
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

กําไรตอหุน 

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 33 เรื่อง กําไรตอหุน ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 33 : Earnings per Share (Bound volume 2009)) 
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สารบัญ

ยอหนาที่
บทนํา บทนํา 1-บทนํา 3
วัตถุประสงค 1
ขอบเขต 2-4ก
คํานิยาม 5-8
การวัดมูลคา 9-63
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 9-29

กําไร 12-18
จํานวนหุน 19-29

กําไรตอหุนปรับลด 30-63
กําไร 33-35
จํานวนหุน 36-40
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด 41-63
สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสทิธิและรายการเทียบเทา 45-48
ตราสารแปลงสภาพ 49-51
หุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข 52-57
สัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด 58-61
สิทธิเลือกที่กิจการซื้อมา 62
สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก 63

การปรับงบการเงินยอนหลัง 64-65
การแสดงรายการ 66-69
การเปดเผยขอมูล 70-73ก
วันถือปฏิบัติ   74-74ก
การยกเลิกประกาศอื่น 75-76
ภาคผนวก

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 76 ภาคผนวก ก และ ข ทุกยอหนามีความสําคัญ
เทากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่
ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด
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บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน ใชแทนมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กําไรตอหุน และใหถือปฏิบัติกับงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  ทั้งนี้ สนับสนุน
ใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
บทนํา 2. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เพื่อเปน

สวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
การปรับปรุงแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศซึ่งไดดําเนินการจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บทนํา 3. จุดประสงคหลักของคณะกรรมการในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 
2552) คือ การปรับปรุงมาตรฐานอยางจํากัด ในลักษณะเปนการใหแนวทางและตัวอยาง
เพิ่มเติมในเรื่องที่ซับซอน เชน ผลกระทบของหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข ตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญของบริษัทยอย กิจการรวมคาหรือบริษัทรวม ตราสารที่มีสิทธิรวม
ในสวนทุน สิทธิเลือกขายที่กิจการออก สิทธิเลือกขายและสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา 
และเครื่องมือทางการเงินที่กําหนดใหตองมีการแปลงสภาพ คณะกรรมการมิไดทบทวน
แนวคิดพื้นฐานในการกําหนดและนําเสนอกําไรตอหุนขึ้นใหม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายหลักการในการกําหนดและการแสดงกําไร

ตอหุนในงบการเงิน เพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง
กิจการตางๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดําเนินงานระหวางงวดตางๆ ของกิจการเดียวกันไดดี
ยิ่งขึ้น แมวาการเปรียบเทียบกําไรตอหุนระหวางกิจการจะมีขอจํากัดเนื่องจาก “กําไร” ของกิจการ
แตละแหงอาจเกิดจากการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน แตการใชจํานวนหุนที่เปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ในการคํานวณจะใหขอมูลที่เปนประโยชนยิ่งขึ้น ดังนั้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้จึงมุงเนนไปที่การกําหนดจํานวนหุนที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

2.1. งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
2.1.1 มีหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลาง
ซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ

2.1.2 ไดยื่น หรืออยูในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการตอคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกํากับดูแลอื่น โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ และ

2.2. งบการเงินรวมของกลุมกิจการซึ่งบริษัทใหญมีลักษณะดังตอไปนี้
2.2.1 มีหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลาง
ซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ

2.2.2 ไดยื่น หรืออยูในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการตอคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกํากับดูแลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ

3. กิจการที่เปดเผยกําไรตอหุนตองคํานวณและเปดเผยกําไรตอหุนตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

4. หากกิจการนําเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทําตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยเฉพาะกําไรตอหุนตามขอมูลของงบ
การเงินรวม กิจการที่เลือกนําเสนอกําไรตอหุนตามขอมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการดวย
ตองแสดงขอมูลกําไรตอหุนตามขอมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น กิจการตองไมนําเสนอขอมูลกําไรตอหุนตาม
ขอมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม 

4ก. หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่แสดงไว
ในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ 
งบการเงิน ใหกิจการแสดงกําไรตอหุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนดังกลาวเทานั้น

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

การปรับเพิ่ม หมายถึง การที่กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนตอหุนลดลง
อันเนื่องมาจากขอสมมติฐานวา มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิทธิของสิทธิ
เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน
สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว

สัญญาที่อาจตองออกหุน
ตามเงื่อนไข

หมายถึง สัญญาที่ระบุใหมีการออกหุนเพื่อใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว

หุนสามัญที่อาจตองออก
ตามเงื่อนไข

หมายถึง หุนสามัญที่ตองออกเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ได
ระบุไวในสัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไข โดย
ในการออกหุนสามัญจะไมไดรับเงินสด หรือไดรับ
เงินสดเพียงเล็กนอย หรือมีเงื่อนไขอื่น

การปรับลด หมายถึง การที่กําไรตอหุนลดลง หรือขาดทุนตอหุนเพิ่มขึ้น 
อันเนื่องมาจากขอสมมติฐานวา มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิทธิของสิทธิ
เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน
สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว

สิทธิเลือก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และรายการ
เทียบเทา

หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิทธิแกผูถือในการซื้อหุน
สามัญ

หุนสามัญ หมายถึง ตราสารทุนซึ่งดอยสิทธิกวาตราสารทุนประเภทอื่น
ทั้งหมด
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ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน
หุนสามัญ

หมายถึง เครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นที่อาจทําใหผู
ถือ ไดรับหุนสามัญ

สิทธิเลือกขาย หมายถึง สัญญาที่ ใหสิทธิแกผู ถือในการขายหุนสามัญ
ณ ราคาและชวงเวลาที่กําหนด

6. หุนสามัญมีสิทธิในกําไรสําหรับงวดรองจากหุนประเภทอื่น เชน หุนบุริมสิทธิ กิจการอาจมีหุนสามัญ
ไดมากกวาหนึ่งประเภท หุนสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปนผลเทาเทียมกัน

7. ตัวอยางของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ เชน
7.1 หนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ทั้งนี้ ตราสาร

ทุนดังกลาวรวมถึงหุนบุริมสิทธิดวย
7.2 สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หุนที่ตองออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู เชน สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพยอื่น

8. คําศัพทในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)เรื่อง การแสดงรายการสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ไดนํามาใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ในความหมายเดียวกันกับที่ไดใหคํานิยามไวในยอหนาที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ไดใหคํานิยามของเครื่องมือทาง
การเงิน สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน  ตราสารทุน และมูลคายุติธรรม และไดให
แนวทางในการนํานิยามดังกลาวไปใช

การวัดมูลคา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

9. กิจการตองคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนดังกลาว 
(หากไดแสดงไว)

10. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ (ตัวตั้ง) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน (ตัวหาร) 
ในระหวางงวด

11. การแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงคเพื่อวัดมูลคาของสวนไดเสียของหุนสามัญแตละหุน
ของบริษัทใหญจากผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน
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กําไร

12. ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจํานวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญทั้งในสวน
ที่เปน
12.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ และ
12.2 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ

ตองเปนจํานวนตามขอ 12.1 และ 12.2 ที่ปรับปรุงดวยเงินปนผลสุทธิจากภาษีของ
หุนบุริมสิทธิ สวนตางที่เกิดขึ้นจากการจายชําระหุนบุริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คลายคลึง
กันของหุนบุริมสิทธิที่จัดประเภทเปนสวนของเจาของ  

13. รายไดและคาใชจายทุกรายการที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญซึ่งไดรับรูในงวดนั้นรวมถึง
คาใชจายภาษีเงินได และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิที่จัดประเภทเปนหนี้สิน ตองนํามารวมใน
การคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (ดูมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)

14. จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิที่ตองหักออกจากกําไรหรือขาดทุน ไดแกจํานวน
ตอไปนี้
14.1 จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมซึ่งไดประกาศจายสําหรับงวด

นั้น และ
14.2 จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมสําหรับงวด ไมวาจะมีการ

ประกาศจายหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ตองไมรวมจํานวนเงินปนผลใดๆ ของหุนบุริมสิทธิ
ชนิดสะสมสําหรับงวดกอนๆ ที่ไดจายหรือประกาศจายในงวดปจจุบัน

15. หุนบุริมสิทธิที่มีจํานวนเงินปนผลเริ่มตนต่ําเพื่อชดเชยกับการที่กิจการขายหุนบุริมสิทธิในราคาที่มี
สวนลด หรือมีเงินปนผลในงวดตอๆ มาสูงกวาอัตราตลาดเพื่อชดเชยใหกับผูลงทุนที่ซื้อหุน
บุริมสิทธิในราคาที่มีสวนเพิ่ม บางครั้งเรียกวา “หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม” สวนเพิ่มหรือสวนลดของ 
“หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม” ณ วันออกหุน ตองตัดจําหนายไปยังกําไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง และถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิในการคํานวณกําไรตอหุน 

16. กิจการอาจมีการรับซื้อคืนหุนบุริมสิทธิจากผูถือหุนโดยการทําคําเสนอซื้อหุนของกิจการ มูลคา
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายใหผูถือหุนบุริมสิทธิสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิ
ถือเปนผลตอบแทนที่ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ และตองบันทึกหักจากกําไรสะสมของกิจการ จํานวน
ดังกลาวตองนํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

17. กิจการอาจจูงใจใหมีการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพกอนกําหนดโดยการเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเงื่อนไขการจายชําระเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอผูถือตราสาร
มูลคายุติธรรมของหุนสามัญหรือของสิ่งตอบแทนอื่นที่จายสวนที่เกินกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญที่ออกตามเงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเปนผลตอบแทนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ และตอง
นํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
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18. มูลคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิสวนที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายชําระตองรวม
เขาไปในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

จํานวนหุน

19. กิจการตองใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวดในการ
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

20. การใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวดสะทอนใหเห็นถึง
ความเปนไปไดที่จํานวนทุนของผูถือหุนจะแปรผันในระหวางงวด ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนหุนที่
มากขึ้นหรือนอยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางงวด คือจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนตนงวด ปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่
ซื้อคืนหรือที่ออกจําหนายในระหวางงวด คูณดวยสัดสวนของเวลา ซึ่งหมายถึง สัดสวนจํานวนวัน
ซึ่งมีหุนดังกลาวเทียบตอจํานวนวันทั้งสิ้นในงวดนั้น อนึ่ง ในบางสถานการณ กิจการอาจใช
วิธีประมาณการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอยางสมเหตุสมผลแทนการคํานวณอยางละเอียด

21. โดยสวนใหญกิจการจะนําหุนสามัญมารวมคํานวณในจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก นับจากวันที่
กิจการมีสิทธิไดรับสิ่งตอบแทนจากการจําหนายหุนนั้น (ซึ่งโดยปกติจะเปนวันที่ออกจําหนาย) 
ตัวอยางเชน
21.1 หุนสามัญที่ออกโดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสด ตองนํามารวมคํานวณเมื่อกิจการมีสิทธิ

ไดรับเงินสด
21.2 หุนสามัญที่ออกเนื่องจากผูถือหุนสมัครใจนําเงินปนผลของหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ

กลับมาลงทุนใหม ตองนํามารวมคํานวณเมื่อไดนําเงินปนผลมาลงทุนใหม
21.3 หุนสามัญที่ออกเนื่องจากการแปลงตราสารหนี้เปนหุนสามัญ ตองนํามารวมคํานวณนับ

จากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางจาย
21.4 หุนสามัญที่ออกเพื่อชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนของเครื่องมือทางการเงินอื่น ตองนํามารวม

คํานวณนับจากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางจาย
21.5 หุนสามัญที่ออกเพื่อชําระหนี้สินของกิจการ ตองนํามารวมคํานวณนับจากวันที่ชําระหนี้
21.6 หุนสามัญที่ออกเพื่อเปนสิ่งตอบแทนในการไดมาซึ่งสินทรัพยที่นอกเหนือจากเงินสด 

ตองนํามารวมคํานวณ ณ วันที่รับรูการไดมาของสินทรัพย
21.7 หุนสามัญที่ออกเพื่อแลกกับบริการที่กิจการไดรับ ตองนํามารวมคํานวณ ณ วันที่กิจการ

ไดรับบริการ

วันที่กิจการเริ่มนําหุนสามัญมารวมคํานวณตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวในการ
ออกหุนนั้นๆ ดังนั้น กิจการตองนําเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวของกับการออกหุนสามัญมาพิจารณา
ประกอบการคํานวณอยางเหมาะสม
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22. กิจการตองนําหุนสามัญที่ออกเพื่อเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสําหรับการรวมธุรกิจมารวม
ในการคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักนับจากวันที่ซื้อธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเปนผูซื้อตอง
รวมกําไรและขาดทุนของผูถูกซื้อในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของตนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจเปนตนไป 

23. กิจการตองนําหุนสามัญที่ตองออกเมื่อมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวม
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานนับตั้งแตวันที่ในสัญญา

24. กิจการตองถือวาหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขเปนหุนที่ถือโดยผูถือหุน และนําหุนดังกลาว
มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนขั้นพื้นฐานนับตั้งแตวันที่เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่ระบุไว (เชน 
เหตุการณไดเกิดขึ้น) หุนที่ตองออกตามเงื่อนไขของเวลาไมถือเปนหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข 
เนื่องจากขอกําหนดของเวลาถือวามีความแนนอน แตหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนซึ่งกิจการอาจ
ไดรับคืน (เชน จากการเรียกคืน) ไมถือเปนหุนที่ถือโดยผูถือหุน และไมตองนํามารวมในการ
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน จนกวาจะถึงวันที่กิจการไมสามารถเรียกคืนไดอีก

25. (ยอหนานี้ไมใช)

26. กิจการตองปรับปรุงจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด
ปจจุบันและงวดกอนๆ ทุกงวดที่นําเสนอดวยเหตุการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนหุนสามัญซึ่งไมทําใหทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ไมรวมถึงการแปลง
สภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญ

27. กิจการอาจออกหุนสามัญเพิ่ม หรือจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนอาจลดลงโดยไมทําให
ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน
27.1 การใหหุนปนผลหรือการใหหุนโบนัส  
27.2 การใหโบนัสแฝงอยูกับการออกหุน เชน โบนัสที่แฝงอยูกับการใหสิทธิแกผูถือหุนเดิม

ในการซื้อหุนที่ออกใหม
27.3 การแตกหุน
27.4 การรวมหุน

28. ในการใหหุนปนผลหรือการใหหุนโบนัสหรือการแตกหุน กิจการจะออกหุนสามัญใหแกผูถือหุน
เดิมโดยกิจการไมไดรับสิ่งตอบแทนเพิ่มเติม ดังนั้น จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจะมีจํานวน
เพิ่มขึ้นโดยที่ทรัพยากรของกิจการไมเพิ่มขึ้น ใหกิจการปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
กอนเหตุการณดังกลาวตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน เสมือนวา
เหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกสุดที่นําเสนอ ตัวอยางเชน ในกรณีที่
กิจการออกหุนโบนัสในสัดสวนหนึ่งหุนเดิมตอสองหุนใหม กิจการตองนําจํานวนหุนสามัญที่ถือ
โดยผูถือหุนกอนการจายหุนปนผลคูณดวยสาม เพื่อหาจํานวนรวมใหมของหุนสามัญทั้งหมด หรือ
คูณดวยสองเพื่อหาจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้น

29. โดยปกติ การรวมหุนจะทําใหจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนลดลง โดยที่ทรัพยากรของกิจการ   
ไมลดลง อยางไรก็ตาม หากผลกระทบในภาพรวมคือมีการซื้อหุนคืนที่มูลคายุติธรรม การลดลง
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ของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจะเปนผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกิจการ ตัวอยางกรณี
การรวมหุนรวมกับการจายเงินปนผลพิเศษ จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
สําหรับงวดที่รายการดังกลาวเกิดขึ้น จะตองปรับปรุงดวยการลดลงของจํานวนหุนสามัญนับตั้งแต
วันที่รับรูเงินปนผลพิเศษดังกลาว

กําไรตอหุนปรับลด

30. กิจการตองคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนดังกลาว (หาก
ไดแสดงไว)

31. ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กิจการตองปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุน
สามัญของบริษัทใหญ และจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนดวย
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดทั้งหมด

32. วัตถุประสงคของการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสอดคลองกับวัตถุประสงคของการคํานวณกําไร
ตอหุนขั้นพื้นฐาน กลาวคือ เพื่อวัดมูลคาของสวนไดเสียของหุนสามัญแตละหุนจากผลการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยคํานึงถึงผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ทั้งหมดที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด ดังนั้น
32.1 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญจะเพิ่มขึ้นดวยจํานวนเงินปนผล

และดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษีเงินได) ที่รับรูในระหวางงวด เฉพาะสวนที่เปนของตราสาร 
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด และปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดหรือ
คาใชจายที่เปนผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด และ

32.2 จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจะเพิ่มขึ้นดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ตองออกเพิ่ม โดยสมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ปรับลดทั้งหมดไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญ

กําไร

33. ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กิจการตองปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุน
สามัญของบริษัทใหญ (ดูวิธีคํานวณในยอหนาที่ 12) ดวยจํานวนสุทธิจากภาษีเงินไดของทุก
รายการตอไปนี้
33.1 เงินปนผลหรือรายการอื่นที่เกี่ยวของกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด

ซึ่งนําไปหักกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ ตามวิธีคํานวณ
ในยอหนาที่ 12

33.2 ดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดที่กิจการรับรูใน
ระหวางงวด

33.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดหรือคาใชจายที่เปนผลมาจากการแปลงสภาพตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
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34. ภายหลังจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญ รายการตามที่
ระบุไวในยอหนาที่ 33.1 - 33.3 จะไมเกิดขึ้นอีกตอไป นอกจากนี้ ผูถือหุนสามัญใหมยังไดเขามา
มีสวนรวมในกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญอีกดวย ดังนั้น กําไรหรือ
ขาดทุนที่เปนของสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ ซึ่งคํานวณตามวิธีที่กําหนดไวในยอหนาที่ 
12 จึงตองถูกปรับปรุงดวยรายการตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 33.1 - 33.3 และภาษีที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ รวมถึงตนทุนในการทํารายการ 
และสวนลดซึ่งบันทึกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (ดูยอหนาที่ 9 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))

35. การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญอาจทําใหเกิดผลกระทบที่ตามมาตอ
การเปลี่ยนแปลงรายไดหรือคาใชจาย ตัวอยางเชน การลดลงของดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวเนื่องกับตรา
สารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ เปนผลใหกําไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้นหรือขาดทุนสําหรับงวดลดลง 
ซึ่งอาจทําใหคาใชจายเกี่ยวกับสวนแบงกําไรที่ใหพนักงานตามโครงการผลประโยชนประเภท
ที่ไมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกิจการ มีมูลคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 
กิจการตองปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยการเปลี่ยนแปลง
ในรายไดหรือคาใชจายใดๆ ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

จํานวนหุน

36. จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดคือ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่คํานวณตามยอหนาที่ 19 และ 26 บวกดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่กิจการตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ กิจการตองสมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดได
แปลงสภาพเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวด เวนแตจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญในระหวางงวดนั้น จึงใหสมมติวาการแปลงสภาพหุนเกิดขึ้น ณ วันที่ออกตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาว

37. กิจการตองพิจารณาจํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดแยกจากกันในแตละงวดที่
นําเสนอ หมายความวา จํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดที่รวมอยูในงวดตั้งแต
ตนปถึงวันสิ้นงวดไมใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ที่ใชคํานวณในงวดระหวางกาลแตละงวด

38. ใหกิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญมาถวงน้ําหนักตามสัดสวนของเวลาที่ตราสาร
ดังกลาวถือโดยผูถือหุน ใหกิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่มีการยกเลิกหรือ
หมดอายุในระหวางงวดมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลดเฉพาะชวงเวลาที่ตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญนั้นถือโดยผูถือหุน ดังนั้นตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญซึ่งไดแปลง
สภาพเปนหุนสามัญในระหวางงวด จะนํามารวมคํานวณกําไรตอหุนปรับลดตั้งแตตนงวดจนถึง
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วันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแลว กิจการตองนําจํานวนหุนสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพมารวมคํานวณเพื่อหาทั้งกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด

39. จํานวนหุนสามัญที่กิจการตองออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญแตละชนิด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกวา 
1 วิธี กิจการตองคํานวณหาจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ โดยใชอัตราการ
แปลงสภาพหรือราคาตามสิทธิท่ีจะใหประโยชนสูงสุดแกผูถือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ

40. บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคาอาจออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหแกบุคคล
อื่นที่ไมใชบริษัทใหญ ผูลงทุน หรือผูรวมคา  ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวสามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา หรือเปนหุนสามัญของ
บริษัทใหญ ผูลงทุน หรือผูรวมคา (กิจการที่เสนอรายงาน) หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญเหลานี้มีผลตอการปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของกิจการที่เสนอรายงาน ใหกิจการที่
เสนอรายงานนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับ
ลดดวย

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด

41. ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจะมีผลในการปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานก็ตอเมื่อการ
แปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวเปนหุนสามัญทําใหกําไรตอหุนจาก
การดําเนินงานตอเนื่องลดลง หรือทําใหขาดทุนตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องเพิ่มขึ้น 

42. กิจการใชกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญเปนเครื่องบงชี้วา ตรา
สารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น กําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญจะถูกปรับปรุงตามยอหนาที่ 12 และไม
รวมรายการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก

43. ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจะเปนการปรับเพิ่มเมื่อการแปลงสภาพตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญมีผลทําใหกําไรตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องเพิ่มขึ้น 
หรือทําใหขาดทุนตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องลดลง ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดไมให
สมมติวามีการแปลงสภาพ การใชสิทธิ หรือการออกตราสารอื่นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญซึ่งมีผลทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่ม

44. ในการพิจารณาวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลง
หรือเพิ่มขึ้น  กิจการตองพิจารณาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ออกแตละครั้งหรือแตละชุด
แยกจากกันแทนที่จะนํามาพิจารณารวมกัน  ลําดับของการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
มารวมในการคํานวณอาจมีผลตอการปรับลดของกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อใหกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานมีการปรับลดมากที่สุด ใหกิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ออกแตละครั้ง 
หรือแตละชุดมารวมคํานวณตามลําดับ เริ่มตั้งแตชุดที่มีผลปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานมากที่สุด
ไปจนถึงนอยที่สุด เชน ใหนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดที่มี “กําไรตอหุนของหุนที่
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เพิ่มขึ้น” ต่ําที่สุด ไปรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดกอนหุนที่มี “กําไรตอหุนของหุนที่
เพิ่มขึ้น” สูงกวา โดยปกติสิทธิเลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิจะรวมในการคํานวณเปนลําดับแรก 
เนื่องจากไมกระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคํานวณ 

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเทา

45. ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กิจการตองสมมติวาผูถือจะใชสิทธิเลือก และใบสําคัญ
แสดงสิทธิปรับลดของกิจการ โดยถือเสมือนวาสิ่งตอบแทนที่กิจการไดรับจากตราสาร
เหลานั้นเปนสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุนสามัญในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวด 
สวนตางระหวางจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่กิจการไดออก กับจํานวนหุนสามัญที่กิจการจะตอง
ออกในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดตามขอสมมติขางตนตองถือวาเปนการออกหุน
สามัญเพิ่มเติมโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

46. สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก 
และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเงื่อนไขที่ทําใหกิจการตองออกหุนสามัญในราคาที่ต่ํากวาราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดของหุนนั้น จํานวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดของ
หุนสามัญหักดวยราคาที่ออก ดังนั้น ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ใหถือเสมือนวาตราสารที่
อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญประกอบดวยทั้งสองสัญญาตอไปนี้
46.1 สัญญาที่ทําใหกิจการตองออกหุนสามัญจํานวนหนึ่งในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวด 

ใหสมมติวาราคาตลาดของหุนสามัญดังกลาวเปนราคาที่ยุติธรรมและไมทําใหกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง กิจการจึงไมนําหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหา
กําไรตอหุนปรับลด

46.2 สัญญาที่ทําใหกิจการตองออกหุนสามัญที่เหลือโดยไมไดรับสิ่งตอบแทน การออกหุน
สามัญดังกลาวไมทําใหกิจการไดรับสิ่งตอบแทน และไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนที่
เปนของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน ดังนั้น หุนที่เพิ่มขึ้นจึงมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานปรับลดลง ใหกิจการนําจํานวนหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุน
ปรับลด

47. สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลงตอเมื่อราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดของหุนสามัญสูงกวาราคาใชสิทธิของสิทธิหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(เรียกวา “เกิดประโยชนเมื่อใชสิทธิ”) กิจการไมตองปรับปรุงยอนหลังกําไรตอหุนที่แสดงไวใน
อดีตเพื่อใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของหุนสามัญ

47ก สําหรับสิทธิซื้อหุนและขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑอื่นที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) ราคาที่
ออกตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 46 และราคาใชสิทธิตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 47 ตองรวมมูลคา
ยุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ใหแกกิจการในอนาคต ภายใตสิทธิซื้อหุนหรือขอตกลงการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑนั้น
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48. สิทธิซื้อหุนของพนักงานที่ระบุเงื่อนไขที่แนนอนในการใชสิทธิหรือสามารถระบุเงื่อนไขในการใช
สิทธิไดและหุนสามัญที่ยังไมไดใชสิทธิของพนักงานถือเปนสิทธิเลือกในการคํานวณกําไรตอหุน
ปรับลดแมวายังมีความไมแนนอนในการใชสิทธิ สิทธิซื้อหุนและหุนสามัญที่ยังไมไดใชสิทธิ
เหลานั้นถือวามีอยูตั้งแตวันที่ใหสิทธิ สิทธิซื้อหุนของพนักงานที่ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานถือเปน
หุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข เนื่องจากการออกหุนยังมีความไมแนนอนเพราะตองขึ้นอยู
กับการบรรลุเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนด

ตราสารแปลงสภาพ

49. การปรับลดที่เปนผลมาจากตราสารแปลงสภาพตองสะทอนอยูในกําไรตอหุนปรับลดตามที่ระบุ
ในยอหนาที่ 33 และ 36

50. หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพจะมีผลใหมีการปรับเพิ่ม หากจํานวนเงินปนผลตอหุนสูงกวากําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เงินปนผลตอหุนตองเปนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ประกาศจาย 
หรือสะสมสําหรับงวดบัญชีนั้นหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
หุนบุริมสิทธิดังกลาว ในทํานองเดียวกัน ตราสารหนี้แปลงสภาพมีผลทําใหมีการปรับเพิ่ม 
เมื่อดอกเบี้ยจาย (สุทธิจากภาษีและรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของรายไดหรือคาใชจาย) ตอหุน
สามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

51. การไถถอนหรือการจูงใจใหแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบตอหุนบุริมสิทธิ
แปลงสภาพที่มีอยูกอนซึ่งถือโดยผูถือหุนเพียงบางสวน ในกรณีดังกลาว กิจการตองกระจาย
สิ่งตอบแทนสวนเกินตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 17 ไปยังหุนที่ถูกไถถอนหรือแปลงสภาพ ทั้งนี้ 
เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาวาหุนบุริมสิทธิที่ยังคงเหลืออยูที่ถือโดยผูถือหุนมีผลในการปรับ
ลดหรือไม กิจการตองแยกพิจารณาหุนที่มีการไถถอนหรือแปลงสภาพออกจากหุนที่ไมมีการไถ
ถอนหรือแปลงสภาพ

หุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข

52. เชนเดียวกับการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กิจการตองถือวาหุนสามัญที่อาจตองออกตาม
เงื่อนไขเปนหุนที่ถือโดยผูถือหุน และรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดหากเขาขายตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว (เชน เหตุการณไดเกิดขึ้น) โดยถือวาหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไขไดรวมอยู
ตั้งแตวันเริ่มตนของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไขไดมีขึ้นหลังจากวันตนงวด 
ใหนับตั้งแตวันที่ในสัญญาดังกลาว) แตหากยังไมเขาขายตามเงื่อนไขที่กําหนด จํานวนหุนที่อาจ
ตองออกตามเงื่อนไขที่รวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดจะเปนจํานวนหุนที่อาจตองออก
โดยถือเสมือนวาวันสิ้นงวดนั้นเปนวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไข ไมอนุญาตใหกิจการ
ปรับปรุงยอนหลังหากชวงเวลาตามเงื่อนไขสิ้นสุดลงแลวแตยังไมเขาขายตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

53. ในกรณีที่เงื่อนไขในการออกหุนกําหนดวากิจการตองมีผลกําไรหรือรักษาระดับของผลกําไรใหได
ตามจํานวนที่กําหนดในชวงระยะเวลาหนึ่ง หากกิจการมีผลกําไรในงวดบัญชีเขาขายเงื่อนไข
ที่กําหนด แตยังคงตองรักษาระดับของผลกําไรนั้นในงวดบัญชีถัดไป การคํานวณกําไรตอหุนปรับ
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ลดใหถือวาจํานวนหุนสามัญสวนที่ออกเพิ่มเปนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนหากมีผลกระทบทําให
เกิดการปรับลด ในกรณีดังกลาว ใหกิจการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดโดยใชจํานวนหุนสามัญ
ที่ตองออก โดยสมมติวาผลกําไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้นเปนผลกําไรของงวดบัญชีสุดทาย
ของระยะเวลาตามเงื่อนไข เนื่องจากผลกําไรอาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตจึงไมใหรวมหุนสามัญ
ที่อาจตองออกตามเงื่อนไขในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจนกวาจะถึงวันสิ้นสุดของ
ระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไมบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดไวได 

54. จํานวนหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยูกับราคาตลาดในอนาคตของหุนสามัญ 
ในกรณีดังกลาวหากมีผลกระทบทําใหเกิดการปรับลด ใหกิจการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดโดย
ใชจํานวนหุนสามัญที่ตองออก โดยถือเสมือนวาราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเปน
ราคาตลาดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยูกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ
ระยะเวลาที่เกินกวาสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ใหกิจการใชราคาถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผานมา 
เนื่องจากราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปไดในอนาคตจึงไมใหรวมหุนสามัญที่อาจตองออกตาม
เงื่อนไขในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจนกวาจะถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไข
เพราะยังไมบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดไวได 

55. จํานวนหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยูกับกําไรในอนาคตและราคาในอนาคตของ
หุนสามัญ ในกรณีดังกลาว จํานวนหุนสามัญที่รวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดจะขึ้นอยู
กับเงื่อนไขทั้งสองประการ ไดแก กําไรจนถึงปจจุบัน และราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ไมใหรวมหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เวนแต
จะเขาขายเงื่อนไขทั้งสองประการ

56. ในกรณีที่จํานวนหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข ขึ้นอยูกับเงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากกําไร
หรือราคาตลาด (เชน จํานวนการเปดรานคา หรือสาขายอย) กิจการตองสมมติวาสถานะตางๆ 
ในปจจุบันที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่กําหนดไวจะยังคงอยูเหมือนเดิมจนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่
กําหนดไวตามเงื่อนไข และกิจการตองคํานวณกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญที่อาจตองออก
ตามสถานะที่กิจการเปนอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

57. ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญาที่
อาจตองออกหุนตามเงื่อนไข เชน ตราสารแปลงสภาพที่อาจตองออกตามเงื่อนไข) จะรวมอยูใน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ดังนี้
57.1 ใหกิจการพิจารณาวาจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

หรือไม โดยใชขอกําหนดตามยอหนาที่ 52 ถึง 56 เปนเกณฑในการพิจารณาดังกลาว และ
57.2 หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวตองรวมอยูในกําไรตอหุนปรับลด 

ใหกิจการกําหนดผลกระทบในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดโดยใชขอกําหนดในเรื่อง
สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามยอหนาที่ 45 ถึง 48 เรื่องตราสารแปลงสภาพ 
ตามยอหนาที่ 49 ถึง 51 เรื่องสัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด ตาม
ยอหนาที่ 58 ถึง 61 หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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อยางไรก็ตาม การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดจะไมมีการสมมติวามีการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพ 
เวนแตเปนการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่คลายคลึงกันกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน
หุนสามัญ ที่ถือโดยผูถือตราสารนั้นโดยไมสมมติวาเกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่อาจ
ออกตามเงื่อนไข 

สัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด

58. เมื่อกิจการออกสัญญาที่กิจการมีสิทธิเลือกที่จะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสดก็ได กิจการ
ตองถือเสมือนวาจะมีการจายชําระดวยหุนสามัญ และกิจการตองรวมผลของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด หากการออกหุนสงผลใหเกิดการปรับลด

59. หากกิจการไดแสดงสัญญาดังกลาวในทางบัญชีเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน หรือเปนองคประกอบของ
สวนของเจาของ และองคประกอบของหนี้สิน กิจการตองปรับปรุงตัวตั้ง สําหรับการเปลี่ยนแปลง
ของกําไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในระหวางงวดหากจัดประเภทของสัญญาดังกลาวเปนตราสาร
ทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคลายคลึงกับรายการปรับปรุงที่กําหนดในยอหนาที่ 33

60. หากสิทธิเลือกที่จะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสดเปนของผูถือสัญญา กิจการตองคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด รายการที่มีผลปรับลดมากกวาระหวางการจายชําระดวยเงินสดและการ
จายชําระดวยหุนสามัญจะถูกใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

61. ตัวอยางของสัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด ไดแก ตราสารหนี้ที่ใหสิทธิแกกิจการ
โดยไมมีขอจํากัดในการจายชําระเงินตนเมื่อครบกําหนดดวยเงินสดหรือหุนสามัญของกิจการ และ
อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออกซึ่งใหทางเลือกแกผูถือในการจายชําระ
ดวยหุนสามัญหรือเงินสด

สิทธิเลือกที่กิจการซื้อมา

62. สัญญาที่เปนสิทธิเลือกขายที่กิจการซื้อมา และสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา (ไดแก สิทธิที่ถือโดย
กิจการบนหุนสามัญของกิจการเอง) จะไมรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากการ
รวมรายการดังกลาวจะมีผลใหเปนการปรับเพิ่ม สิทธิเลือกขายจะมีการใชสิทธิในกรณีที่ราคาใช
สิทธิสูงกวาราคาตลาดเทานั้น และสิทธิเลือกซื้อจะมีการใชสิทธิในกรณีที่ราคาใชสิทธิต่ํากวาราคา
ตลาดเทานั้น

สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก 

63. สัญญาที่กําหนดใหกิจการตองซื้อคืนหุนของกิจการ เชน สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก 
และสัญญาซื้อลวงหนาซึ่งมีผลใหมีการปรับลด ใหกิจการรวมสัญญาดังกลาวอยูในการคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด หากสัญญานั้นเกิดประโยชนเมื่อใชสิทธิในระหวางงวด (ราคาใชสิทธิหรือ
ราคาที่ตองมีการจายชําระสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวด) กิจการตองคํานวณผล
ปรับลดที่อาจเกิดขึ้นที่มีตอกําไรตอหุน ดังนี้
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63.1 กิจการตองถือเสมือนวาไดมีการออกหุนสามัญ (ในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวาง
งวด) ตั้งแตตนงวดอยางเพียงพอเพื่อใหไดมาซึ่งเงินเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได

63.2 กิจการตองถือเสมือนวาเงินที่ไดรับจากการออกหุนนั้นไดนําไปใชในการปฏิบัติตาม
สัญญา (นําไปใชซื้อหุนสามัญคืน) และ

63.3 หุนสามัญสวนเพิ่ม (ผลตางระหวางจํานวนหุนสามัญที่ถือเสมือนวามีการออก 
กับจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการปฏิบัติตามสัญญา) ตองรวมอยูในการคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง
64. หากจํานวนหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

การใหหุนปนผล การใหหุนโบนัส หรือการแตกหุน หรือลดลงเนื่องจากการรวมหุน กิจการ
ตองปรับปรุงการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับทุกงวดที่แสดง
ในงบการเงินยอนหลัง หากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
แตกอนที่กิจการจะอนุมัติใหออกงบการเงิน กิจการตองคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและ
กําไรตอหุนปรับลดสําหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใชจํานวนหุนใหม และตองเปดเผย
ขอเท็จจริงที่วากําไรตอหุนเหลานั้นไดสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในจํานวนหุนดังกลาว 
นอกจากนี้ กิจการตองปรับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงบการเงิน
ทุกงวดที่นําเสนอดวยรายการผลกระทบจากขอผิดพลาดที่สําคัญ และการปรับปรุงอันเปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่บันทึกดวยวิธีปรับปรุงยอนหลัง

65. ไมใหกิจการปรับกําไรตอหุนปรับลดยอนหลังสําหรับงวดกอนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน หรือการแปลงสภาพตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญไปเปนหุนสามัญ  

การแสดงรายการ
66. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ และสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ โดยแยกตาม
ประเภทของหุนสามัญที่มีสิทธิแตกตางกันในสวนแบงกําไรสําหรับงวด กิจการตองแสดงกําไร
ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบการเงินอยางเดนชัดและเทาเทียมกันทุกงวด

67. ใหกิจการแสดงกําไรตอหุนทุกงวดที่ไดนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดงกําไรตอ
หุนปรับลดในงวดใดงวดหนึ่ง กิจการตองแสดงกําไรตอหุนปรับลดในทุกงวดที่นําเสนอดวยแมวา
กําไรตอหุนปรับลดจะมีจํานวนเทากับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานก็ตาม หากกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและ
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กําไรตอหุนปรับลดมีจํานวนเทากัน กิจการสามารถแสดงกําไรตอหุนทั้งคูในบรรทัดเดียวกันของงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

67ก. หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่แสดงไวใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
ใหกิจการแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 66 
และ 67 ในงบเฉพาะกําไรขาดทุนดังกลาว 

68. กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ตองเปดเผยจํานวนกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

68ก. หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่แสดงไวใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
ใหกิจการแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 68 ในงบเฉพาะกําไรขาดทุนดังกลาวหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

69. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แมวาจํานวนดังกลาวจะติดลบ 
(ขาดทุนตอหุน) ก็ตาม

การเปดเผยขอมูล
70. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้

70.1 จํานวนที่ใชเปนตัวตั้งในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
และการกระทบยอดจํานวนดังกลาวใหเปนกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญสําหรับงวด การกระทบยอดดังกลาวจะตองแยกผลกระทบของตรา
สารแตละประเภทที่มีผลกระทบตอกําไรตอหุน

70.2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชเปนตัวหารในการคํานวณกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลด และการกระทบยอดระหวางกันของจํานวนหุนสามัญ
ดังกลาว การกระทบยอดดังกลาวจะตองแยกผลกระทบของตราสารแตละประเภทที่มี
ผลกระทบตอกําไรตอหุน

70.3 ตราสาร (รวมทั้งหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข) ที่อาจปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ในอนาคต แตยังไมไดรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากตราสาร
ดังกลาวทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่มในงวดที่นําเสนอรายงาน

70.4 รายละเอียดของรายการหุนสามัญ หรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ 
นอกเหนือจากที่ไดบันทึกตามยอหนาที่ 64 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
และอาจทําใหจํานวนหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่มีอยู 
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ณ วันสิ้นงวด เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ หากรายการดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน

71. ตัวอยางของรายการตามยอหนาที่ 70.4 เชน
71.1 การออกหุนโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด
71.2 การออกหุนเพื่อนําเงินที่ไดรับไปชําระหนี้หรือไถถอนหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยผูถือหุน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
71.3 การไถถอนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
71.4 การแปลงสภาพหรือการใชสิทธิของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานเปนหุนสามัญ
71.5 การออกสิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ
71.6 การบรรลุเงื่อนไขที่ทําใหกิจการตองออกหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข 

กิจการไมตองปรับปรุงมูลคากําไรตอหุนดวยรายการดังกลาวขางตนที่เกิดขึ้นภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน เนื่องจากรายการดังกลาวไมมีผลกระทบตอทุนที่ใชเพื่อทําใหเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนระหวางงวด

72. เครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่กอใหเกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ อาจมีเงื่อนไข
และขอกําหนดที่มีผลกระทบตอการวัดมูลคาของกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
เงื่อนไขและขอกําหนดเหลานี้อาจเปนตัวกําหนดวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญทําใหเกิด
การปรับลดหรือไม หากรายการดังกลาวมีผลทําใหเกิดการปรับลด และเปนตัวกําหนดผลกระทบ
ที่มีตอจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน และการปรับปรุงที่เปนผลสืบเนื่อง
ตอกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน
ใหกิจการเปดเผยเงื่อนไขและขอกําหนดของเครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นดังกลาว ถามิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))

73. หากกิจการตองการเปดเผยจํานวนเงินตอหุนของรายการอื่นเพิ่มเติมจากกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด โดยใชสวนประกอบที่รายงานอื่นของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดไว กิจการตองคํานวณจํานวนตอหุน
ดังกลาวโดยใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ กิจการตองเปดเผยจํานวนตอหุนขั้นพื้นฐาน และจํานวนตอหุนปรับลดที่เกี่ยวของกับ
สวนประกอบดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเดนชัดและเทาเทียมกัน กิจการ
ตองระบุเกณฑในการกําหนดตัวตั้ง รวมทั้งระบุวาจํานวนตอหุนเปนจํานวนกอนภาษีหรือหลัง
ภาษี หากสวนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใชในการคํานวณไมใชรายการที่แสดง
อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแตละบรรทัด กิจการตองแสดงการกระทบยอดระหวาง
สวนประกอบดังกลาวที่ใชกับรายการแตละบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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73ก. ยอหนาที่ 73 ใหถือปฏิบัติกับกิจการที่นําเสนอจํานวนเงินตอหุนของรายการอื่นเพิ่มเติมจาก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด โดยใชสวนประกอบที่รายงานอื่นของงบเฉพาะ
กําไรขาดทุน (ตามที่แสดงไวในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) นอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดไว

วันถือปฏิบัติ

74. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 
2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

74ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน แกไขคําศัพทเฉพาะ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ไดมีการเพิ่มเติมยอหนาที่ 4ก. 67ก. 68ก. และ 
73ก. กิจการตองถือปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กอนวันที่มีผลบังคับใช กิจการจะตองถือปฏิบัติรายการ
แกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลานั้นดวย

การยกเลิกประกาศอื่น
75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กําไรตอหุน

76. (ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แนวทางในการนํามาปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี

กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ 

ก1. เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนของงบการเงินรวม กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัท
ใหญมาจากกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม หลังจากปรับปรุงดวยสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การออกสิทธิ

ก2. การออกหุนสามัญ ณ เวลาที่มีการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญมักจะไมเปนการใหโบนัสแฝง เนื่องจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจะออก
ดวยมูลคาเต็ม ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามสัดสวนในทรัพยากรที่มีอยูของกิจการ
อยางไรก็ตาม ในการออกสิทธิ บอยครั้งที่ราคาใชสิทธิต่ํากวามูลคายุติธรรมของหุน ดังนั้น 
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 27.2 การออกสิทธิดังกลาวจะรวมการใหโบนัสแฝง หากการออกสิทธิ
เปนการเสนอใหกับผูถือหุนเดิมทั้งหมด จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดของทุกงวดกอนที่จะมีการออกสิทธิ คือจํานวนหุนสามัญที่ถือโดย
ผูถือหุนกอนที่จะมีการออกหุนเพิ่ม คูณดวยอัตราสวนดังนี้

มูลคายุติธรรมตอหุนทันทีกอนการใชสิทธิ
มูลคายุติธรรมตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ

มูลคายุติธรรมตอหุนตามทฤษฏีหลังการใชสิทธิ คํานวณโดยการบวกราคาตลาดรวมของหุนทันที
กอนการใชสิทธิดวยเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิ หารดวยจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนหลังการใชสิทธิ 
หากสิทธิดังกลาวมีการซื้อขายในตลาดแยกตางหากจากหุนของกิจการกอนวันที่มีการใชสิทธิ มูลคา
ยุติธรรมที่ใชในการคํานวณคือ มูลคา ณ เวลาปดของวันสุดทายที่หุนมีการซื้อขายพรอมกันกับสิทธิ

ตัวเลขที่ใชในการบงชี้

ก3. เพื่อเปนการอธิบายวิธีปฏิบัติสําหรับตัวเลขที่ใชในการบงชี้ตามยอหนาที่ 42 และ 43 สมมติวา 
กิจการมีกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ 4,800 บาท ขาดทุนจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ 7,200 บาท และขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ 2,400 
บาท และกิจการมีหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 2,000 หุน และมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ที่ถือโดยผูถือหุนจํานวน 400 หนวย กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ
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เทากับ 2.40 บาท ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานที่ยกเลิกเทากับ 3.60 บาท 
และขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานของกิจการเทากับ 1.20 บาท สมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ 400 หนวย ไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจํานวน 
400 หนวยดังกลาว ตองนํามารวมในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากมีผลทําใหกําไรตอ
หุนจากการดําเนินงานตอเนื่องลดลงเปน 2.00 บาท เนื่องจากกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่
เปนของบริษัทใหญเปนตัวเลขที่ใชในการบงชี้ ดังนั้นกิจการตองรวมตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ 400 หนวยดังกลาวในการคํานวณจํานวนกําไรตอหุนตัวอื่น แมวาผลของการรวมรายการ
ดังกลาวทําใหเกิดการปรับเพิ่มของกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานที่นํามาเปรียบเทียบ ซึ่งก็คือ ขาดทุน
ตอหุนลดลง (ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกลดลงเปน 3 บาทตอหุน และขาดทุนของกิจการ
เปน 1 บาทตอหุน)

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ

ก4. เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญที่ถือเสมือน
วามีการออกจะคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญในระหวางงวด ในทางทฤษฎี 
ทุกรายการในตลาดของหุนสามัญของกิจการตองนํามารวมในการกําหนดราคาตลาดถัวเฉลี่ย 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การถัวเฉลี่ยอยางงายของราคารายสัปดาหหรือรายเดือนโดยปกติ
ถือวาเพียงพอแลว

ก5. โดยทั่วไป ราคาปดของตลาดถือวาเพียงพอในการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ย อยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่ราคาตลาดมีการขึ้นลงในชวงกวาง การถัวเฉลี่ยของราคาสูงและราคาต่ํามักจะเปนตัวแทน
ของราคาที่เหมาะสมกวา กิจการตองถือปฏิบัติวิธีที่ใชในการคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยอยาง
สม่ําเสมอ เวนแตราคาที่คํานวณดวยวิธีดังกลาวไมไดเปนตัวแทนของราคาอีกตอไป เนื่องจาก
สถานการณเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน กิจการที่ใชราคาปดของตลาดในการคํานวณราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยมาเปนเวลาหลายป ซึ่งเปนชวงที่ราคาตลาดคอนขางมีเสถียรภาพ อาจเปลี่ยนมาคํานวณ
โดยการถัวเฉลี่ยราคาสูงและราคาต่ําหากราคาเริ่มมีการผันผวนอยางมาก และราคาปดของตลาด
ไมสามารถเปนตัวแทนของราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมอีกตอไป

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเทา

ก6. สิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารแปลงสภาพจะถูกสมมติใหมีการใชสิทธิซื้อ
ตราสารแปลงสภาพเมื่อราคาถัวเฉลี่ยของตราสารแปลงสภาพและหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพสูงกวาราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม ไมให
สมมติวามีการใชสิทธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่ถือโดยบุคคลภายนอก 
(ถามี) ไมไดถูกสมมติวามีการแปลงสภาพ

ก7. สิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจอนุญาตหรือกําหนดใหมีการทําคําเสนอซื้อหนี้สินหรือ
ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของกิจการ) โดยการจายชําระราคาใช
สิทธิทั้งจํานวนหรือบางสวน ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด สิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ดังกลาวจะมีผลกระทบในการปรับลด หาก (1) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญที่เกี่ยวของ
สําหรับงวดมากกวาราคาใชสิทธิ หรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการทําคําเสนอซื้อต่ํากวา
ตราสารที่อาจมีการทําคําเสนอซื้อตามขอตกลงของสิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ และสวนต่ํา
มูลคาที่เกิดขึ้นสงผลใหราคาใชสิทธิที่แทจริงต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับ
การใชสิทธิ ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ใหสมมติวามีการใชสิทธิของสิทธิเลือกและใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการทําคําเสนอซื้อหนี้สินหรือตราสารอื่น หากการทําคําเสนอซื้อดวยเงินสดเปน
ประโยชนตอผูถือสิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิมากกวา และสัญญาอนุญาตใหมีการทําคํา
เสนอซื้อดวยเงินสด กิจการตองสมมติวามีการทําคําเสนอซื้อดวยเงินสด ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) 
ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติวามีการทําคําเสนอซื้อ ตองบวกกลับเปนรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

ก8. ใหใชวิธีปฏิบัติที่คลายคลึงกันกับหุนบุริมสิทธิที่มีขอกําหนดที่คลายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่นที่มี
สิทธิเลือกในการแปลงสภาพที่อนุญาตใหผูลงทุนสามารถจายเงินสดเพื่ออัตราการแปลงสภาพที่
เปนประโยชนตอผูลงทุนมากกวา

ก9. เงื่อนไขอางอิงของสิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจกําหนดใหเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิของ
ตราสารดังกลาวตองนําไปไถถอนหนี้สินหรือตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญหรือ
บริษัทยอยของกิจการ) ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กิจการตองถือเสมือนวามีการใชสิทธิ
เลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว และเงินที่ไดรับตองนําไปซื้อหนี้สินที่ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ
หนี้สินแทนที่จะนําไปซื้อหุนสามัญ อยางไรก็ตาม สวนเกินของเงินที่ไดรับจากการสมมติวามีการใช
สิทธิกับจํานวนเงินที่สมมติวามีการซื้อหนี้สิน ตองนํามาพิจารณาในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 
(เชน สมมติวามีการซื้อหุนสามัญกลับคืน) ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติวามี
การซื้อคืน ตองบวกกลับเปนรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก

ก10. เพื่อเปนการอธิบายวิธีปฏิบัติตามยอหนาที่ 63 สมมติวากิจการมีสิทธิเลือกขายหุนสามัญของ
กิจการที่ถือโดยผูถือหุนจํานวน 120 สิทธิ ซึ่งมีราคาใชสิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
สามัญของกิจการสําหรับงวดคือ 28 บาท ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ใหกิจการสมมติวา
กิจการไดออกหุนสามัญจํานวน 150 หุน ที่ราคา 28 บาทตอหุน ณ ตนงวด เพื่อเปนการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจํานวน 4,200 บาท ผลตางระหวางหุนสามัญ 150 หุนที่ออก 
และหุนสามัญ 120 หุนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลือกขาย (หุนสามัญเพิ่มขึ้น 30 หุน) ตอง
นําไปบวกที่ตัวหาร ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

ตราสารของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม

ก11. ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม ที่สามารถ
แปลงเปนหุนสามัญของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม หรือหุนสามัญของบริษัทใหญ 
ผูรวมทุน หรือผูลงทุน (กิจการที่เสนอรายงาน) ตองรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 
ดังนี้ 
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ก11.1 ตราสารที่ออกโดยบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม ที่ทําใหผูถือสามารถไดรับ
หุนสามัญของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม ตองรวมอยูในขอมูลการ
คํานวณกําไรตอหุนปรับลดของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม กําไรตอหุน
เหลานั้นตองรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนของกิจการที่เสนอรายงาน โดยอางอิง
จากการถือตราสารของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวมโดยกิจการที่เสนอ
รายงาน

ก11. 2 กิจการตองนําตราสารของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวมที่สามารถแปลง
สภาพเปนหุนสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในสวนของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญของกิจการที่เสนอรายงาน เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไร
ตอหุนปรับลด นอกจากนั้น กิจการตองนําสิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
โดยบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวมในการซื้อหุนสามัญของกิจการที่เสนอ
รายงานมาพิจารณาในสวนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญของกิจการที่เสนอ
รายงานในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดรวม

ก12. เพื่อวัตถุประสงคในการวัดผลกระทบตอกําไรตอหุนที่เกิดจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอ
รายงานซึ่งสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม 
ใหสมมติวาตราสารดังกลาวไดมีการแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวตั้ง (กําไรหรือขาดทุนที่เปน
ของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ) ตามความจําเปนตามยอหนาที่ 33 นอกจากการปรับปรุง
ดังกลาวแลว ตัวตั้งตองถูกปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของกําไรหรือขาดทุนที่ถูกบันทึก
โดยกิจการที่เสนอรายงาน (เชน รายไดเงินปนผล หรือรายไดตามวิธีสวนไดเสีย) อันเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม 
ซึ่งเปนผลมาจากการสมมติวามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดไมได
รับผลกระทบเนื่องจากจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนของกิจการที่เสนอรายงานไมเปลี่ยนแปลง
ไปจากการสมมติวามีการแปลงสภาพ

ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท

ก13. สวนของเจาของสําหรับบางกิจการรวมถึง
ก13.1 ตราสารที่รวมรับเงินปนผลกับหุนสามัญตามอัตราที่กําหนดไวลวงหนา (เชน สองตอหนึ่ง) 

ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกําหนดขอบเขตสูงสุดในการรวมรับเงินปนผล (เชน มากจนถึง
แตไมเกินจํานวนท่ีกําหนดไวตอหุน)

ก13.1 หุนสามัญประเภทที่มีการจายเงินปนผลในอัตราที่ตางไปจากหุนสามัญประเภทอื่น 
แตไมมีสิทธิเหนือกวา

ก14. เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ใหสมมติวามีการแปลงสภาพของตราสาร
ที่อธิบายในยอหนาที่ ก13. ซึ่งสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดหากผลกระทบของการแปลง
สภาพทําใหเกิดการปรับลด สําหรับตราสารที่ไมสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญประเภทใด
ประเภทหนึ่งได กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดจะตองถูกปนสวนใหกับหุนและตราสารที่มีสิทธิรวม
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ในสวนทุนในแตละประเภทที่แตกตางกันตามสิทธิในเงินปนผลและสิทธิอื่นๆ ในการรวมรับกําไร
ที่ยังไมไดจัดสรร การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดมีรายละเอียดดังนี้
ก14.1 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญจะถูกปรับปรุง (กําไรลดลงและ

ขาดทุนเพิ่มขึ้น) ดวยจํานวนเงินปนผลที่ประกาศจายในงวดของหุนแตละประเภท และ
จํานวนเงินปนผลตามสัญญา (หรือดอกเบี้ยของหุนกูที่มีสิทธิรวม) ที่ตองจายสําหรับงวด 
(ตัวอยางเชน เงินปนผลสะสมที่ยังไมไดจาย) 

ก14.2 กําไรหรือขาดทุนที่เหลือตองปนสวนใหแกหุนสามัญและตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุน
เพื่อใหแตละตราสารไดรวมรับกําไรเสมือนหนึ่งวาไดมีการปนสวนกําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวดไปแลว จํานวนรวมของกําไรหรือขาดทุนที่ไดปนสวนใหแกตราสารทุนแตละ
ประเภทถูกกําหนดโดยการรวมจํานวนที่ปนสวนสําหรับเงินปนผล และจํานวนที่ปนสวน
สําหรับลักษณะการรวมรับเขาดวยกัน

ก14.3 จํานวนกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปนสวนใหแกตราสารทุนแตละประเภทตองหารดวย
จํานวนตราสารที่คงเหลืออยูที่ไดรับการปนสวนกําไรเพื่อคํานวณกําไรตอหุนสําหรับตรา
สารนั้น

สําหรับการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ตองสมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญทั้งหมด
ไดมีการออกและรวมอยูในหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนแลว

หุนที่มีการจายชําระบางสวน

ก15. สําหรับหุนสามัญที่ออกแตยังจายชําระไมเต็มมูลคา ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กิจการ
ตองนําหุนสามัญดังกลาวมาคํานวณตามสัดสวนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในระหวางงวด
เมื่อเปรียบเทียบกับหุนสามัญที่ชําระเต็มมูลคา

ก16. ในกรณีที่หุนที่มีการจายชําระบางสวนไมไดรับสิทธิใหมีสวนรวมในเงินปนผลระหวางงวด กิจการ
ตองถือปฏิบัติกับหุนดังกลาวเหมือนกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิเลือกในการคํานวณกําไร
ตอหุนปรับลด ยอดคงคางที่ยังไมไดจายชําระตองถือเสมือนวาเปนจํานวนเงินที่ใชไปในการซื้อหุน
สามัญ จํานวนของหุนที่ตองนํามาคํานวณกําไรตอหุนปรับลดคือสวนตางระหวางจํานวนหุน
ที่จองแลวกับจํานวนหุนที่สมมติวามีการซื้อ

ภาคผนวก ข

การแกไขประกาศอื่น

การแกไขในภาคผนวกนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช 
กิจการจะตองถือปฏิบัติรายการแกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลานั้นดวย
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ตัวอยางเพื่อความเขาใจ
ตัวอยางตอไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางความเขาใจเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

ตัวอยางที่ 1 หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม

ตัวอยางที่ 2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตัวอยางที่ 3 การออกหุนปนผล

ตัวอยางที่ 4 การออกสิทธิ 

ตัวอยางที่ 5 ผลกระทบของสิทธิซื้อหุนสามัญตอกําไรตอหุนปรับลด

ตัวอยางที่ 5ก การหาราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนของพนักงาน

ตัวอยางที่ 6 หุนกูแปลงสภาพ

ตัวอยางที่ 7 หุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข

ตัวอยางที่ 8 หุนกูแปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกวาจะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด

ตัวอยางที่ 9 การคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก : การพิจารณาลําดับของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญที่นํามาปรับลดกําไรตอหุน

ตัวอยางที่ 10 ตราสารของบริษัทยอย : การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด

ตัวอยางที่ 11 ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท

ตัวอยางที่ 12 การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด และการเปดเผยขอมูล
ในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางสรุปความเขาใจ)

ตัวอยางที่ 1 หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 12 และ 15

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 บริษัท ช จํากัด ไดออกหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมประเภทที่ไมสามารถ
แปลงสภาพและไถถอนคืนได ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และมีกําหนดการจายเงินปนผลสะสม
หุนละ 7 บาทตอป เริ่มจากป พ.ศ. 25x4

ณ วันที่ออกหุน อัตราผลตอบแทนตลาดของเงินปนผลสําหรับหุนบุริมสิทธิชนิดเดียวกันเทากับรอยละ 7 
ตอป ดังนั้นบริษัทสามารถคาดวาจะไดรับเงินคาหุนบุริมสิทธิดังกลาวในราคา 100 บาทตอหุน ถาอัตรา
เงินปนผล 7 บาทตอหุน เปนอัตราที่นํามาใชจริงในวันที่ออกหุน
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อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาเงื่อนไขในการจายเงินปนผล บริษัทขายหุนบุริมสิทธิดังกลาวที่ราคา 81.63 
บาทตอหุน คิดเปนสวนลด 18.37 บาทตอหุน ซึ่งราคาขายดังกลาวเปนมูลคาปจจุบันของมูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท อัตราคิดลดรอยละ 7 ในระยะเวลา 3 ป

เนื่องจากหุนบุริมสิทธิดังกลาวจัดประเภทเปนสวนทุน ดังนั้น สวนลดของหุนบุริมสิทธิ ณ วันออกหุน ตอง
ตัดจําหนายไปยังกําไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผลหุนบุริมสิทธิ
ในการคํานวณกําไรตอหุน ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน เงินปนผลตอหุนบุริมสิทธิดังตอไปนี้
ตองหักออกจากกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 

ป มูลคาตามบัญชี
ของหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 1 มกราคม
(บาท)

เงินปนผล(ก)

(บาท)

มูลคาตามบัญชี
ของหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม(ข)

(บาท)

เงินปนผลจาย

(บาท)
25x1 81.63 5.71 87.34 -
25x2 87.34 6.12 93.46 -
25x3 93.46 6.54 100.00 -
หลังจากนั้น 100.00 7.00 107.00 (7.00)

(ก) ที่อัตรารอยละ 7
(ข) กอนการจายเงินปนผล

ตัวอยางที่  2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 19 ถึง 21

จํานวนหุนที่ออก จํานวนหุน
ซื้อคืน (ก)

จํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุน

1 ม.ค. 25x1  ยอดคงเหลือตนป 2,000 300 1,700
31 พ.ค. 25x1  หุนที่ออกใหมโดย

จายชําระเปนเงินสด
800 - 2,500

1 ธ.ค. 25x1  ซื้อหุนกลับคืนโดย
จายชําระเปนเงินสด

- 250 2,250

31 ธ.ค. 25x1  ยอดคงเหลือสิ้นป 2,800 550 2,250
การคํานวณจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก
(1,700 * 5/12) + (2,500 * 6/12) + (2,250 * 1/12)    =   2,146 หุน หรือ   
(1,700 * 12/12) + (800 * 7/12) - (250 * 1/12)   =   2,146 หุน 

(ก) หุนซื้อคืน คือ ตราสารทุนที่ถูกซื้อและถือโดยกิจการผูออกตราสารทุนนั้น หรือบริษัทยอยของกิจการผูออกตรา
สารทุนนั้น
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ตัวอยางที่  3 การใหหุนปนผล 
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 26 27.1 และ 28

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับป 25X0 180 บาท

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับป 25X1 600 บาท

หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 25X1 200 หุน

หุนปนผลที่ออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 25X1   2 หุนสามัญตอ 1 หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
 ณ วันที่ 30 ก.ย. 25X1 

200 * 2 = 400 หุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 25X1                   600     =   1.00 บาท
                                     (200 + 400)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 25X0                   180     =   0.30 บาท
                                     (200 + 400)

เนื่องจากกิจการออกหุนปนผลใหโดยไมไดรับสิ่งตอบแทนจึงถือวาการออกหุนดังกลาวเกิดขึ้นกอนตนป 
25X0 ซึ่งเปนงวดแรกที่แสดงในงบการเงิน

ตัวอยางที่ 4 การออกสิทธิ 
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 26 27.2 และภาคผนวก ก ยอหนาที่ ก2

ป     25X0     25X1     25X2

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ  1,100 บาท 1,500 บาท 1,800 บาท
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนกอนวันออกสิทธิ 500 หุน
การออกสิทธิ หุนสามัญใหม 1 หุน ตอหุนสามัญเดิมที่ถือโดยผูถือ

หุน 5 หุน (รวมเปนหุนสามัญใหมจํานวน 100 หุน)
ราคาใชสิทธิ : หุนละ 5 บาท
วันที่ออกสิทธิ : 1 มกราคม 25X1
วันสิ้นสุดการใชสิทธิ : 1 มีนาคม 25X1

ราคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนทันทีกอนที่จะมี
การใชสิทธิในวันที่ 1 มีนาคม 25X1 11 บาท
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 31 ธันวาคม
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การคํานวณมูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ

มูลคายุติธรรมของหุนสามัญทั้งสิ้นที่ถือโดยผูถือหุนกอนการใชสิทธิ  + สิ่งตอบแทนรวมจากการใชสิทธิ

จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนกอนการใชสิทธิ + จํานวนหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิ

(11 บาท * 500 หุน) + (5 บาท * 100 หุน)

500 หุน + 100 หุน

มูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ      = 10 บาท

การคํานวณอัตราปรับจํานวนหุน   

มูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิ 11 บาท        =      1.1

มูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธ ิ 10 บาท     

การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

25X0 25X1 25X2
(บาท) (บาท) (บาท)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X0 ตามที่
รายงานไวเดิม       

1,100 บาท
500 หุน

2.20

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X0 ที่ปรับ
ใหมจากการใหสิทธิ

1,100 บาท
(500 หุน * 1.1)

2.00

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X1 ซึ่งรวม
ผลกระทบจากการให
สิทธิ

                 1,500 บาท 
(500 หุน*1.1*2/12)+(600*10/12)        

2.54

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X2

1,800 บาท
600 หุน

3.00
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ตัวอยางที่ 5  ผลกระทบของสิทธิซื้อหุนสามัญตอกําไรตอหุนปรับลด 
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 45 ถึง 47

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับ
ป 25X1

        1,200,000 บาท

จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางป 25X1

            500,000 หุน

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตอหุนระหวางป 25X1                    20 บาท

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่กิจการตองออกให
ตามสิทธิระหวางป 25X1 

            100,000 หุน

ราคาใชสิทธิซื้อหุนระหวางป 25X1                    15 บาท

การคํานวณกําไรตอหุน

 จํานวนกําไร จํานวนหุน กําไรตอหุน

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญสําหรับป 25X1

1,200,000 บาท

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางป 25X1

500,000

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.40 บาท

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ตองออกให
ตามสิทธิ

100,000

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่สมมติวา
ออกที่ราคาตลาดถัวเฉลี่ย
(100,000 * 15 บาท)/20 บาท (ก) (75,000)

กําไรตอหุนปรับลด 1,200,000 บาท 525,000 2.29 บาท

(ก) กําไรไมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนโดยรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุน (25,000 หุน) ที่
ถือวากิจการตองออกโดยไมไดรับสิ่งตอบแทน (ดูยอหนาที่ 46.2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)
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ตัวอยางที่ 5ก  การหาราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนของพนักงาน
จํานวนสิทธิซื้อหุนที่ยังไมไดรับสิทธิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอพนักงาน 1,000 

จํานวนเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอพนักงานซึ่งจะถูกรับรูตลอด
ชวงเวลาที่เหลือของระยะเวลาใหไดรับสิทธิซึ่งพนักงานจะตอง
ใหบริการเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่จะไดรับสิทธิซื้อหุน         
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

1,200 บาท

ราคาใชสิทธิที่เปนเงินสดของสิทธิซื้อหุนที่ยังไมไดรับสิทธิ 15 บาท

การคํานวณราคาใชสิทธิที่ปรับปรุงแลว

มูลคายุติธรรมของบริการที่จะไดรับจากพนักงานแตละคน  1,200 บาท
มูลคายุติธรรมของบริการที่จะไดรับจากพนักงานตอสิทธิเลือก 
(1,200 บาท / 1,000)

   1.20 บาท

ราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนทั้งหมด 
(15 บาท + 1.20 บาท)

16.20 บาท

ตัวอยางที่ 6  หุนกูแปลงสภาพ*

อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 33 34 36 และ 49

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 1,004 บาท
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน  1,000 หุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1 บาท
หุนกูแปลงสภาพ 100 หุน
หุนกู 10 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 3 หุน 
ดอกเบี้ยจายสําหรับปปจจุบันที่เกี่ยวของกับองคประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกู
แปลงสภาพ

10 บาท

ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจายดังกลาว 4 บาท

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยจายรวมถึงการตัดจําหนายสวนลดที่เกิดขึ้นเมื่อรับรูองคประกอบที่เปนหนี้สินเริ่มแรก
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช))

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของ

เจาของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของ ตามขอกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

ที่ปรับปรุงแลว 1,004 บาท + 10 บาท – 4 บาท = 1,010 บาท

จํานวนหุนสามัญจากการแปลงสภาพหุนกู 30

จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด          1,000 + 30   =  1,030   

กําไรตอหุนปรับลด       1,010 บาท    =    0.98   บาท

                    1,030 หุน  

ตัวอยางที ่ 7 หุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข  
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 19 24 36 37 41 ถึง 43 และ 52

หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป 25X1 1,000,000 หุน (ไมมีสิทธิเลือก ใบสําคัญแสดง
สิทธิ  หรือตราสารแปลงสภาพที่ถือโดยบุคคล 
ภายนอกในระหวางงวด)

สัญญาที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจที่เพิ่งผานไประบุใหการออกหุนสามัญเพิ่มเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
ออกหุนสามัญเพิ่มจํ านวน 5,000 หุนตอทุกๆ 
รานคาที่เปดใหมในป 25X1
ออกหุนสามัญเพิ่มจํ านวน 1,000 หุนตอทุกๆ
1,000 บาท ของกําไรรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 25X1 สวนที่เกิน 2,000,000 บาท

รานคาที่เปดใหมในระหวางป 25X1 1 แหง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 25X1
1 แหง ในวันที่ 1 กันยายน 25X1

กําไรรวมจนถึงปจจุบันที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ

1,100,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1
2,300,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 
1,900,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 25X1 
(รวมขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 
450,000 บาท)
2,900,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ทั้งป

ตัวตั้ง (บาท) 1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000
ตัวหาร :
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รานคาที่อาจเกิดขึ้น - 3,333(ก) 6,667(ข) 10,000 5,000(ค)

กําไรที่อาจเกิดขึ้น (ง) - - - - -
จํานวนหุนทั้งหมด 1,000,000 1,003,333 1,006,667 1,010,000 1,005,000
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.10 1.20 (0.40) 0.99 2.89

(ก) 5,000 หุน * 2/3
(ข) 5,000 หุน + (5,000 หุน * 1/3)
(ค) (5,000 หุน * 8/12) + (5,000 หุน * 4/12)
(ง) กําไรที่อาจเกิดขึ้นไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความไมแนนอนวาเงื่อนไขที่ระบุไวจะ

เกิดขึ้นหรือไมจนกระทั่งถึงวันสิ้นงวดตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ผลกระทบเปนจํานวนที่ไมตองนํามาพิจารณาสําหรับ
งวดไตรมาสที่ 4 และงวดทั้งปบัญชี เนื่องจากมีความไมแนนอนวาจะบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวจนถึงวันสุดทาย
ของงวด

กําไรตอหุนปรับลด

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ทั้งป
ตัวตั้ง (บาท) 1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000
ตัวหาร :
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รานคาที่อาจเกิดขึ้น - 5,000 10,000 10,000 10,000
กําไรที่อาจเกิดขึ้น - (ก) 300,000(ข) - (ค) 900,000(ง) 900,000(ง)

จํานวนหุนทั้งหมด 1,000,000 1,305,000 1,010,000 1,910,000 1,910,000
กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 1.10 0.92 (0.40)(จ) 0.52 1.52

(ก) กําไรรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1 ไมเกิน 2,000,000 บาท มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหนํา
ระดับของกําไรที่คาดการณไวในอนาคตมารวมในการหาจํานวนหุนที่อาจตองออก

(ข) (2,300,000 บาท – 2,000,000 บาท) / 1,000] * 1,000 หุน   = 300,000 หุน
(ค) กําไรรวมนอยกวา 2,000,000 บาท
(ง) (2,900,000 บาท – 2,000,000 บาท) / 1,000] * 1,000 หุน   = 900,000 หุน
(จ) เนื่องจากขาดทุนที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 เปนสวนของขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก จึงไมนํากฎเรื่องการ

ปรับเพิ่มมาถือปฏิบัติ ตัวเลขที่ใชในการบงชี้ (นั่นคือกําไรหรือขาดทุนเฉพาะสวนที่ยังดําเนินงานอยูที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ) เปนบวก ดังนั้น ผลกระทบของหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขไดรวมใน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดแลว
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ตัวอยางที่ 8 หุนกูแปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกวาจะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 31-33 36 58 และ 59

บริษัทแหงหนึ่งออกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 2,000 หุน ณ ตนปของปที่ 1 หุนกูดังกลาวมีอายุ 3 ป 
ซึ่งบริษัทไดออกหุนกูดวยมูลคาที่ตราไวที่หนาตั๋ว เทากับ 1,000 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
2,000,000 บาท ดอกเบี้ยจะจายคืนทุกสิ้นปดวยอัตรารอยละ 6 ตอป และหุนกู 1 หุน สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 250 หุน ณ เวลาใดก็ได จนถึงวันครบกําหนดอายุหุนกู บริษัทมีสิทธิเลือกวา
จะชําระเงินตนของหุนกูแปลงสภาพนี้ดวยหุนสามัญหรือเงินสดก็ได 

ณ วันที่ออกหุนกูดังกลาว อัตราดอกเบี้ยตลาดสําหรับหนี้ประเภทเดียวกันที่ไมมีสิทธิแปลงสภาพอยูที่   
รอยละ 9 ณ วันที่ออก ราคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนคือ 3 บาท สมมติวาไมพิจารณาถึงภาษีเงินได

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญของปที่ 1 1,000,000 บาท
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 1,200,000 หุน
หุนกูแปลงสภาพที่ถือโดยบุคคลภายนอก 2,000 หุน
การปนสวนเงินที่ไดรับจากการออกหุนกู:

- องคประกอบของหนี้สิน 1,848,122 บาท*

- องคประกอบของทุน 151,878 บาท
2,000,000 บาท

องคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของทุนไดกําหนดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงิน
ดังกลาวเปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกขององคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของทุน จํานวนเงินที่รับรู
เปนสิทธิการแปลงสภาพประเภทของทุน ถือเปนสวนเพิ่มของทุนของกิจการและไมปรับปรุงจํานวน
ดังกลาว

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปที่ 1 :

 1,000,000 บาท      =    0.83 บาทตอหุนสามัญ

 1,200,000 หุน    

                                                
* เปนมูลคาปจจุบันของเงินตนและดอกเบี้ยที่คิดลดดวยอัตรารอยละ 9 - เงินตนจํานวน 2,000,000 บาท จายชําระ

คืนเมื่อครบกําหนด 3 ป ดอกเบี้ยจายทุกป ปละ 120,000 บาท เปนเวลา 3 ป
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กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปที่ 1 :

ตองถือเสมือนวาผูออกจะจายชําระสัญญาดังกลาวดวยการออกหุนสามัญทั้งหมด ดังนั้นผลกระทบของการ
ปรับลดจึงคํานวณตามยอหนาที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

1,000,000 บาท + 166,331 บาท(ก)    = 0.69 บาทตอหุนสามัญ
1,200,000 หุน  + 500,000 หุน(ข) 

(ก) กําไรถูกปรับเพิ่มจํานวน 166,331 บาท (1,848,122 บาท * 9%) ซึ่งเปนผลของหนี้สิน ตามเวลาที่ลวงเลยไป

(ข) หุนสามัญ 500,000 หุน  = หุนสามัญ 250 หุน * หุนกูแปลงสภาพ 2,000 หุน

ตัวอยางที่ 9 การคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก : การพิจารณาลําดับของตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่นํามาปรับลดกําไรตอหุน*

อางอิงลําดับแรก (Primary reference) : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 44
อางอิงลําดับรอง (Secondary reference) : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 10 12 19 31
ถึง 33 36 41 ถึง 47 49 และ 50

กําไร                                                                                              (บาท)

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ 16,400,000
หัก เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (6,400,000)
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 10,000,000
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ (4,000,000)
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 6,000,000
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 2,000,000
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ 1 หุน ในระหวางป 75.00 

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
สิทธิเลือก 100,000 สิทธิ ซึ่งมีราคาใชสิทธิเทากับ 60 บาท
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 800,000 หุน มีมูลคาที่ตราไว 100 บาท สะสมเงินปนผล 

จํานวน 8 บาทตอหุน หุนบุริมสิทธิแตละหุน สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 2 หุน

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของเจาของ 

หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของ ตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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หุนกูแปลงสภาพอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 100,000,000 บาท โดยหุนกูทุก 1,000 บาท สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 20 หุน ไมมีการตัดจําหนาย
สวนเกินหรือสวนลดมูลคาที่มีผลกระทบตอดอกเบี้ยจาย

อัตราภาษี รอยละ 40

การเพิ่มขึ้นของกําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ

กําไรที่เพิ่มขึ้น     
(บาท)

จํานวนหุนสามัญ
ที่เพิ่มขึ้น

กําไรตอจํานวนหุน
ที่เพิ่มขึ้น(บาท)

สิทธิเลือก
กําไรที่เพิ่มขึ้น           -
หุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งออกโดย
ไมไดรับสิ่งตอบแทน  

100,000              
*(75 บาท-60 บาท)          

/75 บาท

      20,000           -

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
กําไรที่เพิ่มขึ้น 800,000 บาท 

*100 * 0.08          
     6,400,000

หุนที่เพิ่มขึ้น 2 * 800,000    1,600,000         4.00

หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
กําไรที่เพิ่มขึ้น 100,000,000 บาท

* 0.05 * (1-0.40)
     3,000,000

หุนที่เพิ่มขึ้น 100,000 * 20    2,000,000          1.50

ดังนั้น ลําดับของเครื่องมือทางการเงินปรับลดเปนดังนี้ :
1.  สิทธิเลือก
2.  หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
3.  หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
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การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

กําไรจากการ
ดําเนินงานตอเนื่องที่

เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ

(ตัวเลขที่ใชในการ
บงชี้)

(บาท)

จํานวนหุนสามัญ กําไรตอหุน
(บาท)

ตามที่รายงานไว 10,000,000 2,000,000 5.00
สิทธิเลือก - 20,000

10,000,000 2,020,000 4.95 ปรับลด
หุ นกู แปลงสภาพที่ มี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5

3,000,000 2,000,000

13,000,000 4,020,000 3.23 ปรับลด
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 6,400,000 1,600,000

19,400,000 5,620,000      3.45 ปรับเพิ่ม

เนื่องจากหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพมีผลทําใหกําไรตอหุนที่ปรับลดไดปรับกลับเพิ่มขึ้น (จาก 3.23 บาท เปน 
3.45 บาท) แสดงวาหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนตัวปรับเพิ่มกําไรตอหุน จึงตองไมนํามารวมคํานวณกําไร
ตอหุนปรับลด ดังนั้น กําไรตอหุนปรับลดสําหรับกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องจึงเทากับ 3.23 บาท

กําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน
(บาท)

กําไรตอหุน
ปรับลด
(บาท)

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญ

5.00 3.23

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ

(2.00)(ก) (0.99)(ข)

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 3.00(ค) 2.24(ง)

(ก) (4,000,000 บาท) / 2,000,000 = (2.00 บาท)
(ข) (4,000,000 บาท) / 4,020,000 = (0.99 บาท)
(ค) 6,000,000 บาท / 2,000,000 = 3.00 บาท
(ง) (6,000,000 บาท + 3,000,000 บาท) / 4,020,000 = 2.24 บาท
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ตัวอยางที่ 10 ตราสารของบริษัทยอย : การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุน
ปรับลด* 
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 40 และภาคผนวก ก ยอหนาที่ ก11 และ ก12 

บริษัทใหญ : 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 12,000 บาท (ไมรวมกําไรของบริษัท
ยอย และเงินปนผลที่จายโดยบริษัทยอย)

หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 10,000
ตราสารของบริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทใหญ หุนสามัญ 800 หุนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอย 30 ใบ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 300 หุน

บริษัทยอย :

กําไร 5,400 บาท
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 1,000 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 150 ใบ สามารถใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัทยอยได

ราคาใชสิทธิ 10 บาท
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตอหุนสามัญ 1 หุน 20 บาท
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 400 หุน ซึ่งหุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถ

แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 1 หุน
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 1 บาทตอหุน

ไมมีการตัดรายการหรือรายการปรับปรุงสําหรับรายการระหวางกันที่จําเปน ยกเวนเงินปนผล การแสดง
ตัวอยางนี้ไมพิจารณาถึงภาษีเงินได

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของ

เจาของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
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กําไรตอหุนของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 5.00 บาท คํานวณจาก 5,400 บาท (ก) -  400 บาท (ข)

1,000 (ค)

กําไรตอหุนปรับลด 3.66 บาท คํานวณจาก 5,400 บาท (ง)

(1,000 + 75 (จ) + 400 (ฉ))

(ก) กําไรของบริษัทยอยที่เปนของผูถือหุนสามัญ
(ข) เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
(ค) หุนสามัญของบริษัทยอยที่ถือโดยผูถือหุน
(ง) กําไรของบริษัทยอยที่เปนของผูถือหุนสามัญ (5,000 บาท) เพิ่มขึ้น 400 บาท จากเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 

เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
(จ) หุนที่เพิ่มขึ้นจากใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคํานวณจาก [(20 บาท – 10 บาท) / 20 บาท] * 150
(ฉ) หุนสามัญของบริษัทยอยที่สมมติวาถือโดยผูถือหุน จากการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ    ซึ่งคํานวณ

จาก หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 400 หุน * อัตราแปลงสภาพซึ่งเทากับ 1

กําไรตอหุนสําหรับงบการเงินรวม

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.63 บาท คํานวณจาก    12,000 บาท(ก) +  4,300 บาท(ข)

                   10,000(ค)

กําไรตอหุนปรับลด 1.61 บาท คํานวณจาก 12,000 บาท+2,928 บาท(ง)+55 บาท(จ)+1,098 บาท
                     10,000

(ก) กําไรของบริษัทใหญที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
(ข) สัดสวนในกําไรของบริษัทยอยที่จะถูกรวมในกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงบการเงินรวม ซึ่งคํานวณจาก

(800 * 5.00 บาท) + (300 * 1.00 บาท) 
(ค) หุนสามัญของบริษัทใหญที่ถือโดยผูถือหุน
(ง) สัดสวนของสวนไดสวนเสียที่เปนของบริษัทใหญในกําไรของบริษัทยอยที่เปนของผูถือหุนสามัญ ซึ่งคํานวณจาก

(800 / 1,000) * (1,000 หุน * 3.66 บาทตอหุน)
(จ) สัดสวนของสวนไดสวนเสียที่เปนของบริษัทใหญในกําไรของบริษัทยอยที่เปนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคํานวณ

จาก (30 / 150) * (75 หุนที่เพิ่มขึ้น * 3.66 บาทตอหุน)
(ฉ) สัดสวนของสวนไดสวนเสียที่เปนของบริษัทใหญในกําไรของบริษัทยอยที่เปนของหุนบุริมสิทธิ   แปลงสภาพ ซึ่ง

คํานวณจาก (300 / 400) * (400 หุนจากการแปลงสภาพ * 3.66 บาทตอหุน)
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ตัวอยางที่ 11ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท*

อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ภาคผนวก ก ยอหนาที่ ก13 และ ก14

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 100,000 บาท
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 10,000
หุนบุริมสิทธิที่แปลงสภาพไมได 6,000
เงินปนผลประจําปชนิดไมสะสมสําหรับหุนบุริมสิทธิ 
(กอนการจายเงินปนผลใหกับหุนสามัญ) 

5.50 บาทตอหุน

หลังจากบริษัทไดจายเงินปนผลใหกับหุนสามัญในจํานวน 2.10 บาทตอหุนแลว หุนบุริมสิทธิมีสิทธิรวมใน
เงินปนผลรวมกับหุนสามัญเพิ่มอีก ในสัดสวน 20 : 80 (คือ หลังจากที่บริษัทไดจายเงินปนผลใหกับหุน
บุริมสิทธิและหุนสามัญ ในจํานวน 5.50 บาทตอหุน และ 2.10 บาทตอหุน ตามลําดับ หุนบุริมสิทธิยัง
มีสิทธิรวมในเงินปนผลเพิ่มอีก ในอัตรา 1 ตอ 4 ของจํานวนเงินปนผลที่จายใหกับหุนสามัญตอหนึ่งหุน)

เงินปนผลที่จายใหกับหุนบุริมสิทธิ 33,000 บาท (5.50 บาทตอหุน)
เงินปนผลที่จายใหกับหุนสามัญ 21,000 บาท (2.10 บาทตอหุน)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณไดดังนี้ :

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและ สวนของ

เจาของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของ ตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

 (บาท)   (บาท)
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 100,000
หัก เงินปนผลจาย :

หุนบุริมสิทธิ 33,000
หุนสามัญ 21,000

(54,000)
กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 46,000
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การจัดสรรกําไรที่ยังไมไดจัดสรร :

จํานวนที่จัดสรรตอหนึ่งหุนสามัญ        =  ก  
จํานวนที่จัดสรรตอหนึ่งหุนบุริมสิทธิ     =  ข  ;  ข =  1/4 ก

(ก * 10,000) + (1/4 * ก * 6,000) = 46,000 บาท
ก=  46,000 บาท / (10,000 + 1,500)    
ก=  4.00 บาท
ข=  1/4 * 4               
ข=  1.00 บาท

จํานวนตอหุนขั้นพื้นฐาน :
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ

กําไรที่จัดสรรแลว 5.50 บาท 2.10 บาท

กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 1.00 บาท 4.00 บาท

รวม 6.50 บาท 6.10 บาท

ตัวอยางที่ 12การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด และการเปดเผย
ขอมูลในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางสรุปความเขาใจ)*

ตัวอยางนี้แสดงการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดของป 25X1 สําหรับไตรมาส
และสําหรับปของบริษัท ก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีโครงสรางฝายทุนที่ซับซอน ตัวเลขที่ใชในการบงชี้คือ
กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ ขอเท็จจริงอื่นมีดังตอไปนี้ 

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ : ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญสําหรับปปฏิทิน 25x1 มีดังนี้

ไตรมาสที่ 1 49 บาท
ไตรมาสที่ 2 60 บาท
ไตรมาสที่ 3 67 บาท
ไตรมาสที่ 4 67 บาท

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญในชวงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 กันยายน 25x1 เทากับ 65 บาท

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของเจาของ หรือการ

จัดประเภทของดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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หุนสามัญ : จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน ณ ตนป 25x1 มีจํานวน 5,000,000 หุน และในวันที่ 
1 มีนาคม 25x1 บริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มอีกจํานวน 200,000 หุน ซึ่งชําระเปนเงินสด

หุนกูแปลงสภาพ : ในไตรมาสสุดทายของป 25x0 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 5 จํานวนเงินตนเทากับ 12,000,000 บาท มีอายุ 20 ป โดยออกจําหนายเปนเงินสดในราคาหุนละ 
1,000 บาท (มูลคาที่ตราไว) ดอกเบี้ยจะจายปละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 พฤศจิกายน แล 1 พฤษภาคม หุนกู 
1,000 บาท สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 40 หุน ในป 25x0 ไมมีการแปลงสภาพหุนกู 
และบริษัทไดเรียกแปลงสภาพหุนกูทั้งหมดในวันที่ 1 เมษายน 25x1

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ : ในไตรมาสที่ 2 ของป 25x0 บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพจํานวน 
800,000 หุน เพื่อทํารายการซื้อสินทรัพย เงินปนผลสําหรับไตรมาสมีจํานวน 0.05 บาทตอหุน และจาย
ทุกสิ้นไตรมาสสําหรับหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยผูถือหุน ณ วันนั้น หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปน
หุนสามัญได 1 หุน ผูถือหุนบุริมสิทธิจํานวน 600,000 หุนไดแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิดังกลาวเปนหุน
สามัญเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25x1

ใบสําคัญแสดงสิทธิ : ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 
600,000 หุน ในราคา 55 บาทตอหุน ภายในระยะเวลา 5 ป ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดถูกใชสิทธิเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 25x1

สิทธิเลือก : ในวันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทไดออกสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน ในราคา 
75 บาทตอหุน ภายในระยะเวลา 10 ป ไมมีการใชสิทธิเกิดขึ้นในป 25x1 เนื่องจากราคาใชสิทธิของสิทธิ
เลือกดังกลาวสูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ

อัตราภาษีเงินได : อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 40 สําหรับป 25x1

ป 25x1
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ (ก)

บาท

กําไร (ขาดทุน)
ที่เปนของบริษัทใหญ

บาท
ไตรมาสที่ 1 5,000,000 5,000,000
ไตรมาสที่ 2 6,500,000 6,500,000
ไตรมาสที่ 3 1,000,000 (1,000,000) (ข)

ไตรมาสที่ 4 (700,000) (700,000)
ทั้งป 11,800,000 9,800,000

(ก) เปนตัวเลขที่ใชในการบงชี้ (กอนปรับปรุงดวยเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ)
(ข) บริษัท ก มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 2,000,000 บาท (หลังหักภาษี) ในไตรมาสที่ 3
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ไตรมาสที่ 1 ของป 25X1
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน         บาท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทใหญ       5,000,000
หัก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ        (40,000) (ก) 
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ      4,960,000

วันที่
จํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุน

สัดสวนของ
เวลา

จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ   5,000,000 2/3 3,333,333
หุนสามัญที่ออกในวันที่ 1 มีนาคม      200,000
1 มีนาคม – 31 มีนาคม    5,200,000 1/3 1,733,333
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5,066,666
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.98 บาท
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บาท
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 4,960,000 
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ  40,000 (ข)

ดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพรอยละ 5 90,000 (ค)

ผลกระทบของการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 130,000
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวม
ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 5,090,000
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5,066,666
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 0 (ง)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ  800,000
หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 480,000

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด 1,280,000
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง 6,346,666

กําไรตอหุนปรับลด 0.80 บาท

(ก) 800,000 หุน * 0.05 บาท
(ข) 800,000 หุน * 0.05 บาท
(ค) (12,000,000 บาท * 5%) / 4 หักดวยภาษีรอยละ 40
(ง) ใบสําคัญแสดงสิทธิไมถือวามีการใชสิทธิ เนื่องจากมีผลทําใหเปนการปรับเพิ่มในงวด (55 บาท [ราคาใชสิทธิ] > 

49 บาท [ราคาถัวเฉลี่ย])
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ไตรมาสที่ 2 ของป 25x1
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน          บาท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ 6,500,000
หัก: เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ    (10,000) (ก) 
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ     6,490,000

วันที่ จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน

สัดสวนของ
เวลา

จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

1 เมษายน 5,200,000
การแปลงสภาพหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
ในวันที่ 1 เมษายน 480,000
1 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 5,680,000 2/3 3,786,666
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน 600,000
1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 6,280,000 1/3 2,093,333
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5,880,000

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.10 บาท

การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บาท
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 6,490,000
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 10,000 (ข)

ผลกระทบของการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 10,000
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวม
ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 6,500,000
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5,880,000
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 50,000 (ค)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 600,000 (ง)

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด 650,000
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง 6,530,000
กําไรตอหุนปรับลด 1.00 บาท

(ก)  200,000 หุน * 0.05 บาท
(ข)  200,000 หุน * 0.05 บาท
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(ค)  55 บาท * 600,000 = 33,000,000 บาท; 33,000,000 บาท / 60 บาท = 550,000;  600,000 –
550,000 = 50,000 หุน หรือ [(60 บาท – 55 บาท) / 60 บาท] * 600,000 หุน = 50,000 หุน

(ง)  (800,000 หุน * 2/3) + (200,000 หุน * 1/3)

ไตรมาสที่ 3 ของป 25x1

การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทใหญ 1,000,000
หัก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (10,000)
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

990,000

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ (2,000,000)
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (1,010,000)

วันที่ จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน

สัดสวนของ
เวลา

จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 6,280,000 2/3 4,186,666
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 1 กันยายน 600,000
1 กันยายน – 30 กันยายน 6,880,000 1/3 2,293,333
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6,480,000
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง    0.15 บาท
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก  (0.31) บาท
ขาดทุน (0.16) บาท
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บาท

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ

990,000

บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
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เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ  1
0
,
0
0
0

ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 10,000
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญที่รวมผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลง
สภาพ

1,000,000

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ (2,000,000) 
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวมผลกระทบ
จากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ (1,000,000)
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6,480,

000
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีแปลงการสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 61,538 (ก)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 200,000
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด 261,

538
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง 6,741,

538

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง 0.15 บาท
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (0.30) บาท
ขาดทุน (0.15) บาท

(ก) [(65 บาท – 55 บาท) / 65 บาท] * 600,000  = 92,308 หุน ; 
92,308 * 2/3  =  61,538 หุน

หมายเหตุ : หุนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ ถูกรวมในการคํานวณจํานวนตอหุนปรับลด
สําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกและขาดทุน แมวาจะมีผลในการปรับเพิ่ม ทั้งนี้เนื่องจากตัวเลข
ที่ใชในการบงชี้ (กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญหลังปรับดวย
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ) เปนบวก (เปนกําไรไมใชขาดทุน)

ไตรมาสที่ 4 ของป 25x1
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การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน              บาท
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ  (700,000)
บวก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (10,000)
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (710,000)

วันที่
จํานวนหุน

ที่ถือโดยผูถือหุน
สัดสวนของ

เวลา
จํานวนหุนถัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 6,880,000 3/3 6,880,000
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6,880,000
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (0.10) บาท

หมายเหตุ  :  หุนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ ไมถูกนํามารวมในการคํานวณจํานวนตอ
หุนปรับลด เนื่องจากตัวเลขที่ใชในการบงชี้ (ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญหลังปรับดวยเงินปนผลของหุนบุริมสิทธ)ิ เปนลบ (เปนขาดทุนไมใชกําไร)

ทั้งป 25x1
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน                      บาท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ      11,800,000
หัก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (70,000)
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญ      11,730,000
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ (2,000,000)
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ       9,730,000

วันที่
จํานวนหุน

ที่ถือโดยผูถือหุน
สัดสวนของ

เวลา
จํานวนหุนถัว

เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 5,000,000   2/12 833,333

หุนสามัญที่ออกในวันที่ 1 มีนาคม    200,000
1 มีนาคม – 31 มีนาคม 5,200,000   1/12 433,333
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การแปลงสภาพหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
ในวันที่ 1 เมษายน

   
  480,000

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 5,680,000   2/12 946,667
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน    600,000
1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 6,280,000   3/12 1,570,000
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 1 กันยายน    600,000
1 กันยายน – 31 ธันวาคม    6,880,000   4/12 2,293,333
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6,076,667
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง   1.93 บาท
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (0.33 บาท)
กําไร      1.60 บาท

การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บาท

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 11,730,000 
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ  70,000
ดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพรอยละ 5 90,000(ก)

ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 160,000
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญที่รวมผลกระทบ
จากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ      11,890,000
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ       (2,000,000)
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวมผลกระทบ
จากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 9,890,000

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6,076,667

บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 14,880 (ข)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 450,000 (ค)

หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 120,000 (ง)

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด 584,880
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง 6,661,547
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กําไรตอหุนปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง        1.78 บาท
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก         (0.30 บาท)

กําไร        1.48 บาท

(ก) (12,000,000 บาท * 5%) / 4 ; หักดวยภาษีเงินไดอัตรารอยละ 40  
(ข) [(57.125 บาท* – 55 บาท) / 57.125 บาท] * 600,000 = 22,320 หุน ; 22,320 * 8/12  =  

4,880 หุน   * ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 20X1 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25X1  
(ค) (800,000 หุน * 5/12) + (200,000 หุน * 7/12)
(ง) 480,000 หุน * 3/12

ตัวอยางตอไปนี้แสดงวิธีที่บริษัท ก จํากัด อาจแสดงขอมูลกําไรตอหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมี
ขอสังเกตวาจํานวนตอหุนสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไมตองแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  สําหรับปสิ้นสุด  
25x1

          บาท
กําไรตอหุนสามัญ
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง            1.93    
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (0.33)
กําไร            1.60
กําไรตอหุนสามัญปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง            1.78
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (0.30)
กําไร            1.48

ตัวอยางตอไปนี้รวมขอมูลกําไรตอหุนสําหรับไตรมาสและสําหรับปของบริษัท ก จํากัด วัตถุประสงคของ
ตารางนี้คือเพื่อแสดงวาผลรวมของกําไรตอหุนของทุกไตรมาสไมจําเปนตองเทากับขอมูลกําไรตอหุน
สําหรับป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหเปดเผยขอมูลเหลานี้ 

ไตรมาส
ที่ 1
บาท

ไตรมาส
ที่ 2
บาท

ไตรมาส
ที่ 3
บาท

ไตรมาส
ที่ 4
บาท

เต็มป

บาท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง 0.98 1.10  0.15 (0.10)   1.93
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - (0.31) - (0.33)
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กําไร (ขาดทุน) 0.98 1.10 (0.16) (0.10)   1.60

กําไรตอหุนปรับลด

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง 0.80 1.00   0.15 (0.10)   1.78
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - (0.30) - (0.30)

กําไร (ขาดทุน) 0.80 1.00 (0.15) (0.10)   1.48




