เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๙๓/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง กําไรต่อหุ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง กําไรต่อหุ้น
ในลําดับที่ ๒.๑๕ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง กําไรต่อหุ้น ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
กาไรต่อหุน้

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบั บ ที่ 33 เรื่ อ ง ก าไรต่ อ หุ้ น ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2555 (IAS 33: Earnings per Share (Bound volume
2013 Consolidated without early application ))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 8 40 47ก
67ก 68ก 73ก ก2 และ ก11 เพิ่ มย่อหน้ าที่ 74ข ถึง 74ง และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง กาไรต่ อหุน้ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 76
และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึง
ข้ อกาหนดของกรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนว
ปฏิบั ติในการเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจการถื อปฏิบั ติ ตามข้ อก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง กาไรต่ อหุน้ ใช้ แ ทนมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง ก าไรต่ อ หุ้น และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ
งบการเงิน สาหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ ริ่ ม ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2558 ทั้ง นี้
สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
บทนา 2

บทนา 3

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีได้ ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง
กาไรต่อหุ้น เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับปรุงแก้ ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศซึ่ง
ได้ ดาเนินการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของคณะกรรมการในการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง กาไรต่อหุ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) คือ การปรับปรุงมาตรฐาน
อย่ า งจากัด ในลั ก ษณะเป็ นการให้ แ นวทางและตัวอย่ า งเพิ่ มเติมในเรื่ อ งที่ซับ ซ้ อ น เช่ น
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัทย่ อ ย การร่ วมค้ าหรื อบริ ษัท ร่ วม ตราสารที่มีสิทธิร่ ว มในส่ว นทุน สิทธิเลื อกขายที่
กิจ การออก สิทธิเ ลื อ กขายและสิทธิเลื อ กซื้ อที่กิจ การซื้ อมาและเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่
กาหนดให้ ต้องมีการแปลงสภาพ คณะกรรมการมิได้ ทบทวนแนวคิดพื้นฐานในการกาหนด
และนาเสนอกาไรต่อหุ้นขึ้นใหม่
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง กาไรต่อหุน้
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายหลักการในการกาหนดและการแสดงกาไร
ต่อหุ้นในงบการเงิน เพื่ อช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานระหว่ าง
กิจการต่างๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดาเนินงานระหว่างงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันได้ ดี
ยิ่งขึ้น แม้ ว่าการเปรียบเทียบกาไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีข้อจากัดเนื่องจาก “กาไร” ของกิจการ
แต่ละแห่ งอาจเกิดจากการใช้ นโยบายการบั ญชีท่แี ตกต่างกัน แต่การใช้ จานวนหุ้ นที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ในการคานวณจะให้ ข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์ ย่ิงขึ้น ดังนั้ น มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้จึงมุ่งเน้ นไปที่การกาหนดจานวนหุ้นที่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้น

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั
2.1

2.2

3
4

งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.1.1 มี หุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ศู น ย์ก ลางซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์น อกตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง ตลาดใน
ประเทศและภูมิภาค) หรือ
2.1.2 ได้ยื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการ
กากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ หรื อ องค์ก รก ากับดู แ ลอื่ น โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญในตลาดสาธารณะ และ
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซึ่งบริษทั ใหญ่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.2.1 มี หุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ
ศู น ย์ก ลางซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์น อกตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง ตลาดใน
ประเทศและภูมิภาค) หรือ
2.2.2 ได้ยื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกากับดู แลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญในตลาดสาธารณะ

กิ จ การที่ เ ปิ ดเผยก าไรต่ อ หุ้น ต้อ งค านวณและเปิ ดเผยก าไรต่ อ หุ้น ตามข้อ ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หากกิจการนาเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
4

4ก

27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดให้
กิจการเปิ ดเผยเฉพาะกาไรต่อหุน้ ตามข้อมูลของงบการเงินรวม กิจการที่เลือกนาเสนอกาไร
ต่อหุน้ ตามข้อมู ลของงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยต้องแสดงข้อมู ลกาไรต่อหุน้ ตามข้อมู ล
ของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น
กิจ การต้อ งไม่ น าเสนอข้อ มู ล ก าไรต่ อ หุ้น ตามข้อ มู ล ของงบการเงิน เฉพาะกิจ การในงบ
การเงินรวม
หากกิจการนาเสนอส่วนประกอบของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุน ที่แสดงแยกต่างหาก
ตามที่แ สดงไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 10ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
การน าเสนองบการเงิ น ให้ กิจ การแสดงกาไรต่ อหุ้ น ในงบกาไรขาดทุ น ที่แ สดงแยกต่ า งหาก
ดังกล่าวเท่านั้น

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การปรับเพิ่ม
หมายถึง การที่กาไรต่อหุน้ เพิ่มขึ้ น หรือขาดทุนต่อหุน้ ลดลง
อันเนือ่ งมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีก ารใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลือกหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน้
สามัญเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
สัญญาทีอ่ าจต้องออกหุน้
ตามเงื่อนไข

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

หุน้ สามัญทีอ่ าจต้องออก
ตามเงื่อนไข

หมายถึง หุน้ สามัญทีต่ อ้ งออกเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขที่ได้
ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาที่อ าจต้อ งออกหุ้น ตามเงื่อ นไข
โดยในการออกหุน้ สามัญจะไม่ได้รบั เงินสด หรือ
ได้รบั เงินสดเพียงเล็กน้อย หรือมีเงือ่ นไขอื่น

การปรับลด

หมายถึง การที่กาไรต่อหุน้ ลดลง หรือขาดทุนต่อหุน้ เพิม่ ขึ้ น
อันเนือ่ งมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีก ารใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลือกหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน้
สามัญเพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้

สิทธิเลือก ใบสาคัญแสดง หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือในการซื้ อ
สิทธิ และรายการเทียบเท่า
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หมายถึง ตราสารทุนซึ่งด้อยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่น
5

ทั้งหมด

6
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ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ น
หุน้ สามัญ

หมายถึง เครื่องมือ ทางการเงิน หรือ สัญญาอื่นที่อาจทาให้
ผูถ้ อื ได้รบั หุน้ สามัญ

สิทธิเลือกขาย

หมายถึง สัญ ญาที่ ใ ห้สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ถื อ ในการขายหุ้น สามัญ
ณ ราคาและช่วงเวลาทีก่ าหนด

หุ้ นสามัญมีสิทธิในกาไรสาหรั บงวดรองจากหุ้ นประเภทอื่น เช่ น หุ้ นบุริมสิทธิ กิจการอาจมีห้ ุ น
สามัญได้ มากกว่าหนึ่งประเภท หุ้นสามัญประเภทเดียวกันจะมีสทิ ธิในการรับเงินปันผลเท่าเทียมกัน
ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ เช่น
7.1 หนี้สนิ ทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ ตราสารทุน
ดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิด้วย
7.2 สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.3 หุ้นที่ต้องออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู่ เช่น สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพย์อ่นื
คาศัพท์ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ นามาใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในความหมายเดียวกันกับที่ได้
ให้ คานิยามไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ยกเว้ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น ทั้ง นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ได้ ให้ คานิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
ตราสารทุน และได้ ให้ แนวทางในการนานิยามดังกล่าวไปใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คานิยามของมูลค่ายุติธรรม
และได้ ให้ แนวทางในการนานิยามดังกล่าวไปใช้

การวัดมูลค่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
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กิจการต้องคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานสาหรับกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริษทั ใหญ่ และกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนือ่ งที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(หากได้แสดงไว้)
กาไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริ ษ ัท ใหญ่ (ตัว ตั้ง ) ด้ว ยจ านวนถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนัก ของหุ้น สามัญ ที่ ถื อ โดยผู ถ้ ื อ หุ้น
(ตัวหาร) ในระหว่างงวด
การแสดงก าไรต่ อ หุ้ น ขั้น พื้ นฐานมี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วั ดมู ล ค่ า ของส่ว นได้ เสีย ของหุ้ น สามั ญ
แต่ละหุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการดาเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน

6

กาไร
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ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานจานวนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ ท้ งั ใน
ส่วนทีเ่ ป็ น
12.1 กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนือ่ งทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ และ
12.2 กาไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ต้อ งเป็ นจ านวนตามข้อ 12.1 และ 12.2 ที่ ป รับ ปรุ ง ด้ว ยเงิ น ปั น ผลสุ ท ธิ จ ากภาษี ข อง
หุน้ บุริมสิทธิ ส่วนต่างทีเ่ กิดขึ้ นจากการจ่ ายชาระหุน้ บุริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึง
กันของหุน้ บุริมสิทธิทีจ่ ดั ประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ายทุ ก รายการที่เป็ นของผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ ซ่ึงได้ รั บรู้ในงวดนั้ น
รวมถึงค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และเงินปั นผลของหุ้นบุริ มสิทธิท่จี ัดประเภทเป็ นหนี้สิน ต้ องนามา
รวมในการคานวณก าไรหรื อ ขาดทุ นสาหรั บ งวดที่เป็ นของผู้ ถื อหุ้ นสามั ญของบริ ษัทใหญ่ (ดู
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ ))
จ านวนเงิ น ปั น ผลสุ ท ธิจ ากภาษี ข องหุ้ น บุ ริ มสิ ท ธิท่ีต้ อ งหั ก ออกจากก าไรหรื อ ขาดทุ น ได้ แ ก่
จานวนต่อไปนี้
14.1 จานวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมซึ่งได้ ประกาศจ่ายสาหรับ
งวดนั้น และ
14.2 จานวนเงินปั นผลสุทธิจากภาษี ของหุ้ นบุริมสิทธิชนิดสะสมสาหรั บงวด ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศจ่ า ยหรื อ ไม่ ก ต็ าม ทั้งนี้ ต้ องไม่ ร วมจานวนเงิน ปั น ผลใดๆ ของหุ้ น บุ ริ มสิทธิ
ชนิดสะสมสาหรับงวดก่อนๆ ที่ได้ จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน
หุ้นบุริมสิทธิท่มี ีจานวนเงินปันผลเริ่มต้ นต่าเพื่อชดเชยกับการที่กิจการขายหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่
มีส่วนลด หรือมีเงินปั นผลในงวดต่อๆ มาสูงกว่ าอัตราตลาดเพื่ อชดเชยให้ กับผู้ลงทุนที่ซ้ ือหุ้ น
บุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนเพิ่ ม บางครั้ งเรี ยกว่า “หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม” ส่วนเพิ่มหรือส่วนลด
ของ“หุ้ น บุ ริ มสิทธิอัตราเพิ่ ม ” ณ วั น ออกหุ้ น ต้ องตัดจาหน่ า ยไปยังกาไรสะสมตามวิ ธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริง และถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิในการคานวณกาไรต่อหุ้น
กิจ การอาจมี ก ารรั บ ซื้ อคื น หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิจ ากผู้ ถื อ หุ้ น โดยการท าค าเสนอซื้ อหุ้ น ของกิ จ การ
มูลค่า ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ า ยให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นบุ ริมสิทธิส่ว นที่เ กิน กว่ า มูลค่า ตามบัญ ชี ของ
หุ้นบุริมสิทธิถือเป็ นผลตอบแทนที่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้ องบันทึกหักจากกาไรสะสมของ
กิจการ จานวนดังกล่าวต้ องนามาหักออกในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทใหญ่
กิจการอาจจู งใจให้ มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพก่อนกาหนดโดยการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเงื่อนไขการจ่ายชาระเพิ่ มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร
มูลค่ายุติธรรมของหุ้ นสามัญ หรื อของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่ายส่วนที่เกินกว่ ามู ลค่ายุติธรรมของ
หุ้ นสามัญที่ออกตามเงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็ นผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นบุริมสิทธิ
และต้ องนามาหักออกในการคานวณกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
7

18

มูลค่ าตามบัญชีของหุ้ นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ ามูลค่ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายชาระต้ อง
รวมเข้ าไปในการคานวณกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
จานวนหุน้
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กิจการต้องใช้จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างงวดใน
การคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
การใช้ จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเป็ นไปได้ ท่จี านวนทุนของผู้ถือหุ้นจะแปรผันในระหว่างงวด ซึ่งเป็ นผลมาจากจานวนหุ้นที่
มากขึ้นหรื อ น้ อ ยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง จานวนถั วเฉลี่ ยถ่ ว งน้าหนั ก ของหุ้ น สามัญ ที่ถื อโดย
ผู้ถือหุ้ นในระหว่ างงวด คือจานวนหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นต้ นงวด ปรั บปรุงด้ วยจานวนหุ้ น
สามัญที่ซ้ ือคืนหรือที่ออกจาหน่ายในระหว่างงวด คูณด้ วยสัดส่วนของเวลา ซึ่งหมายถึง สัดส่วน
จานวนวันซึ่งมีห้ ุนดังกล่าวเทียบต่อจานวนวันทั้งสิ้นในงวดนั้น อนึ่ง ในบางสถานการณ์ กิจการ
อาจใช้ วิธปี ระมาณการถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักอย่างสมเหตุสมผลแทนการคานวณอย่างละเอียด
โดยส่วนใหญ่กจิ การจะนาหุ้นสามัญมารวมคานวณในจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก นับจากวันที่
กิจการมีสิทธิได้ รับสิ่งตอบแทนจากการจาหน่ายหุ้นนั้น (ซึ่งโดยปกติจะเป็ นวันที่ออกจาหน่าย)
ตัวอย่างเช่น
21.1 หุ้นสามัญที่ออกโดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสด ต้ องนามารวมคานวณเมื่อกิจการมีสิทธิ
ได้ รับเงินสด
21.2 หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากผู้ถือหุ้นสมัครใจนาเงินปั นผลของหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิทธิ
กลับมาลงทุนใหม่ ต้ องนามารวมคานวณเมื่อได้ นาเงินปันผลมาลงทุนใหม่
21.3 หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการแปลงตราสารหนี้เป็ นหุ้นสามัญ ต้ องนามารวมคานวณนับ
จากวันที่กจิ การหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้ างจ่าย
21.4 หุ้นสามัญที่ออกเพื่ อชาระดอกเบี้ยหรื อเงินต้ นของเครื่ องมือทางการเงินอื่น ต้ องนามา
รวมคานวณนับจากวันที่กจิ การหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้ างจ่าย
21.5 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อชาระหนี้สนิ ของกิจการ ต้ องนามารวมคานวณนับจากวันที่ชาระหนี้
21.6 หุ้ นสามัญที่ออกเพื่ อเป็ นสิ่งตอบแทนในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีนอกเหนื อจากเงินสด
ต้ องนามารวมคานวณ ณ วันที่รับรู้การได้ มาของสินทรัพย์ และ
21.7 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อแลกกับบริการที่กจิ การได้ รับ ต้ องนามารวมคานวณ ณ วันที่กิจการ
ได้ รับบริการ
วันที่กจิ การเริ่มนาหุ้นสามัญมารวมคานวณต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในการ
ออกหุ้ น นั้ น ๆ ดั ง นั้ น กิ จ การต้ อ งน าเนื้ อหาของสั ญ ญาที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกหุ้ น สามั ญ มา
พิจารณาประกอบการคานวณอย่างเหมาะสม
กิจการต้ องนาหุ้นสามัญที่ออกเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสาหรั บการรวมธุรกิจมา
รวมในการคานวณจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักนับจากวันที่ซ้ ือธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเป็ น
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23
24

25
26

27

28

29

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมก าไรและขาดทุ น ของผู้ ถู ก ซื้ อในงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของตนนั บ จากวั น ที่
ซื้อธุรกิจเป็ นต้ นไป
กิจการต้ องนาหุ้นสามัญที่ต้องออกเมื่อมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวม
คานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่วันที่ในสัญญา
กิจ การต้ อ งถื อ ว่ า หุ้ น สามั ญ ที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่ อ นไขเป็ นหุ้ น ที่ถื อ โดยผู้ ถือ หุ้ น และน าหุ้ น
ดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อหากาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนับตั้ง แต่วันที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่
ระบุไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้น ) หุ้นที่ต้องออกตามเงื่อนไขของเวลาไม่ถือเป็ นหุ้นที่อาจต้ อง
ออกตามเงื่อนไข เนื่องจากข้ อกาหนดของเวลาถือว่ามีความแน่นอน แต่ห้ ุนสามัญที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นซึ่งกิจการอาจได้ รับคืน (เช่น จากการเรี ยกคืน) ไม่ถือเป็ นหุ้ นที่ถือโดยผู้ถือหุ้ น และไม่ต้อง
นามารวมในการคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กจิ การไม่สามารถเรียกคืนได้ อกี
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้องปรับปรุงจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ าง
งวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ทุกงวดที่นาเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
ของจานวนหุน้ สามัญ ซึ่ งไม่ทาให้ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
แปลงสภาพตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญให้เป็ นหุน้ สามัญ
กิจการอาจออกหุ้ นสามัญเพิ่ ม หรื อ จานวนหุ้ นสามัญ ที่ถือ โดยผู้ถือหุ้ นอาจลดลงโดยไม่ทาให้
ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น
27.1 การให้ ห้ ุนปันผลหรือการให้ ห้ ุนโบนัส
27.2 การให้ โบนัสแฝงอยู่กับการออกหุ้น เช่น โบนัส ที่แฝงอยู่กับการให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่
27.3 การแตกหุ้น และ
27.4 การรวมหุ้น
ในการให้ ห้ ุนปันผลหรือการให้ ห้ ุนโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิ มโดยกิจ การไม่ ได้ รั บสิ่งตอบแทนเพิ่ มเติ ม ดังนั้ น จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น จะมี
จานวนเพิ่ มขึ้นโดยที่ทรั พยากรของกิจการไม่เพิ่ มขึ้น ให้ กิจการปรับปรุงจานวนหุ้ นสามัญที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้ นของงวดแรกสุดที่นาเสนอ ตัวอย่างเช่ น
ในกรณีท่กี ิจการออกหุ้ นโบนัสในสัดส่วนหนึ่งหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ กิจการต้ องนาจานวนหุ้น
สามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลคูณด้ วยสาม เพื่อหาจานวนรวมใหม่ของหุ้นสามัญ
ทั้งหมด หรือคูณด้ วยสองเพื่อหาจานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น
โดยปกติ การรวมหุ้ น จะทาให้ จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ถือ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ลดลง โดยที่ทรั พ ยากรของ
กิจการไม่ลดลง อย่างไรก็ตาม หากผลกระทบในภาพรวมคือ มีการซื้อหุ้ นคืนที่มูลค่ ายุ ติธรรม
การลดลงของหุ้ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นจะเป็ นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกิจการ
ตัวอย่ า งกรณี การรวมหุ้ น ร่ วมกับการจ่ ายเงินปั น ผลพิ เ ศษ จ านวนหุ้ นสามัญที่ถื อโดยผู้ ถือหุ้ น
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ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั กสาหรั บ งวดที่รายการดังกล่ าวเกิดขึ้น จะต้ องปรั บ ปรุงด้ วยการลดลงของ
จานวนหุ้นสามัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
30

31

32

กิจการต้องคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริษทั ใหญ่ และกาไรหรื อขาดทุน จากการดาเนินงานต่ อเนื่อ งที่เ ป็ นของผูถ้ ือ หุน้ ดังกล่าว
(หากได้แสดงไว้)
ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริษทั ใหญ่ และจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ผลกระทบของตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั้งหมด
วัตถุประสงค์ของการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการคานวณกาไร
ต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐาน กล่ า วคื อ เพื่ อวั ด มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เสี ย ของหุ้ นสามั ญ แต่ ล ะหุ้ นจาก
ผลการดาเนิ นงานของกิจการ โดยคานึ งถึงผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ
ปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ดังนั้น
32.1 กาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะเพิ่มขึ้นด้ วยจานวนเงินปันผล
และดอกเบี้ ย (สุท ธิจ ากภาษีเ งิน ได้ ) ที่รั บ รู้ ใ นระหว่ า งงวด เฉพาะส่ว นที่เ ป็ น ของ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรับลด และปรั บปรุงด้ วยการเปลี่ยนแปลงอื่นของ
รายได้ ห รื อ ค่า ใช้ จ่ า ยที่เ ป็ น ผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ น
หุ้นสามัญปรับลด และ
32.2 จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นด้ วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งน้า หนั ก ของหุ้ น สามั ญ ที่ ต้ อ งออกเพิ่ ม โดยสมมติ ว่ า ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ น
หุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดได้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
กาไร

33

ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริษทั ใหญ่ (ดู วิธีคานวณในย่อหน้าที่ 12) ด้วยจานวนสุทธิจากภาษีเงินได้ของ
ทุกรายการต่อไปนี้
33.1 เงินปั นผลหรือรายการอื่นที่เกีย่ วข้องกับตราสารที่ อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
ซึ่ ง น าไปหัก ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ ป็ นของผู ถ้ ื อ หุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ใหญ่ ตามวิ ธี
คานวณในย่อหน้าที่ 12
33.2 ดอกเบี้ ยที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดที่กิจการรับรูใ้ น
ระหว่างงวด และ
33.3 การเปลี่ย นแปลงอื่ น ของรายได้ห รื อ ค่ าใช้จ่ า ยที่เ ป็ นผลมาจากการแปลงสภาพ
ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
10

34
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ภายหลั งจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญให้ เป็ นหุ้นสามัญ รายการ
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 33.1 ถึง 33.3 จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญใหม่
ยังได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่อีกด้ วย ดังนั้น
กาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ซึ่งคานวณตามวิธีท่กี าหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 12 จึงต้ องถูกปรั บปรุงด้ วยรายการตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 33.1 ถึง 33.3 และ
ภาษีท่เี กี่ยวข้ อง ทั้งนี้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ รวมถึงต้ นทุน
ในการทารายการ และส่วนลดซึ่ งบั น ทึก ตามวิ ธีอัตราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง (ดู ย่อหน้ า ที่ 9 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ))
การแปลงสภาพตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ อาจท าให้ เ กิ ด ผลกระทบที่ต ามมาต่ อ
การเปลี่ยนแปลงรายได้ หรื อค่าใช้ จ่าย ตัวอย่างเช่ น การลดลงของดอกเบี้ยจ่ ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ เป็ นผลให้ กาไรสาหรับงวดเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนสาหรับงวด
ลดลงซึ่ งอาจทาให้ ค่า ใช้ จ่ า ยเกี่ยวกับ ส่ ว นแบ่ งก าไรที่ให้ พ นั ก งานตามโครงการผลประโยชน์
ประเภทที่ไม่ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของกิจการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
กิ จ การต้ องปรั บ ปรุ ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ ป็ นของผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ใหญ่ ด้ วย
การเปลี่ยนแปลงในรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย
จานวนหุน้
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จ านวนหุ้น สามัญ ที่ใ ช้ใ นการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลดคื อ จ านวนหุ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่คานวณตามย่อหน้าที่ 19 และ 26 บวกด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุน้ สามัญที่กิจการต้องออกเพือ่ รองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ กิจการต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับ
ลดได้แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด เว้นแต่จะมีการออกตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ น
หุน้ สามัญในระหว่างงวดนั้น จึ งให้สมมติว่าการแปลงสภาพหุน้ เกิดขึ้ น ณ วันที่ออกตราสารที่
อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญดังกล่าว
กิจการต้ องพิจารณาจานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรับลดแยกจากกันในแต่ละงวดที่
นาเสนอ หมายความว่า จานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรับลดที่รวมอยู่ในงวดตั้งแต่
ต้ น ปี ถึ ง วั น สิ้น งวดไม่ ใช่ จ านวนถั ว เฉลี่ ยถ่ ว งน้า หนั ก ของตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ
ปรับลดที่ใช้ คานวณในงวดระหว่างกาลแต่ละงวด
ให้ กิจการนาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญมาถ่ วงน้าหนักตามสัดส่วนของเวลาที่ตราสาร
ดังกล่ า วถื อโดยผู้ ถือ หุ้ น ให้ กิจการน าตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญที่มีก ารยกเลิ กหรื อ
หมดอายุในระหว่างงวดมารวมคานวณเพื่อหากาไรต่อหุ้นปรับลดเฉพาะช่วงเวลาที่ตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญนั้ นถือโดยผู้ถือหุ้น ดังนั้นตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ ซึ่งได้ แปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญในระหว่างงวด จะนามารวมคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดตั้งแต่ต้นงวดจนถึง
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วันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแล้ ว กิจการต้ องนาจานวนหุ้ นสามัญที่เกิด
จากการแปลงสภาพมารวมคานวณเพื่อหาทั้งกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด
จานวนหุ้ นสามัญที่กิจการต้ องออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญปรับลด
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญแต่ละชนิด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกว่า
1 วิธี กิจการต้ องคานวณหาจานวนหุ้ นสามัญที่ต้องออกเพื่ อรองรั บการแปลงสภาพ โดยใช้ อัตรา
การแปลงสภาพหรื อราคาตามสิทธิท่ีจะให้ ประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ู ถื อตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น
สามัญ
บริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม อาจออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่บุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่ วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกว่ า
ผู้ได้ รับการลงทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่ วม หรือเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ หรือผู้ลงทุนที่มี
การควบคุ มร่ วมหรื อ มีอิทธิพ ลอย่ า งมีนั ยสาคัญ เหนื อกว่ า ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น (กิจ การที่เ สนอ
รายงาน) หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า หรื อ บริ ษัทร่ วม
มีผลต่อการปรั บลดกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานของกิจการที่เสนอรายงาน ให้ กิจการที่เสนอรายงาน
นาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อหากาไรต่อหุ้นปรับลดด้ วย
ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญปรับลด
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ตราสารทีอ่ าจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญจะมีผลในการปรับลดกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานก็ต่อเมือ่ การ
แปลงสภาพตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ ดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญทาให้กาไรต่อหุน้ จาก
การดาเนินงานต่อเนือ่ งลดลง หรือทาให้ขาดทุนต่อหุน้ จากการดาเนินงานต่อเนือ่ งเพิม่ ขึ้ น
กิจการใช้ กาไรหรือขาดทุน จากการดาเนินงานต่อเนื่องที่เป็ นของบริษัทใหญ่ เป็ นเครื่องบ่ งชี้ว่า
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น กาไร
หรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่องที่เป็ นของบริษัทใหญ่ จะถูกปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ 12
และไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ยกเลิก
ตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ จะเป็ นการปรั บ เพิ่ มเมื่ อ การแปลงสภาพตราสารที่อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ เป็ นหุ้นสามัญมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้น จากการดาเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
หรื อทาให้ ขาดทุนต่อหุ้ น จากการดาเนินงานต่อเนื่องลดลง ในการคานวณกาไรต่อหุ้ นปรับลด
ไม่ ใ ห้ ส มมติ ว่ า มี ก ารแปลงสภาพ การใช้ สิ ท ธิ หรื อ การออกตราสารอื่ น ของตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญซึ่งมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นปรับเพิ่ม
ในการพิจารณาว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ ที่อ อกแต่ ละครั้ งหรื อ
แต่ละชุดแยกจากกันแทนที่จะนามาพิจารณารวมกัน ลาดับของการนาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญมารวมในการคานวณอาจมีผลต่อการปรับลดของกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานมีการปรับลดมากที่สุด ให้ กิจการนาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่
ออกแต่ละครั้ง หรือแต่ละชุดมารวมคานวณตามลาดับ เริ่มตั้งแต่ชุดที่มีผลปรับลดกาไรต่อหุ้น
12

ขั้นพื้นฐานมากที่สุดไปจนถึงน้ อยที่สุด เช่น ให้ นาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญปรับลดที่มี
“กาไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพิ่มขึ้น” ต่าที่สุด ไปรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดก่อนหุ้นที่มี
“กาไรต่ อหุ้ นของหุ้ นที่เพิ่ มขึ้น” สูงกว่ า โดยปกติสิทธิเลือกและใบสาคัญแสดงสิทธิจะรวมใน
การคานวณเป็ นลาดับแรก เนื่องจากไม่กระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคานวณ
สิทธิเลือก ใบสาคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า
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ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด กิจการต้องสมมติว่าผูถ้ ือจะใช้สิทธิ เลือก และใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ปรับลดของกิจการ โดยถือ เสมือ นว่ าสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รบั จากตราสาร
เหล่านั้นเป็ นสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ สามัญในราคาตลาดถัวเฉลีย่ ในระหว่างงวด
ส่วนต่างระหว่างจานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้ นที่กิจการได้ออก กับจานวนหุน้ สามัญที่กิจการจะต้อง
ออกในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวดตามข้อสมมติขา้ งต้นต้องถือว่าเป็ นการออกหุน้
สามัญเพิม่ เติมโดยมิได้รบั สิง่ ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก
และใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ทาให้ กิจการต้ องออกหุ้นสามัญในราคาที่ต่ากว่าราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวดของหุ้ นนั้น จานวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด
ของหุ้ น สามัญหั กด้ วยราคาที่อ อก ดั งนั้ น ในการคานวณก าไรต่ อหุ้ นปรั บลด ให้ ถือเสมือนว่ า
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญประกอบด้ วยทั้งสองสัญญาต่อไปนี้
46.1 สัญญาที่ทาให้ กจิ การต้ องออกหุ้นสามัญจานวนหนึ่งในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด
ให้ สมมติว่า ราคาตลาดของหุ้ นสามัญ ดังกล่ า วเป็ นราคาที่ยุติธรรมและไม่ ทาให้ กาไร
ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานปรั บ เพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลง กิจ การจึ ง ไม่ น าหุ้ น สามั ญ ดั งกล่ า วมารวม
คานวณเพื่อหากาไรต่อหุ้นปรับลด
46.2 สัญญาที่ทาให้ กิจการต้ องออกหุ้ นสามัญที่เหลื อโดยไม่ ได้ รับสิ่งตอบแทน การออกหุ้ น
สามั ญ ดั ง กล่ า วไม่ ท าให้ กิจ การได้ รั บ สิ่ง ตอบแทน และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อก าไรหรื อ
ขาดทุน ที่เ ป็ นของหุ้ น สามั ญ ที่ถือ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ดั งนั้ น หุ้ น ที่เ พิ่ มขึ้ น จึ งมี ผลทาให้ ก าไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง ให้ กิจการนาจานวนหุ้ นสามัญดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อ
หากาไรต่อหุ้นปรับลด
สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงต่อเมื่อราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวดของหุ้ นสามัญสูงกว่ าราคาใช้ สิทธิของสิทธิหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ
(เรียกว่า “เกิดประโยชน์เมื่อใช้ สิทธิ”) กิจการไม่ต้องปรับปรุงย้ อนหลังกาไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ ใน
อดีตเพื่อให้ สะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นสามัญ
สาหรั บ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น และข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ อ่ืน ที่ถื อ ปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ราคาที่
ออกตามที่กล่ าวถึงในย่ อหน้ าที่ 46 และราคาใช้ สิทธิ ตามที่กล่ าวถึงในย่ อหน้ าที่ 47 ต้ องรวม
มูลค่ายุติธรรม (วั ดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุง 2557)
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เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์) ของสินค้ าหรือบริการที่ให้ แก่กิจการในอนาคต ภายใต้ สิทธิ
ซื้อหุ้นหรือข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ัน
สิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงานที่ระบุเงื่อนไขที่แน่นอนในการใช้ สิทธิหรือสามารถระบุเงื่อนไขในการใช้
สิทธิได้ และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิของพนักงานถือเป็ นสิทธิเลือกในการคานวณกาไรต่อหุ้น
ปรั บลดแม้ ว่า ยัง มีความไม่ แน่ น อนในการใช้ สิทธิ สิทธิซ้ ือหุ้ น และหุ้ น สามั ญที่ยังไม่ ได้ ใช้ สิทธิ
เหล่ า นั้น ถือ ว่ า มีอ ยู่ ต้ังแต่ วัน ที่ให้ สิทธิ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ของพนักงานที่ข้ ึน อยู่ กับ ผลการดาเนิ นงาน
ถือเป็ นหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข เนื่องจากการออกหุ้นยังมีความไม่ แน่นอนเพราะ
ต้ องขึ้นอยู่กบั การบรรลุเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กาหนด
ตราสารแปลงสภาพ

49
50
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การปรับลดที่เป็ นผลมาจากตราสารแปลงสภาพต้ องสะท้ อนอยู่ในกาไรต่อหุ้นปรับลดตามที่ระบุ
ในย่อหน้ าที่ 33 และ 36
หุ้ น บุริ มสิทธิแปลงสภาพจะมีผลให้ มีการปรั บเพิ่ ม หากจานวนเงิ น ปั นผลต่อหุ้ นสูงกว่ า กาไร
ต่ อ หุ้ น ขั้น พื้ นฐาน ทั้ง นี้ เงิ น ปั น ผลต่ อ หุ้ น ต้ องเป็ นเงิ น ปั น ผลของหุ้ น บุ ริ มสิทธิ แ ปลงสภาพที่
ประกาศจ่ าย หรื อสะสมสาหรั บงวดบั ญชี น้ั นหารด้ วยจานวนหุ้ น สามัญ ที่ต้องออกเพื่ อ รองรั บ
การแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ในทานองเดียวกัน ตราสารหนี้แปลงสภาพมีผลทาให้
มีการปรับเพิ่มเมื่อดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากภาษีและรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกว่ากาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
การไถ่ถอนหรือการจูงใจให้ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อหุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภาพที่มีอยู่ ก่อนซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นเพี ยงบางส่วน ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องกระจาย
สิ่งตอบแทนส่วนเกิน ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 17 ไปยังหุ้ นที่ถูกไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพ ทั้งนี้
เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการพิ จารณาว่ าหุ้ นบุ ริมสิทธิท่ียังคงเหลืออยู่ท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้ นมีผลในการ
ปรั บลดหรื อไม่ กิจการต้ องแยกพิ จารณาหุ้ นที่มีการไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพออกจากหุ้ นที่ไม่มี
การไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ
หุน้ ทีอ่ าจต้องออกตามเงือ่ นไข
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เช่นเดียวกับการคานวณกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐาน กิจการต้ องถือว่ าหุ้ นสามัญที่อาจต้ องออกตาม
เงื่อนไขเป็ นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดหากเข้ าข่ายตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ (เช่ น เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้น) โดยถื อว่ าหุ้ นที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่อนไขได้
รวมอยู่ต้งั แต่วันเริ่มต้ นของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจต้ องออกหุ้นตามเงื่อนไขได้ มีข้ ึนหลังจาก
วั น ต้ น งวด ให้ นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ในสัญ ญาดังกล่ า ว) แต่ หากยั ง ไม่ เ ข้ า ข่ า ยตามเงื่ อ นไขที่ก าหนด
จานวนหุ้ นที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดจะเป็ นจานวน
หุ้ นที่อาจต้ องออกโดยถือเสมือนว่ าวันสิ้นงวดนั้นเป็ นวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไข ไม่
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อนุญาตให้ กิจการปรับปรุงย้ อนหลังหากช่วงเวลาตามเงื่อนไขสิ้นสุดลงแล้ วแต่ยังไม่เข้ าข่ายตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในกรณีท่เี งื่อนไขในการออกหุ้ นกาหนดว่ากิจการต้ องมีผลกาไรหรือรักษาระดับของผลกาไรให้
ได้ ตามจานวนที่กาหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง หากกิจการมีผลกาไรในงวดบัญชี เข้ าข่ายเงื่อนไข
ที่กาหนด แต่ยังคงต้ องรั กษาระดับของผลกาไรนั้นในงวดบัญชีถัดไป การคานวณกาไรต่อหุ้ น
ปรับลดให้ ถือว่าจานวนหุ้นสามัญส่วนที่ออกเพิ่มเป็ นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหากมีผลกระทบ
ทาให้ เกิดการปรั บ ลด ในกรณี ดังกล่ า ว ให้ กิจการคานวณกาไรต่ อหุ้ น ปรั บ ลดโดยใช้ จานวน
หุ้ นสามัญที่ต้องออก โดยสมมติว่าผลกาไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้นเป็ นผลกาไรของ
งวดบัญชีสุดท้ ายของระยะเวลาตามเงื่อนไข เนื่องจากผลกาไรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตจึง
ไม่ให้ รวมหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขในการคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจนกว่าจะถึง
วันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กาหนดไว้ ได้
จานวนหุ้ นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กับราคาตลาดในอนาคตของหุ้ นสามัญ
ในกรณีดังกล่าวหากมีผลกระทบทาให้ เกิดการปรั บลด ให้ กิจการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดโดย
ใช้ จานวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยถือเสมือนว่าราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็ น
ราคาตลาดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ข้ ึนอยู่ กับราคาตลาดถัวเฉลี่ ยของ
ระยะเวลาที่เกินกว่าสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้ กิจการใช้ ราคาถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผ่านมา
เนื่องจากราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ในอนาคตจึงไม่ให้ รวมหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตาม
เงื่อนไขในการคานวณกาไรต่อหุ้ นขั้นพื้ นฐานจนกว่ าจะถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไข
เพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กาหนดไว้ ได้
จานวนหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กบั กาไรในอนาคตและราคาในอนาคตของ
หุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว จานวนหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดจะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขทั้งสองประการ ได้ แก่ กาไรจนถึงปั จจุ บัน และราคาตลาด ณ วันสิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน ไม่ ให้ ร วมหุ้ น สามั ญ ที่อ าจต้ อ งออกตามเงื่ อ นไขในการค านวณก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด
เว้ นแต่จะเข้ าข่ายเงื่อนไขทั้งสองประการ
ในกรณีท่จี านวนหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากกาไร
หรือราคาตลาด (เช่น จานวนการเปิ ดร้ านค้ า หรือสาขาย่อย) กิจการต้ องสมมติว่าสถานะต่างๆ
ในปั จจุ บันที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จะยังคงอยู่เหมือนเดิมจนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ตามเงื่อนไข และกิจการต้ องคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดโดยรวมหุ้น สามัญที่อาจต้ อง
ออกตามสถานะที่กจิ การเป็ นอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในสัญญา
ที่อาจต้ องออกหุ้นตามเงื่อนไข เช่น ตราสารแปลงสภาพที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข) จะรวมอยู่
ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้
57.1 ให้ กจิ การพิจารณาว่าจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ หรือไม่ โดยใช้ ข้อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 52 ถึง 56 เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว
และ
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57.2 หากตราสารที่อ าจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ ดั งกล่ า วต้ องรวมอยู่ ใ นก าไรต่ อหุ้ น ปรั บ ลด
ให้ กจิ การกาหนดผลกระทบในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้ ข้อกาหนดในเรื่อง
สิทธิเลือก และใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามย่อหน้ าที่ 45 ถึง 48 เรื่องตราสารแปลงสภาพ
ตามย่ อ หน้ าที่ 49 ถึง 51 เรื่ อ งสัญญาที่อาจจ่ า ยช าระด้ วยหุ้ น สามั ญหรื อ เงิ นสด ตาม
ย่อหน้ าที่ 58 ถึง 61 หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลดจะไม่มีการสมมติว่ามีการใช้ สิทธิหรือการแปลงสภาพ
เว้ น แต่ เ ป็ นการใช้ สิ ท ธิ ห รื อ การแปลงสภาพของตราสารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือตราสารนั้นโดยไม่สมมติว่าเกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญที่อาจออกตามเงื่อนไข
สัญญาทีอ่ าจจ่ายชาระด้วยหุน้ สามัญหรือเงินสด
58
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เมื่อกิจ การออกสัญ ญาที่กิจการมีสิ ท ธิ เ ลือ กที่จะจ่ า ยช าระด้ว ยหุ้น สามัญหรื อ เงิน สดก็ไ ด้
กิจการต้องถือเสมือนว่าจะมีการจ่ ายชาระด้วยหุน้ สามัญ และกิจการต้องรวมผลของตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด หากการออกหุน้ ส่งผลให้เกิ ด
การปรับลด
หากกิจการได้ แสดงสัญญาดังกล่าวในทางบัญชีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือเป็ นองค์ประกอบ
ของส่ ว นของเจ้ าของ และองค์ ป ระกอบของหนี้ สิ น กิ จ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง ตั ว ตั้ ง ส าหรั บ
การเปลี่ ยนแปลงของกาไรหรื อขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างงวดหากจัดประเภทของสัญญา
ดังกล่าวเป็ นตราสารทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคล้ ายคลึงกับรายการปรั บปรุงที่กาหนดใน
ย่อหน้ าที่ 33
หากสิ ท ธิ เ ลื อ กที่จะจ่ า ยช าระด้ว ยหุ้น สามัญ หรื อ เงิ นสดเป็ นของผู ถ้ ือ สัญญา กิจการต้อ ง
คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด รายการที่มีผลปรับลดมากกว่าระหว่างการจ่ ายชาระด้วยเงินสด
และการจ่ ายชาระด้วยหุน้ สามัญจะถูกใช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด
ตัว อย่ า งของสัญ ญาที่อ าจจ่ ายช าระด้ ว ยหุ้ น สามัญ หรื อ เงิน สด ได้ แ ก่ ตราสารหนี้ ที่ให้ สิทธิแ ก่
กิจการโดยไม่มีข้อจากัดในการจ่ายชาระเงินต้ น เมื่อครบกาหนดด้ วยเงินสดหรื อหุ้นสามัญของ
กิจการ และอีกตัวอย่างหนึ่ง ได้ แก่ สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็ นผู้ออกซึ่งให้ ทางเลือกแก่ผ้ ูถือใน
การจ่ายชาระด้ วยหุ้นสามัญหรือเงินสด
สิทธิเลือกทีก่ ิจการซื้อมา
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สัญญาที่เป็ นสิทธิเลือกขายที่กิจการซื้อมา และสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา (ได้ แก่ สิทธิท่ถี ือโดย
กิจการบนหุ้นสามัญของกิจการเอง) จะไม่รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจาก
การรวมรายการดังกล่าวจะมีผลให้ เป็ นการปรับเพิ่ม สิทธิเลือกขายจะมีการใช้ สิทธิในกรณีท่รี าคา
ใช้ สิทธิสูงกว่าราคาตลาดเท่านั้น และสิทธิเลือกซื้อจะมีการใช้ สิทธิในกรณีท่รี าคาใช้ สิทธิต่ากว่ า
ราคาตลาดเท่านั้น
16

สิทธิเลือกขายทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก
63

สัญญาที่กาหนดให้กิจการต้องซื้ อคืนหุน้ ของกิจการ เช่น สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็ นผูอ้ อก
และสัญ ญาซื้ อล่ ว งหน้า ซึ่ งมีผลให้มีการปรับลด ให้กิจการรวมสัญญาดังกล่าวอยู่ ใ นการ
คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด หากสัญญานั้นเกิดประโยชน์เมื่อใช้สิทธิ ในระหว่างงวด (ราคา
ใช้สิทธิหรือราคาที่ตอ้ งมีการจ่ ายชาระสู งกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่ างงวด) กิจการ
ต้องคานวณผลปรับลดทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีม่ ีต่อกาไรต่อหุน้ ดังนี้
63.1 กิจการต้องถือเสมือนว่าได้มีการออกหุน้ สามัญ (ในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่าง
งวด) ตั้ง แต่ ต น้ งวดอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง เงิ น เพื่อ ที่ จ ะสามารถปฏิ บ ตั ิ
ตามสัญญาได้
63.2 กิจการต้องถือเสมือนว่าเงินที่ได้รบั จากการออกหุน้ นั้นได้นาไปใช้ในการปฏิบตั ิตาม
สัญญา (นาไปใช้ซื้อหุน้ สามัญคืน) และ
63.3 หุ้น สามัญ ส่ ว นเพิ่ม (ผลต่ า งระหว่ า งจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ถือ เสมื อ นว่ า มี ก ารออก
กับจานวนหุน้ สามัญที่ได้ร บั จากการปฏิ บตั ิตามสัญญา) ต้องรวมอยู่ในการคานวณ
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

การปรับงบการเงินย้อนหลัง
64

65

หากจ านวนหุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่อ าจเปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ถือ โดยผู ถ้ ือ หุ้น เพิ่ม ขึ้ น
เนือ่ งจากการให้หนุ้ ปันผล การให้หนุ้ โบนัส หรือการแตกหุน้ หรือลดลงเนือ่ งจากการรวมหุน้
กิจ การต้อ งปรับ ปรุ ง การค านวณก าไรต่ อ หุ้น ขั้น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้นปรับ ลดส าหรับ
ทุ ก งวดที่แ สดงในงบการเงิ น ย้อ นหลัง หากการเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ นภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน แต่ ก่อนที่กิจการจะอนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน กิจการต้องคานวณ
กาไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อ หุน้ ปรับลดสาหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใช้
จานวนหุน้ ใหม่ และต้องเปิ ดเผยข้อเท็ จจริง ที่ว่ากาไรต่ อ หุน้ เหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็ นถึง
การเปลี่ยนแปลงในจานวนหุน้ ดังกล่าว นอกจากนี้ กิจการต้องปรับกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
และกาไรต่ อ หุ้นปรับ ลดส าหรับงบการเงินทุ กงวดที่นาเสนอด้ว ยรายการผลกระทบจาก
ข้อผิดพลาดที่สาคัญ และการปรับปรุงอันเป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ทีบ่ นั ทึกด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลัง
ไม่ให้ กจิ การปรับกาไรต่อหุ้นปรับลดย้ อนหลังสาหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีท่มี ี
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้น หรือการแปลงสภาพตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญไปเป็ นหุ้นสามัญ
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การแสดงรายการ
66

67

67ก

68

68ก

69

กิจการต้องแสดงกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับงวดในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่ อเนือ่ งที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริษทั ใหญ่ และสาหรับกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ โดยแยก
ตามประเภทของหุ้นสามัญ ที่มีสิทธิ แตกต่ างกันในส่ ว นแบ่งกาไรสาหรับงวด กิจการต้อ ง
แสดงกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดในงบการเงินอย่างเด่นชัดและเท่าเทียม
กันทุกงวด
ให้ กจิ การแสดงกาไรต่อหุ้นทุกงวดที่ได้ นาเสนองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดงกาไรต่อ
หุ้ นปรั บลดในงวดใดงวดหนึ่ ง กิจการต้ องแสดงกาไรต่ อหุ้ นปรั บ ลดในทุ ก งวดที่นาเสนอด้ ว ย
แม้ ว่ า ก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดจะมี จ านวนเท่า กับ กาไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานก็ต าม หากก าไรต่ อ หุ้ น
ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อ หุ้ นปรั บลดมี จานวนเท่ากัน กิจการสามารถแสดงกาไรต่อหุ้ นทั้งคู่ใน
บรรทัดเดียวกันของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หากกิจการนาเสนอส่วนประกอบของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
ตามที่แสดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การ
นาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการแสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อ
หุ้ นปรั บลดตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 66 และ 67 ในงบกาไรขาดทุ น ที่แสดงแยกต่ างหาก
ดังกล่าว
กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกับ การดาเนินงานที่ยกเลิก ต้อ งเปิ ดเผยจานวนกาไรต่ อ หุ้น
ขั้น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลดส าหรับ การด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก ในงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หากกิจการนาเสนอส่วนประกอบของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
ตามที่ แ สดงไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการแสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและ
ก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดส าหรั บ การด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 68 ใน
งบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากดังกล่าวหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กิ จการต้อ งแสดงก าไรต่ อ หุ้น ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้นปรับลด แม้ว่ าจ านวนดังกล่ า ว
จะติดลบ (ขาดทุนต่อหุน้ ) ก็ตาม

การเปิ ดเผยข้อมูล
70

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
70.1 จานวนที่ใช้เป็ นตัวตั้งในการคานวณกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลด
และการกระทบยอดจานวนดังกล่าวให้เป็ นกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริษทั ใหญ่สาหรับงวด การกระทบยอดดังกล่าวจะต้องแยกผลกระทบของตรา
สารแต่ละประเภททีม่ ีผลกระทบต่อกาไรต่อหุน้
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71

72

73

70.2 จานวนหุ้นสามัญ ถัว เฉลี่ยถ่ว งน้ าหนัก ที่ใ ช้เ ป็ นตัว หารในการค านวณกาไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐาน และกาไรต่ อ หุ้นปรับลด และการกระทบยอดระหว่ างกันของจานวน
หุ้น สามัญ ดัง กล่ า ว การกระทบยอดดัง กล่ าวจะต้อ งแยกผลกระทบของตราสาร
แต่ละประเภททีม่ ีผลกระทบต่อกาไรต่อหุน้
70.3 ตราสาร (รวมทั้ง หุ้น ที่ อ าจต้อ งออกตามเงื่ อ นไข) ที่ อ าจปรับ ลดก าไรต่ อ หุ้น
ขั้น พื้ นฐานในอนาคต แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ นการค านวณก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด
เนือ่ งจากตราสารดังกล่าวทาให้กาไรต่อหุน้ ปรับเพิม่ ในงวดที่นาเสนอรายงาน
70.4 รายละเอี ย ดของรายการหุ้น สามัญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญ
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้บ นั ทึ ก ตามย่ อ หน้า ที่ 64 ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นภายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน และอาจท าให้จานวนหุ้นสามัญหรื อตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
ที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นงวด เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้ น
ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ตัวอย่างของรายการตามย่อหน้ าที่ 70.4 เช่น
71.1 การออกหุ้นโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด
71.2 การออกหุ้ น เพื่ อ นาเงิ น ที่ได้ รั บไปช าระหนี้ หรื อ ไถ่ ถอนหุ้ นบุ ริ มสิทธิท่ีถื อ โดยผู้ ถือ หุ้ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
71.3 การไถ่ถอนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
71.4 การแปลงสภาพหรือการใช้ สิทธิของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานเป็ นหุ้นสามัญ
71.5 การออกสิทธิเลือก ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ
71.6 การบรรลุเงื่อนไขที่ทาให้ กจิ การต้ องออกหุ้นที่อาจต้ องออกตามเงื่อนไข
กิจ การไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ งมู ลค่ า ก าไรต่ อ หุ้ น ด้ ว ยรายการดั งกล่ า วข้ า งต้ น ที่เ กิดขึ้ น ภายหลั ง รอบ
ระยะเวลารายงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทุนที่ใช้ เพื่ อทาให้ เกิดกาไรหรื อ
ขาดทุนระหว่างงวด
เครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อให้ เกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ อาจมีเงื่อนไข
และข้ อกาหนดที่มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดเหล่านี้อาจเป็ นตัวกาหนดว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญทาให้ เกิด
การปรั บ ลดหรื อ ไม่ หากรายการดั ง กล่ า วมี ผ ลท าให้ เ กิ ด การปรั บ ลด และเป็ นตั ว ก าหนด
ผลกระทบที่มีต่อจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และการปรับปรุงที่เป็ น
ผลสืบเนื่องต่อกาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สนั บ สนุ น ให้ กิจ การเปิ ดเผยเงื่อ นไขและข้ อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงิน และสัญ ญาอื่น
ดั ง กล่ า ว ถ้ า มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
หากกิ จ การต้อ งการเปิ ดเผยจ านวนเงิ น ต่ อ หุ้น ของรายการอื่ น เพิ่ม เติ ม จากก าไรต่ อ หุ้น
ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อหุน้ ปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของงบกาไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จนอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้กาหนดไว้ กิจการต้องคานวณจานวน
ต่อหุน้ ดังกล่าวโดยใช้จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่กาหนดขึ้ นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับนี้ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน และจานวนต่อหุน้ ปรับลดที่
เกี่ย วข้อ งกับ ส่ ว นประกอบดัง กล่ า วในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น อย่ า งเด่ น ชัด และ
เท่ าเทียมกัน กิจการต้องระบุ เกณฑ์ในการกาหนดตัวตั้ง รวมทั้ง ระบุ ว่าจานวนต่ อหุน้ เป็ น
จานวนก่อนภาษีหรือหลังภาษี หากส่ วนประกอบของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใช้ในการ
คานวณไม่ใช่รายการที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จแต่ละบรรทัด กิจการต้องแสดง
การกระทบยอดระหว่ า งส่ ว นประกอบดั ง กล่ า วที่ ใ ช้ ก ั บ รายการแต่ ล ะบรรทั ด ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
73ก ย่อหน้าที่ 73 ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั กิจการทีน่ าเสนอจานวนเงินต่อหุน้ ของรายการอื่นเพิม่ เติมจาก
ก าไรต่ อ หุ้น ขั้น พื้ นฐานและก าไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด โดยใช้ส่ ว นประกอบที่ ร ายงานอื่ น ของ
งบกาไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก นอกเหนือจากทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้กาหนดไว้

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่อนวั น ถื อปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
74ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
74ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 40 และ
ภาคผนวก ก ย่ อ หน้ า ที่ ก11 ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่10 เรื่อง งบการเงินรวม
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏิบัติ
74ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 8 47ก และภาคผนวก ก ย่อหน้ าที่ ก2 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
74ง การแสดงรายการของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตามการแก้ ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 1
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทาให้ ปรับปรุงย่อหน้ าที่
4 67ก 68ก และ 73ก กิจ การจะถื อ ปฏิบั ติต ามการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ า วเมื่ อ น ามาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
74
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การยกเลิกประกาศอืน่
75
76

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่ อ ง
กาไรต่อหุน้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี
กาไรหรือขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ก1

เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณกาไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม กาไรหรือขาดทุนที่เป็ นของบริษัท
ใหญ่ มาจากก าไรหรื อ ขาดทุ น ของกิจการที่นามาจั ดทางบการเงิ น รวม หลั งจากปรั บ ปรุ งด้ วย
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การออกสิทธิ

ก2

การออกหุ้ นสามัญ ณ เวลาที่มีการใช้ สิทธิหรื อ การแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ น
หุ้นสามัญมักจะไม่เป็ นการให้ โบนัสแฝง เนื่องจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
จะออกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงตามสัดส่วนในทรั พยากรที่มีอยู่
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในการออกสิทธิ บ่อยครั้งที่ราคาใช้ สิทธิต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้ น
ดังนั้นตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 27.2 การออกสิทธิดังกล่าวจะรวมการให้ โบนัสแฝง หากการ
ออกสิทธิเป็ นการเสนอให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จานวนหุ้นสามัญที่ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดของทุกงวดก่อนที่จะมีการออกสิทธิ คือจานวนหุ้นสามัญที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพิ่ม คูณด้ วยอัตราส่วนดังนี้
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทันทีก่อนการใช้ สทิ ธิ
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้ สทิ ธิ
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้ สิทธิ คานวณโดยการบวกมูลค่ายุติธรรมรวมของหุ้น
ทันทีก่อนการใช้ สทิ ธิด้วยเงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิ หารด้ วยจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหลังการ
ใช้ สทิ ธิ หากสิทธิดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดแยกต่างหากจากหุ้นของกิจการก่อนวันที่มีการใช้
สิทธิ มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่า คือ มูลค่า ณ เวลาปิ ดของวันสุดท้ ายที่ห้ ุนมีการซื้อขาย
พร้ อมกันกับสิทธิ
ตัวเลขทีใ่ ช้ในการบ่งชี้

ก3

เพื่อเป็ นการอธิบายวิธีปฏิบัติสาหรับตัวเลขที่ใช้ ในการบ่งชี้ตามย่อหน้ าที่ 42 และ 43 สมมติว่า
กิจการมีกาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่องที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 4,800 บาท ขาดทุนจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิกที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 7,200 บาท และขาดทุนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 2,400
บาท และกิจการมีห้ ุ นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้ น 2,000 หุ้น และมีตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น
สามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจานวน 400 หน่วย กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
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ของกิจการเท่ากับ 2.40 บาท ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดาเนินงานที่ยกเลิกเท่ากับ 3.60
บาทและขาดทุ น ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ นฐานของกิ จ การเท่ า กั บ 1.20 บาท สมมติ ว่ า ตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ 400 หน่วย ไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้ น สามั ญ จ านวน 400 หน่ ว ยดั ง กล่ า ว ต้ อ งน ามารวมในการค านวณก าไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด
เนื่องจากมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นจากการดาเนินงานต่อเนื่องลดลงเป็ น 2.00 บาท เนื่องจากกาไร
จากการดาเนินงานต่อเนื่องที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ เป็ นตัวเลขที่ใช้ ในการบ่ งชี้ ดังนั้นกิจการต้ อง
รวมตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ 400 หน่ วยดังกล่าวในการคานวณจานวนกาไรต่อหุ้ น
ตัวอื่น แม้ ว่าผลของการรวมรายการดังกล่าวทาให้ เกิดการปรับเพิ่มของกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่
นามาเปรี ยบเทียบ ซึ่งก็คือ ขาดทุนต่อหุ้ นลดลง (ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิกลดลงเป็ น
3 บาทต่อหุ้น และขาดทุนของกิจการเป็ น 1 บาทต่อหุ้น)
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ของหุน้ สามัญ
ก4

ก5

เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการคานวณกาไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด ราคาตลาดถั วเฉลี่ ยของหุ้ น สามั ญ ที่ถือ
เสมือนว่ามีการออกจะคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญในระหว่างงวด ในทางทฤษฎี
ทุกรายการในตลาดของหุ้ นสามัญของกิจการต้ องนามารวมในการกาหนดราคาตลาดถัวเฉลี่ ย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การถัวเฉลี่ยอย่างง่ายของราคารายสัปดาห์หรื อรายเดือนโดยปกติ
ถือว่าเพียงพอแล้ ว
โดยทั่วไป ราคาปิ ดของตลาดถือว่ าเพี ยงพอในการคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ ย อย่ างไรก็ตาม
ในกรณีท่ีราคาตลาดมี การขึ้นลงในช่ วงกว้ าง การถัว เฉลี่ ยของราคาสูงและราคาต่ า มักจะเป็ น
ตัวแทนของราคาที่เหมาะสมกว่า กิจการต้ องถือปฏิบัติ วิธีท่ใี ช้ ในการคานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ย
อย่ า งสม่ า เสมอ เว้ น แต่ ร าคาที่คานวณด้ ว ยวิ ธีดั งกล่ า วไม่ ไ ด้ เ ป็ นตั ว แทนของราคาอีก ต่ อ ไป
เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการที่ใช้ ราคาปิ ดของตลาดในการคานวณ
ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ยมาเป็ นเวลาหลายปี ซึ่ งเป็ นช่ ว งที่ร าคาตลาดค่ อนข้ า งมีเสถียรภาพ อาจ
เปลี่ยนมาคานวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาสูงและราคาต่าหากราคาเริ่มมีการผันผวนอย่างมาก และ
ราคาปิ ดของตลาดไม่สามารถเป็ นตัวแทนของราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมอีกต่อไป
สิทธิเลือก ใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า

ก6

ก7

สิทธิเลือกหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อตราสารแปลงสภาพจะถูกสมมติให้ มี การใช้ สิทธิซ้ ือ
ตราสารแปลงสภาพเมื่อ ราคาถัว เฉลี่ ยของตราสารแปลงสภาพและหุ้ น สามัญ ที่ต้อ งออกเพื่ อ
รองรับการแปลงสภาพสูงกว่าราคาใช้ สิทธิของสิทธิ เลือกและใบสาคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม
ไม่ ใ ห้ สมมติ ว่ า มี ก ารใช้ สิ ท ธิ หากตราสารแปลงสภาพที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ที่ ถื อ โดย
บุคคลภายนอก (ถ้ ามี) ไม่ได้ ถูกสมมติว่ามีการแปลงสภาพ
สิทธิเลือกหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิอาจอนุ ญาตหรื อกาหนดให้ มีการทาคาเสนอซื้อหนี้สินหรื อ
ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกิจ การ) โดยการจ่ายชาระราคา
ใช้ สทิ ธิท้งั จานวนหรือบางส่วน ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด สิทธิ เลือกหรือใบสาคัญแสดง
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ก8

ก9

สิท ธิดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบในการปรั บ ลด หาก (1) ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ของหุ้ น สามั ญ ที่
เกี่ยวข้ องสาหรับงวดมากกว่าราคาใช้ สิทธิ หรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการทาคาเสนอซื้อ
ต่ากว่ าตราสารที่อาจมีการทาคาเสนอซื้ อตามข้ อตกลงของสิทธิเลือกหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ
และส่วนต่ามูลค่าที่เกิดขึ้นส่งผลให้ ราคาใช้ สิทธิท่แี ท้ จริงต่ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ที่ต้อง
ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ให้ สมมติว่ามีการใช้ สิทธิของสิทธิ
เลื อ กและใบสาคั ญ แสดงสิทธิ และมี ก ารทาค าเสนอซื้ อหนี้ สิน หรื อ ตราสารอื่น หากการท า
คาเสนอซื้อด้ วยเงินสดเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือสิทธิ เลือกหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ มากกว่ า และ
สัญญาอนุญาตให้ มีการทาคาเสนอซื้อด้ วยเงินสด กิจการต้ องสมมติว่ามีการทาคาเสนอซื้อด้ วย
เงินสด ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติว่ามีการทาคาเสนอซื้อ ต้ องบวกกลับ
เป็ นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง
ให้ ใช้ วิธปี ฏิบัติท่คี ล้ ายคลึงกันกับหุ้นบุริมสิทธิท่มี ีข้อกาหนดที่คล้ ายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่นที่
มีสทิ ธิเลือกในการแปลงสภาพที่อนุญาตให้ ผ้ ูลงทุนสามารถจ่ายเงินสดเพื่ออัตราการแปลงสภาพ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า
เงื่อนไขอ้ างอิงของสิทธิเลือกหรือใบสาคัญแสดงสิทธิอาจกาหนดให้ เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ
ของตราสารดังกล่าวต้ องนาไปไถ่ถอนหนี้สินหรือตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่
หรือบริษัทย่อยของกิจการ) ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้ องถือเสมือนว่ามีการใช้
สิทธิเลือกและใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเงินที่ได้ รับต้ องนาไปซื้อหนี้สินที่ราคาตลาดถัว
เฉลี่ ยของหนี้ สิน แทนที่จ ะนาไปซื้ อหุ้ นสามัญ อย่ างไรก็ตาม ส่ วนเกินของเงิน ที่ได้ รับ จากการ
สมมติว่ามีการใช้ สทิ ธิกบั จานวนเงินที่สมมติว่ามีการซื้อหนี้สิน ต้ องนามาพิจารณาในการคานวณ
กาไรต่อหุ้นปรับลด (เช่น สมมติว่ามีการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน) ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของ
หนี้สนิ ใดๆ ที่สมมติว่ามีการซื้อคืน ต้ องบวกกลับเป็ นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง
สิทธิเลือกขายทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

ก10

เพื่ อเป็ นการอธิบายวิธีปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 63 สมมติว่ากิจการมีสิทธิเลือกขายหุ้นสามัญ ของ
กิจการที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจานวน 120 สิทธิ ซึ่งมีราคาใช้ สทิ ธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น
สามัญของกิจการสาหรับงวดคือ 28 บาท ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ให้ กิจการสมมติว่า
กิจการได้ ออกหุ้นสามัญจานวน 150 หุ้น ที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น ณ ต้ นงวด เพื่อเป็ นการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจานวน 4,200 บาท ผลต่างระหว่างหุ้นสามัญ 150 หุ้นที่ออก
และหุ้ นสามัญ 120 หุ้ นที่ได้ รับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลื อกขาย (หุ้ นสามัญเพิ่ มขึ้น 30 หุ้น)
ต้ องนาไปบวกที่ตัวหาร ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
ตราสารของบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม

ก11

ตราสารที่อ าจเปลี่ ย นเป็ นหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ทย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ทร่ ว ม ที่ส ามารถ
แปลงเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม หรื อหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
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หรื อ ผู้ลงทุน ที่มีก ารควบคุ มร่ ว ม หรื อมี อิทธิพลอย่า งมีนั ยสาคัญเหนือกว่ า ผู้ ได้ รับการลงทุ น
(กิจการที่เสนอรายงาน) ต้ องรวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้

ก12

ก11.1 ตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม ที่ทาให้ ผ้ ูถือสามารถได้ รับหุ้น
สามัญของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม ต้ องรวมอยู่ในข้ อมูลการคานวณกาไร
ต่อ หุ้ นปรั บ ลดของบริ ษัทย่ อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วม กาไรต่อหุ้ น เหล่ า นั้น ต้ อง
รวมอยู่ในการคานวณกาไรต่อหุ้ นของกิจการที่เสนอรายงาน โดยอ้ างอิงจากการถือตรา
สารของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมโดยกิจการที่เสนอรายงาน
ก11.2 กิจการต้ องนาตราสารของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วมที่สามารถแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด
นอกจากนั้น กิจการต้ องนาสิทธิเลือกหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกโดยบริษัทย่อย การ
ร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วน
ของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานในการคานวณกาไร
ต่อหุ้นปรับลดรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลกระทบต่อกาไรต่อหุ้ นที่เกิดจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอ
รายงานซึ่ ง สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
ให้ สมมติว่าตราสารดังกล่าวได้ มีการแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวตั้ง (กาไรหรื อขาดทุนที่เป็ น
ของผู้ถือหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ ) ตามความจาเป็ นตามย่อหน้ าที่ 33 นอกจากการปรับปรุง
ดังกล่ า วแล้ ว ตัวตั้ งต้ อ งถู ก ปรั บ ปรุ ง ตามการเปลี่ ยนแปลงของก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ถู ก บั น ทึก
โดยกิ จ การที่ เ สนอรายงาน (เช่ น รายได้ เ งิ น ปั น ผล หรื อ รายได้ ต ามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย ) อั น
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นของบริษัทย่อย การร่ วมค้ า หรือ
บริษัทร่วมซึ่งเป็ นผลมาจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคานวณกาไรต่อหุ้น
ปรับลดไม่ได้ รับผลกระทบเนื่องจากจานวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการที่เสนอรายงาน
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ

ตราสารทีม่ ีสิทธิร่วมในส่วนทุนและหุน้ สามัญหลายประเภท
ก13

ส่วนของเจ้ าของสาหรับบางกิจการรวมถึง
ก13.1 ตราสารที่ร่วมรับเงินปั นผลกับหุ้นสามัญตามอัตราที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า (เช่น สองต่อหนึ่ง)
ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกาหนดขอบเขตสูงสุดในการร่ วมรับเงินปั นผล (เช่น มากจนถึง
แต่ไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ ต่อหุ้น)
ก13.1 หุ้ น สามั ญ ประเภทที่มีก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัตราที่ต่า งไปจากหุ้ น สามั ญ ประเภทอื่ น
แต่ไม่มีสทิ ธิเหนือกว่า
ก14 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ให้ สมมติว่ามีการแปลงสภาพของตราสาร
ที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ก13 ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ หากผลกระทบของการแปลง
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สภาพทาให้ เกิดการปรั บลด สาหรั บตราสารที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญประเภทใด
ประเภทหนึ่งได้ กาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดจะต้ องถูกปั นส่วนให้ กับหุ้ นและตราสารที่มีสิทธิ
ร่วมในส่วนทุนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามสิทธิในเงินปันผลและสิทธิอ่ นื ๆ ในการร่ วมรับ
กาไรที่ยังไม่ได้ จัดสรร การคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดมีรายละเอียด
ดังนี้
ก14.1 กาไรหรื อขาดทุนที่เป็ นของผู้ถือหุ้ นสามัญของบริ ษัทใหญ่ จะถูกปรั บปรุง (กาไรลดลง
และขาดทุนเพิ่มขึ้น) ด้ วยจานวนเงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในงวดของหุ้ นแต่ละประเภท
และจ านวนเงิ น ปั น ผลตามสัญ ญา (หรื อ ดอกเบี้ ยของหุ้ น กู้ ท่ีมีสิ ทธิ ร่ ว ม) ที่ต้ อ งจ่ า ย
สาหรับงวด (ตัวอย่างเช่น เงินปันผลสะสมที่ยังไม่ได้ จ่าย)
ก14.2 กาไรหรือขาดทุนที่เหลือต้ องปั นส่วนให้ แก่ห้ ุนสามัญและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุน
เพื่ อให้ แต่ละตราสารได้ ร่วมรั บกาไรเสมือนหนึ่งว่ าได้ มีการปั นส่วนกาไรหรื อขาดทุ น
สาหรับงวดไปแล้ ว จานวนรวมของกาไรหรือขาดทุนที่ได้ ปันส่วนให้ แก่ตราสารทุนแต่ละ
ประเภทถูกกาหนดโดยการรวมจานวนที่ปันส่วนสาหรับเงินปั นผล และจานวนที่ปันส่วน
สาหรับลักษณะการร่วมรับเข้ าด้ วยกัน
ก14.3 จานวนกาไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปันส่วนให้ แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทต้ องหารด้ วย
จานวนตราสารที่คงเหลืออยู่ ท่ีได้ รับการปั นส่วนกาไรเพื่ อคานวณกาไรต่อหุ้ นสาหรั บ
ตราสารนั้น
สาหรับการคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด ต้ องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด
ได้ มีการออกและรวมอยู่ในหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแล้ ว
หุน้ ทีม่ ีการจ่ ายชาระบางส่วน
ก15

ก16

สาหรั บ หุ้ น สามั ญ ที่อ อกแต่ ยัง จ่ า ยช าระไม่ เ ต็มมู ลค่ า ในการค านวณก าไรต่ อหุ้ น ขั้ น พื้ นฐาน
กิจการต้ องนาหุ้ นสามัญดังกล่ าวมาคานวณตามสัดส่วนที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในระหว่างงวด
เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นสามัญที่ชาระเต็มมูลค่า
ในกรณีท่หี ้ ุนที่มีการจ่ายชาระบางส่วนไม่ได้ รับสิทธิให้ มีส่วนร่วมในเงินปันผลระหว่างงวด กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติกับหุ้นดังกล่าวเหมือนกับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิ เลือกในการคานวณกาไร
ต่อหุ้นปรับลด ยอดคงค้ างที่ยังไม่ได้ จ่ายชาระต้ องถือเสมือนว่าเป็ นจานวนเงินที่ใช้ ไปในการซื้อ
หุ้นสามัญ จานวนของหุ้ นที่ต้องนามาคานวณกาไรต่อหุ้ นปรั บลดคือส่วนต่างระหว่างจานวนหุ้ น
ที่จองแล้ วกับจานวนหุ้นที่สมมติว่ามีการซื้อ

26

