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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33  

เรือ่ง ก าไรต่อหุน้ 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์

ในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ก าไรต่อหุ้นปรับลด การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูล 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบั 

1. งบการเงินเฉพาะกจิการหรืองบการเงินของกจิการที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

1.1 มีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ในตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนย์กลางซ้ือขายหลักทรัพย์นอกตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดในประเทศและภมูิภาค) หรือ 

1.2 ได้ย่ืน หรืออยู่ในกระบวนการย่ืนงบการเงินของกจิการต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรก ากับดูแลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอขายหุ้น

สามัญในตลาดสาธารณะ และ 

2. งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการซ่ึงบริษัทใหญ่มีลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1 มีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ในตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนย์กลางซ้ือขายหลักทรัพย์นอกตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดในประเทศและภมูิภาค) หรือ 

2.2 ได้ย่ืน หรืออยู่ในกระบวนการย่ืนงบการเงินของกจิการต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรก ากับดูแลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอขายหุ้น

สามัญในตลาดสาธารณะ 

3. กิจการที่เลือกเปิดเผยก าไรต่อหุ้นต้องค านวณและเปิดเผยก าไรต่อหุ้นตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

4. เมื่อกิจการน าเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงจัดท าตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 การเปิดเผยตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้กิจการเปิดเผยเฉพาะ

ก าไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินรวมเทา่นั้น 
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 หากกิจการเลือกน าเสนอก าไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการ

ต้องแสดงข้อมูลก าไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของงบการเงินเฉพาะกจิการเทา่นั้น และ 

 กจิการต้องไม่น าเสนอข้อมูลก าไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการน้ันใน

งบการเงินรวม ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หากกจิการน าเสนอส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตาม

ย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กิจการต้องแสดง

ก าไรต่อหุ้นในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากเทา่นั้น 

ค านยิาม 

หุน้สามญั หมายถึง ตราสารทุนซ่ึงด้อยสทิธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่นทั้งหมด ซ่ึงความหมายของ 

ตราสารทุนมีความหมายเดียวกันกับค านิยามตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ส าหรับสิทธิของหุ้นสามัญในก าไรส าหรับงวด หุ้นสามัญมีสิทธิในก าไรส าหรับงวดรองจากหุ้น

ประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ โดยหุ้นสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปันผลเท่าเทยีมกัน 

ทั้งน้ี กจิการอาจมีหุ้นสามัญได้มากกว่าหน่ึงประเภท 

ในบางคร้ังกิจการมีการออกหุ้นบุริมสิทธิที่มีลักษณะหลายๆอย่างเหมือนหุ้นสามัญ กิจการต้อง

พิจารณาอย่างระมัดระวังว่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

หรือไม่ 

 ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นที่อาจท าให้ 

ผู้ถือได้รับหุ้นสามัญ ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ เช่น 

 หน้ีสนิทางการเงิน หรือตราสารทุน รวมถึงหุ้นบุริมสทิธ ิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้  

 สิทธิเลือก และใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการ ให้สิทธิซ้ือหุ้น

สามัญแก่ผู้ถือ 

 หุ้นที่ต้องออกตามเง่ือนไขในสญัญาที่มีอยู่ เช่น สญัญาซ้ือธุรกจิหรือซ้ือสนิทรัพย์อื่น 

การวดัมูลค่า 

 วัตถุประสงค์ของข้อมูลก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคือเพ่ือวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญแต่ละ

หุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการด าเนินงานของกจิการในรอบระยะเวลาที่รายงาน 

กจิการต้องค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับ 
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 ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และ 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว (หากได้แสดงไว้) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณได้จาก 

ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด
 

ก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ทั้งในส่วนที่เป็นก าไรหรือขาดทุนจาก 

การด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ และก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต้องเป็นก าไรหรือ

ขาดทุนหลังหักภาษีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่าน้ัน (ไม่รวมจ านวนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม) 

ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่น้ันมีแสดงอยู่แล้วในงบการเงินตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 81ข ที่ก  าหนดให้กิจการต้องแสดง

ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

อย่างไรกต็ามก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่แสดงในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นเป็นจ านวนก่อนแบ่งให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ดังน้ัน กิจการต้อง

ปรับปรุงก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของส่วนของได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมออกก่อน 

เพ่ือให้ได้ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ เป็นจ านวนหลังหักเงินปันผลและ

ผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกันของหุ้นบุริมสิทธิที่จัดประเภทเป็นหน้ีสินแล้ว ดังน้ัน ในการค านวณก าไรต่อ

หุ้นข้ันพ้ืนฐาน ก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ จึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก

รายการดังต่อไปน้ีที่สทุธจิากภาษีแล้วของหุ้นบุริมสทิธทิี่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 

 เงินปันผลหุ้นบุริมสทิธิ 

 ส่วนต่างที่เกดิข้ึนจากการจ่ายช าระหุ้นบุริมสทิธ ิและ 

 ผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกนัของหุ้นบุริมสทิธิ 

เงินปันผลหุน้บุริมสิทธิ 

จ านวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิที่ต้องหักออกจากก าไรหรือขาดทุน ได้แก่ จ านวน

ต่อไปนี้  

 จ านวนเงินปันผลสุทธจิากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมซ่ึงได้ประกาศจ่ายส าหรับงวดน้ัน และ 
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 จ านวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมส าหรับงวด ไม่ว่าจะมีการประกาศ

จ่ายหรือไม่กต็าม ทั้งน้ีต้องไม่รวมจ านวนเงินปันผลใดๆ ของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมส าหรับ

งวดก่อนๆ ที่ได้จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน 

ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม จ านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส าหรับงวดน้ันๆหมายถึง 

จ านวนเงินปันผลที่กจิการรับรู้เป็นหน้ีสนิในงวดปัจจุบัน เงินปันผลดังกล่าวไม่รวมเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

หลังวันสิ้ นงวด ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

ย่อหน้าที่ 12 ที่ก  าหนดให้กจิการต้องไม่รับรู้เงินปันผลที่ประกาศจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานเป็นหน้ีสนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ส่วนต่างทีเ่กิดข้ึนจากการจ่ายช าระหุน้บุริมสิทธิ 

ส่วนต่างที่เกดิข้ึนจากการจ่ายช าระหุ้นบุริมสทิธอิาจเกดิข้ึนได้จากสถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

 กจิการอาจมีการรับซ้ือคืนหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นโดยการท าค าเสนอซ้ือหุ้นของกิจการ มูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้น

บุริมสิทธิถือเป็นผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้องบันทึกหักจากก าไรสะสมของ

กิจการ จ านวนดังกล่าวต้องน ามาหักออกในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

สามัญของบริษัทใหญ่ ในทางตรงกันข้ามมูลค่าตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายช าระต้องรวมเข้าไปในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของ 

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และ 

 กจิการอาจจูงใจให้มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพก่อนก าหนดโดยการเปล่ียนแปลง 

เง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรือของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่าย ส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

หุ้นสามัญที่ออกตามเง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ ิ

และต้องน ามาหักออกในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

ผลกระทบอื่นทีค่ลา้ยคลึงกนัของหุน้บุริมสิทธิ 

ผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกันของหุ้นบุริมสิทธิ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิที่มีจ านวนเงินปันผล

เร่ิมต้นต ่าเพ่ือชดเชยกับการที่กิจการขายหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนลด หรือมีเงินปันผลในงวดต่อๆ  

มาสูงกว่าอัตราตลาดเพ่ือชดเชยให้กับผู้ลงทุนที่ ซ้ือหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนเพ่ิม บางคร้ังเรียกว่า  

“หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพ่ิม” ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดของ“หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพ่ิม” ณ วันออกหุ้น ต้อง 

ตัดจ าหน่ายไปยังก าไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผลของ 

หุ้นบุริมสทิธใินการค านวณก าไรต่อหุ้น 
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ตวัอย่างที ่1 หุ้นบุริมสิทธอิัตราเพ่ิม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ช จ ากัด ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมประเภทที่ไม่สามารถ

แปลงสภาพและไถ่ถอนคืนได้ ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลสะสม

หุ้นละ 7 บาทต่อปี เร่ิมจากปี 25x4 

ณ วันที่ออกหุ้น อัตราผลตอบแทนตลาดของเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิชนิดเดียวกันเท่ากับ

ร้อยละ 7 ต่อปี ดังน้ันบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวในราคา 100 บาทต่อหุ้น ถ้าอัตรา

เงินปันผล 7 บาทต่อหุ้น เป็นอตัราที่น ามาใช้จริงในวันที่ออกหุ้น 

อย่างไรกต็าม ในการพิจารณาเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผล บริษัทขายหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวที่ราคา 

81.63 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลด 18.37 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาขายดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 100 บาท อตัราคิดลดร้อยละ 7 ในระยะเวลา 3 ปี 

เน่ืองจากหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจัดประเภทเป็นส่วนทุน ดังน้ัน ส่วนลดของหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันออก

หุ้น ต้องตัดจ าหน่ายไปยังก าไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผลหุ้น

บุริมสทิธใินการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน เงินปันผลต่อหุ้นบุริมสิทธิดังต่อไปน้ี ต้องหักออกจากก าไร

หรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 
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ปี มูลค่าตามบัญชี 

ของหุ้นบุริมสทิธิ  

ณ วันที่ 1 มกราคม 

(บาท) 

เงินปันผล
(ก)

 

 

 

(บาท) 

มูลค่าตามบัญชี 

ของหุ้นบุริมสทิธิ  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม
(ข)

 

(บาท) 

เงินปันผลจ่าย 

 

 

(บาท) 

25x1 81.63 5.71 87.34 - 

25x2 87.34 6.12 93.46 - 

25x3 93.46 6.54 100.00 - 

หลังจากน้ัน 100.00 7.00 107.00 (7.00) 

(ก) ที่อตัราร้อยละ 7 

(ข) ก่อนการจ่ายเงินปันผล 

จ านวนหุน้ 

จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั 

กิจการต้องใช้จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดในการ

ค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดคือจ านวนหุ้นสามัญที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้นต้นงวด ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ ซ้ือคืนหรือที่ออกจ าหน่ายในระหว่างงวด คูณด้วย

สัดส่วนของเวลา การปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญในระหว่างงวดด้วยสัดส่วนของเวลา  เพ่ือให้แน่ใจว่าการ

เปล่ียนแปลงในจ านวนทุนของกิจการจะไม่เป็นผลท าให้เกิดความเข้าใจผิดในก าไรต่อหุ้นอันเกิดจากจ านวน

ทุนของผู้ถือหุ้นที่แปรผันในระหว่างงวด เช่น หากมีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนทุน การปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญ

ในระหว่างงวดด้วยสัดส่วนของเวลา จะสะท้อนเวลาที่เงินทุนน้ันสามารถน าไปสร้างก าไรได้ หรือในทาง

กลับกันในกรณีที่จ านวนทุนลดลง (เช่น มีหุ้นสามัญซ้ือคืน) การปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญในระหว่างงวด

ด้วยสดัส่วนของเวลา จะสะท้อนเวลาที่เงินทุนน้ันใช้ไปเพ่ือซ้ือทุนคืน ไม่สามารถน าไปสร้างก าไรได้อกีต่อไป 

สดัส่วนของเวลา หมายถึง 

จ านวนวันซ่ึงมีหุ้นดังกล่าว

จ านวนวันทั้งสิ้นในงวดน้ัน
 

 ถึงแม้ว่ามาตรฐานการบัญชีจะก าหนดสัดส่วนของเวลาโดยค านวณจากจ านวนวัน อย่างไรกต็าม  

ในบางสถานการณ์ กิจการอาจใช้วิธีประมาณการถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักอย่างสมเหตุสมผลแทนการค านวณ

อย่างละเอยีด (ค านวณจากจ านวนวัน) เช่น ค านวณจากจ านวนเดือนซ่ึงมีหุ้นดังกล่าว 
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ตวัอย่างที ่2 การค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

  จ านวนหุน้ท่ีออก จ านวนหุน้ 

ซ้ือคืน
 (ก)

 

จ านวนหุน้ท่ีถอืโดยผู ้

ถอืหุน้ 

1 ม.ค. 25x1   ยอดคงเหลือต้นปี 2,000 300 1,700 

31 พ.ค. 25x1   หุ้นที่ออกใหม่โดยจ่าย

ช าระเป็นเงินสด 

800 - 2,500 

1 ธ.ค. 25x1   ซื้อหุ้นกลับคนืโดยจ่าย

ช าระเป็นเงินสด 

- 250 2,250 

31 ธ.ค. 25x1   ยอดคงเหลือสิ้นปี 2,800 550 2,250 

การค านวณจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

(1,700 x 5/12) + (2,500 x 6/12) + (2,250 x 1/12)     =   2,146 หุ้น หรือ    

(1,700 x 12/12) + (800 x 7/12) - (250 x 1/12)    =   2,146 หุ้น  

(ก) หุ้นซ้ือคืน คือ ตราสารทุนที่ถูกซ้ือและถือโดยกจิการผู้ออกตราสารทุนน้ัน หรือบริษัทย่อยของกจิการผู้ออกตราสารทุนนั้น 

 โดยส่วนใหญ่กิจการจะน าหุ้นสามัญมารวมค านวณในจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก นับจากวันที่

กิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนจากการออกจ าหน่ายหุ้นน้ัน (ซ่ึงโดยปกติจะเป็นวันที่ออกจ าหน่าย)  

อย่างไรก็ตาม กิจการควรอ่านและพิจารณาข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในการออกจ าหน่ายหุ้น 

โดยละเอยีด เน่ืองจากเนื้อหามีความส าคัญมากกว่ารูปแบบ 

ตัวอย่างเช่น 

สิ่งตอบแทนจากการออกจ าหนา่ยหุน้ 
วนัท่ีกิจการน าหุน้สามญัมารวมค านวณในจ านวนหุน้ 

ถวัเฉลีย่ถว่งน ้ าหนกั 

เงนิสด วันที่กจิการมสีทิธไิด้รับเงนิสด 

ผู้ถอืหุ้นสมคัรใจน าเงนิปันผลของหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสทิธิ

กลับมาลงทุนใหม่ 

วันที่ได้น าเงนิปันผลมาลงทุนใหม่ 

ตราสารหนี้แปลงเป็นหุ้นสามญั วันที่กจิการหยุดบนัทกึดอกเบี้ยค้างจ่าย 

เพ่ือช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของเคร่ืองมอืทางการเงนิอื่น วันที่กจิการหยุดบนัทกึดอกเบี้ยค้างจ่าย 

เพ่ือช าระหนี้สนิของกจิการ วันที่ช าระหนี้ 

การแปลงสภาพตราสารที่บงัคบัการแปลงสภาพ วันที่ในสญัญาที่ออกตราสารแปลงสภาพ  

เพ่ือเป็นสิง่ตอบแทนในการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ที่นอกเหนือจาก

เงนิสด 

วันที่รับรู้การได้มาของสนิทรัพย์  

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนส าหรับการรวมธรุกจิ วันที่ซื้อธรุกจิ 

เพ่ือแลกกบับริการที่กจิการได้รับ วันที่กจิการได้รับบริการ 
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 หุน้สามญัทีอ่าจตอ้งออกตามเงือ่นไข 

หุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข หมายถึง หุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้

ระบุไว้ในสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเง่ือนไข โดยในการออกหุ้นสามัญจะไม่ได้รับเงินสด หรือได้รับเงิน

สดเพียงเลก็น้อย หรือมีเง่ือนไขอื่น อย่างไรกต็าม หุ้นที่ต้องออกตามเง่ือนไขของเวลาไม่ถือเป็นหุ้นที่อาจ

ต้องออกตามเง่ือนไข เน่ืองจากข้อก าหนดของเวลาถือว่ามีความแน่นอน  

กิจการต้องน าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขมารวมค านวณเพ่ือหาก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

นับต้ังแต่วันที่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่ระบุไว้ ถึงแม้ว่าการออกหุ้นจริงยังเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซ่ึงกจิการอาจได้รับคืน (เช่น จากการเรียกคืน) ไม่ถือเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้

ถือหุ้น และไม่ต้องน ามารวมในการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กิจการไม่สามารถเรียก

คืนได้อกี 

ตวัอย่างที ่3 หุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข 

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 25X1 1,000,000 หุ้น (ไม่มีสิทธิเลือก ใบส าคัญแสดง

สิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพที่ถือโดยบุคคล 

ภายนอกในระหว่างงวด) 

สญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการรวมธุรกจิที่เพ่ิงผ่านไประบุให้การออกหุ้นสามัญเพ่ิมเป็นไปตามเง่ือนไข ดังน้ี 

 ออกหุ้นสามัญเพ่ิมจ านวน 5,000 หุ้นต่อทุกๆ 

ร้านค้าที่เปิดใหม่ในปี 25X1  

 ออกหุ้นสามัญเพ่ิมจ านวน 1,000 หุ้นต่อทุกๆ 

1,000 บาท ของก าไรรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 25X1 ส่วนที่เกนิ 2,000,000 บาท 

ร้านค้าที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 25X1 1 แห่ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 25X1 

 1 แห่ง ในวันที่ 1 กนัยายน 25X1 

ก าไรรวมจนถึงปัจจุบันที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทใหญ่ 

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 

(รวมขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกจ านวน 

450,000 บาท) 

2,900,000 บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1  
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ทัง้ปี 

ตวัตั้ง (บาท) 1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000 

ตวัหาร :      

หุ้นสามญัที่ถอืโดยผู้ถอืหุ้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ร้านค้าที่อาจเกดิขึ้น - 3,333
(ก)

 6,667
(ข)

 10,000 5,000
(ค)

 

ก าไรที่อาจเกดิขึ้น 
(ง)

 - - - - - 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,000,000 1,003,333 1,006,667 1,010,000 1,005,000 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.10 1.20 (0.40) 0.99 2.89 

 

(ก) 5,000 หุ้น x 2/3 

(ข) 5,000 หุ้น + (5,000 หุ้น x 1/3) 

(ค) (5,000 หุ้น x 8/12) + (5,000 หุ้น x 4/12) 

(ง) ก าไรที่อาจเกิดขึ้ นไม่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขที่ระบุไว้จะเกิดขึ้ นหรือไม่

จนกระทั่งถึงวันสิ้นงวดตามเง่ือนไข ทั้งน้ี ผลกระทบเป็นจ านวนที่ไม่ต้องน ามาพิจารณาส าหรับงวดไตรมาสที่ 4 และงวดทั้งปีบัญชี 

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนว่าจะบรรลุเง่ือนไขที่ก าหนดไว้จนถึงวันสดุท้ายของงวด 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ทัง้ปี 

ตวัตั้ง (บาท)  1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000 

ตวัหาร :      

หุ้นสามญัที่ถอืโดยผู้ถอืหุ้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ร้านค้าที่อาจเกดิขึ้น - 5,000 10,000 10,000 10,000 

ก าไรที่อาจเกดิขึ้น - 
(ก)

 300,000
(ข)

 - 
(ค)

 900,000
(ง)

 900,000
(ง)

 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,000,000 1,305,000 1,010,000 1,910,000 1,910,000 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 1.10 0.92 (0.40)
(จ)

 0.52 1.52 

(ก) ก าไรรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1 ไม่เกิน 2,000,000 บาท มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้น าระดับของก าไรที่

คาดการณ์ไว้ในอนาคตมารวมในการหาจ านวนหุ้นที่อาจต้องออก 

(ข) (2,300,000 บาท – 2,000,000 บาท) / 1,000] x 1,000 หุ้น   = 300,000 หุ้น 

(ค) ก าไรรวมน้อยกว่า 2,000,000 บาท 

(ง)  (2,900,000 บาท – 2,000,000 บาท) / 1,000] x 1,000 หุ้น   = 900,000 หุ้น 

(จ) เน่ืองจากขาดทุนที่เกดิขึ้นในไตรมาสที่ 3 เป็นส่วนของขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก จึงไม่น ากฎเรื่องการปรับเพ่ิมมาถือ

ปฏบิัต ิตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ี (น่ันคือก าไรหรือขาดทุนเฉพาะส่วนที่ยังด าเนินงานอยู่ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่) 

เป็นบวก ดังนั้น ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเง่ือนไขได้รวมในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดแล้ว 
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การเปลีย่นแปลงของจ านวนหุน้สามญัซ่ึงไม่ท าใหท้รพัยากรของกิจการเปลีย่นแปลงไป 

กิจการต้องปรับปรุงจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

ปัจจุบันและงวดก่อนๆ ทุกงวดที่น าเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามัญ

ซ่ึงไม่ท าให้ทรัพยากรของกิจการเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีไม่รวมถึงการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ 

ตัวอย่างการออกหุ้นสามัญเพ่ิม หรือจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นอาจลดลงโดยไม่ท าให้

ทรัพยากรของกจิการเปล่ียนแปลงไป เช่น 

1. การให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัส 

2. การให้โบนัสแฝงอยู่กับการออกหุ้น เช่น โบนัสที่แฝงอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในการ

ซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ 

3. การแตกหุ้น และ 

4. การรวมหุ้น 

หากจ านวนหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการ

ให้หุ้นปันผล การให้หุ้นโบนัส หรือการแตกหุ้น หรือลดลงเน่ืองจากการรวมหุ้น กิจการต้องปรับปรุงการ

ค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินย้อนหลัง กิจการ

ต้องปรับก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงบการเงินทุกงวดที่น าเสนอด้วย แม้ว่าการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกดิข้ึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กจิการจะอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

 รายการผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่ส าคัญ และ 

 การปรับปรุงอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่บันทกึด้วยวิธปีรับปรุงย้อนหลัง 

หุน้ปันผล การแตกหุน้ หรือการรวมหุน้ 

ให้กิจการปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่

เปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดข้ึนต้ังแต่วันเร่ิมต้นของ

งวดแรกสดุที่น าเสนอ 

 ตวัอย่างที ่4 การให้หุ้นปันผล 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 25X0    180 บาท 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 25X1    600 บาท 

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 25X1     200 หุ้น 

หุ้นปันผลที่ออกเม่ือวันที่ 1 ต.ค. 25X1   2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 30 ก.ย. 25X1  

 200 x 2 = 400 หุ้น 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปี 25X1                    600       =   1.00 บาท 

                                      (200 + 400) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปี 25X0                    180       =   0.30 บาท 

                                      (200 + 400) 

เน่ืองจากกิจการออกหุ้นปันผลให้โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจึงถือว่าการออกหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้ นก่อนต้นปี 

25X0 ซ่ึงเป็นงวดแรกที่แสดงในงบการเงิน 

การซ้ือหุน้คืน 

โดยปกติ การรวมหุ้นจะท าให้จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นลดลง โดยที่ทรัพยากรของกิจการ

ไม่ลดลง อย่างไรกต็าม หากผลกระทบในภาพรวมคือมีการซ้ือหุ้นคืนที่มูลค่ายุติธรรม การลดลงของหุ้น

สามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจึงเป็นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกจิการ 

ตัวอย่างเช่น การรวมหุ้นร่วมกับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นถัว

เฉล่ียถ่วงน า้หนักส าหรับงวดที่รายการดังกล่าวเกิดข้ึน จะต้องปรับปรุงด้วยการลดลงของจ านวนหุ้นสามัญ

นับต้ังแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว 

การออกสิทธิทีร่าคาใชสิ้ทธิต า่กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ 

การออกหุ้นสามัญ ณ เวลาที่มีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น หุ้น

สามัญมักจะไม่เป็นการให้โบนัสแฝง เน่ืองจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญจะออกด้วย

มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามสัดส่วนในทรัพยากรที่มีอยู่ของกิจการ อย่างไรกต็าม 

ในการออกสทิธ ิบ่อยคร้ังที่ราคาใช้สิทธิต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น ดังน้ัน การออกสิทธิดังกล่าวเป็นการ

ออกสิทธิที่มีการรวมการให้โบนัสแฝง หากการออกสิทธิเป็นการเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จ านวน

หุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดของทุกงวดก่อนที่จะมีการออก

สทิธ ิคือจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพ่ิม คูณด้วยอตัราส่วนดังน้ี 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทนัทกี่อนการใช้สทิธิ

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สทิธิ
 

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สทิธ ิค านวณโดย 

มูลค่ายุติธรรมรวมของหุ้นทนัทกี่อนการใช้สทิธิ  เงินที่ได้รับจากการใช้สทิธิ

จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหลังการใช้สิทธิ
 

โดยที่ หากสทิธดัิงกล่าวมีการซ้ือขายในตลาดแยกต่างหากจากหุ้นของกจิการก่อนวันที่มีการใช้สิทธ ิ

มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่า คือ มูลค่า ณ เวลาปิดของวันสดุท้ายที่หุ้นมีการซ้ือขายพร้อมกนักบัสทิธ ิ
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ตวัอย่างที ่5 การออกสทิธิซ้ือหุ้น 

ปี     25X0     25X1     25X2 

 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่   

 

1,100 บาท 

 

1,500 บาท 

 

1,800 บาท 

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนวันออกสทิธ ิ 500 หุ้น 

การออกสทิธ ิ หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยผู้ถือ

หุ้น 5 หุ้น (รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่จ านวน 100 หุ้น) 

ราคาใช้สทิธ ิ: หุ้นละ 5 บาท 

วันที่ออกสทิธ ิ: 1 มกราคม 25X1 

วันสิ้นสดุการใช้สทิธิ : 1 มีนาคม 25X1 

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ 1 หุ้นทนัทกี่อนที่จะมี 

การใช้สทิธใินวันที่ 1 มีนาคม 25X1 

 

11 บาท 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 31 ธนัวาคม 

การค านวณมูลค่าต่อหุน้ตามทฤษฎีหลงัการใชสิ้ทธิ 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สทิธิ  + สิ่งตอบแทนรวมจากการใช้สทิธิ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สทิธิ  + จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเน่ืองจากการใช้สทิธิ 

(11 บาท x 500 หุ้น) + (5 บาท x 100 หุ้น) 

500 หุ้น + 100 หุ้น 

มูลค่าต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สทิธ ิ     = 10 บาท 

การค านวณอตัราปรบัจ านวนหุน้    

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นก่อนการใช้สทิธิ    11 บาท        =      1.1 

มูลค่าต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สทิธิ     10 บาท      
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การค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน 

  25X0 25X1 25X2 

  (บาท) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับปี 25X0 ตามที่

รายงานไว้เดิม        

1,100 บาท 

500 หุ้น 

2.20   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับปี 25X0 ที่ปรับ

ใหม่จากการให้สทิธิ  

1,100 บาท 

(500 หุ้น x 1.1) 

2.00   

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับปี 25X1 ซ่ึงรวม

ผลกระทบจากการให้

สทิธิ 

                 1,500 บาท  

(500 หุ้นx1.1x2/12)+(600x10/12)         

 2.54  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับปี 25X2 

1,800 บาท 

600 หุ้น 

  3.00 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณได้จาก 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  ผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมด

จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัที่ได้จากการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามญัที่กจิการต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็น

หุ้นสามญัปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามญั

 

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นที่อาจท าให้ผู้ถือ

ได้รับหุ้นสามัญ ตัวอย่างเช่น 

1. หน้ีสินทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งน้ี ตราสารทุน

ดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสทิธด้ิวย 

2. สทิธเิลือก และใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3. หุ้นที่ต้องออกตามเง่ือนไขในสญัญาที่มีอยู่ เช่น สญัญาซ้ือธุรกจิหรือซ้ือสนิทรัพย์อื่น 

ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัทใหญ่ ด้วยจ านวนสทุธจิากภาษีเงินได้ของทุกรายการต่อไปนี้  
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1. เงินปันผลหรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลด ซ่ึงน าไป

หักก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

2. ดอกเบ้ียที่เกี่ยวข้องกบัตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่กจิการรับรู้ในระหว่างงวด 

3. การเปล่ียนแปลงอื่นของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพ ตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลด 

กิจการต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญปรับลดได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  

ณ วันต้นงวด อย่างไรกต็าม หากมีการออกตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญในระหว่างงวดน้ัน ให้กิจการ

สมมติว่าการแปลงสภาพหุ้นเกิดข้ึน ณ วันที่ออกตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว ดังน้ัน ตราสาร

ที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญซ่ึงได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในระหว่างงวด จะน ามารวมค านวณก าไรต่อหุ้น

ปรับลดต้ังแต่ต้นงวดจนถึงวันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแล้ว กิจการต้องน าจ านวน 

หุ้นสามัญที่เกดิจากการแปลงสภาพมารวมค านวณเพ่ือหาทั้งก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ขั้นตอนในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดมีดังน้ี 

1. กิจการจดรายช่ือแต่ละประเภทของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดออกมาก่อน 

เช่น พันธบัตรแปลงสภาพอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ให้พิจารณาเป็นประเภทแยกต่างหากจาก

พันธบัตรแปลงสภาพอตัราดอกเบี้ ยร้อยละ 7 

2. ในแต่ละประเภทของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ ให้กิจการค านวณผลกระทบของตรา

สารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญต่อก าไรจากการด าเนินงาน เมื่อมีการแปลงสภาพตราสาร  

ณ วันแรกของปีที่ค านวณหรือ ณ วันที่ออกตราสารน้ัน แล้วแต่วันใดล่าสดุกว่ากนั 

3. ในแต่ละประเภทของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ ให้กิจการค านวณจ านวนหุ้นสามัญที่

กจิการต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

4. ในแต่ละประเภทของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ ให้น าเอาผลกระทบของตราสารที่

อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญต่อก าไรจากการด าเนินงานมาหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่กิจการต้อง

ออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ ซ่ึงจะท าให้กจิการทราบว่าในแต่ละประเภทของตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ จะมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลงหรือเพ่ิมข้ึน 

5. จัดอันดับก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานปรับลดลงหรือเพ่ิมข้ึนที่ได้จากข้อ 4 โดยให้ประเภทของตรา

สารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ท  าให้ “ก าไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพ่ิมข้ึน” ต ่าที่สุดเป็นอันดับแรก 

และให้ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ท  าให้“ก าไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพ่ิมข้ึน” สูงที่สุดเป็น

อันดับสุดท้าย (ส่วนใหญ่แล้วสิทธิเลือกและใบส าคัญแสดงสิทธิจะอยู่อันดับแรก เพราะไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน) 

6. ให้กจิการปรับปรุงก าไรสทุธจิากการด าเนินงานต่อเน่ืองต่อหุ้นด้วยผลกระทบจากแต่ละประเภท

ของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญตามล าดับที่จัดไว้ในข้ันตอนที่ 5 โดยการปรับปรุง

ผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองและปรับปรุงผลกระทบต่อจ านวนหุ้นสามัญ 

7. ให้กจิการเปรียบเทยีบก าไรสุทธิต่อหุ้นก่อนและหลังปรับปรุงแต่ละประเภทของตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หากก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังปรับปรุงน้อยกว่าก่อนปรับปรุง แสดงว่า 
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ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญท าให้เกิดการปรับลด ให้เทียบก่อนและหลังเช่นน้ี 

ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งการปรับปรุงดังกล่าวท าให้เกดิการปรับเพ่ิม 

8. ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณได้จากการปรับปรุงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานด้วยผลกระทบจาก  

ตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ท  าให้เกดิการปรับลดตามข้ันตอนที่ 7 

ในการพิจารณาว่าก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานมีการปรับลดลงหรือเพ่ิมข้ึนตามขั้นตอนข้างต้น ให้กิจการ

พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจท าให้ก าไรต่อหุ้น

ปรับลดที่ค านวณจากก าไรขาดทุนของบริษัทใหญ่ทั้งหมดสูงกว่าก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ยกตัวอย่างเช่น 

กิจการขาดทุนทั้งหมด 2,400 บาท ซ่ึงมาจากขาดทุนจากส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิก 7,200 บาท และ

ก าไรจากส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง 4,800 บาท โดยกิจการมีหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น ดังน้ัน ก าไรต่อหุ้น

ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ืองคือ 2.4 บาทต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของกิจการคือ (1.2) 

บาทต่อหุ้น นอกจากน้ี กิจการยังมีตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ 400 หน่วย (แปลงได้ 1 หน่วย

ต่อ 1 หุ้น) ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อจ านวนก าไรหรือขาดทุนที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น กิจการได้พิจารณา

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ได้ว่าก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ืองลดลงจาก 2.4 บาทต่อหุ้นเป็น 2.0 บาท

ต่อหุ้น กจิการจึงต้องน าเอาตราสารดังกล่าวมารวมเพ่ือค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดด้วย ก าไรต่อหุ้นปรับลด

ของกจิการจึงเทา่กบั (1.0) บาทต่อหุ้น ซ่ึงจะสงัเกตได้ว่าปรับเพ่ิมข้ึนจากก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของกจิการ 

ตวัอย่างที่ 6 การค านวณจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก : การพิจารณาล าดับของตราสารที่อาจ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่น ามาปรับลดก าไรต่อหุ้น 

ก าไร                                                                                              (บาท) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16,400,000  

หัก เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ (6,400,000)  

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 10,000,000  

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่ (4,000,000)  

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 6,000,000  

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 2,000,000  

ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในระหว่างปี 75.00   

 

 

 

 

 

 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)     (คู่มืออธบิาย TAS 33) 16 

 

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญั 

สทิธเิลือก 100,000 สทิธ ิซ่ึงมีราคาใช้สทิธเิทา่กบั 60 บาท 

หุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ 800,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท สะสมเงินปันผล 

จ านวน 8 บาทต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้น สามารถ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 2 หุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 100,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ทุก 1,000 บาท สามารถ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 20 หุ้น ไม่มีการตัดจ าหน่าย

ส่วนเกนิหรือส่วนลดมูลค่าที่มีผลกระทบต่อดอกเบ้ียจ่าย 

อตัราภาษี  ร้อยละ 40 

การเพิม่ข้ึนของก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัจากการแปลงสภาพตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญั 

  ก าไรทีเ่พ่ิมข้ึน     

(บาท) 

จ านวนหุน้สามญั

ทีเ่พ่ิมข้ึน 

ก าไรต่อจ านวนหุน้

ทีเ่พ่ิมข้ึน(บาท) 

สิทธิเลือก     

ก าไรที่เพ่ิมข้ึน            -   

หุ้นที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงออกโดย

ไม่ได้รับสิ่งตอบแทน   

100,000              

x(75 บาท-60 บาท) 

       20,000           - 

75 บาท 

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ    

ก าไรที่เพ่ิมข้ึน 800,000 บาท 

x100 x 0.08                     

     6,400,000   

หุ้นที่เพ่ิมข้ึน 2 x 800,000     1,600,000         4.00 

หุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่ีอตัราดอกเบี้ ยรอ้ยละ 5    

ก าไรที่เพ่ิมข้ึน 100,000,000 บาท 

x 0.05 x (1-0.40) 

     3,000,000   

หุ้นที่เพ่ิมข้ึน 100,000 x 20     2,000,000          1.50 

 

ดังน้ัน ล าดับของเคร่ืองมือทางการเงินปรับลดเป็นดังน้ี : 

1.  สทิธเิลือก 

2.  หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 

3.  หุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ 
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การค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

 ก าไรจากการด าเนินงาน

ต่อเนือ่งทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้

สามญัของบริษัทใหญ่ 

(ตวัเลขทีใ่ชใ้นการบ่งชี้) 

(บาท) 

จ านวนหุน้สามญั 

 

ก าไรต่อหุน้ 

(บาท) 

 

ตามทีร่ายงานไว ้ 10,000,000 2,000,000 5.00  

สิทธิเลือก - 20,000   

 10,000,000 2,020,000 4.95 ปรบัลด 

หุ้น กู ้แปลงสภาพที่ มี

อตัราดอกเบี้ ยรอ้ยละ 5 

3,000,000 2,000,000   

 13,000,000 4,020,000 3.23 ปรบัลด 

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ 6,400,000 1,600,000   

 19,400,000 5,620,000       3.45 ปรบัเพิม่ 

เน่ืองจากหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นที่ปรับลดได้ปรับกลับเพ่ิมข้ึน (จาก 3.23 บาท เป็น 

3.45 บาท) แสดงว่าหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นตัวปรับเพ่ิมก าไรต่อหุ้น จึงต้องไม่น ามารวมค านวณก าไร

ต่อหุ้นปรับลด ดังน้ัน ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองจึงเทา่กบั 3.23 บาท 

 ก าไรต่อหุน้ขัน้

พ้ืนฐาน 

(บาท) 

ก าไรต่อหุน้

ปรบัลด 

(บาท) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่ เ ป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ 

บริษัทใหญ่ 

5.00 3.23 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทใหญ่ 

(2.00)
(ก)

 (0.99)
(ข)

 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 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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สิทธิเลือก ใบส าคญัแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า 

ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องสมมติว่าผู้ถือจะใช้สิทธิเลือก และใบส าคัญแสดง

สิทธิน้ัน โดยถือเสมือนว่าสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากตราสารเหล่าน้ันเป็นสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการ

ออกหุ้นสามัญในราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวด ทั้งน้ี ส่วนต่างระหว่างจ านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่กิจการ

ได้ออก กบัจ านวนหุ้นสามัญที่กจิการจะต้องออกในราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดตามข้อสมมติข้างต้น

ต้องถือว่าเป็นการออกหุ้นสามัญเพ่ิมเติมโดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

สิทธิเลือก และใบส าคัญแสดงสิทธิจะมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก 

และใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเง่ือนไขที่ท  าให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดถัว

เฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นน้ัน จ านวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นสามัญหักด้วย

ราคาที่ออก ดังน้ัน สทิธเิลือก และใบส าคัญแสดงสทิธจิะมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลงต่อเมื่อ

ราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวดของหุ้นสามัญสงูกว่าราคาใช้สิทธขิองสทิธิหรือใบส าคัญแสดงสทิธิ 

นอกจากน้ี หากกจิการมีให้สทิธซ้ืิอหุ้นและข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑอ์ื่นที่ถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาราคาที่ออก

ว่ามีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปรับลดลงหรือไม่ตามย่อหน้าก่อน ราคาที่น ามาใช้พิจารณาต้องรวม

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ให้แก่กิจการในอนาคต ภายใต้สิทธิซ้ือหุ้นหรือข้อตกลงการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ั์นด้วย 

ตวัอย่างที ่7 การหาราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้นของพนักงาน 

จ านวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่ยังไม่ได้รับสทิธถิัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักต่อพนักงาน  1,000  

จ านวนเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักต่อพนักงานซ่ึงจะถูกรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของ

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิซ่ึงพนักงานจะต้องให้บริการเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่จะ

ได้รับสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

1,200 บาท 

ราคาใช้สทิธิที่เป็นเงินสดของสทิธิซ้ือหุ้นที่ยังไม่ได้รับสทิธิ 15 บาท 

การค านวณราคาใช้สทิธทิี่ปรับปรุงแล้ว 

มูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับจากพนักงานแต่ละคน  1,200 บาท 

มูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับจากพนักงานต่อสทิธเิลือก (1,200 บาท / 1,000)    1.20 บาท 

ราคาใช้สทิธขิองสทิธิซ้ือหุ้นทั้งหมด  

(15 บาท + 1.20 บาท) 

16.20 บาท 
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ตราสารหนี้  ตราสารทุนแปลงสภาพ 

หากกจิการมีตราสารแปลงสภาพ กิจการต้องปรับปรุงผลกระทบต่อก าไรจากการแปลงสภาพของ

ตราสารน้ัน เพ่ือค านวณหาก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ส าหรับหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ การปรับปรุงผลกระทบจะมีผลให้ก าไรต่อหุ้นมีการปรับเพ่ิม หาก

จ านวนเงินปันผลต่อหุ้นของหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพที่ประกาศจ่าย (หรือจ านวนสะสมส าหรับงวดบัญชีน้ัน

หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ) สูงกว่าก าไรต่อหุ้นข้ัน

พ้ืนฐาน ในท านองเดียวกัน ตราสารหน้ีแปลงสภาพมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นมีการปรับเพ่ิมเมื่อดอกเบ้ียจ่าย 

(สทุธจิากภาษีและรายการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ของรายได้หรือค่าใช้จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพ่ือรองรับ

การแปลงสภาพสงูกว่าก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

นอกจากน้ี กิจการอาจจูงใจให้มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพก่อนก าหนดโดยการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรือของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่ายในส่วนที่เกนิกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออก

ตามเง่ือนไขการแปลงสภาพเดิม จึงถือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิด้วย ดังน้ัน ในการปรับปรุง

เพ่ือค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องกระจายสิ่งตอบแทนส่วนที่เกินดังกล่าวไปยังหุ้นที่ถูกไถ่ถอนหรือ

แปลงสภาพด้วย เพ่ือพิจารณาว่าหุ้นบุริมสิทธิที่ยังคงเหลืออยู่ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นมีผลในการปรับลดหรือไม่ 

กจิการต้องแยกพิจารณาหุ้นที่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพออกจากหุ้นที่ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ 

ตวัอย่างที ่8  หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 1,004 บาท 

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  1,000 หุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1 บาท 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 100 หุ้น 

หุ้นกู้ 10 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 3 หุ้น    

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับปีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินของหุ้นกู้

แปลงสภาพ 

10 บาท 

ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัดอกเบ้ียจ่ายดังกล่าว 4 บาท 

หมายเหต ุ: ดอกเบ้ียจ่ายรวมถึงการตัดจ าหน่ายส่วนลดทีเ่กิดขึ้นเมือ่รับรูอ้งค์ประกอบทีเ่ป็น

หน้ีสินเร่ิมแรก (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32 เรือ่ง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่

มีการประกาศใช)้) 
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ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

ที่ปรับปรุงแล้ว 

 

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

จ านวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 30 

จ านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด          1,000 + 30   =   1,030    

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       1,010 บาท    =     0.98   บาท 

                    1,030 หุ้น   

ตวัอย่างที ่9 หุ้นกู้แปลงสภาพที่กจิการมีสทิธเิลือกว่าจะจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด  

บริษัทแห่งหน่ึงออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 2,000 หุ้น ณ ต้นปีของปีที่ 1 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี  

ซ่ึงบริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ที่หน้าตั๋ว เท่ากับ 1,000 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 

2,000,000 บาท ดอกเบ้ียจะจ่ายคืนทุกสิ้นปีด้วยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และหุ้นกู้ 1 หุ้น สามารถแปลง

สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 250 หุ้น ณ เวลาใดกไ็ด้ จนถึงวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้ บริษัทมีสิทธิเลือกว่าจะ

ช าระเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพน้ีด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดกไ็ด้  

ณ วันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว อัตราดอกเบ้ียตลาดส าหรับหน้ีประเภทเดียวกันที่ไม่มีสิทธิแปลงสภาพอยู่ที่ร้อย

ละ 9 ณ วันที่ออก ราคาตลาดของหุ้นสามัญ 1 หุ้นคือ 3 บาท สมมติว่าไม่พิจารณาถึงภาษีเงินได้ 

 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ของปีที่ 1 1,000,000 บาท 

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 1,200,000 หุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือโดยบุคคลภายนอก 2,000 หุ้น 

การปันส่วนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้:   

- องค์ประกอบของหน้ีสนิ 1,848,122 บาท
1
 

- องค์ประกอบของทุน 151,878 บาท 

 2,000,000 บาท 

องค์ประกอบของหน้ีสินและองค์ประกอบของทุนได้ก าหนดข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) จ านวนเงินดังกล่าวเป็นมูลค่า

ตามบัญชีเร่ิมแรกขององค์ประกอบของหน้ีสินและองค์ประกอบของทุน  จ านวนเงินที่รับรู้เป็นสิทธ ิ

การแปลงสภาพประเภทของทุน ถือเป็นส่วนเพ่ิมของทุนของกจิการและไม่ปรับปรุงจ านวนดังกล่าว 

                                                      

1
 เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นและดอกเบี้ ยที่คิดลดด้วยอัตราร้อยละ 9 - เงินต้นจ านวน 2,000,000 บาท จ่ายช าระคืนเมื่อครบก าหนด  

3 ปี ดอกเบี้ยจ่ายทุกปี ปีละ 120,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี 
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานส าหรบัปีที ่1 : 

 1,000,000 บาท      =    0.83 บาทต่อหุ้นสามัญ 

 1,200,000 หุ้น     

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีที่ 1 : 

ต้องถือเสมือนว่าผู้ออกจะจ่ายช าระสญัญาดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญทั้งหมด ดังน้ันผลกระทบของการ

ปรับลดจึงค านวณตามย่อหน้าที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

1,000,000 บาท + 166,331 บาท
(ก)

      = 0.69 บาทต่อหุ้นสามัญ 

1,200,000 หุ้น  + 500,000 หุ้น
(ข)

   

สญัญาทีอ่าจจ่ายช าระดว้ยหุน้สามญัหรือเงินสด 

เม่ือกจิการออกสญัญาที่ตัวกจิการเองเป็นผู้มีสทิธเิลือกที่จะจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดกไ็ด้ 

ให้กิจการพิจารณาผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น โดยให้ถือเสมือนว่ากิจการจะเลือกจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญ  

แต่หากสิทธิเลือกที่จะจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดเป็นของผู้ถือสัญญา กิจการต้องค านวณก าไรต่อ

หุ้นปรับลด โดยต้องพิจารณาก่อนว่าระหว่างการจ่ายช าระด้วยเงินสดและการจ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญ 

ทางเลือกใดมีผลต่อการปรับลดมากกว่า ทางเลือกนั้นจะถูกใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

สิทธิเลือกขายทีกิ่จการเป็นผูอ้อก 

หากกิจการมีสัญญาที่ก  าหนดให้กิจการต้องซ้ือคืนหุ้นของกิจการ เช่น สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็น 

ผู้ออก และสญัญาซ้ือล่วงหน้าซ่ึงมีผลให้มีการปรับลด ให้กิจการรวมสัญญาดังกล่าวอยู่ในการค านวณก าไร

ต่อหุ้นปรับลดด้วย หากสัญญาน้ันเกิดประโยชน์เม่ือใช้สิทธิในระหว่างงวด (ราคาใช้สิทธิหรือราคาที่ต้องมี

การจ่ายช าระสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวด) กิจการต้องค านวณผลปรับลดที่อาจเกิดข้ึนที่มีต่อ

ก าไรต่อหุ้น ดังน้ี 

1. กิจการต้องถือเสมือนว่าได้มีการออกหุ้นสามัญ (ในราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหว่างงวด) ต้ังแต่ 

ต้นงวดอย่างเพียงพอเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินเพ่ือที่จะสามารถปฏบัิติตามสญัญาได้ 

2. กิจการต้องถือเสมือนว่าเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นน้ันได้น าไปใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา 

(น าไปใช้ซ้ือหุ้นสามัญคืน) และ 

3. หุ้นสามัญส่วนเพ่ิม (ผลต่างระหว่างจ านวนหุ้นสามัญที่ถือเสมือนว่ามีการออก กับจ านวนหุ้น

สามัญที่ได้รับจากการปฏบัิติตามสญัญา) ต้องรวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

 

(ก) ก าไรถูกปรับเพ่ิมจ านวน 166,331 บาท (1,848,122 บาท x 9%) ซ่ึงเป็นผลของหนี้สนิ ตามเวลาที่ล่วงเลยไป 

(ข) หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น  = หุ้นสามัญ 250 หุ้น x หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หุ้น 
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การปรบังบการเงินยอ้นหลงั 

กิจการต้องปรับปรุงการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับทุกงวดที่

แสดงในงบการเงินย้อนหลัง หากมีการให้หุ้นปันผล การให้หุ้นโบนัส หรือการแตกหุ้น ซ่ึงท าให้จ านวนหุ้น

สามัญหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน หรือมีการการรวมหุ้นซ่ึงท าให้

จ านวนหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นลดลง และหากการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวเกิดขึ้ นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กิจการจะอนุมัติให้ออกงบการเงิน กิจการต้อง

ค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใช้จ านวนหุ้น

ใหม่ และเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่ว่าก าไรต่อหุ้นเหล่าน้ันได้สะท้อนให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงในจ านวนหุ้น

ดังกล่าวแล้ว 

นอกจากน้ี หากมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังจากข้อผิดพลาดที่ส าคัญ หรือมีการปรับปรุงอัน

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่บันทกึด้วยวิธปีรับปรุงย้อนหลัง กจิการต้องปรับก าไรต่อ

หุ้นข้ันพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงบการเงินทุกงวดที่น าเสนอด้วยรายการผลกระทบจาก

ข้อผิดพลาดที่ส าคัญ และการปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่บันทึกด้วย 

วิธปีรับปรุงย้อนหลังน้ันด้วย 

การแสดงรายการ 

ในการแสดงรายการก าไรต่อหุ้น กิจการต้องแสดงในงบการเงินให้ชัดเจนและเท่าเทยีมกันทุกงวด 

ทั้งการแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด โดยกิจการต้องแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

และก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับก าไรหรือ

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และส าหรับก าไรหรือขาดทุนที่

เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ โดยแยกตามประเภทของหุ้นสามัญที่มีสิทธิแตกต่างกันในส่วนแบ่ง

ก าไรส าหรับงวด และถึงแม้ว่าจ านวนดังกล่าวจะติดลบ (ขาดทุนต่อหุ้น) กิจการกต้็องแสดงรายการ

ดังกล่าวในงบการเงินเช่นกนั นอกจากน้ี กจิการที่มีการรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกด้วย  

โดยกจิการจะแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินกไ็ด้ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัก าไรต่อหุ้นเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปน้ี 

1. จ านวนที่ใช้เป็นตัวต้ังในการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด และ 

การกระทบยอดจ านวนดังกล่าวให้เป็นก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ส าหรับงวด 

โดยแสดงการกระทบยอดแยกตามประเภทของตราสารที่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น 

2. จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ใช้เป็นตัวหารในการค านวณก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน และ

ก าไรต่อหุ้นปรับลด และการกระทบยอดระหว่างกันของจ านวนหุ้นสามัญดังกล่าว โดยแสดงการกระทบยอด

แยกตามประเภทของตราสารที่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น 
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3. ตราสาร (รวมทั้งหุ้นที่อาจต้องออกตามเง่ือนไข) ที่อาจปรับลดก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานใน

อนาคต แต่ยังไม่ได้รวมอยู่ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากตราสารดังกล่าวท าให้ก าไรต่อหุ้น

ปรับเพ่ิมในงวดที่น าเสนอรายงาน 

4. รายละเอียดของรายการหุ้นสามัญ หรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ ที่ไม่ใช่จากการให้ 

หุ้นปันผล การให้หุ้นโบนัส การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่อาจ 

ท าให้จ านวนหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด เปล่ียนแปลงไปอย่าง 

มีนัยส าคัญ หากรายการดังกล่าวเกดิขึ้นก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ตวัอย่างที่ 10 การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด และการเปิดเผยข้อมูล

ในงบก าไรขาดทุน (ตัวอย่างสรุปความเข้าใจ) 

ตัวอย่างน้ีแสดงการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดของปี 25x1 ส าหรับไตรมาสและ

ส าหรับปีของบริษัท ก จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างฝ่ายทุนที่ซับซ้อน ตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ีคือก าไร

หรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ ข้อเทจ็จริงอื่นมีดังต่อไปนี้   

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุน้สามญั : ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญส าหรับปีปฏทินิ 25x1 มีดังน้ี 

ไตรมาสที่ 1  49 บาท 

ไตรมาสที่ 2  60 บาท 

ไตรมาสที่ 3  67 บาท 

ไตรมาสที่ 4  67 บาท 

ราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุ้นสามัญในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 กนัยายน 25x1 เทา่กบั 65 บาท  

หุน้สามญั  : จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ณ ต้นปี  25x1 มีจ านวน 5,000,000  หุ้น และในวันที่  

1 มีนาคม 25x1 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมอกีจ านวน 200,000 หุ้น ซ่ึงช าระเป็นเงินสด 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ  : ในไตรมาสสุดท้ายของปี  25x0  บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 5 จ านวนเงินต้นเทา่กบั 12,000,000 บาท มีอายุ 20  ปี โดยออกจ าหน่ายเป็นเงินสดในราคาหุ้นละ 

1,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้) ดอกเบ้ียจะจ่ายปีละ 2 คร้ัง ทุกวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 พฤษภาคม หุ้นกู้ 

1,000 บาท สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 40 หุ้น ในปี 25x0 ไม่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้และ

บริษัทได้เรียกแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดในวันที่ 1 เมษายน 25x1 

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ  : ในไตรมาสที่  2  ของปี  25x0  บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจ านวน 

800,000  หุ้น  เพ่ือท ารายการซ้ือสินทรัพย์ เงินปันผลส าหรับไตรมาสมีจ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น และจ่าย

ทุกสิ้นไตรมาสส าหรับหุ้นบุริมสทิธทิี่ถือโดยผู้ถือหุ้น ณ วันน้ัน หุ้นบุริมสทิธ ิ1 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามัญได้  1  หุ้น  ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 600,000 หุ้นได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้น

สามัญเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 25x1 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ :  ในวันที่ 1  มกราคม 25x1 บริษัทได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 

600,000  หุ้น ในราคา 55  บาทต่อหุ้น ภายในระยะเวลา 5  ปี ใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดถูกใช้สิทธิเมื่อ

วันที่ 1 กนัยายน 25x1 

สิทธิเลือก : ในวันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทได้ออกสิทธิซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 1,500,000  หุ้น ในราคา 

75  บาทต่อหุ้น ภายในระยะเวลา 10  ปี ไม่มีการใช้สิทธิเกิดขึ้นในปี  25x1 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของสิทธิ

เลือกดังกล่าวสงูกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ 

อตัราภาษีเงินได ้: อตัราภาษีเงินได้เทา่กบัร้อยละ 40 ส าหรับปี 25x1 

ปี 25x1 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเนือ่ง

ทีเ่ป็นของบริษทัใหญ ่
(ก)

 

บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) 

ทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 

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) 

ทั้งปี 11,800,000 9,800,000 

 

ไตรมาสที ่1 ของปี 25X1 

การค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน            บาท 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทใหญ่         5,000,000 

หัก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธิ          (40,000) 
(ก)

  

ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่        4,960,000 

 

วนัที ่

จ านวนหุน้ทีถื่อ 

โดยผูถื้อหุน้ 

สดัส่วนของ 

เวลา 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงน า้หนกั 

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ ์   5,000,000  2/3 3,333,333 

หุน้สามญัทีอ่อกในวนัที ่1 มีนาคม      200,000   

1 มีนาคม – 31 มีนาคม    5,200,000  1/3 1,733,333 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   5,066,666 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน     0.98 บาท 

การค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด  บาท 

 

 

(ก) เป็นตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ี (ก่อนปรับปรงุด้วยเงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ

(ข) บริษัท ก มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกจ านวน 2,000,000 บาท (หลังหักภาษี) ในไตรมาสที่ 3  
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ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่  4,960,000  

บวก : ผลกระทบต่อก าไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   

เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธิ   40,000 
(ข)

  

ดอกเบี้ ยของหุ้นกู้แปลงสภาพร้อยละ 5  90,000 
(ค)

  

ผลกระทบของการถอืเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ  130,000 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวม  

ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ  5,090,000 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั  5,066,666  

บวก : หุ้นส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ  

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 0 
(ง)

  

หุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ   800,000  

หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5  480,000  

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด  1,280,000 

จ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ปรับปรุง  6,346,666 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด  0.80 บาท 

 

ไตรมาสที ่2 ของปี 25x1 

การค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน          บาท 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,500,000 

หัก: เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ    (10,000)
 (ก)

  

ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่     6,490,000 

 

  

(ก) 800,000 หุ้น x 0.05 บาท 

(ข) 800,000 หุ้น x 0.05 บาท 

(ค) (12,000,000 บาท x 5%) / 4 หักด้วยภาษีร้อยละ 40 

(ง) ใบส าคัญแสดงสทิธไิม่ถือว่ามีการใช้สทิธ ิเนื่องจากมีผลท าให้เป็นการปรับเพ่ิมในงวด (55 บาท [ราคาใช้สทิธ]ิ > 49 บาท [ราคาถัว

เฉล่ีย])  
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วนัที ่
จ านวนหุน้ 

ทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 

สดัส่วนของ 

เวลา 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงน า้หนกั 

1 เมษายน 5,200,000   

การแปลงสภาพหุน้กูที้มี่อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 5  

ในวนัที ่1 เมษายน 480,000   

1 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 5,680,000 2/3 3,786,666 

การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิในวนัที ่1 มิถนุายน 600,000   

1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 6,280,000 1/3 2,093,333 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   5,880,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน     1.10 บาท 

การค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด    บาท 

ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่    6,490,000 

บวก : ผลกระทบต่อก าไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ    

เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ  10,000 
(ข)

  

ผลกระทบของการถอืเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   10,000 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวม  

ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   6,500,000 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   5,880,000 

บวก : หุ้นส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ    

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ  50,000 
(ค)

   

หุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ  600,000 
(ง)

  

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด   650,000 

จ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ปรับปรุง   6,530,000 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด   1.00 บาท 

 

 

 

 

 

  
(ก)  200,000 หุ้น x 0.05 บาท 

(ข)  200,000 หุ้น x 0.05 บาท 

(ค)  55 บาท x 600,000 = 33,000,000 บาท; 33,000,000 บาท / 60 บาท = 550,000;  600,000 – 550,000 = 50,000 

หุ้น หรือ [(60 บาท – 55 บาท) / 60 บาท] x 600,000 หุ้น = 50,000 หุ้น 

(ง)  (800,000 หุ้น x 2/3) + (200,000 หุ้น x 1/3)  
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ไตรมาสที ่3 ของปี 25x1 

การค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน  บาท 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทใหญ่ 1,000,000 

หัก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ (10,000) 

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อเนือ่งทีเ่ป็นของ 

ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ 

990,000 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,000,000) 

ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (1,010,000) 

  

 วนัที ่
จ านวนหุน้ 

ทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 

สดัส่วนของ 

เวลา 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงน า้หนกั 

1 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 6,280,000 2/3 4,186,666 

การใช้สทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธิ    

ในวันที่ 1 กนัยายน 600,000   

1 กนัยายน – 30 กนัยายน 6,880,000 1/3 2,293,333 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   6,480,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน     

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง     0.15 บาท 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก   (0.31) บาท 

ขาดทุน   (0.16) บาท 
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การค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด    บาท 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนือ่งที่เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัใหญ่ 

 990,000 

บวก : ผลกระทบต่อก าไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   

เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ   10,000   

ผลกระทบจากการถอืเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   10,000  

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทใหญ่ที่รวมผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลง

สภาพ 

  

1,000,000 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่  (2,000,000)  

ขาดทุนที่ เ ป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่ รวม

ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ 

  

(1,000,000) 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   6,480,000 

บวก : หุ้นส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีแปลงการสภาพ   

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ  61,538 
(ก)

  

หุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ  200,000  

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด  261,538 

จ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ปรับปรุง   6,741,538 

    

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด    

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  0.15 บาท 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก  (0.30) บาท 

ขาดทุน   (0.15) บาท 

หมายเหตุ : หุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ ถูกรวมในการค านวณจ านวนต่อหุ้นปรับลด

ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกและขาดทุน แม้ว่าจะมีผลในการปรับเพ่ิม ทั้งน้ีเน่ืองจากตัวเลข 

ที่ใช้ในการบ่งช้ี (ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่หลังปรับด้วย 

เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ)ิ เป็นบวก (เป็นก าไรไม่ใช่ขาดทุน) 

  
(ก) [(65 บาท – 55 บาท) / 65 บาท] x 600,000  =  92,308 หุ้น ; 92,308 x 2/3  =  61,538 หุ้น  
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ไตรมาสที ่4 ของปี 25x1 

การค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน                บาท 

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่   (700,000) 

บวก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ   (10,000) 

ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่  (710,000) 

   

วนัที ่
จ านวนหุน้ 

ทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 

สดัส่วนของ 

เวลา 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงน า้หนกั 

1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 6,880,000 3/3 6,880,000 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   6,880,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลด    

ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่  (0.10) บาท 

หมายเหตุ  :  หุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ ไม่ถูกน ามารวมในการค านวณจ านวนต่อ

หุ้นปรับลด เน่ืองจากตัวเลขที่ใช้ในการบ่งช้ี (ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัทใหญ่หลังปรับด้วยเงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธิ) เป็นลบ (เป็นขาดทุนไม่ใช่ก าไร) 

ทั้งปี 25x1 

การค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน                          บาท 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของบริษัทใหญ่       11,800,000 

หัก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ ิ   (70,000) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนือ่งทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่       11,730,000 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่  (2,000,000) 

ก าไรสทุธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่         9,730,000 
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วนัที ่
จ านวนหุน้ 

ทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ 

สดัส่วนของ 

เวลา 

จ านวนหุน้ถวั 

เฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 

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

หุน้สามญัทีอ่อกในวนัที ่1 มีนาคม    200,000   

1 มีนาคม – 31 มีนาคม 5,200,000   1/12 433,333 

การแปลงสภาพหุน้กูที้มี่อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 5

ในวนัที ่1 เมษายน 

    

  480,000 

  

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 5,680,000   2/12 946,667 

การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิในวนัที ่1 มิถนุายน    600,000   

1 มิถุนายน – 31 สงิหาคม 6,280,000   3/12 1,570,000 

การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในวนัที ่1 กนัยายน 

 

   600,000 

  

1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม    6,880,000   4/12 2,293,333 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   6,076,667 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน     

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง     1.93 บาท 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก     (0.33 บาท) 

ก าไร         1.60 บาท 

  



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด    บาท 

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อเนือ่งทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ 11,730,000  

บวก : ผลกระทบต่อก าไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ  

เงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธิ    70,000  

ดอกเบี้ ยของหุ้นกู้แปลงสภาพร้อยละ 5  90,000
(ก)

  

ผลกระทบจากการถอืเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   160,000 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญที่รวมผลกระทบ 

จากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ 

 

     11,890,000 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่       (2,000,000) 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวมผลกระทบ

จากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ  

 

9,890,000 

    

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกั   6,076,667 

บวก : หุ้นส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ   

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ 14,880 
(ข)

  

หุ้นบุริมสทิธแิปลงสภาพ 450,000 
(ค)

    

หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 120,000 
(ง)

  

ตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัปรบัลด  584,880 

จ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ปรับปรุง   6,661,547 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด    

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง          1.78 บาท 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก           (0.30 บาท) 

ก าไร          1.48 บาท 

 

ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงวิธีที่บริษัท ก จ ากัด อาจแสดงข้อมูลก าไรต่อหุ้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยมี

ข้อสงัเกตว่าจ านวนต่อหุ้นส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ต้องแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 
(ก) (12,000,000 บาท x 5%) / 4 ; หักด้วยภาษีเงินได้อตัราร้อยละ 40   

(ข) [(57.125 บาท
x
 – 55 บาท) / 57.125 บาท] x 600,000 = 22,320 หุ้น ; 22,320 x 8/12  =  4,880 หุ้น    x 

ราคาตลาดถัวเฉล่ียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 20X1 ถึงวันที่ 1 กนัยายน 25X1    

(ค) (800,000 หุ้น x 5/12) + (200,000 หุ้น x 7/12) 

(ง) 480,000 หุ้น x 3/12 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)     (คู่มืออธบิาย TAS 33) 32 

 

   ส าหรบัปีส้ินสดุ  

25x1 

           บาท 

ก าไรต่อหุน้สามญั   

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง            1.93     

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก  (0.33) 

ก าไร            1.60 

ก าไรต่อหุน้สามญัปรบัลด   

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง            1.78 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (0.30) 

ก าไร            1.48 

 

ตัวอย่างต่อไปน้ีรวมข้อมูลก าไรต่อหุ้นส าหรับไตรมาสและส าหรับปีของบริษัท ก จ ากัด วัตถุประสงค์ของ

ตารางน้ีคือเพ่ือแสดงว่าผลรวมของก าไรต่อหุ้นของทุกไตรมาสไม่จ าเป็นต้องเท่ากับข้อมูลก าไรต่อหุ้น

ส าหรับปี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้   

 
ไตรมาสที่ 1 

บาท 

ไตรมาสที่ 2 

บาท 

ไตรมาสที่ 3 

บาท 

ไตรมาสที่ 4 

บาท 

เตม็ปี 

บาท 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน       

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง 

 

0.98 

 

1.10 

 

 0.15 

 

(0.10) 

 

  1.93 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - - (0.31) - (0.33) 

ก าไร (ขาดทุน) 0.98 1.10 (0.16) (0.10)   1.60 

 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด       

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง 

 

0.80 

 

1.00 

 

  0.15 

 

(0.10) 

 

  1.78 

ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - - (0.30) - (0.30) 

ก าไร (ขาดทุน) 0.80 1.00 (0.15) (0.10)   1.48 

 

 

 

***************************** 

  


