ าข่าย
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
ในกรณีท่เี งื่อนไขในการออกหุ้ นกําหนดว่ากิจการต้ องมีผลกําไรหรือรักษาระดับของผลกําไรให้
ได้ ตามจํานวนที่กาํ หนดในช่ วงระยะเวลาหนึ่ง หากกิจการมีผลกําไรในงวดบัญชีเข้ าข่ายเงื่อนไข
ที่กาํ หนด แต่ยังคงต้ องรั กษาระดับของผลกําไรนั้นในงวดบัญชีถัดไป การคํานวณกําไรต่ อหุ้ น
ปรับลดให้ ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญส่วนที่ออกเพิ่มเป็ นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหากมีผลกระทบ
ทํา ให้ เ กิดการปรั บ ลด ในกรณี ดังกล่ า ว ให้ กิจ การคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดโดยใช้ จํา นวน
หุ้นสามัญที่ต้องออก โดยสมมติว่าผลกําไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้ นเป็ นผลกําไรของ
งวดบัญชีสุดท้ ายของระยะเวลาตามเงื่อนไข เนื่องจากผลกําไรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตจึง
ไม่ให้ รวมหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขในการคํานวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจนกว่าจะถึง
วันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กาํ หนดไว้ ได้
จํานวนหุ้ นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กับราคาตลาดในอนาคตของหุ้ นสามัญ
ในกรณีดังกล่าวหากมีผลกระทบทําให้ เกิดการปรับลด ให้ กิจการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดโดย
ใช้ จาํ นวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยถือเสมือนว่าราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็ น
ราคาตลาดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ข้ ึนอยู่กับราคาตลาดถัวเฉลี่ ยของ
ระยะเวลาที่เกินกว่าสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้ กิจการใช้ ราคาถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผ่านมา
เนื่องจากราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ในอนาคตจึงไม่ให้ รวมหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตาม
เงื่อนไขในการคํานวณกําไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานจนกว่ าจะถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไข
เพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กาํ หนดไว้ ได้
จํานวนหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กบั กําไรในอนาคตและราคาในอนาคตของ
หุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว จํานวนหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดจะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขทั้งสองประการ ได้ แก่ กําไรจนถึงปั จจุ บัน และราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ไม่ ให้ ร วมหุ้ น สามั ญ ที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่อ นไขในการคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด
เว้ นแต่จะเข้ าข่ายเงื่อนไขทั้งสองประการ
ในกรณีท่จี าํ นวนหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากกําไร
หรือราคาตลาด (เช่น จํานวนการเปิ ดร้ านค้ า หรือสาขาย่อย) กิจการต้ องสมมติว่าสถานะต่างๆ
ในปั จจุบันที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ จะยังคงอยู่เหมือนเดิมจนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่
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กําหนดไว้ ตามเงื่อนไข และกิจการต้ องคํานวณกําไรต่อหุ้นปรั บลดโดยรวมหุ้ นสามัญที่อาจต้ อง
ออกตามสถานะที่กจิ การเป็ นอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในสัญญา
ที่อาจต้ องออกหุ้นตามเงื่อนไข เช่น ตราสารแปลงสภาพที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข) จะรวมอยู่
ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้
57.1 ให้ กจิ การพิจารณาว่าจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ไว้ หรือไม่ โดยใช้ ข้อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 52 ถึง 56 เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว
และ
57.2 หากตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ ดั งกล่ า วต้ อ งรวมอยู่ ใ นกํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด
ให้ กจิ การกําหนดผลกระทบในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้ ข้อกําหนดในเรื่อง
สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามย่อหน้ าที่ 45 ถึง 48 เรื่องตราสารแปลงสภาพ
ตามย่ อ หน้ าที่ 49 ถึ ง 51 เรื่ องสั ญ ญาที่ อ าจจ่ า ยชํ า ระด้ ว ยหุ้ นสามั ญ หรื อ เงิ น สด
ตามย่อหน้ าที่ 58 ถึง 61 หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดจะไม่มีการสมมติว่ามีการใช้ สิทธิหรือการแปลงสภาพ
เว้ น แต่ เ ป็ นการใช้ สิ ท ธิ ห รื อ การแปลงสภาพของตราสารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ตราสารที่ อ าจ
เปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือตราสารนั้ นโดยไม่ สมมติว่าเกิดตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น
หุ้นสามัญที่อาจออกตามเงื่อนไข
สัญญาทีอ่ าจจ่ายชําระด้วยหุน้ สามัญหรือเงินสด
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เมื่อกิ จ การออกสัญ ญาที่กิจการมีสิ ท ธิ เ ลือ กที่จะจ่ า ยชํ า ระด้ว ยหุ้น สามัญ หรื อ เงิน สดก็ไ ด้
กิจการต้องถือเสมือนว่าจะมีการจ่ ายชําระด้วยหุน้ สามัญ และกิจการต้องรวมผลของตราสาร
ที่อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้นสามัญ ในการคํ านวณกํา ไรต่ อ หุ้นปรับลด หากการออกหุ้นส่ งผลให้
เกิดการปรับลด
หากกิจการได้ แสดงสัญญาดังกล่าวในทางบัญชีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือเป็ นองค์ประกอบ
ของส่ ว นของเจ้ าของ และองค์ ป ระกอบของหนี้ สิ น กิ จ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง ตั ว ตั้ ง สํา หรั บ
การเปลี่ ยนแปลงของกําไรหรื อขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่ างงวดหากจัดประเภทของสัญญา
ดังกล่ าวเป็ นตราสารทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคล้ ายคลึงกับรายการปรั บปรุงที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 33
หากสิ ท ธิ เ ลื อ กที่จะจ่ า ยชํ า ระด้ว ยหุ้น สามัญ หรื อ เงิ นสดเป็ นของผู ถ้ ือ สัญ ญา กิ จการต้อ ง
คํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด รายการที่มีผลปรับลดมากกว่าระหว่างการจ่ ายชําระด้วยเงินสด
และการจ่ ายชําระด้วยหุน้ สามัญจะถูกใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด
ตัวอย่ า งของสัญ ญาที่อ าจจ่ ายชําระด้ ว ยหุ้ น สามัญ หรื อ เงิน สด ได้ แ ก่ ตราสารหนี้ ที่ให้ สิทธิแ ก่
กิจการโดยไม่ มีข้อจํากัดในการจ่ ายชําระเงินต้ นเมื่อครบกําหนดด้ วยเงินสดหรื อหุ้ นสามัญของ
กิจการ และอีกตัวอย่างหนึ่ง ได้ แก่ สิทธิเลือกขายที่กิจ การเป็ นผู้ อ อกซึ่ งให้ ทางเลื อกแก่ผ้ ู ถือ
ในการจ่ายชําระด้ วยหุ้นสามัญหรือเงินสด
16

สิทธิเลือกทีก่ ิจการซื้อมา
62

สัญญาที่เป็ นสิทธิเลือกขายที่กิจการซื้อมา และสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา (ได้ แก่ สิทธิท่ถี ือโดย
กิจการบนหุ้นสามัญของกิจการเอง) จะไม่รวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้ นปรั บลด เนื่องจาก
การรวมรายการดังกล่าวจะมีผลให้ เป็ นการปรับเพิ่ม สิทธิเลือกขายจะมีการใช้ สิทธิในกรณีท่รี าคา
ใช้ สิทธิสูงกว่ าราคาตลาดเท่านั้น และสิทธิเลือกซื้อจะมีการใช้ สิทธิในกรณีท่ีราคาใช้ สิทธิต่าํ กว่า
ราคาตลาดเท่านั้น
สิทธิเลือกขายทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

63

สัญญาที่กําหนดให้กิจการต้องซื้ อคืนหุน้ ของกิจการ เช่น 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
การคํ า นวณกํ า ไรต่ อ หุ้นปรับลด หากสัญ ญานั้นเกิดประโยชน์เมื่อ ใช้สิ ทธิ ใ นระหว่ า งงวด
(ราคาใช้สิท ธิ หรือราคาที่ตอ้ งมีการจ่ ายชํ าระสู งกว่ าราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวด)
กิจการต้องคํานวณผลปรับลดทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีม่ ีต่อกําไรต่อหุน้ ดังนี้
63.1 กิ จการต้องถื อเสมื อนว่ าได้มี การออกหุ้นสามัญ (ในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวด)
ตั้ งแต่ ต ้ น งวดอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง เงิ น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถปฏิ บ ั ติ
ตามสัญญาได้
63.2 กิ จการต้อ งถือ เสมื อ นว่ าเงิน ที่ไ ด้รบั จากการออกหุ้นนั้นได้นํา ไปใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ
ตามสัญญา (นําไปใช้ซื้อหุน้ สามัญคืน) และ
63.3 หุ้น สามัญ ส่ ว นเพิ่ม (ผลต่ า งระหว่ า งจํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ถือ เสมื อ นว่ า มี ก ารออก
กับจํ านวนหุน้ สามัญที่ได้รบั จากการปฏิ บตั ิตามสัญญา) ต้องรวมอยู่ในการคํานวณ
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

การปรับงบการเงินย้อนหลัง
64

หากจํ า นวนหุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ถือ โดยผู ถ้ ือ หุ้น เพิ่ม ขึ้ น
เนือ่ งจากการให้หนุ้ ปั นผล การให้หนุ้ โบนัส หรือการแตกหุน้ หรือลดลงเนือ่ งจากการรวมหุน้
กิ จ การต้อ งปรับ ปรุ ง การคํ า นวณกํ า ไรต่ อ หุ้น ขั้น พื้ นฐานและกํ า ไรต่ อ หุ้นปรับ ลดสํ า หรับ
ทุ ก งวดที่ แ สดงในงบการเงิ น ย้อ นหลัง หากการเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ นภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน แต่ ก่อนที่กิจการจะอนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน กิจการต้องคํา นวณ
กําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อหุน้ ปรับลดสําหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใช้
จํ านวนหุน้ ใหม่ และต้องเปิ ดเผยข้อเท็ จจริงที่ว่ากําไรต่ อ หุน้ เหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็ นถึง
การเปลี่ยนแปลงในจํ านวนหุน้ ดังกล่าว นอกจากนี้ กิจการต้องปรับกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
และกํ า ไรต่ อ หุ้นปรับ ลดสํ า หรับงบการเงิ นทุ กงวดที่นํา เสนอด้ว ยรายการผลกระทบจาก
ข้อผิดพลาดที่สําคัญ และการปรับปรุงอันเป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ทีบ่ นั ทึกด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลัง
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ไม่ให้ กจิ การปรับกําไรต่อหุ้นปรับลดย้ อนหลังสําหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีท่มี ี
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ ในการคํานวณกําไรต่อหุ้ น หรือการแปลงสภาพตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญไปเป็ นหุ้นสามัญ

การแสดงรายการ
66

67

67ก

68

68ก

69

กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับงวดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สํ าหรับกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่ อเนือ่ งที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริษทั ใหญ่ และสํ าหรับกําไรหรื อขาดทุ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ โดยแยก
ตามประเภทของหุ้นสามัญ ที่มีสิทธิ แตกต่ างกันในส่ ว นแบ่งกําไรสําหรับงวด กิจการต้อ ง
แสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดในงบการเงินอย่างเด่นชัดและเท่าเทียม
กันทุกงวด
ให้ กิจการแสดงกําไรต่อหุ้ นทุกงวดที่ได้ นาํ เสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดงกําไร
ต่อหุ้นปรับลดในงวดใดงวดหนึ่ง กิจการต้ องแสดงกําไรต่อหุ้นปรับลดในทุกงวดที่นาํ เสนอด้ วย
แม้ ว่ า กํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดจะมี จํา นวนเท่า กับ กํา ไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานก็ต าม หากกํา ไรต่ อ หุ้ น
ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อ หุ้ นปรั บลดมีจํานวนเท่ากัน กิจการสามารถแสดงกําไรต่อ หุ้ นทั้งคู่ใน
บรรทัดเดียวกันของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หากกิจการนําเสนอส่วนประกอบของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
ตามที่แ สดงไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 10ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการแสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไร
ต่อหุ้นปรับลดตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 66 และ 67 ในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
ดังกล่าว
กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ย กเลิก ต้อ งเปิ ดเผยจํ า นวนกํา ไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐานและกํ าไรต่ อหุ้นปรับลดสํ าหรับการดํ าเนิ นงานที่ ยกเลิ กในงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หากกิจการนําเสนอส่วนประกอบของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
ตามที่ แ สดงไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการแสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและ
กํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดสํา หรั บ การดํา เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ตามที่ ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 68 ใน
งบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากดังกล่าวหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กิ จการต้อ งแสดงกํ า ไรต่ อ หุ้น ขั้นพื้ นฐานและกํ า ไรต่ อ หุ้นปรับลด แม้ว่ า จํ า นวนดังกล่ า ว
จะติดลบ (ขาดทุนต่อหุน้ ) ก็ตาม
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การเปิ ดเผยข้อมูล
70

71

72

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
70.1 จํ านวนที่ใช้เป็ นตัวตั้งในการคํานวณกําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อหุน้ ปรับลด
และการกระทบยอดจํ านวนดังกล่าวให้เป็ นกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษ ทั ใหญ่ สํ าหรับงวด การกระทบยอดดังกล่ าวจะต้องแยกผลกระทบของตราสาร
แต่ละประเภททีม่ ีผลกระทบต่อกําไรต่อหุน้
70.2 จํ า นวนหุ้นสามัญ ถัว เฉลี่ย ถ่ว งนํ้าหนัก ที่ใ ช้เ ป็ นตัว หารในการคํ า นวณกําไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐาน และกํา ไรต่ อ หุ้นปรับลด และการกระทบยอดระหว่ างกันของจํ า นวน
หุ้น สามัญ ดัง กล่ า ว การกระทบยอดดัง กล่ า วจะต้อ งแยกผลกระทบของตราสาร
แต่ละประเภททีม่ ีผลกระทบต่อกําไรต่อหุน้
70.3 ตราสาร (รวมทั้ง หุ้น ที่ อ าจต้อ งออกตามเงื่ อ นไข) ที่ อ าจปรับ ลดกํ า ไรต่ อ หุ้น
ขั้น พื้ นฐานในอนาคต แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ นการคํ า นวณกํ า ไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด
เนือ่ งจากตราสารดังกล่าวทําให้กําไรต่อหุน้ ปรับเพิม่ ในงวดที่นาํ เสนอรายงาน
70.4 รายละเอี ย ดของรายการหุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญ
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้บ นั ทึ ก ตามย่ อ หน้า ที่ 64 ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นภายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน และอาจทํ า ให้จํานวนหุ้นสามัญ หรื อตราสารที่อาจเปลี่ย นเป็ นหุ้นสามัญ
ที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวด เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้ น
ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ตัวอย่างของรายการตามย่อหน้ าที่ 70.4 เช่น
71.1 การออกหุ้นโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด
71.2 การออกหุ้ น เพื่ อ นํา เงิ น ที่ได้ รั บไปชํา ระหนี้ หรื อ ไถ่ ถอนหุ้ นบุ ริ มสิทธิท่ีถื อ โดยผู้ ถือ หุ้ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
71.3 การไถ่ถอนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
71.4 การแปลงสภาพหรื อการใช้ สิทธิ ของตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามัญที่มีอยู่ ณ วั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเป็ นหุ้นสามัญ
71.5 การออกสิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ
71.6 การบรรลุเงื่อนไขที่ทาํ ให้ กจิ การต้ องออกหุ้นที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข
กิ จ การไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า กํา ไรต่ อ หุ้ นด้ ว ยรายการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง
รอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากรายการดังกล่ าวไม่มีผลกระทบต่อทุนที่ใช้ เพื่อทําให้ เกิดกําไร
หรือขาดทุนระหว่างงวด
เครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อให้ เกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ อาจมีเงื่อนไข
และข้ อกําหนดที่มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด
เงื่อนไขและข้ อกําหนดเหล่านี้อาจเป็ นตัวกําหนดว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญทําให้ เกิด
การปรั บ ลดหรื อ ไม่ หากรายการดั ง กล่ า วมี ผ ลทํา ให้ เ กิ ด การปรั บ ลด และเป็ นตั ว กํา หนด
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ผลกระทบที่มีต่อจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้ น และการปรับปรุงที่เป็ น
ผลสืบเนื่องต่อกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สนั บ สนุ น ให้ กิจ การเปิ ดเผยเงื่ อ นไขและข้ อ กําหนดของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน และสัญ ญาอื่น
ดั ง กล่ า ว ถ้ า มิ ไ ด้ ก ํา หนดไว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
73 หากกิ จ การต้อ งการเปิ ดเผยจํ า นวนเงิ น ต่ อ หุ้น ของรายการอื่ น เพิ่ม เติ ม จากกํ า ไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อหุน้ ปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จนอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้กําหนดไว้ กิจการต้องคํานวณจํ านวน
ต่อหุน้ ดังกล่าวโดยใช้จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่กําหนดขึ้ นตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับนี้ กิจการต้อ งเปิ ดเผยจํ านวนต่ อหุ้นขั้นพื้ นฐาน และจํ า นวนต่ อ หุน้ ปรับลด
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ส่ ว นประกอบดัง กล่ า วในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น อย่ า งเด่ น ชัด และ
เท่ า เที ย มกัน กิ จ การต้อ งระบุ เ กณฑ์ใ นการกํ า หนดตัว ตั้ง รวมทั้ง ระบุ ว่ า จํ า นวนต่ อ หุ้น
เป็ นจํ านวนก่อนภาษีหรือหลังภาษี หากส่ วนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใช้ใน
การคํานวณไม่ใช่ รายการที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละบรรทัด กิจการต้อง
แสดงการกระทบยอดระหว่ า งส่ ว นประกอบดัง กล่ า วที่ ใ ช้ก ับ รายการแต่ ล ะบรรทัด
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
73ก ย่อหน้าที่ 73 ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั กิจการทีน่ าํ เสนอจํ านวนเงินต่อหุน้ ของรายการอื่นเพิม่ เติมจาก
กํ า ไรต่ อ หุ้น ขั้น พื้ นฐานและกํ า ไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด โดยใช้ส่ ว นประกอบที่ ร ายงานอื่ น ของ
งบกําไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก นอกเหนือจากทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้กําหนดไว้

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ สนั บ สนุ น ให้ นํา ไปใช้ ก่อ นวั น ถือ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
74ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
74ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
74ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
74ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
74

74จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การยกเลิกประกาศอืน่
75
76

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุง 2557) เรื่ อ ง
กําไรต่ อหุน้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี
กําไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ก1

เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม กําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของบริษัท
ใหญ่ มาจากกําไรหรื อ ขาดทุ น ของกิจการที่นํา มาจัดทํางบการเงิน รวม หลั งจากปรั บ ปรุ งด้ วย
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การออกสิทธิ

ก2

การออกหุ้ นสามัญ ณ เวลาที่มีการใช้ สิทธิหรื อ การแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น
หุ้นสามัญมักจะไม่เป็ นการให้ โบนัสแฝง เนื่องจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
จะออกด้ วยมูลค่ายุ ติธรรม ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงตามสัดส่วนในทรั พยากรที่มีอยู่
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในการออกสิทธิ บ่อยครั้งที่ราคาใช้ สิทธิต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้ น
ดั ง นั้ น ตามที่ ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 27.2 การออกสิ ท ธิ ดั ง กล่ า วจะรวมการให้ โบนั ส แฝง
หากการออกสิทธิเป็ นการเสนอให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จํานวนหุ้ นสามัญที่ใช้ ในการคํานวณ
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดของทุกงวดก่อนที่จะมีการออกสิทธิ คือจํานวนหุ้น
สามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพิ่ม คูณด้ วยอัตราส่วนดังนี้
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทันทีก่อนการใช้ สทิ ธิ
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลักการใช้ สิทธิ
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้ สิทธิ คํานวณโดยการบวกมูลค่ายุติธรรมรวมของหุ้น
ทัน ทีก่ อ นการใช้ สิ ท ธิ ด้ ว ยเงิ น ที่ไ ด้ รั บ จากการใช้ สิท ธิ หารด้ ว ยจํา นวนหุ้ น ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น
หลังการใช้ สิทธิ หากสิทธิดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดแยกต่างหากจากหุ้นของกิจการก่อนวัน
ที่มีการใช้ สิทธิ มู ลค่ ายุ ติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่า คือ มูลค่า ณ เวลาปิ ดของวันสุดท้ ายที่ห้ ุ น
มีการซื้อขายพร้ อมกันกับสิทธิ
ตัวเลขทีใ่ ช้ในการบ่งชี้

ก3

เพื่อเป็ นการอธิบายวิธีปฏิบัติสาํ หรับตัวเลขที่ใช้ ในการบ่งชี้ตามย่อหน้ าที่ 42 และ 43 สมมติว่า
กิจ การมี ก ํา ไรจากการดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งที่เ ป็ นของบริ ษั ท ใหญ่ 4,800 บาท ขาดทุ น จาก
การดําเนิ นงานที่ยกเลิ กที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 7,200 บาท และขาดทุ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
2,400 บาท และกิ จ การมี ห้ ุ นสามั ญ ที่ ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น 2,000 หุ้ น และมี ต ราสารที่ อ าจ
เปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ ที่ ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ นจํ า นวน 400 หน่ ว ย กํา ไรต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐานจาก
22

การดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การเท่ า กั บ 2.40 บาท ขาดทุ น ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานจากการ
ดําเนิ น งานที่ยกเลิ ก เท่ากับ 3.60 บาทและขาดทุ นต่อหุ้ น ขั้นพื้ นฐานของกิจการเท่า กับ 1.20
บาท สมมติ ว่ า ตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ นสามัญ 400 หน่ ว ย ไม่ มีผลกระทบต่ อ กํา ไรหรื อ
ขาดทุ น ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ นสามั ญ จํา นวน 400 หน่ ว ยดั ง กล่ า ว ต้ อ งนํา มารวม
ในการคํานวณกําไรต่อหุ้ นปรั บลด เนื่องจากมีผลทําให้ กาํ ไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ลดลงเป็ น 2.00 บาท เนื่ องจากกําไรจากการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องที่ เป็ นของบริ ษั ทใหญ่ เป็ นตั วเลข
ที่ใช้ ในการบ่ งชี้ ดังนั้นกิจการต้ องรวมตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ 400 หน่วยดังกล่าว
ในการคํานวณจํานวนกําไรต่ อหุ้ น ตัวอื่น แม้ ว่าผลของการรวมรายการดั งกล่ าวทําให้ เกิดการปรั บเพิ่ ม
ของกํา ไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานที่นํา มาเปรี ย บเทียบ ซึ่ ง ก็คือ ขาดทุ น ต่ อ หุ้ น ลดลง (ขาดทุ น จาก
การดําเนินงานที่ยกเลิกลดลงเป็ น 3 บาทต่อหุ้น และขาดทุนของกิจการเป็ น 1 บาทต่อหุ้น)
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ของหุน้ สามัญ
ก4

ก5

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด ราคาตลาดถัวเฉลี่ ยของหุ้ น สามัญ ที่ถื อ
เสมือนว่ามีการออกจะคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญในระหว่างงวด ในทางทฤษฎี
ทุกรายการในตลาดของหุ้ นสามัญของกิจการต้ องนํามารวมในการกําหนดราคาตลาดถัวเฉลี่ ย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การถัวเฉลี่ยอย่างง่ายของราคารายสัปดาห์หรื อรายเดือนโดยปกติ
ถือว่าเพียงพอแล้ ว
โดยทั่วไป ราคาปิ ดของตลาดถือว่ าเพียงพอในการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ ย อย่างไรก็ตาม
ในกรณีท่ีราคาตลาดมี การขึ้นลงในช่ วงกว้ าง การถัวเฉลี่ ยของราคาสูงและราคาตํ่ามักจะเป็ น
ตัวแทนของราคาที่เหมาะสมกว่า กิจการต้ องถือปฏิบัติวิธีท่ใี ช้ ในการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ย
อย่ า งสมํ่า เสมอ เว้ น แต่ ร าคาที่คํา นวณด้ วยวิ ธีดั งกล่ า วไม่ ไ ด้ เป็ นตั วแทนของราคาอีก ต่ อ ไป
เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการที่ใช้ ราคาปิ ดของตลาดในการคํานวณ
ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย มาเป็ นเวลาหลายปี ซึ่ ง เป็ นช่ ว งที่ ร าคาตลาดค่ อ นข้ า งมี เ สถี ย รภาพ
อาจเปลี่ยนมาคํานวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาสูงและราคาตํ่าหากราคาเริ่มมีการผันผวนอย่างมาก
และราคาปิ ดของตลาดไม่สามารถเป็ นตัวแทนของราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมอีกต่อไป
สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า

ก6

ก7

สิท ธิเ ลื อ กหรื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้ อตราสารแปลงสภาพจะถู ก สมมติ ให้ มีก ารใช้ สิท ธิ
ซื้อตราสารแปลงสภาพเมื่อราคาถัวเฉลี่ยของตราสารแปลงสภาพและหุ้ นสามัญที่ต้องออกเพื่อ
รองรับการแปลงสภาพสูงกว่าราคาใช้ สิทธิของสิทธิเลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม
ไม่ ใ ห้ สมมติ ว่ า มี ก ารใช้ สิ ท ธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ที่ ถื อ โดย
บุคคลภายนอก (ถ้ ามี) ไม่ได้ ถูกสมมติว่ามีการแปลงสภาพ
สิทธิเลื อกหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิอาจอนุ ญาตหรื อกําหนดให้ มีการทําคําเสนอซื้อหนี้สินหรื อ
ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกิจการ) โดยการจ่ายชําระราคา
ใช้ สทิ ธิท้งั จํานวนหรือบางส่วน ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด สิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดง
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ก8
ก9

สิท ธิ ดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบในการปรั บ ลด หาก (1) ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ของหุ้ น สามั ญ ที่
เกี่ยวข้ องสําหรับงวดมากกว่าราคาใช้ สิทธิ หรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการทําคําเสนอซื้อ
ตํ่ากว่ าตราสารที่อาจมีการทําคําเสนอซื้อตามข้ อตกลงของสิทธิเลือกหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ
และส่วนตํ่ามูลค่าที่เกิดขึ้นส่งผลให้ ราคาใช้ สิทธิท่ีแท้ จริงตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้ นสามัญที่ต้อง
ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด ให้ สมมติว่ามีการใช้ สิทธิของสิทธิ
เลื อ กและใบสํา คั ญ แสดงสิทธิ และมี ก ารทํา คํา เสนอซื้ อหนี้ สิน หรื อ ตราสารอื่น หากการทํา
คําเสนอซื้อด้ วยเงินสดเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือสิทธิเลือกหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิมากกว่ า และ
สัญญาอนุ ญาตให้ มีการทําคําเสนอซื้อด้ วยเงินสด กิจการต้ องสมมติว่ามีการทําคําเสนอซื้อด้ วย
เงินสด ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติว่ามีการทําคําเสนอซื้อ ต้ องบวกกลับ
เป็ นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง
ให้ ใช้ วิธีปฏิบัติท่ีคล้ ายคลึงกันกับหุ้นบุริมสิทธิท่มี ีข้อกําหนดที่คล้ ายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่น
ที่มีสิทธิเ ลื อกในการแปลงสภาพที่อนุ ญ าตให้ ผ้ ู ลงทุ นสามารถจ่ ายเงิน สดเพื่ ออัตราการแปลง
สภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า
เงื่อนไขอ้ างอิงของสิทธิเลือกหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิอาจกําหนดให้ เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ
ของตราสารดังกล่ าวต้ องนําไปไถ่ถอนหนี้สินหรื อตราสารอื่นของกิจการ (หรื อของบริ ษัทใหญ่
หรือบริษัทย่อยของกิจการ) ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้ องถือเสมือนว่ามีการใช้
สิทธิเลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่ าว และเงินที่ได้ รับต้ องนําไปซื้อหนี้สินที่ราคาตลาดถัว
เฉลี่ ย ของหนี้ สิ น แทนที่ จ ะนํา ไปซื้ อหุ้ น สามั ญ อย่ า งไรก็ต าม ส่ ว นเกิน ของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การสมมติ ว่ า มี ก ารใช้ สิ ท ธิ กั บ จํา นวนเงิ น ที่ส มมติ ว่ า มี ก ารซื้ อหนี้ สิน ต้ อ งนํา มาพิ จ ารณาใน
การคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด (เช่น สมมติว่ามีการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน) ดอกเบี้ย (สุทธิจาก
ภาษี) ของหนี้สนิ ใดๆ ที่สมมติว่ามีการซื้อคืน ต้ องบวกกลับเป็ นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง
สิทธิเลือกขายทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

ก10

เพื่อเป็ นการอธิบายวิธีปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 63 สมมติว่ากิจการมีสิทธิเลือกขายหุ้ นสามัญของ
กิจการที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจํานวน 120 สิทธิ ซึ่งมีราคาใช้ สิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ
หุ้นสามัญของกิจการสําหรับงวดคือ 28 บาท ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด ให้ กิจการสมมติ
ว่ า กิ จ การได้ อ อกหุ้ น สามั ญ จํา นวน 150 หุ้ น ที่ร าคา 28 บาทต่ อ หุ้ น ณ ต้ น งวด เพื่ อ เป็ น
การปฏิบัติตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจํานวน 4,200 บาท ผลต่างระหว่างหุ้นสามัญ 150
หุ้นที่ออก และหุ้ นสามัญ 120 หุ้นที่ได้ รับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลือกขาย (หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
30 หุ้น) ต้ องนําไปบวกที่ตัวหาร ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด
ตราสารของบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม

ก11

ตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ทย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ทร่ ว ม ที่ส ามารถ
แปลงเป็ นหุ้ นสามัญของบริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่
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หรื อ ผู้ลงทุ น ที่มีก ารควบคุ มร่ ว ม หรื อมี อิทธิพลอย่า งมีนั ยสํา คัญเหนือ กว่ า ผู้ได้ รับการลงทุ น
(กิจการที่เสนอรายงาน) ต้ องรวมอยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้

ก12

ก11.1 ตราสารที่ออกโดยบริ ษัทย่ อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วม ที่ทาํ ให้ ผ้ ู ถือสามารถได้ รับ
หุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วม ต้ องรวมอยู่ในข้ อมูลการคํานวณ
กําไรต่ อหุ้ นปรั บลดของบริ ษัทย่ อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษั ทร่ วม กําไรต่ อหุ้ นเหล่ านั้ นต้ องรวม
อยู่ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นของกิจการที่เสนอรายงาน โดยอ้ างอิงจากการถือตราสาร
ของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมโดยกิจการที่เสนอรายงาน
ก11.2 กิจการต้ องนําตราสารของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมที่สามารถแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด
นอกจากนั้ น กิจ การต้ อ งนํา สิทธิเลื อ กหรื อ ใบสํา คัญ แสดงสิทธิท่ีอ อกโดยบริ ษั ทย่ อ ย
การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วมในการซื้อหุ้ นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิ จารณา
ในส่วนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานในการคํานวณ
กําไร ต่อหุ้นปรับลดรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้ นที่เกิดจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอ
รายงานซึ่ ง สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
ให้ สมมติว่าตราสารดังกล่ าวได้ มีการแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวตั้ง (กําไรหรือขาดทุนที่เป็ น
ของผู้ถือหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ ) ตามความจําเป็ นตามย่อหน้ าที่ 33 นอกจากการปรั บปรุง
ดังกล่ า วแล้ ว ตั ว ตั้ งต้ อ งถู ก ปรั บ ปรุ ง ตามการเปลี่ ยนแปลงของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ถู ก บั น ทึก
โดยกิ จ การที่ เ สนอรายงาน (เช่ น รายได้ เงิ น ปั น ผล หรื อ รายได้ ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย )
อันเนื่ องมาจากการเพิ่ มขึ้นของจํานวนหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทย่ อย การร่ วมค้ า
หรื อบริ ษัทร่ วมซึ่ งเป็ นผลมาจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคํานวณกําไร
ต่อหุ้นปรับลดไม่ได้ รับผลกระทบเนื่องจากจํานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการที่เสนอ
รายงานไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ
ตราสารทีม่ ีสิทธิร่วมในส่วนทุนและหุน้ สามัญหลายประเภท

ก13

ส่วนของเจ้ าของสําหรับบางกิจการรวมถึง
ก13.1 ตราสารที่ร่วมรับเงินปั นผลกับหุ้นสามัญตามอัตราที่กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ า (เช่น สองต่อหนึ่ง)
ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกําหนดขอบเขตสูงสุดในการร่ วมรั บเงินปั นผล (เช่ น มากจนถึง
แต่ไม่เกินจํานวนที่กาํ หนดไว้ ต่อหุ้น)
ก13.1 หุ้ น สามั ญ ประเภทที่มีก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลในอัตราที่ต่า งไปจากหุ้ น สามัญ ประเภทอื่ น
แต่ไม่มีสทิ ธิเหนือกว่า
ก14 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรั บลด ให้ สมมติว่ามีการแปลงสภาพของตราสาร
ที่อธิ บายในย่ อหน้ าที่ ก13 ซึ่ งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญได้ หากผลกระทบของการแปลงสภาพ
ทําให้ เกิดการปรับลด สําหรับตราสารที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญประเภทใดประเภท
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หนึ่งได้ กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดจะต้ องถูกปั นส่วนให้ กับหุ้นและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วน
ทุนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามสิทธิในเงินปั นผลและสิทธิอ่ืนๆ ในการร่ วมรับกําไรที่ยัง
ไม่ได้ จัดสรร การคํานวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดมีรายละเอียดดังนี้
ก14.1 กําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้ นสามัญของบริษัทใหญ่ จะถูกปรั บปรุง (กําไรลดลง
และขาดทุนเพิ่มขึ้น) ด้ วยจํานวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดของหุ้ นแต่ละประเภท
และจํา นวนเงิ น ปั น ผลตามสัญ ญา (หรื อ ดอกเบี้ ยของหุ้ น กู้ ท่ีมีสิทธิร่ ว ม) ที่ต้ อ งจ่ า ย
สําหรับงวด (ตัวอย่างเช่น เงินปันผลสะสมที่ยังไม่ได้ จ่าย)
ก14.2 กําไรหรือขาดทุนที่เหลือต้ องปันส่วนให้ แก่ห้ ุนสามัญและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุน
เพื่ อให้ แต่ ละตราสารได้ ร่วมรั บกําไรเสมือนหนึ่ งว่ าได้ มีการปั นส่วนกําไรหรื อขาดทุ น
สําหรับงวดไปแล้ ว จํานวนรวมของกําไรหรือขาดทุนที่ได้ ปันส่วนให้ แก่ตราสารทุนแต่ละ
ประเภทถูกกําหนดโดยการรวมจํานวนที่ปันส่วนสําหรับเงินปั นผล และจํานวนที่ปันส่วน
สําหรับลักษณะการร่วมรับเข้ าด้ วยกัน
ก14.3 จํานวนกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปันส่วนให้ แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทต้ องหารด้ วย
จํานวนตราสารที่คงเหลื ออยู่ท่ีได้ รับการปั นส่วนกําไรเพื่ อคํานวณกําไรต่อหุ้ นสําหรั บ
ตราสารนั้น
สําหรับการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด ต้ องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด
ได้ มีการออกและรวมอยู่ในหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแล้ ว
หุน้ ทีม่ ีการจ่ ายชําระบางส่วน
ก15
ก16

สํา หรั บ หุ้ น สามั ญ ที่อ อกแต่ ยัง จ่ า ยชํา ระไม่ เ ต็มมู ลค่ า ในการคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐาน
กิจการต้ องนําหุ้ นสามัญดังกล่ าวมาคํานวณตามสัดส่วนที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในระหว่ างงวด
เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นสามัญที่ชาํ ระเต็มมูลค่า
ในกรณีท่หี ้ ุนที่มีการจ่ายชําระบางส่วนไม่ได้ รับสิทธิให้ มีส่วนร่วมในเงินปันผลระหว่างงวด กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติกับหุ้นดังกล่าวเหมือนกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิเลือกในการคํานวณกําไร
ต่อหุ้นปรับลด ยอดคงค้ างที่ยังไม่ได้ จ่ายชําระต้ องถือเสมือนว่าเป็ นจํานวนเงินที่ใช้ ไปในการซื้อ
หุ้นสามัญ จํานวนของหุ้ นที่ต้องนํามาคํานวณกําไรต่อหุ้ นปรั บลดคือส่วนต่างระหว่างจํานวนหุ้ น
ที่จองแล้ วกับจํานวนหุ้นที่สมมติว่ามีการซื้อ
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