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เรื่อง
กําไรตอหุน
คําแถลงการณ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 76 ภาคผนวก ก และ ข ทุกยอหนามีความสําคัญ
เท ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ตองอานโดยคํานึงถึ งข อกําหนดของแมบ ทการบัญชี ในกรณีที่
ไม ไดใหแ นวปฏิบั ติในการเลือ กและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิ จการถือปฏิ บัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด
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บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง กํ า ไรต อ หุ น ใช แ ทนมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง กํ า ไรต อ หุ น และให ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการ
เงิน สํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่มในหรือ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2554 ทั้ งนี้ สนับสนุ น
ใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
บทนํา 2.

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เพื่อเปน
สวนหนึ่ งของโครงการปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญ ชีโดยมี วัต ถุป ระสงคเพื่ อใหสอดคลอ งกั บ
การปรับ ปรุ งแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศซึ่งไดดํา เนิ นการจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บทนํา 3.

จุดประสงคหลักของคณะกรรมการในการปรับ ปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
2552) คือ การปรั บปรุงมาตรฐานอย างจํากั ด ในลักษณะเปนการใหแนวทางและตัวอยา ง
เพิ่มเติมในเรื่องที่ซับซอน เชน ผลกระทบของหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข ตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญของบริษัทยอย กิจการรวมคาหรือบริษัทรวม ตราสารที่มีสิทธิรวม
ในส ว นทุ น สิ ท ธิ เ ลื อ กขายที่ กิ จ การออก สิ ท ธิ เ ลื อ กขายและสิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ ที่ กิ จ การซื้ อ มา
และเครื่อ งมือ ทางการเงิน ที่กํา หนดใหตองมีการแปลงสภาพ คณะกรรมการมิไดทบทวน
แนวคิดพื้นฐานในการกําหนดและนําเสนอกําไรตอหุนขึ้นใหม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ มีวั ตถุป ระสงค เพื่อ อธิ บายหลั กการในการกํา หนดและการแสดงกํ าไร
ตอ หุน ในงบการเงิ น เพื่อชวยใหผู ใชงบการเงิน สามารถเปรียบเทีย บผลการดําเนินงานระหว าง
กิจ การต างๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดําเนินงานระหว างงวดตา งๆ ของกิจการเดียวกันไดดี
ยิ่งขึ้น แมวาการเปรียบเทียบกําไรตอหุนระหวางกิจการจะมีขอจํากัดเนื่องจาก “กําไร” ของกิจการ
แต ละแห งอาจเกิ ดจากการใชน โยบายการบัญชี ที่แ ตกตา งกั น แตก ารใช จํา นวนหุ นที่ เป นไปตาม
มาตรฐานเดีย วกัน ในการคํานวณจะใหข อมูล ที่เ ปนประโยชนยิ่ง ขึ้น ดั งนั้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้จึงมุงเนนไปที่การกําหนดจํานวนหุนที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
2.1. งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
2.1.1 มี หุ น สามั ญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ที่ ซื้ อ ขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลักทรั พยใ นประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลาง
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย น อกตลาดหลั ก ทรั พ ย รวมถึ ง ตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ
2.1.2 ไดยื่น หรืออยูใ นกระบวนการยื่ นงบการเงิน ของกิ จการตอคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย หรื อ องค ก รกํ า กั บ ดู แ ลอื่ น โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ และ
2.2. งบการเงินรวมของกลุมกิจการซึ่งบริษัทใหญมีลักษณะดังตอไปนี้
2.2.1 มี หุ น สามั ญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ที่ ซื้ อ ขายในตลาด
สาธารณะ (ในตลาดหลักทรั พยใ นประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลาง
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย น อกตลาดหลั ก ทรั พ ย รวมถึ ง ตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ
2.2.2 ไดยื่น หรืออยูใ นกระบวนการยื่ นงบการเงิน ของกิ จการตอคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรัพ ย และตลาดหลั กทรั พย หรื อ องค กรกํ า กั บ ดูแ ลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ

3.

กิจการที่เปดเผยกําไรตอ หุนตองคํานวณและเปด เผยกําไรตอ หุนตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

4.

หากกิจการนําเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทําตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
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มาตรฐานการบั ญชี ฉ บับ นี้กํ าหนดให กิจ การเป ดเผยเฉพาะกํา ไรตอ หุ นตามข อ มู ล ของงบ
การเงินรวม กิจ การที่ เลื อกนํา เสนอกํา ไรตอ หุน ตามข อมู ลของงบการเงิน เฉพาะกิ จการดว ย
ต อ งแสดงข อ มู ล กํ า ไรต อ หุ น ตามข อ มู ล ของงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ ดเสร็ จของงบการเงินเฉพาะกิ จการเทา นั้น กิจ การต องไมนํ าเสนอขอ มูล กํา ไรต อหุ นตาม
ขอมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม
4ก.

หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่แสดงไว
ในยอ หนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การนํา เสนอ
งบการเงิน ใหกิจการแสดงกําไรตอหุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนดังกลาวเทานั้น

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การปรับเพิ่ม

หมายถึง การที่กํา ไรตอ หุนเพิ่ม ขึ้น หรือขาดทุนต อหุนลดลง
อัน เนื่ องมาจากขอ สมมติฐ านวา มีก ารแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มี ก ารใช สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลื อ กหรื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ หรือ มีก ารออกหุ น
สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว

สัญญาที่อาจตองออกหุน หมายถึง สั ญ ญาที่ ร ะบุ ใ ห มี ก ารออกหุ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ตามเงื่อนไข
เงือ่ นไขที่ระบุไว
หุนสามัญที่อาจตองออก หมายถึง หุนสามัญ ที่ตองออกเพื่อให เปนไปตามเงื่อนไขที่ไ ด
ตามเงื่อนไข
ระบุไวในสัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไข โดย
ในการออกหุ นสามัญ จะไมไ ดรั บเงิน สด หรือ ไดรั บ
เงินสดเพียงเล็กนอย หรือมีเงื่อนไขอื่น
การปรับลด

หมายถึง การที่กํา ไรตอ หุนลดลง หรือขาดทุนต อหุนเพิ่ม ขึ้น
อัน เนื่ องมาจากขอ สมมติฐ านวา มีก ารแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มี ก ารใช สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ
เลื อ กหรื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ หรือ มีก ารออกหุ น
สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว

สิทธิเลือก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และรายการ
เทียบเทา

หมายถึง เครื่องมือ ทางการเงินที่ใหสิทธิแกผูถือในการซื้อหุน
สามัญ

หุนสามัญ

หมายถึง ตราสารทุ นซึ่ งดอยสิท ธิก วา ตราสารทุ นประเภทอื่ น
ทั้งหมด
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ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน หมายถึง เครื่องมื อทางการเงิน หรื อสัญญาอื่นที่ อาจทํ าใหผู
หุนสามัญ
ถือ ไดรับหุนสามัญ
สิทธิเลือกขาย

หมายถึง สั ญ ญาที่ ใ ห สิ ท ธิ แ ก ผู ถื อ ในการขายหุ น สามั ญ
ณ ราคาและชวงเวลาที่กําหนด

6.

หุนสามัญมีสิทธิในกําไรสําหรับงวดรองจากหุนประเภทอื่น เชน หุนบุริมสิทธิ กิจการอาจมีหุนสามัญ
ไดมากกวาหนึ่งประเภท หุนสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปนผลเทาเทียมกัน

7.

ตัวอยางของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ เชน
7.1 หนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ทั้งนี้ ตราสาร
ทุนดังกลาวรวมถึงหุนบุริมสิทธิดวย
7.2 สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หุนที่ตองออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู เชน สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพยอื่น

8.

คํา ศั พ ทในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 (ปรั บ ปรุ ง 2552)เรื่ อ ง การแสดงรายการสํ า หรั บ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) ได นํ า มาใช ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
ในความหมายเดียวกั นกับที่ไดใหคํานิยามไวในยอหนาที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ไดใหคํานิยามของเครื่องมือทาง
การเงิน สิน ทรั พยทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน ตราสารทุน และมูลคา ยุติธรรม และไดให
แนวทางในการนํานิยามดังกลาวไปใช

การวัดมูลคา
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
9.

กิจ การตอ งคํา นวณกํ าไรต อหุน ขั้น พื้น ฐานสํ าหรั บกํ าไรหรือ ขาดทุน ที่เป นของผู ถือหุ นสามัญ
ของบริษัทใหญ และกําไรหรือ ขาดทุ นจากการดําเนินงานตอ เนื่องที่เ ปนของผูถือหุนดังกลา ว
(หากไดแสดงไว)

10.

กํา ไรตอ หุนขั้ นพื้นฐานคํ านวณโดยการหารกํา ไรหรือ ขาดทุนที่ เ ปนของผูถือ หุ นสามัญ ของ
บริษัทใหญ (ตัวตั้ง) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน (ตัวหาร)
ในระหวางงวด

11.

การแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงคเพื่อวัดมูลคาของสวนไดเสียของหุนสามัญแตละหุน
ของบริษัทใหญจากผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน
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กําไร
12.

ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจํานวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ใหญทั้งในสวน
ที่เปน
12.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ และ
12.2 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ
ต อ งเป น จํ า นวนตามข อ 12.1 และ 12.2 ที่ ป รั บ ปรุ ง ด ว ยเงิ น ป น ผลสุ ท ธิ จ ากภาษี ข อง
หุนบุ ริมสิท ธิ สว นตางที่เ กิดขึ้นจากการจายชํ าระหุนบุริมสิท ธิ และผลกระทบอื่น ที่ค ลา ยคลึง
กันของหุนบุริมสิทธิที่จัดประเภทเปนสวนของเจาของ

13.

รายไดและคาใชจายทุกรายการที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญซึ่งไดรับรูในงวดนั้นรวมถึง
คา ใชจา ยภาษี เงิน ได และเงิน ปนผลของหุ นบุริม สิท ธิที่ จัดประเภทเปนหนี้สิน ต องนํ ามารวมใน
การคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (ดูมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)

14.

จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุน บุริมสิทธิที่ตองหักออกจากกําไรหรือขาดทุน ไดแกจํานวน
ตอไปนี้
14.1 จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมซึ่งไดประกาศจายสําหรับงวด
นั้น และ
14.2 จํ า นวนเงิ น ป น ผลสุ ทธิจ ากภาษีของหุน บุ ริ ม สิทธิ ชนิ ด สะสมสํา หรั บ งวด ไมว า จะมีก าร
ประกาศจ า ยหรื อ ไม ก็ ต าม ทั้ ง นี้ ต อ งไม ร วมจํ า นวนเงิ น ป น ผลใดๆ ของหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ
ชนิดสะสมสําหรับงวดกอนๆ ที่ไดจายหรือประกาศจายในงวดปจจุบัน

15.

หุนบุริมสิทธิที่มีจํานวนเงินปนผลเริ่มตนต่ําเพื่อชดเชยกับการที่กิจการขายหุนบุริมสิทธิในราคาที่มี
สวนลด หรื อ มีเงิ น ป น ผลในงวดต อ ๆ มาสู งกว า อั ตราตลาดเพื่ อ ชดเชยให กั บ ผู ลงทุ น ที่ซื้ อ หุ น
บุริมสิทธิในราคาที่มีสวนเพิ่ม บางครั้งเรียกวา “หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม” สวนเพิ่มหรือสวนลดของ
“หุนบุริมสิท ธิอั ตราเพิ่ม” ณ วันออกหุน ตองตัดจํา หนายไปยังกําไรสะสมตามวิธีอั ตราดอกเบี้ ย
ที่แทจริง และถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิในการคํานวณกําไรตอหุน

16.

กิจ การอาจมีก ารรับซื้ อคืน หุน บุริมสิ ทธิ จากผูถือ หุน โดยการทํา คําเสนอซื้ อหุน ของกิจการ มู ลค า
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายใหผูถือหุนบุริมสิทธิสวนที่เกิน กวามูลคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิ
ถือเปนผลตอบแทนที่ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ และตองบันทึกหักจากกําไรสะสมของกิจการ จํานวน
ดังกลาวตองนํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

17.

กิจ การอาจจูงใจใหมีก ารแปลงสภาพหุ นบุ ริม สิทธิแปลงสภาพกอ นกํ าหนดโดยการเปลี่ยนแปลง
เงื่ อนไขการแปลงสภาพเดิ ม หรือ เงื่ อนไขการจ ายชําระเพิ่มเติม ที่เ ปนประโยชนตอ ผูถื อตราสาร
มูลคายุติธรรมของหุนสามัญ หรื อของสิ่ง ตอบแทนอื่น ที่จา ยสวนที่ เกิ นกว ามูลค ายุติธรรมของหุ น
สามัญที่ออกตามเงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเปนผลตอบแทนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ และตอง
นํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
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18.

มูลคาตามบัญชีของหุนบุริมสิท ธิสวนที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายชําระตองรวม
เขาไปในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

จํานวนหุน
19.

กิจการตองใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวดในการ
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

20.

การใชจํานวนถัว เฉลี่ยถวงน้ํา หนักของหุนสามัญ ที่ถือโดยผูถือ หุนในระหวา งงวดสะทอนใหเห็นถึ ง
ความเป นไปไดที่จํ านวนทุนของผูถือหุ นจะแปรผันในระหวา งงวด ซึ่ งเปน ผลมาจากจํานวนหุน ที่
มากขึ้นหรือนอยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหว างงวด คื อจํ า นวนหุนสามัญ ที่ถื อโดยผูถือ หุน ตน งวด ปรับ ปรุ งดว ยจํ านวนหุนสามัญ ที่
ซื้อคืน หรือ ที่ออกจํา หนา ยในระหวางงวด คูณด วยสัด สวนของเวลา ซึ่งหมายถึง สัดสวนจํานวนวั น
ซึ่ง มี หุ น ดั งกล า วเทีย บต อ จํ า นวนวั น ทั้ งสิ้ น ในงวดนั้ น อนึ่ ง ในบางสถานการณ กิ จ การอาจใช
วิธีประมาณการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอยางสมเหตุสมผลแทนการคํานวณอยางละเอียด

21.

โดยสวนใหญกิจการจะนําหุนสามัญมารวมคํานวณในจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก นับจากวันที่
กิจ การมีสิ ทธิ ไดรั บสิ่งตอบแทนจากการจําหนายหุน นั้น (ซึ่ง โดยปกติจ ะเปน วันที่ ออกจํ าหน าย)
ตัวอยางเชน
21.1 หุน สามัญ ที่อ อกโดยการแลกเปลี่ย นกับเงิน สด ต องนํามารวมคํ านวณเมื่อ กิจการมีสิ ทธิ
ไดรับเงินสด
21.2 หุน สามัญ ที่อ อกเนื่อ งจากผู ถือหุน สมั ครใจนํา เงิน ปน ผลของหุ นสามัญ หรือหุน บุริมสิ ทธิ
กลับมาลงทุนใหม ตองนํามารวมคํานวณเมื่อไดนําเงินปนผลมาลงทุนใหม
21.3 หุนสามัญ ที่ออกเนื่อ งจากการแปลงตราสารหนี้เป นหุ นสามัญ ตองนํา มารวมคํา นวณนั บ
จากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางจาย
21.4 หุนสามัญที่ออกเพื่อชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนของเครื่องมือทางการเงินอื่น ตองนํามารวม
คํานวณนับจากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางจาย
21.5 หุนสามัญที่ออกเพื่อชําระหนี้สินของกิจการ ตองนํามารวมคํานวณนับจากวันที่ชําระหนี้
21.6 หุน สามัญ ที่ออกเพื่ อ เปน สิ่งตอบแทนในการไดมาซึ่งสิน ทรั พ ยที่นอกเหนื อ จากเงิน สด
ตองนํามารวมคํานวณ ณ วันที่รับรูการไดมาของสินทรัพย
21.7 หุนสามัญที่ออกเพื่อแลกกับบริก ารที่กิจการไดรับ ตองนํามารวมคํานวณ ณ วันที่กิจ การ
ไดรับบริการ
วันที่กิจการเริ่มนําหุนสามัญมารวมคํา นวณตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวในการ
ออกหุนนั้นๆ ดังนั้น กิจการตองนําเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวของกับ การออกหุนสามัญมาพิจารณา
ประกอบการคํานวณอยางเหมาะสม
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22.

กิจการตองนําหุนสามัญที่ออกเพื่อเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสําหรับการรวมธุรกิจมารวม
ในการคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักนับจากวันที่ซื้อธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเปนผูซื้อตอง
รวมกําไรและขาดทุนของผูถูกซื้อในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของตนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจเปนตนไป

23.

กิจ การต องนํา หุนสามัญที่ตองออกเมื่อ มีการแปลงสภาพตราสารที่ บังคับ การแปลงสภาพมารวม
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานนับตั้งแตวันที่ในสัญญา

24.

กิจการตองถือวาหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขเปนหุนที่ถือโดยผูถือหุน และนําหุนดังกลาว
มารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนขั้นพื้นฐานนับตั้งแตวันที่เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่ระบุไว (เชน
เหตุการณไดเกิดขึ้น) หุนที่ตองออกตามเงื่อนไขของเวลาไมถือเปนหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข
เนื่ องจากขอกํ าหนดของเวลาถือว ามีค วามแนนอน แตหุน สามัญ ที่ถื อโดยผู ถือหุ นซึ่ง กิจการอาจ
ได รับคืน (เชน จากการเรียกคืน) ไมถื อเปนหุน ที่ถื อโดยผู ถือหุน และไมต องนํามารวมในการ
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน จนกวาจะถึงวันที่กิจการไมสามารถเรียกคืนไดอีก

25.

(ยอหนานี้ไมใช)

26.

กิจการตอ งปรับปรุงจํ านวนถัวเฉลี่ยถวงน้ํา หนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด
ปจ จุบันและงวดก อ นๆ ทุกงวดที่นํา เสนอดว ยเหตุการณที่ทํ า ให เกิดการเปลี่ ย นแปลงของ
จํา นวนหุ นสามัญ ซึ่ง ไม ทําใหท รัพ ยากรของกิจ การเปลี่ย นแปลงไป ทั้งนี้ ไมร วมถึงการแปลง
สภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญ

27.

กิ จ การอาจออกหุน สามั ญ เพิ่ ม หรื อ จํ า นวนหุน สามัญ ที่ถื อ โดยผู ถื อ หุน อาจลดลงโดยไมทํ า ให
ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน
27.1 การใหหุนปนผลหรือการใหหุนโบนัส
27.2 การใหโ บนัสแฝงอยูกั บการออกหุน เชน โบนัสที่ แฝงอยูกั บการใหสิ ทธิ แกผูถือหุน เดิม
ในการซื้อหุนที่ออกใหม
27.3 การแตกหุน
27.4 การรวมหุน

28.

ในการใหหุนป นผลหรือ การใหหุนโบนั สหรือ การแตกหุน กิจการจะออกหุนสามัญใหแกผูถือ หุน
เดิมโดยกิจการไมไดรับสิ่งตอบแทนเพิ่มเติม ดังนั้น จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจะมีจํานวน
เพิ่มขึ้นโดยที่ทรัพยากรของกิจการไมเพิ่มขึ้น ใหกิจการปรับ ปรุงจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
กอ นเหตุการณ ดังกลาวตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน เสมือนว า
เหตุ การณ ดังกลา วไดเกิดขึ้น ตั้งแตวัน เริ่มต นของงวดแรกสุด ที่นําเสนอ ตั ว อยา งเชน ในกรณี ที่
กิจ การออกหุนโบนั สในสัดสวนหนึ่งหุนเดิมตอ สองหุนใหม กิจการต องนํา จํา นวนหุนสามัญที่ถื อ
โดยผูถือหุนกอนการจายหุนปนผลคูณดวยสาม เพื่อหาจํานวนรวมใหมของหุนสามัญทั้งหมด หรือ
คูณดวยสองเพื่อหาจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้น

29.

โดยปกติ การรวมหุนจะทําใหจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนลดลง โดยที่ทรัพยากรของกิจการ
ไมลดลง อยางไรก็ตาม หากผลกระทบในภาพรวมคือ มีการซื้อหุนคืนที่มูลค ายุติธรรม การลดลง
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ของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจะเปนผลมาจากการลดลงของทรั พยากรของกิจการ ตัวอยางกรณี
การรวมหุนรวมกับการจายเงินปนผลพิเศษ จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
สําหรับงวดที่รายการดังกลาวเกิดขึ้น จะตองปรับปรุงดวยการลดลงของจํานวนหุนสามัญนับตั้งแต
วันที่รับรูเงินปนผลพิเศษดังกลาว

กําไรตอหุนปรับลด
30.

กิจการตอ งคํานวณกําไรตอ หุนปรับ ลดสํา หรั บกํา ไรหรื อขาดทุนที่เ ปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนดังกลาว (หาก
ไดแสดงไว)

31.

ในการคํานวณกํ าไรตอ หุนปรับลด กิจ การตอ งปรับปรุงกํ าไรหรือขาดทุนที่เปน ของผู ถือหุน
สามัญของบริษัท ใหญ และจํ านวนถัวเฉลี่ย ถว งน้ํ า หนัก ของหุนสามัญที่ถือโดยผูถื อหุนดว ย
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดทั้งหมด

32.

วัตถุประสงคของการคํานวณกําไรตอหุน ปรับลดสอดคล องกั บวัตถุประสงคข องการคํานวณกําไร
ต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐาน กล า วคื อ เพื่ อ วั ด มู ล ค า ของส ว นได เ สี ย ของหุ น สามั ญ แต ล ะหุ น จากผลการ
ดํา เนิ นงานของกิ จการ โดยคํา นึงถึงผลกระทบของตราสารที่อ าจเปลี่ย นเปน หุน สามัญ ปรั บลด
ทั้งหมดที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด ดังนั้น
32.1 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญจะเพิ่มขึ้น ดวยจํานวนเงินปนผล
และดอกเบี้ ย (สุทธิจากภาษีเงินได ) ที่รั บรูในระหวา งงวด เฉพาะสวนที่เปน ของตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับ ลด และปรับ ปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดหรือ
คาใชจายที่เปนผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด และ
32.2 จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของหุน สามัญที่ถือโดยผูถื อหุน จะเพิ่มขึ้น ดวยจํานวนถัว เฉลี่ ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ตองออกเพิ่ม โดยสมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ปรับลดทั้งหมดไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญ

กําไร
33.

ในการคํานวณกํ าไรตอ หุนปรับลด กิจ การตอ งปรับปรุงกํ าไรหรือขาดทุนที่เปน ของผู ถือหุน
สามัญของบริษัทใหญ (ดูวิธีคํานวณในยอหนาที่ 12) ดวยจํานวนสุทธิจากภาษี เงินไดของทุก
รายการตอไปนี้
33.1 เงิ นปนผลหรื อรายการอื่ นที่ เกี่ย วข องกั บตราสารที่ อาจเปลี่ ยนเปน หุนสามัญ ปรั บลด
ซึ่งนําไปหักกําไรหรือขาดทุ นที่เ ปนของผูถือ หุนสามัญของบริษัทใหญ ตามวิ ธีคํา นวณ
ในยอหนาที่ 12
33.2 ดอกเบี้ยที่ เ กี่ย วขอ งกับ ตราสารที่ อาจเปลี่ย นเปนหุนสามัญ ปรั บลดที่ กิจ การรับรู ใ น
ระหวางงวด
33.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดหรือคาใชจายที่เปนผลมาจากการแปลงสภาพตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
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34.

ภายหลังจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญ รายการตามที่
ระบุไวในยอหนาที่ 33.1 - 33.3 จะไมเกิดขึ้นอีกตอไป นอกจากนี้ ผูถือหุนสามัญใหมยังไดเขามา
มีสวนรว มในกํ าไรหรือ ขาดทุ นที่เป นของผูถือหุ นสามั ญของบริษัทใหญ อีกด วย ดังนั้ น กํา ไรหรื อ
ขาดทุนที่เปนของสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ ซึ่งคํานวณตามวิธีที่กําหนดไวในยอหนาที่
12 จึงต องถู กปรับ ปรุงดว ยรายการตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 33.1 - 33.3 และภาษีที่เ กี่ยวขอ ง
ทั้งนี้ คาใชจา ยที่เ กี่ยวเนื่องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ รวมถึงตน ทุนในการทํารายการ
และสวนลดซึ่งบันทึกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (ดูยอหนาที่ 9 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))

35.

การแปลงสภาพตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ อาจทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบที่ ต ามมาต อ
การเปลี่ยนแปลงรายไดหรือคาใชจาย ตัวอยางเชน การลดลงของดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวเนื่องกับ ตรา
สารที่อาจเปลี่ยนเป นหุนสามัญ เปน ผลใหกําไรสําหรั บงวดเพิ่ม ขึ้น หรื อขาดทุนสํ าหรับ งวดลดลง
ซึ่ง อาจทํา ใหค าใชจา ยเกี่ ยวกั บสวนแบ งกํ าไรที่ใ หพนั กงานตามโครงการผลประโยชนป ระเภท
ที่ไ มขึ้ น อยูกั บ ดุ ลยพิ นิ จ ของกิ จ การ มี มูล คา เพิ่ มขึ้ น ดัง นั้ น ในการคํา นวณกํ า ไรต อ หุ น ปรั บ ลด
กิจการตองปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยการเปลี่ยนแปลง
ในรายไดหรือคาใชจายใดๆ ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

จํานวนหุน
36.

จํานวนหุนสามัญที่ ใ ช ใ นการคํ านวณกํา ไรตอ หุ นปรับลดคื อ จํา นวนหุ นสามัญ ถัว เฉลี่ ย ถว ง
น้ําหนักที่ คํ านวณตามยอ หนาที่ 19 และ 26 บวกดว ยจํา นวนถัว เฉลี่ ย ถว งน้ํา หนักของหุ น
สามัญที่กิจการตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ทั้งสิ้นใหเปน หุนสามัญ กิจ การตอ งสมมติวา ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน หุนสามัญ ปรั บลดได
แปลงสภาพเปน หุนสามัญ ณ วันตน งวด เวนแตจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน หุ น
สามัญในระหวางงวดนั้น จึงใหสมมติวาการแปลงสภาพหุนเกิดขึ้น ณ วันที่ออกตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาว

37.

กิจการตองพิจารณาจํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน หุนสามัญปรับลดแยกจากกันในแตละงวดที่
นําเสนอ หมายความวา จํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป นหุนสามัญปรับ ลดที่ รวมอยู ในงวดตั้งแต
ตนปถึงวันสิ้นงวดไมใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ที่ใชคํานวณในงวดระหวางกาลแตละงวด

38.

ใหกิจ การนํา ตราสารที่อาจเปลี่ย นเป นหุนสามัญ มาถว งน้ํ า หนั กตามสั ดสวนของเวลาที่ตราสาร
ดัง กล า วถื อ โดยผู ถื อ หุ น ใหกิ จ การนํ า ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ที่ มี ก ารยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุในระหวางงวดมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับลดเฉพาะชวงเวลาที่ตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเป นหุน สามัญ นั้นถื อโดยผูถื อหุน ดั งนั้ นตราสารที่อ าจเปลี่ยนเปน หุน สามัญ ซึ่งไดแ ปลง
สภาพเปนหุ นสามัญในระหวางงวด จะนํา มารวมคํานวณกํ าไรตอ หุน ปรับ ลดตั้ง แต ตน งวดจนถึ ง
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วันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแลว กิจการตองนําจํานวนหุนสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพมารวมคํานวณเพื่อหาทั้งกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด
39.

จํานวนหุนสามัญที่ กิจการต องออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป นหุนสามัญปรับลด
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของตราสารที่ อาจเปลี่ยนเป นหุนสามั ญแต ละชนิ ด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกว า
1 วิธี กิจการตองคํานวณหาจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ โดยใชอัตราการ
แปลงสภาพหรือราคาตามสิทธิที่จะใหประโยชนสูงสุดแกผูถือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ

40.

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคาอาจออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหแกบุคคล
อื่นที่ไมใชบริษัทใหญ ผูลงทุน หรือผูร วมคา ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุ นสามัญดังกลาวสามารถ
แปลงสภาพเป นหุนสามั ญของบริษัทยอย บริษั ทรว ม หรื อกิ จการรว มค า หรื อเปน หุนสามัญของ
บริษัทใหญ ผู ลงทุน หรือ ผูร วมคา (กิ จการที่เ สนอรายงาน) หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเป นหุน
สามัญ เหล านี้มี ผลต อการปรับลดกําไรตอหุน ขั้นพื้น ฐานของกิ จการที่เ สนอรายงาน ใหกิ จการที่
เสนอรายงานนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุนปรับ
ลดดวย

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
41.

ตราสารที่อาจเปลี่ย นเปนหุนสามัญ จะมี ผลในการปรั บลดกําไรตอ หุนขั้นพื้นฐานก็ ตอเมื่อการ
แปลงสภาพตราสารที่ อาจเปลี่ ยนเปน หุนสามัญ ดังกลา วเปน หุนสามัญทํา ให กํา ไรตอหุน จาก
การดําเนินงานตอเนื่องลดลง หรือทําใหขาดทุนตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องเพิ่มขึ้น

42.

กิจการใชกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญเปนเครื่องบงชี้วา ตรา
สารที่อาจเปลี่ยนเปนหุ นสามัญมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น กําไรหรื อ
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่ เปนของบริษัทใหญจะถูกปรับปรุงตามยอ หนาที่ 12 และไม
รวมรายการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก

43.

ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ จะเป น การปรั บ เพิ่ ม เมื่ อ การแปลงสภาพตราสารที่ อ าจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปน หุน สามัญ มีผ ลทําใหกําไรตอ หุนจากการดํา เนิ นงานตอ เนื่ องเพิ่มขึ้น
หรือทําใหขาดทุนตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องลดลง ในการคํานวณกําไรตอหุน ปรับ ลดไมให
สมมติวามีการแปลงสภาพ การใชสิทธิ หรือการออกตราสารอื่นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญซึ่งมีผลทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่ม

44.

ในการพิจารณาว าตราสารที่อ าจเปลี่ยนเปนหุนสามัญมีผลทําใหกํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลง
หรือเพิ่มขึ้น กิจการตองพิจารณาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ออกแตละครั้งหรือแตละชุด
แยกจากกันแทนที่จะนํ ามาพิจารณารวมกัน ลําดับของการนําตราสารที่อ าจเปลี่ยนเป นหุน สามัญ
มารวมในการคํานวณอาจมีผลตอการปรับลดของกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อใหกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานมีการปรับลดมากที่สุด ใหกิจการนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ออกแตละครั้ง
หรือแตละชุดมารวมคํานวณตามลําดับ เริ่มตั้งแตชุดที่มีผลปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานมากที่สุด
ไปจนถึงนอยที่สุด เชน ใหนําตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดที่มี “กําไรตอหุนของหุนที่
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เพิ่มขึ้น” ต่ํา ที่สุด ไปรวมอยูในการคํานวณกําไรตอ หุนปรับ ลดกอนหุนที่มี “กําไรตอ หุนของหุนที่
เพิ่มขึ้น ” สูงกว า โดยปกติสิทธิเลือ กและใบสําคัญ แสดงสิทธิ จะรวมในการคํ านวณเปนลําดับแรก
เนื่องจากไมกระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคํานวณ

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเทา
45.

ในการคํ านวณกํ าไรตอ หุนปรับลด กิจ การตอ งสมมติ วาผูถือจะใช สิทธิเลื อก และใบสําคั ญ
แสดงสิ ท ธิ ป รั บ ลดของกิ จ การ โดยถื อ เสมื อ นว า สิ่ ง ตอบแทนที่ กิ จ การได รั บ จากตราสาร
เหลานั้นเปนสิ่ งตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุนสามัญในราคาตลาดถัวเฉลี่ ยในระหวางงวด
สวนตางระหวา งจํา นวนหุนสามัญทั้ งสิ้นที่กิจการไดออก กับจํานวนหุนสามัญ ที่กิ จการจะตอง
ออกในราคาตลาดถัว เฉลี่ยในระหว างงวดตามขอ สมมติ ขา งต นต องถือ วา เปนการออกหุ น
สามัญเพิ่มเติมโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

46.

สิท ธิเ ลือ ก และใบสํ าคั ญแสดงสิทธิ จะมีผ ลทํ าใหกํ าไรต อหุ นขั้ นพื้ นฐานปรั บลดลงเมื่อ สิท ธิเ ลือ ก
และใบสําคัญแสดงสิทธิดัง กลา วมีเ งื่อนไขที่ทําใหกิจ การต องออกหุนสามัญในราคาที่ต่ํากวาราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดของหุนนั้น จํานวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดของ
หุนสามัญหักดวยราคาที่ออก ดังนั้น ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับ ลด ใหถือเสมือนวาตราสารที่
อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญประกอบดวยทั้งสองสัญญาตอไปนี้
46.1 สัญญาที่ทําใหกิจการตองออกหุนสามัญจํา นวนหนึ่ งในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวด
ใหสมมติวาราคาตลาดของหุนสามัญดังกลาวเปนราคาที่ยุติธรรมและไมทําใหกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง กิจการจึงไมนําหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหา
กําไรตอหุนปรับลด
46.2 สัญ ญาที่ทําใหกิจ การตอ งออกหุน สามัญ ที่เ หลือ โดยไมไดรั บสิ่งตอบแทน การออกหุน
สามัญดังกลาวไมทําใหกิจการไดรับสิ่งตอบแทน และไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนที่
เป น ของหุ น สามั ญ ที่ ถื อ โดยผู ถื อ หุ น ดั ง นั้ น หุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ งมี ผ ลทํ า ให กํ า ไรต อ หุ น ขั้ น
พื้นฐานปรับลดลง ใหกิจการนําจํานวนหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุน
ปรับลด

47.

สิท ธิเลือ ก และใบสํา คัญแสดงสิท ธิจะมีผ ลทํ า ใหกําไรตอหุน ขั้น พื้นฐานปรับ ลดลงตอเมื่อ ราคา
ตลาดถัวเฉลี่ ยในระหวา งงวดของหุ นสามัญ สูง กวา ราคาใช สิท ธิของสิ ทธิ หรือใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ
(เรียกว า “เกิ ดประโยชนเมื่อใชสิทธิ”) กิจการไมต องปรั บปรุงยอนหลังกํ าไรต อหุนที่แสดงไวใน
อดีตเพื่อใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของหุนสามัญ

47ก

สํา หรับสิทธิ ซื้อ หุน และขอ ตกลงการจ ายโดยใชหุน เป นเกณฑอื่ นที่ถือ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมี การประกาศใช) ราคาที่
ออกตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 46 และราคาใชสิทธิตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 47 ตองรวมมูลคา
ยุติธรรมของสินค าหรือบริก ารที่ใหแกกิจ การในอนาคต ภายใตสิทธิซื้อหุนหรือ ขอ ตกลงการจ าย
โดยใชหุนเปนเกณฑนั้น
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48.

สิทธิซื้อหุนของพนัก งานที่ระบุเ งื่อนไขที่แนน อนในการใชสิทธิหรื อสามารถระบุเ งื่อนไขในการใช
สิทธิได และหุน สามัญที่ยั งไมไ ดใ ชสิ ทธิของพนั กงานถื อเปน สิท ธิเลือกในการคํานวณกํา ไรต อหุ น
ปรั บ ลดแม ว า ยั ง มีค วามไม แ น น อนในการใช สิ ท ธิ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น และหุน สามั ญ ที่ ยั ง ไม ได ใ ช สิ ท ธิ
เหลานั้นถือวามีอยูตั้งแตวันที่ใหสิทธิ สิทธิซื้อหุนของพนักงานที่ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานถือเปน
หุนสามัญ ที่อาจตองออกตามเงื่อนไข เนื่องจากการออกหุนยังมีความไมแนนอนเพราะตองขึ้นอยู
กับการบรรลุเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนด

ตราสารแปลงสภาพ
49.

การปรับ ลดที่เปน ผลมาจากตราสารแปลงสภาพต องสะทอนอยูใ นกํ าไรต อหุนปรับ ลดตามที่ระบุ
ในยอหนาที่ 33 และ 36

50.

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพจะมีผลใหมีการปรับ เพิ่ม หากจํานวนเงินปนผลตอหุน สูงกวากําไรตอหุน
ขั้นพื้น ฐาน ทั้งนี้ เงิน ปน ผลตอหุนตอ งเป นเงินปนผลของหุน บุริมสิทธิ แปลงสภาพที่ประกาศจา ย
หรือสะสมสําหรับงวดบัญชีนั้นหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ดั ง กล า ว ในทํ า นองเดี ย วกั น ตราสารหนี้ แ ปลงสภาพมี ผ ลทํ า ให มี ก ารปรั บ เพิ่ ม
เมื่อดอกเบี้ยจ าย (สุทธิจากภาษีและรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของรายไดหรือคาใชจ าย) ตอหุน
สามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

51.

การไถถ อนหรือการจูงใจใหแปลงสภาพหุน บุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบตอหุน บุริมสิทธิ
แปลงสภาพที่มีอ ยูก อ นซึ่งถื อ โดยผูถื อ หุน เพี ยงบางสว น ในกรณี ดังกลา ว กิ จ การตอ งกระจาย
สิ่ง ตอบแทนสว นเกิ นตามที่ร ะบุไว ในยอหน าที่ 17 ไปยังหุ น ที่ถู ก ไถถ อนหรื อแปลงสภาพ ทั้ งนี้
เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาวาหุ นบุริมสิทธิที่ยังคงเหลืออยูที่ถือโดยผูถื อหุนมีผลในการปรับ
ลดหรือไม กิจ การต องแยกพิ จารณาหุนที่มีการไถ ถอนหรือ แปลงสภาพออกจากหุนที่ไมมีการไถ
ถอนหรือแปลงสภาพ

หุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข
52.

เชนเดียวกับ การคํานวณกําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน กิ จการตองถื อวาหุน สามัญ ที่อ าจตองออกตาม
เงื่อนไขเปน หุน ที่ถือโดยผู ถือ หุน และรวมอยูใ นการคํ านวณกํ าไรตอ หุน ปรั บลดหากเขาข ายตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว (เชน เหตุการณไดเกิดขึ้น) โดยถือวาหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไขไดรวมอยู
ตั้งแตวันเริ่มตนของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไขไดมีขึ้นหลังจากวันตนงวด
ใหนั บตั้ งแต วัน ที่ในสัญญาดังกลาว) แตหากยังไมเขาขา ยตามเงื่อนไขที่กําหนด จํานวนหุนที่อาจ
ตองออกตามเงื่อ นไขที่ร วมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดจะเปนจํานวนหุนที่อาจตองออก
โดยถื อ เสมือ นวา วั น สิ้น งวดนั้ น เป น วั น สิ้น สุดของระยะเวลาตามเงื่อ นไข ไมอ นุ ญ าตใหกิ จ การ
ปรับปรุงยอนหลังหากชวงเวลาตามเงื่อนไขสิ้นสุดลงแลวแตยังไมเขาขายตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

53.

ในกรณีที่เงื่อนไขในการออกหุนกําหนดวากิจการตองมี ผลกําไรหรือรักษาระดับของผลกําไรใหได
ตามจํ า นวนที่กํ า หนดในชวงระยะเวลาหนึ่ ง หากกิ จ การมีผลกํ า ไรในงวดบั ญ ชีเ ขา ขา ยเงื่อ นไข
ที่กําหนด แตยังคงตองรักษาระดับของผลกําไรนั้นในงวดบัญชีถัดไป การคํานวณกําไรตอหุน ปรับ
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ลดใหถือว าจํา นวนหุนสามัญ สวนที่ออกเพิ่มเปนหุนสามัญ ที่ถือโดยผู ถือหุนหากมีผลกระทบทําให
เกิ ดการปรับลด ในกรณีดังกลา ว ใหกิ จการคํานวณกําไรต อหุน ปรั บลดโดยใชจํา นวนหุน สามัญ
ที่ตองออก โดยสมมติวาผลกําไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้นเปนผลกําไรของงวดบัญชีสุดทาย
ของระยะเวลาตามเงื่อนไข เนื่องจากผลกํา ไรอาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตจึงไมใหรวมหุนสามัญ
ที่ อ าจต อ งออกตามเงื่ อ นไขในการคํ า นวณกํ า ไรต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐานจนกว า จะถึ ง วั น สิ้ น สุ ด ของ
ระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไมบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดไวได
54.

จํา นวนหุน สามัญที่อ าจตองออกตามเงื่อนไขอาจขึ้น อยูกับ ราคาตลาดในอนาคตของหุ น สามัญ
ในกรณีดั งกล าวหากมีผ ลกระทบทําใหเ กิดการปรับ ลด ใหกิ จการคํานวณกําไรตอหุนปรับ ลดโดย
ใชจํา นวนหุนสามัญที่ตองออก โดยถือ เสมื อนวา ราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเปน
ราคาตลาดเมื่อ สิ้น สุด ระยะเวลาตามเงื่อ นไข หากมีเ งื่อ นไขที่ขึ้น อยูกับ ราคาตลาดถัว เฉลี่ย ของ
ระยะเวลาที่เกิน กว าสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ใหกิจการใชราคาถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผานมา
เนื่ องจากราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปไดในอนาคตจึ งไมใ หร วมหุนสามัญที่อ าจตอ งออกตาม
เงื่อ นไขในการคํานวณกํ าไรตอหุน ขั้น พื้น ฐานจนกว าจะถึงวัน สิ้น สุดของระยะเวลาตามเงื่อ นไข
เพราะยังไมบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดไวได

55.

จํานวนหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยูกับ กําไรในอนาคตและราคาในอนาคตของ
หุนสามัญ ในกรณีดังกลาว จํา นวนหุนสามัญที่รวมอยู ในการคํ านวณกํา ไรตอหุนปรับลดจะขึ้นอยู
กับเงื่อ นไขทั้ง สองประการ ไดแก กํา ไรจนถึงป จจุบัน และราคาตลาด ณ วั นสิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน ไมใหรวมหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขในการคํานวณกําไรตอหุนปรับ ลด เวนแต
จะเขาขายเงื่อนไขทั้งสองประการ

56.

ในกรณีที่จํา นวนหุนสามัญที่อาจต องออกตามเงื่อนไข ขึ้นอยูกับ เงื่อนไขอื่น ที่นอกเหนือ จากกํ าไร
หรือราคาตลาด (เชน จํานวนการเป ดรา นค า หรื อสาขายอย) กิจการต องสมมติวา สถานะต างๆ
ในปจจุบันที่เ กี่ยวกับเงื่อ นไขที่กํ าหนดไวจะยัง คงอยูเ หมื อนเดิมจนถึงวั นสิ้น สุด ของระยะเวลาที่
กําหนดไวตามเงื่อนไข และกิจการตองคํานวณกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญที่อาจตองออก
ตามสถานะที่กิจการเปนอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

57.

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญาที่
อาจตองออกหุน ตามเงื่อนไข เชน ตราสารแปลงสภาพที่อ าจตองออกตามเงื่ อนไข) จะรวมอยูใน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ดังนี้
57.1 ใหกิจการพิจารณาวาจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
หรือไม โดยใชขอกําหนดตามยอหนาที่ 52 ถึง 56 เปนเกณฑในการพิจารณาดังกลาว และ
57.2 หากตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ดั ง กล า วต อ งรวมอยู ใ นกํ า ไรต อ หุ น ปรั บ ลด
ใหกิจ การกํา หนดผลกระทบในการคํ านวณกํ าไรต อหุนปรั บลดโดยใชขอกํ าหนดในเรื่อ ง
สิท ธิเลือ ก และใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ตามย อหนาที่ 45 ถึง 48 เรื่องตราสารแปลงสภาพ
ตามย อ หน า ที่ 49 ถึ ง 51 เรื่ อ งสั ญ ญาที่อ าจจ า ยชํา ระด ว ยหุ น สามั ญ หรื อ เงิ น สด ตาม
ยอหนาที่ 58 ถึง 61 หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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อยางไรก็ตาม การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดจะไมมีการสมมติวามีการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพ
เวนแตเปนการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่คลายคลึงกันกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน
หุนสามัญ ที่ถือโดยผูถื อตราสารนั้ นโดยไมส มมติวาเกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป นหุนสามัญที่อาจ
ออกตามเงื่อนไข

สัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด
58.

เมื่อกิจการออกสัญญาที่ กิจการมีสิทธิเลือกที่จะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสดก็ได กิจการ
ตอ งถื อเสมื อนว าจะมี การจ ายชําระด วยหุนสามั ญ และกิจการตองรวมผลของตราสารที่ อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด หากการออกหุนสงผลใหเกิดการปรับลด

59.

หากกิจการไดแสดงสัญญาดังกลาวในทางบัญชีเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน หรือเปนองคประกอบของ
สวนของเจาของ และองคประกอบของหนี้สิน กิจการตองปรับปรุงตัวตั้ง สํา หรับการเปลี่ยนแปลง
ของกําไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในระหวางงวดหากจัดประเภทของสัญญาดังกล าวเปนตราสาร
ทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคลายคลึงกับรายการปรับปรุงที่กําหนดในยอหนาที่ 33

60.

หากสิทธิเลือกที่จะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสดเปนของผูถือสัญญา กิจการตอ งคํานวณ
กําไรตอ หุนปรับ ลด รายการที่มีผลปรั บลดมากกวา ระหวา งการจา ยชํ าระดวยเงินสดและการ
จายชําระดวยหุนสามัญจะถูกใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

61.

ตัวอยางของสัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด ไดแก ตราสารหนี้ที่ใหสิทธิแกกิจการ
โดยไมมีขอจํากัดในการจายชําระเงินตนเมื่อครบกําหนดดวยเงินสดหรือหุนสามัญของกิจการ และ
อีก ตัวอยางหนึ่ง ไดแก สิ ทธิเลือกขายที่กิจการเปน ผูออกซึ่ง ใหทางเลือ กแกผู ถือ ในการจา ยชําระ
ดวยหุนสามัญหรือเงินสด

สิทธิเลือกที่กิจการซื้อมา
62.

สัญญาที่เปน สิทธิเลือกขายที่กิจการซื้อมา และสิทธิ เลือกซื้อที่กิจการซื้อมา (ไดแก สิทธิที่ถือโดย
กิจการบนหุนสามัญของกิจการเอง) จะไมรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุน ปรับ ลด เนื่องจากการ
รวมรายการดังกลาวจะมีผลใหเปน การปรั บเพิ่ม สิทธิเลือกขายจะมีการใชสิทธิในกรณี ที่ร าคาใช
สิทธิสูงกวาราคาตลาดเทานั้น และสิทธิ เลือกซื้อจะมีการใชสิท ธิในกรณีที่ราคาใชสิทธิ ต่ํากวาราคา
ตลาดเทานั้น

สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก
63.

สัญ ญาที่กํา หนดใหกิจ การตอ งซื้อคืนหุ นของกิ จการ เชน สิทธิเลือกขายที่ กิจ การเปน ผูอ อก
และสัญญาซื้อลวงหนาซึ่งมีผลใหมีการปรับลด ใหกิจการรวมสัญญาดังกลาวอยูในการคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด หากสัญญานั้นเกิดประโยชนเมื่อ ใชสิทธิในระหวางงวด (ราคาใชสิทธิหรือ
ราคาที่ตองมีการจายชําระสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวด) กิจการตอ งคํานวณผล
ปรับลดที่อาจเกิดขึ้นที่มีตอกําไรตอหุน ดังนี้
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63.1 กิจ การตอ งถื อเสมือ นวาไดมี การออกหุ นสามัญ (ในราคาตลาดถั วเฉลี่ยในระหวา ง
งวด) ตั้ ง แต ต น งวดอย า งเพี ย งพอเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง เงิ น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถปฏิ บั ติ
ตามสัญญาได
63.2 กิจการตอ งถื อเสมือ นวาเงิน ที่ไ ดรั บจากการออกหุ นนั้นไดนํ าไปใชใ นการปฏิบัติ ตาม
สัญญา (นําไปใชซื้อหุนสามัญคืน) และ
63.3 หุ น สามั ญ ส ว นเพิ่ ม (ผลต า งระหว า งจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ ถื อ เสมื อ นว า มี ก ารออก
กับ จํา นวนหุ นสามัญ ที่ไดรั บจากการปฏิบัติ ตามสัญ ญา) ตองรวมอยูใ นการคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง
64.

หากจํานวนหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การให หุนปนผล การใหหุนโบนั ส หรือ การแตกหุน หรือ ลดลงเนื่อ งจากการรวมหุ น กิจ การ
ตองปรับปรุงการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับทุกงวดที่แสดง
ในงบการเงินยอ นหลัง หากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
แต กอ นที่ กิจ การจะอนุมั ติใ หอ อกงบการเงิน กิจ การตอ งคํานวณกํ าไรตอ หุนขั้ นพื้ นฐานและ
กําไรตอหุนปรับลดสําหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใชจํานวนหุนใหม และตองเปดเผย
ขอเท็จจริงที่วากําไรตอหุนเหลานั้นไดสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในจํานวนหุนดังกลาว
นอกจากนี้ กิ จการตอ งปรับกํา ไรตอ หุนขั้น พื้นฐานและกํา ไรตอ หุนปรั บลดสํา หรั บงบการเงิ น
ทุกงวดที่นําเสนอดวยรายการผลกระทบจากขอผิดพลาดที่สําคัญ และการปรับปรุงอันเปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่บันทึกดวยวิธีปรับปรุงยอนหลัง

65.

ไมใหกิจการปรับกําไรตอหุนปรับลดยอนหลังสํ าหรับงวดกอนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐานที่ใ ชในการคํานวณกําไรตอหุน หรือการแปลงสภาพตราสารที่อ าจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญไปเปนหุนสามัญ

การแสดงรายการ
66.

กิจการตองแสดงกํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกํ าไรต อหุนปรับลดสําหรั บงวดในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ ดเสร็ จ สํ าหรับกํ าไรหรือขาดทุ นจากการดํา เนิ นงานต อเนื่อ งที่ เป นของผูถื อหุ นสามั ญของ
บริษัทใหญ และสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุ นสามัญของบริษัทใหญ โดยแยกตาม
ประเภทของหุนสามัญที่ มีสิทธิแตกตางกันในส วนแบงกําไรสําหรับงวด กิจการตองแสดงกําไร
ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบการเงินอยางเดนชัดและเทาเทียมกันทุกงวด

67.

ใหกิจการแสดงกํา ไรตอหุนทุกงวดที่ไ ดนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดงกํ าไรตอ
หุนปรับลดในงวดใดงวดหนึ่ง กิ จการตองแสดงกําไรตอหุน ปรับ ลดในทุกงวดที่นําเสนอดวยแมวา
กําไรตอหุนปรับลดจะมีจํานวนเทากับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานก็ตาม หากกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและ
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กําไรตอหุนปรับลดมีจํานวนเทากัน กิจการสามารถแสดงกําไรตอหุนทั้งคูในบรรทัดเดียวกันของงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
67ก. หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรื อขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่แสดงไวใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง การนํ าเสนองบการเงิน
ให กิจการแสดงกํ าไรตอหุน ขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุน ปรับลดตามที่ กําหนดไวในยอ หนาที่ 66
และ 67 ในงบเฉพาะกําไรขาดทุนดังกลาว
68.

กิจ การที่มีก ารรายงานเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานที่ยกเลิก ตอ งเปด เผยจํา นวนกํ าไรตอ หุนขั้ น
พื้น ฐานและกํ าไรตอ หุนปรับลดสําหรับ การดํา เนิน งานที่ย กเลิกในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

68ก. หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรื อขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่แสดงไวใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง การนํ าเสนองบการเงิน
ใหกิจ การแสดงกํ าไรตอ หุน ขั้นพื้ นฐานและกํ าไรตอ หุน ปรั บ ลดสํา หรับ การดํา เนิ น งานที่ยกเลิก
ตามที่กํ า หนดไวในยอ หนา ที่ 68 ในงบเฉพาะกํ าไรขาดทุน ดังกลาวหรือ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน
69.

กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แมวาจํานวนดังกลาวจะติดลบ
(ขาดทุนตอหุน) ก็ตาม

การเปดเผยขอมูล
70.

กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
70.1 จํา นวนที่ใชเปนตั วตั้งในการคํานวณกํ าไรตอ หุนขั้นพื้ นฐานและกํ าไรตอ หุนปรั บลด
และการกระทบยอดจํา นวนดังกลาวใหเปนกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือ หุนสามัญ
ของบริษัท ใหญสํ าหรั บงวด การกระทบยอดดัง กลาวจะตอ งแยกผลกระทบของตรา
สารแตละประเภทที่มีผลกระทบตอกําไรตอหุน
70.2 จํา นวนหุ นสามัญ ถัวเฉลี่ย ถวงน้ํา หนัก ที่ใช เปน ตัว หารในการคํ านวณกํ าไรตอ หุ นขั้ น
พื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลด และการกระทบยอดระหวางกันของจํานวนหุนสามัญ
ดังกลาว การกระทบยอดดังกลาวจะตองแยกผลกระทบของตราสารแตละประเภทที่มี
ผลกระทบตอกําไรตอหุน
70.3 ตราสาร (รวมทั้งหุนที่อาจตองออกตามเงื่อ นไข) ที่อาจปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ในอนาคต แต ยังไมไ ดร วมอยูในการคํานวณกํ าไรต อหุนปรับลด เนื่ องจากตราสาร
ดังกลาวทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่มในงวดที่นําเสนอรายงาน
70.4 รายละเอี ย ดของรายการหุ น สามั ญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ
นอกเหนือจากที่ไดบันทึกตามยอหนาที่ 64 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
และอาจทํ า ให จํ า นวนหุ น สามั ญ หรื อ ตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ที่ มี อ ยู
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ณ วันสิ้นงวด เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ หากรายการดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
71.

ตัวอยางของรายการตามยอหนาที่ 70.4 เชน
71.1 การออกหุนโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด
71.2 การออกหุ น เพื่ อ นํ า เงิ น ที่ ไ ดรั บ ไปชํ า ระหนี้ ห รื อ ไถ ถ อนหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ ถื อ โดยผู ถื อ หุ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
71.3 การไถถอนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
71.4 การแปลงสภาพหรือ การใชสิทธิข องตราสารที่ อาจเปลี่ยนเปน หุนสามัญที่มี อยู ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานเปนหุนสามัญ
71.5 การออกสิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ
71.6 การบรรลุเงื่อนไขที่ทําใหกิจการตองออกหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข
กิ จ การไม ต อ งปรั บ ปรุ ง มู ล ค า กํ า ไรต อ หุ น ด ว ยรายการดั ง กล า วข า งต น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง รอบ
ระยะเวลารายงาน เนื่องจากรายการดังกลา วไมมี ผลกระทบตอทุน ที่ใ ชเพื่อทํา ใหเ กิดกําไรหรื อ
ขาดทุนระหวางงวด

72.

เครื่ องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่กอ ใหเกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ อาจมีเงื่อนไข
และข อกํ าหนดที่มี ผลกระทบต อการวั ดมูลค าของกํา ไรตอ หุน ขั้น พื้น ฐานและกํ าไรต อหุ นปรับ ลด
เงื่อ นไขและขอกํา หนดเหลานี้ อาจเปน ตัวกํา หนดวาตราสารที่ อาจเปลี่ยนเป นหุนสามัญทําใหเกิด
การปรับ ลดหรือไม หากรายการดังกลาวมีผลทําใหเกิดการปรับ ลด และเปนตัวกําหนดผลกระทบ
ที่มีต อจํ านวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่ถือโดยผูถือหุน และการปรับปรุ งที่เ ปน ผลสื บเนื่อ ง
ตอกํ าไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุน สามัญของบริษัทใหญ มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้สนับ สนุน
ใหกิจการเปดเผยเงื่อนไขและขอกําหนดของเครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่น ดังกลาว ถามิได
กํา หนดไวเปนอยา งอื่ น (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 7 เรื่อง การเป ดเผยข อมู ล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))

73.

หากกิจการตอ งการเป ดเผยจํ านวนเงินตอ หุ นของรายการอื่ นเพิ่ม เติมจากกํา ไรตอ หุ นขั้ น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด โดยใชสวนประกอบที่รายงานอื่นของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นอกเหนือ จากที่ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ไ ดกํา หนดไว กิจการตอ งคํ า นวณจํา นวนตอ หุ น
ดังกลาวโดยใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ กิจการตองเปดเผยจํ านวนตอ หุนขั้นพื้ นฐาน และจํา นวนตอ หุนปรับลดที่เกี่ ยวของกับ
สวนประกอบดังกลาวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินอย างเดนชัดและเทาเที ยมกัน กิจการ
ตองระบุเกณฑในการกําหนดตัวตั้ง รวมทั้งระบุวาจํานวนตอหุนเปนจํานวนกอ นภาษีหรือหลัง
ภาษี หากสวนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใชในการคํานวณไมใชรายการที่แสดง
อยู ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ แต ล ะบรรทั ด กิ จ การต อ งแสดงการกระทบยอดระหว า ง
สวนประกอบดังกลาวที่ใชกับรายการแตละบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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73ก. ยอหนาที่ 73 ใหถือปฏิบัติกับกิจ การที่ นําเสนอจํานวนเงินตอหุ นของรายการอื่น เพิ่มเติมจาก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด โดยใชสวนประกอบที่รายงานอื่นของงบเฉพาะ
กํา ไรขาดทุน (ตามที่แสดงไวใ นย อหน าที่ 81 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุง
2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) นอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดไว

วันถือปฏิบัติ
74.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบั ญชีที่เริ่มในหรือ หลัง
วัน ที่ 1 มกราคม 2554 เปน ตนไป ทั้ งนี้ สนับสนุน ใหนํา ไปใช กอนวันถือ ปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ไปถื อปฏิบั ติสํา หรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชีที่เ ริ่ มกอ นวั นที่ 1 มกราคม
2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

74ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน แกไขคําศัพทเฉพาะ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ไดมีการเพิ่มเติมยอหนาที่ 4ก. 67ก. 68ก. และ
73ก. กิจ การตอ งถื อ ปฏิบั ติการเปลี่ยนแปลงดังกลา วสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2552) เรื่อ ง การนํา เสนองบการเงิน ก อนวัน ที่มี ผลบั งคั บใช กิ จการจะตองถือ ปฏิบั ติร ายการ
แกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลานั้นดวย

การยกเลิกประกาศอื่น
75.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กําไรตอหุน

76.

(ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แนวทางในการนํามาปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี

กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ
ก1.

เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนของงบการเงินรวม กํา ไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัท
ใหญมาจากกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม หลังจากปรับปรุงดวยสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การออกสิทธิ
ก2.

การออกหุนสามัญ ณ เวลาที่ มีการใชสิทธิ หรือ การแปลงสภาพของตราสารที่อ าจเปลี่ย นเปนหุ น
สามัญมักจะไมเปนการใหโบนัสแฝง เนื่องจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจะออก
ดวยมูลคา เต็ม ซึ่ง เป น ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามสัดสว นในทรั พ ยากรที่มีอ ยูของกิ จ การ
อย า งไรก็ ต าม ในการออกสิ ท ธิ บ อ ยครั้ ง ที่ ร าคาใช สิ ท ธิ ต่ํ า กว า มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของหุ น ดั ง นั้ น
ตามที่กลาวไวในยอหน าที่ 27.2 การออกสิทธิดังกลาวจะรวมการใหโบนัสแฝง หากการออกสิทธิ
เป น การเสนอใหกั บ ผู ถื อ หุน เดิม ทั้ง หมด จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ ใชใ นการคํา นวณกํ า ไรต อ หุ น ขั้ น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดของทุกงวดกอนที่จะมีการออกสิทธิ คื อจํา นวนหุนสามัญที่ถื อโดย
ผูถือหุนกอนที่จะมีการออกหุนเพิ่ม คูณดวยอัตราสวนดังนี้
มูลคายุติธรรมตอหุนทันทีกอนการใชสิทธิ
มูลคายุติธรรมตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ
มูลคา ยุติธรรมตอหุนตามทฤษฏีหลัง การใชสิทธิ คํานวณโดยการบวกราคาตลาดรวมของหุนทัน ที
กอนการใชสิทธิดวยเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิ หารดวยจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนหลังการใชสิทธิ
หากสิทธิดังกลาวมีการซื้อขายในตลาดแยกตางหากจากหุนของกิจการกอนวันที่มีการใชสิทธิ มูลคา
ยุติธรรมที่ใชในการคํานวณคือ มูลคา ณ เวลาปดของวันสุดทายที่หุนมีการซื้อขายพรอมกันกับสิทธิ

ตัวเลขที่ใชในการบงชี้
ก3.

เพื่ อเปน การอธิบ ายวิธีปฏิบัติสําหรั บตั วเลขที่ใชในการบง ชี้ตามยอหนา ที่ 42 และ 43 สมมติว า
กิจ การมีกํ า ไรจากการดําเนิ น งานตอ เนื่ อ งที่เ ป น ของบริ ษัทใหญ 4,800 บาท ขาดทุน จากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิกที่เ ปนของบริษัทใหญ 7,200 บาท และขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ 2,400
บาท และกิจการมีหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 2,000 หุน และมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ที่ถือโดยผูถือหุนจํานวน 400 หนวย กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนิน งานตอเนื่องของกิจการ
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เท า กั บ 2.40 บาท ขาดทุ น ตอ หุ น ขั้น พื้ น ฐานจากการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก เทา กั บ 3.60 บาท
และขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานของกิจการเทากับ 1.20 บาท สมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ 400 หนวย ไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจํานวน
400 หนวยดังกลาว ตองนํามารวมในการคํานวณกําไรตอหุน ปรับ ลด เนื่องจากมีผลทําใหกําไรตอ
หุนจากการดําเนินงานตอเนื่องลดลงเปน 2.00 บาท เนื่องจากกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่
เปนของบริษัทใหญเปนตัวเลขที่ใชในการบงชี้ ดังนั้นกิจการตองรวมตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ 400 หนวยดังกลาวในการคํานวณจํ านวนกําไรตอหุนตัว อื่น แมวาผลของการรวมรายการ
ดัง กล าวทํ าให เกิ ดการปรั บเพิ่มของกํ าไรตอ หุน ขั้นพื้น ฐานที่นํ ามาเปรี ยบเทีย บ ซึ่ งก็ คือ ขาดทุน
ตอหุนลดลง (ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกลดลงเปน 3 บาทตอหุน และขาดทุนของกิจการ
เปน 1 บาทตอหุน)

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ
ก4.

เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุน ปรับ ลด ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญที่ถือเสมือน
ว า มี ก ารออกจะคํ า นวณจากราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ของหุ น สามั ญ ในระหว า งงวด ในทางทฤษฎี
ทุก รายการในตลาดของหุ นสามัญของกิจ การตองนํ ามารวมในการกํ าหนดราคาตลาดถั วเฉลี่ ย
อย างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การถั วเฉลี่ย อยา งง ายของราคารายสัป ดาห หรื อรายเดือ นโดยปกติ
ถือวาเพียงพอแลว

ก5.

โดยทั่วไป ราคาป ดของตลาดถือ ว า เพี ยงพอในการคํา นวณราคาตลาดถั วเฉลี่ย อยา งไรก็ ตาม
ในกรณีที่ราคาตลาดมีการขึ้นลงในชวงกวาง การถัวเฉลี่ยของราคาสูงและราคาต่ํามักจะเปนตัวแทน
ของราคาที่เหมาะสมกวา กิจการตองถื อปฏิบัติวิธีที่ใ ชในการคํา นวณราคาตลาดถัว เฉลี่ย อยา ง
สม่ํ าเสมอ เวนแตราคาที่คํ านวณด วยวิ ธีดังกลา วไมไ ดเปนตัวแทนของราคาอีกตอไป เนื่องจาก
สถานการณเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน กิจการที่ใชราคาปดของตลาดในการคํานวณราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยมาเปนเวลาหลายป ซึ่งเปนชวงที่ราคาตลาดคอ นขางมีเสถียรภาพ อาจเปลี่ยนมาคํานวณ
โดยการถัวเฉลี่ยราคาสูงและราคาต่ําหากราคาเริ่มมีการผันผวนอยา งมาก และราคาปดของตลาด
ไมสามารถเปนตัวแทนของราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมอีกตอไป

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเทา
ก6.

สิท ธิเลือ กหรือ ใบสํา คัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อ ตราสารแปลงสภาพจะถู ก สมมติใหมีก ารใชสิทธิซื้อ
ตราสารแปลงสภาพเมื่อราคาถัวเฉลี่ยของตราสารแปลงสภาพและหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพสูงกวาราคาใชสิท ธิข องสิ ทธิ เลือ กและใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ อยา งไรก็ตาม ไมใ ห
สมมติวามีการใชสิทธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มี ลักษณะคลายคลึงกัน ที่ถือ โดยบุค คลภายนอก
(ถามี) ไมไดถูกสมมติวามีการแปลงสภาพ

ก7.

สิท ธิเลือ กหรื อ ใบสํา คัญ แสดงสิทธิอ าจอนุ ญ าตหรื อ กํ า หนดใหมีก ารทํา คําเสนอซื้อ หนี้ สิน หรื อ
ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของกิจการ) โดยการจา ยชําระราคาใช
สิทธิทั้งจํานวนหรือบางสวน ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด สิทธิเลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ดังกลา วจะมีผลกระทบในการปรับลด หาก (1) ราคาตลาดถั วเฉลี่ย ของหุน สามัญที่เ กี่ยวขอ ง
สํา หรับงวดมากกวา ราคาใชสิท ธิ หรื อ (2) ราคาขายของตราสารที่มี ก ารทําคําเสนอซื้อต่ํา กว า
ตราสารที่อาจมีการทําคํา เสนอซื้อตามขอตกลงของสิทธิเลือกหรือใบสําคัญ แสดงสิทธิ และสวนต่ํา
มูลคาที่เกิดขึ้นสงผลใหราคาใชสิทธิที่แทจริงต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับ
การใชสิทธิ ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ใหสมมติวามีการใชสิทธิของสิทธิเลือกและใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการทํา คําเสนอซื้อหนี้สินหรื อตราสารอื่น หากการทําคําเสนอซื้อดว ยเงินสดเปน
ประโยชนตอ ผูถือสิ ทธิ เลื อกหรื อใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ มากกวา และสัญ ญาอนุญาตใหมี การทํ าคํา
เสนอซื้อดวยเงินสด กิจการตองสมมติวามีการทําคํา เสนอซื้อดวยเงินสด ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี)
ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติวามีการทําคําเสนอซื้อ ตองบวกกลับเปนรายการปรับปรุงในตัวตั้ง
ก8.

ใหใชวิธีปฏิบัติที่คลายคลึงกันกับหุนบุริมสิทธิที่มีขอกําหนดที่คลายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่นที่มี
สิทธิเลือ กในการแปลงสภาพที่อนุญาตให ผูลงทุน สามารถจายเงินสดเพื่ออั ตราการแปลงสภาพที่
เปนประโยชนตอผูลงทุนมากกวา

ก9.

เงื่อนไขอางอิงของสิทธิเลือกหรือใบสําคัญ แสดงสิทธิอาจกําหนดใหเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิของ
ตราสารดังกลา วตองนําไปไถถอนหนี้สิน หรือตราสารอื่นของกิ จการ (หรือของบริษัทใหญหรือ
บริษัทยอยของกิจการ) ในการคํานวณกํา ไรตอ หุนปรับลด กิจ การต องถือ เสมื อนวา มีการใชสิทธิ
เลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว และเงินที่ไดรับตองนําไปซื้อหนี้สินที่ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ
หนี้สินแทนที่จะนําไปซื้อหุนสามัญ อยางไรก็ตาม สวนเกินของเงินที่ไดรับจากการสมมติวามีการใช
สิทธิกับจํานวนเงินที่สมมติวามีการซื้อหนี้สิน ตองนํามาพิจารณาในการคํานวณกําไรตอหุน ปรับ ลด
(เชน สมมติวามีการซื้อหุนสามัญกลับคืน) ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติวามี
การซื้อคืน ตองบวกกลับเปนรายการปรับปรุงในตัวตั้ง

สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก
ก10. เพื่อ เป นการอธิบ ายวิธีปฏิบัติตามยอ หน าที่ 63 สมมติวา กิจ การมีสิท ธิเลือกขายหุ น สามัญ ของ
กิจการที่ถือโดยผูถือหุนจํานวน 120 สิทธิ ซึ่งมีราคาใชสิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ น
สามัญของกิจการสําหรับงวดคือ 28 บาท ในการคํานวณกําไรตอหุนปรั บลด ใหกิ จการสมมติวา
กิจการไดออกหุนสามัญจํานวน 150 หุ น ที่ร าคา 28 บาทตอหุน ณ ตนงวด เพื่อ เปนการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพั นในสิทธิเลือกขายจํานวน 4,200 บาท ผลตางระหวางหุนสามัญ 150 หุนที่ออก
และหุนสามัญ 120 หุนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลือกขาย (หุนสามัญเพิ่มขึ้น 30 หุน) ตอง
นําไปบวกที่ตัวหาร ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

ตราสารของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม
ก11. ตราสารที่อ าจเปลี่ย นเป น หุน สามั ญ ของบริ ษัทย อ ย กิ จ การร ว มคา หรื อ บริ ษัทร ว ม ที่ส ามารถ
แปลงเปนหุนสามัญของบริษัทยอย กิ จการรวมคา หรือบริษัทรวม หรือ หุนสามัญของบริษัทใหญ
ผูร วมทุ น หรือผู ลงทุน (กิจการที่เ สนอรายงาน) ต องรวมอยูใ นการคํา นวณกํ าไรตอหุ นปรั บลด
ดังนี้
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ก11.1

ก11. 2

ตราสารที่ออกโดยบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม ที่ทําใหผูถือสามารถไดรับ
หุน สามัญ ของบริ ษัท ยอ ย กิ จ การร ว มคา หรื อ บริ ษัทร ว ม ตอ งรวมอยูในขอ มูลการ
คํานวณกําไรตอหุนปรับ ลดของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม กําไรตอหุน
เหล านั้ นต องรวมอยูในการคํา นวณกํ าไรต อหุนของกิจ การที่ เสนอรายงาน โดยอา งอิง
จากการถือ ตราสารของบริษั ทย อย กิจ การรว มค า หรือ บริษัท รวมโดยกิ จการที่ เสนอ
รายงาน
กิจ การตองนําตราสารของบริษั ทยอย กิจ การรว มคา หรือ บริษั ทร วมที่ส ามารถแปลง
สภาพเป นหุ นสามั ญของกิจ การที่ เสนอรายงานมาพิจ ารณาในสว นของตราสารที่อ าจ
เปลี่ยนเปนหุน สามัญของกิจการที่เสนอรายงาน เพื่อวั ตถุป ระสงคในการคํา นวณกําไร
ตอ หุน ปรับลด นอกจากนั้น กิจการตองนํา สิท ธิเลือ กหรือใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ที่อ อก
โดยบริษั ทยอย กิจการรว มค า หรือ บริษั ทรว มในการซื้อ หุน สามัญของกิจการที่ เสนอ
รายงานมาพิจารณาในสวนของตราสารที่ อาจเปลี่ยนเป นหุนสามัญของกิจการที่ เสนอ
รายงานในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดรวม

ก12. เพื่ อวัต ถุป ระสงคในการวัดผลกระทบต อกํา ไรตอหุ นที่เกิด จากตราสารที่ ออกโดยกิจการที่ เสนอ
รายงานซึ่ง สามารถแปลงสภาพเป น หุ น สามัญ ของบริ ษั ท ย อ ย กิ จ การร ว มค า หรื อ บริ ษัท ร ว ม
ใหส มมติวา ตราสารดังกลา วไดมีก ารแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวตั้ง (กํ าไรหรือขาดทุน ที่เ ป น
ของผู ถือหุน สามัญ ของบริษัทใหญ) ตามความจํ าเปน ตามย อหนา ที่ 33 นอกจากการปรั บปรุ ง
ดั ง กล า วแล ว ตั ว ตั้ ง ต อ งถู ก ปรั บ ปรุ ง ตามการเปลี่ ย นแปลงของกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ ถู ก บั น ทึ ก
โดยกิจการที่เสนอรายงาน (เชน รายไดเงินปนผล หรือรายไดตามวิธีสวนไดเสีย) อันเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้น ของจํานวนหุนสามัญที่ถือ โดยผูถือหุนของบริษั ทยอย กิจการรว มค า หรื อบริษั ทร วม
ซึ่งเปนผลมาจากการสมมติ วามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคํานวณกําไรตอหุน ปรับลดไมได
รับผลกระทบเนื่องจากจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนของกิจการที่เสนอรายงานไมเปลี่ยนแปลง
ไปจากการสมมติวามีการแปลงสภาพ

ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท
ก13. สวนของเจาของสําหรับบางกิจการรวมถึง
ก13.1 ตราสารที่รวมรับเงินปนผลกับหุนสามัญตามอัตราที่กําหนดไวลวงหนา (เชน สองตอหนึ่ง)
ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกําหนดขอบเขตสูงสุดในการรวมรับเงินปนผล (เชน มากจนถึง
แตไมเกินจํานวนที่กําหนดไวตอหุน)
ก13.1 หุน สามั ญ ประเภทที่มีก ารจ า ยเงิ น ป น ผลในอั ตราที่ ตา งไปจากหุน สามัญ ประเภทอื่ น
แตไมมีสิทธิเหนือกวา
ก14. เพื่ อวัตถุประสงคในการคํานวณกํ าไรตอหุน ปรับลด ใหส มมติวา มีก ารแปลงสภาพของตราสาร
ที่อธิบ ายในยอหน าที่ ก13. ซึ่งสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดหากผลกระทบของการแปลง
สภาพทํา ใหเ กิดการปรับลด สํ าหรับตราสารที่ไ มส ามารถแปลงสภาพเป นหุน สามัญ ประเภทใด
ประเภทหนึ่งได กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดจะตองถูกปนสวนใหกับหุนและตราสารที่มีสิทธิรวม
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ในสวนทุนในแตละประเภทที่แตกตางกันตามสิทธิในเงินปนผลและสิทธิอื่นๆ ในการรวมรับกําไร
ที่ยังไมไดจัดสรร การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดมีรายละเอียดดังนี้
ก14.1 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญจะถูกปรับปรุง (กําไรลดลงและ
ขาดทุนเพิ่มขึ้น) ดวยจํานวนเงินปนผลที่ประกาศจา ยในงวดของหุนแตละประเภท และ
จํานวนเงินปนผลตามสัญญา (หรือดอกเบี้ยของหุนกูที่มีสิทธิรวม) ที่ตองจายสําหรับงวด
(ตัวอยางเชน เงินปนผลสะสมที่ยังไมไดจาย)
ก14.2 กําไรหรือขาดทุนที่เหลือตองปน สวนใหแกหุนสามัญและตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุน
เพื่อ ใหแ ตละตราสารไดร วมรั บกํา ไรเสมื อนหนึ่งว าไดมีก ารปน สว นกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับงวดไปแลว จํานวนรวมของกําไรหรือขาดทุนที่ไดปนสวนใหแ กตราสารทุนแตละ
ประเภทถูกกําหนดโดยการรวมจํานวนที่ปนสวนสําหรับเงินปนผล และจํานวนที่ปนสวน
สําหรับลักษณะการรวมรับเขาดวยกัน
ก14.3 จํานวนกํ าไรหรือขาดทุน ทั้งหมดที่ ปน สวนใหแ กตราสารทุ นแตละประเภทตอ งหารดวย
จํานวนตราสารที่คงเหลืออยูที่ไดรับการปนสวนกําไรเพื่อคํานวณกําไรตอหุน สําหรับตรา
สารนั้น
สําหรับการคํา นวณกํ าไรต อหุนปรับ ลด ตองสมมติวา ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน หุนสามัญทั้งหมด
ไดมีการออกและรวมอยูในหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนแลว

หุนที่มีการจายชําระบางสวน
ก15. สําหรับหุนสามัญที่ออกแตยังจายชําระไมเต็มมูลคา ในการคํานวณกําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน กิจการ
ต อ งนํ า หุ น สามั ญ ดั ง กล า วมาคํ า นวณตามสั ด ส ว นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ป น ผลในระหว า งงวด
เมื่อเปรียบเทียบกับหุนสามัญที่ชําระเต็มมูลคา
ก16. ในกรณีที่หุนที่มีการจายชําระบางสวนไมไดรั บสิทธิใหมีสวนรว มในเงินปนผลระหวา งงวด กิจการ
ตองถื อปฏิบัติกับหุน ดังกลา วเหมือ นกับใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ หรือ สิท ธิเลือ กในการคํา นวณกําไร
ตอหุนปรับลด ยอดคงคางที่ยังไมไดจายชําระตองถือเสมือนวาเปนจํานวนเงินที่ใชไปในการซื้อหุน
สามัญ จํ า นวนของหุน ที่ต อ งนํ า มาคํา นวณกํ า ไรต อ หุน ปรั บ ลดคื อ ส ว นต า งระหว า งจํ า นวนหุ น
ที่จองแลวกับจํานวนหุนที่สมมติวามีการซื้อ

ภาคผนวก ข
การแกไขประกาศอื่น
การแก ไขในภาคผนวกนี้ ใหถื อ ปฏิบั ติกั บ งบการเงินสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่ มในหรื อ หลังวั น ที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้กอนวันที่มีผลบังคับ ใช
กิจการจะตองถือปฏิบัติรายการแกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลานั้นดวย
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ตัวอยางเพื่อความเขาใจ
ตัว อย า งตอ ไปนี้ จั ดทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางความเข า ใจเทา นั้ น และไมถื อ เป น สว นหนึ่ ง ของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

ตัวอยางที่ 1 หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม
ตัวอยางที่ 2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตัวอยางที่ 3 การออกหุนปนผล
ตัวอยางที่ 4 การออกสิทธิ
ตัวอยางที่ 5 ผลกระทบของสิทธิซื้อหุนสามัญตอกําไรตอหุนปรับลด
ตัวอยางที่ 5ก การหาราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนของพนักงาน
ตัวอยางที่ 6 หุนกูแปลงสภาพ
ตัวอยางที่ 7 หุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข
ตัวอยางที่ 8 หุนกูแปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกวาจะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด
ตัวอยางที่ 9 การคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก : การพิจารณาลําดับของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญที่นํามาปรับลดกําไรตอหุน
ตัวอยางที่ 10 ตราสารของบริษัทยอย : การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด
ตัวอยางที่ 11 ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท
ตัวอยางที่ 12 การคํานวณกํา ไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด และการเปดเผยขอมูล
ในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางสรุปความเขาใจ)

ตัวอยางที่ 1 หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 12 และ 15
ณ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 บริ ษัท ช จํา กัด ไดอ อกหุนบุ ริมสิท ธิชนิดสะสมประเภทที่ไ มส ามารถ
แปลงสภาพและไถถอนคืนได ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุน ละ 100 บาท และมีกํา หนดการจายเงิ นปนผลสะสม
หุนละ 7 บาทตอป เริ่มจากป พ.ศ. 25x4
ณ วันที่ออกหุน อัตราผลตอบแทนตลาดของเงินปนผลสํ าหรับหุนบุริมสิทธิชนิดเดียวกั นเทากับรอยละ 7
ตอป ดังนั้น บริษัทสามารถคาดวา จะไดรับ เงินค าหุนบุ ริม สิทธิดังกลาวในราคา 100 บาทตอหุน ถา อัต รา
เงินปนผล 7 บาทตอหุน เปนอัตราที่นํามาใชจริงในวันที่ออกหุน
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อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาเงื่อนไขในการจายเงินปนผล บริษัทขายหุนบุริมสิทธิดังกลาวที่ราคา 81.63
บาทตอหุน คิดเปนสวนลด 18.37 บาทตอ หุน ซึ่งราคาขายดังกล าวเปนมูลคาปจจุ บัน ของมูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท อัตราคิดลดรอยละ 7 ในระยะเวลา 3 ป
เนื่องจากหุนบุริมสิทธิดังกลาวจัดประเภทเปนสวนทุน ดังนั้น สวนลดของหุนบุริมสิทธิ ณ วันออกหุน ตอง
ตัดจําหนายไปยังกําไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผลหุนบุริมสิทธิ
ในการคํานวณกํ าไรตอ หุน ในการคํานวณกําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน เงิน ปนผลต อหุน บุริ มสิ ทธิ ดังต อไปนี้
ตองหักออกจากกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
ป

25x1
25x2
25x3
หลังจากนั้น

มูลคาตามบัญชี
ของหุนบุริมสิทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
(บาท)
81.63
87.34
93.46
100.00

เงินปนผล(ก)
(บาท)
5.71
6.12
6.54
7.00

มูลคาตามบัญชี เงินปนผลจาย
ของหุนบุริมสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม(ข)
(บาท)
(บาท)
87.34
93.46
100.00
107.00
(7.00)

(ก) ที่อัตรารอยละ 7
(ข) กอนการจายเงินปนผล

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

2,000
800

จํานวนหุน
ซื้อคืน (ก)
300
-

-

250

2,250

2,800

550

2,250

จํานวนหุนที่ออก
1 ม.ค. 25x1
31 พ.ค. 25x1
1 ธ.ค. 25x1
31 ธ.ค. 25x1

ยอดคงเหลือตนป
หุนที่ออกใหมโดย
จายชําระเปนเงินสด
ซื้อหุนกลับคืนโดย
จายชําระเปนเงินสด
ยอดคงเหลือสิ้นป

จํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุน
1,700
2,500

การคํานวณจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก

(1,700 * 5/12) + (2,500 * 6/12) + (2,250 * 1/12)
(1,700 * 12/12) + (800 * 7/12) - (250 * 1/12)

= 2,146 หุน หรือ
= 2,146 หุน

(ก) หุนซื้อคืน คือ ตราสารทุนที่ถูกซื้อและถือโดยกิจการผูออกตราสารทุนนั้น หรือบริษัทยอยของกิจการผูออกตรา
สารทุนนั้น
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ตัวอยางที่ 3 การใหหุนปนผล
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 26 27.1 และ 28
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับป 25X0

180 บาท

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับป 25X1

600 บาท

หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 25X1

200 หุน

หุนปนผลที่ออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 25X1

2 หุนสามัญตอ 1 หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 25X1
200 * 2 = 400 หุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 25X1

600
(200 + 400)

= 1.00 บาท

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 25X0

180
(200 + 400)

= 0.30 บาท

เนื่องจากกิ จการออกหุนปนผลใหโดยไมไ ดรั บสิ่ งตอบแทนจึ งถือวาการออกหุน ดังกลาวเกิดขึ้นก อนตน ป
25X0 ซึ่งเปนงวดแรกที่แสดงในงบการเงิน

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

ราคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนทันทีกอนที่จะมี
การใชสิทธิในวันที่ 1 มีนาคม 25X1
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

25X0

25X1

25X2

1,100 บาท
1,500 บาท
1,800 บาท
500 หุน
หุนสามัญใหม 1 หุน ตอหุนสามัญเดิมที่ถือโดยผูถือ
หุน 5 หุน (รวมเปนหุนสามัญใหมจํานวน 100 หุน)
ราคาใชสิทธิ : หุนละ 5 บาท
วันที่ออกสิทธิ : 1 มกราคม 25X1
วันสิ้นสุดการใชสิทธิ : 1 มีนาคม 25X1
11 บาท
31 ธันวาคม
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การคํานวณมูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ
มูลคายุติธรรมของหุนสามัญทั้งสิ้นที่ถือโดยผูถือหุนกอนการใชสิทธิ + สิ่งตอบแทนรวมจากการใชสิทธิ
จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนกอนการใชสิทธิ + จํานวนหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิ
(11 บาท * 500 หุน) + (5 บาท * 100 หุน)
500 หุน + 100 หุน
มูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ

= 10 บาท

การคํานวณอัตราปรับจํานวนหุน
มูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิ

11 บาท

มูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ

10 บาท

=

1.1

การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X0 ตามที่
รายงานไวเดิม

1,100 บาท
500 หุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X0 ที่ปรับ
ใหมจากการใหสิทธิ

1,100 บาท
(500 หุน * 1.1)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
1,500 บาท
สําหรับป 25X1 ซึ่งรวม (500 หุน*1.1*2/12)+(600*10/12)
ผลกระทบจากการให
สิทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X2

1,800 บาท
600 หุน

25X0
(บาท)
2.20

25X1
(บาท)

25X2
(บาท)

2.00

2.54

3.00
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ตัวอยางที่ 5 ผลกระทบของสิทธิซื้อหุนสามัญตอกําไรตอหุนปรับลด
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 45 ถึง 47
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับ
ป 25X1
จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ ถื อ โดยผู ถื อ หุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ ว ง
น้ําหนักระหวางป 25X1

1,200,000 บาท
500,000 หุน

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตอหุนระหวางป 25X1

20 บาท

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่กิจ การตองออกให
ตามสิทธิระหวางป 25X1

100,000 หุน

ราคาใชสิทธิซื้อหุนระหวางป 25X1

15 บาท

การคํานวณกําไรตอหุน
จํานวนกําไร
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญสําหรับป 25X1
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางป 25X1

จํานวนหุน

1,200,000 บาท
500,000

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ตองออกให
ตามสิทธิ
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่สมมติวา
ออกที่ราคาตลาดถัวเฉลี่ย
(100,000 * 15 บาท)/20 บาท
กําไรตอหุนปรับลด

กําไรตอหุน

2.40 บาท
100,000

(ก)
1,200,000 บาท

(75,000)
525,000

2.29 บาท

(ก) กําไรไมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนโดยรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุน (25,000 หุน ) ที่
ถือวากิจการตองออกโดยไมไดรับสิ่งตอบแทน (ดูยอหนาที่ 46.2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)
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ตัวอยางที่ 5ก การหาราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนของพนักงาน
จํานวนสิทธิซื้อหุนที่ยังไมไดรับสิทธิถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอพนักงาน
จํา นวนเงินถั วเฉลี่ยถ วงน้ํ าหนั กตอพนั กงานซึ่งจะถูก รับ รู ตลอด
ชวงเวลาที่เ หลือของระยะเวลาใหไดรั บ สิท ธิซึ่งพนั กงานจะตอ ง
ให บ ริ ก ารเพื่ อ ให เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ จ ะได รั บ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อ ง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ราคาใชสิทธิที่เปนเงินสดของสิทธิซื้อหุนที่ยังไมไดรับสิทธิ

1,000
1,200 บาท

15 บาท

การคํานวณราคาใชสิทธิที่ปรับปรุงแลว
มูลคายุติธรรมของบริการที่จะไดรับจากพนักงานแตละคน
มูลคายุติธรรมของบริการที่จะไดรับจากพนักงานตอสิทธิเลือก
(1,200 บาท / 1,000)
ราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนทั้งหมด
(15 บาท + 1.20 บาท)

1,200 บาท
1.20 บาท
16.20 บาท

ตัวอยางที่ 6 หุนกูแปลงสภาพ*
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 33 34 36 และ 49
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หุนกูแปลงสภาพ
หุนกู 10 หุน สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได 3 หุน
ดอกเบี้ยจายสําหรับปปจจุบันที่เกี่ยวของกับองคประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกู
แปลงสภาพ
ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจายดังกลาว

1,004
1,000
1
100

บาท
หุน
บาท
หุน

10

บาท

4

บาท

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยจายรวมถึงการตัดจําหนายสวนลดที่เกิดขึ้นเมื่อรับรูองคประกอบที่เปนหนี้สินเริ่มแรก
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ มี
การประกาศใช))
*

ตัว อยา งนี้ไ มไ ดแ สดงการจัด ประเภทองคป ระกอบของเครื่องมือ ทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้ สินและสวนของ
เจาของ หรือการจั ดประเภทดอกเบี้ยหรื อเงินปน ผลที่เ กี่ยวข องเปนค าใชจ ายและสวนของเจาของ ตามขอกํา หนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
ที่ปรับปรุงแลว

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

จํานวนหุนสามัญจากการแปลงสภาพหุนกู

30

จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

1,000 + 30 =

1,030

กําไรตอหุนปรับลด

1,010 บาท = 0.98 บาท
1,030 หุน

ตัวอยางที่ 7 หุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 19 24 36 37 41 ถึง 43 และ 52
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป 25X1

1,000,000 หุน (ไมมีสิทธิเลือก ใบสําคัญ แสดง
สิ ท ธิ หรื อ ตราสารแปลงสภาพที่ ถื อ โดยบุ ค คล
ภายนอกในระหวางงวด)
สัญญาที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจที่เพิ่งผานไประบุใหการออกหุนสามัญเพิ่มเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
ออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม จํ า นวน 5,000 หุ น ต อ ทุ ก ๆ
รานคาที่เปดใหมในป 25X1
ออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม จํ า นวน 1,000 หุ น ต อ ทุ ก ๆ
1,000 บาท ของกําไรรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25X1 สวนที่เกิน 2,000,000 บาท
1 แหง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 25X1
รานคาที่เปดใหมในระหวางป 25X1
1 แหง ในวันที่ 1 กันยายน 25X1

กําไรรวมจนถึงปจจุบันที่เปนของผูถือหุนสามัญของ 1,100,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1
บริษัทใหญ
2,300,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1
1,900,000 บาท ณ วันที่ 30 กัน ยายน 25X1
(รวมขาดทุ น จากการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก จํ า นวน
450,000 บาท)
2,900,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ตัวตั้ง (บาท)
ตัวหาร :
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
รานคาที่อาจเกิดขึ้น
กําไรที่อาจเกิดขึ้น (ง)
จํานวนหุนทั้งหมด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ทั้งป
1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- 3,333(ก) 6,667(ข)
10,000 5,000(ค)
1,000,000 1,003,333 1,006,667 1,010,000 1,005,000
1.10
1.20
(0.40)
0.99
2.89

5,000 หุน * 2/3
5,000 หุน + (5,000 หุน * 1/3)
(5,000 หุน * 8/12) + (5,000 หุน * 4/12)
กําไรที่อาจเกิดขึ้นไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความไมแนน อนวาเงื่อนไขที่ระบุไวจะ
เกิดขึ้นหรือไมจนกระทั่งถึงวันสิ้น งวดตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ผลกระทบเปนจํานวนที่ไมตองนํามาพิจารณาสําหรับ
งวดไตรมาสที่ 4 และงวดทั้งปบัญชี เนื่องจากมีความไมแนนอนวาจะบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวจนถึงวันสุดทาย
ของงวด

กําไรตอหุนปรับลด
ตัวตั้ง (บาท)
ตัวหาร :
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
รานคาที่อาจเกิดขึ้น
กําไรที่อาจเกิดขึ้น
จํานวนหุนทั้งหมด
กําไรตอหุนปรับลด (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ทั้งป
1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5,000
10,000
10,000
10,000
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
- 300,000
- 900,000 900,000(ง)
1,000,000 1,305,000 1,010,000 1,910,000 1,910,000
1.10
0.92 (0.40)(จ)
0.52
1.52

(ก) กําไรรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1 ไมเกิน 2,000,000 บาท มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหนํา
ระดับของกําไรที่คาดการณไวในอนาคตมารวมในการหาจํานวนหุนที่อาจตองออก
(ข) (2,300,000 บาท – 2,000,000 บาท) / 1,000] * 1,000 หุน = 300,000 หุน
(ค) กําไรรวมนอยกวา 2,000,000 บาท
(ง) (2,900,000 บาท – 2,000,000 บาท) / 1,000] * 1,000 หุน = 900,000 หุน
(จ) เนื่องจากขาดทุนที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 เปนสวนของขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก จึงไมนํากฎเรื่องการ
ปรับเพิ่มมาถือปฏิบัติ ตัวเลขที่ใชในการบงชี้ (นั่นคือกําไรหรือขาดทุนเฉพาะสว นที่ยังดําเนินงานอยูที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ) เปนบวก ดังนั้น ผลกระทบของหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขไดรวมใน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดแลว
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ตัวอยางที่ 8 หุนกูแปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกวาจะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 31-33 36 58 และ 59
บริ ษัทแหงหนึ่ งออกหุน กู แ ปลงสภาพจํ า นวน 2,000 หุน ณ ตน ป ของป ที่ 1 หุน กู ดังกลา วมีอ ายุ 3 ป
ซึ่ ง บริ ษั ท ได อ อกหุ น กู ด ว ยมู ล ค า ที่ ต ราไว ที่ ห น า ตั๋ ว เท า กั บ 1,000 บาทต อ หุ น รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,000,000 บาท ดอกเบี้ ย จะจ า ยคื น ทุ ก สิ้ น ป ด ว ยอั ต ราร อ ยละ 6 ต อ ป และหุ น กู 1 หุ น สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 250 หุน ณ เวลาใดก็ได จนถึงวัน ครบกําหนดอายุหุนกู บริษัทมีสิทธิเลือกวา
จะชําระเงินตนของหุนกูแปลงสภาพนี้ดวยหุนสามัญหรือเงินสดก็ได
ณ วั นที่อ อกหุน กูดังกลา ว อัตราดอกเบี้ยตลาดสํา หรับหนี้ประเภทเดียวกั นที่ไ มมี สิทธิ แปลงสภาพอยูที่
รอยละ 9 ณ วันที่ออก ราคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนคือ 3 บาท สมมติวาไมพิจารณาถึงภาษีเงินได
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญของปที่ 1
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
หุนกูแปลงสภาพที่ถือโดยบุคคลภายนอก
การปนสวนเงินที่ไดรับจากการออกหุนกู:
- องคประกอบของหนี้สิน
- องคประกอบของทุน

1,000,000 บาท
1,200,000 หุน
2,000 หุน
1,848,122 บาท*
151,878 บาท
2,000,000 บาท

องค ป ระกอบของหนี้ สิ น และองค ป ระกอบของทุ น ได กํ า หนดขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงิน
ดังกลาวเปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกขององคประกอบของหนี้สินและองคประกอบของทุน จํานวนเงินที่รับรู
เป น สิท ธิก ารแปลงสภาพประเภทของทุน ถื อ เป น สว นเพิ่ มของทุน ของกิ จ การและไมป รั บ ปรุ ง จํ า นวน
ดังกลาว
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปที่ 1 :
1,000,000 บาท

= 0.83 บาทตอหุนสามัญ

1,200,000 หุน

*

เปนมูลคาปจจุบันของเงินตนและดอกเบี้ยที่คิดลดดวยอัตรารอยละ 9 - เงินตนจํานวน 2,000,000 บาท จายชําระ
คืนเมื่อครบกําหนด 3 ป ดอกเบี้ยจายทุกป ปละ 120,000 บาท เปนเวลา 3 ป
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กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปที่ 1 :
ตองถือเสมือนวาผูออกจะจายชําระสัญญาดังกลาวดวยการออกหุนสามัญทั้งหมด ดังนั้นผลกระทบของการ
ปรับลดจึงคํานวณตามยอหนาที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
1,000,000 บาท + 166,331 บาท(ก)
1,200,000 หุน + 500,000 หุน(ข)

=

0.69 บาทตอหุนสามัญ

(ก) กําไรถูกปรับเพิ่มจํานวน 166,331 บาท (1,848,122 บาท * 9%) ซึ่งเปนผลของหนี้สิน ตามเวลาที่ลวงเลยไป
(ข) หุนสามัญ 500,000 หุน = หุนสามัญ 250 หุน * หุนกูแปลงสภาพ 2,000 หุน

ตัวอยางที่ 9 การคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถว งน้ําหนัก : การพิจารณาลําดับของตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่นํามาปรับลดกําไรตอหุน*
อางอิงลําดับแรก (Primary reference) : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 44
อางอิงลํา ดับรอง (Secondary reference) : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 10 12 19 31
ถึง 33 36 41 ถึง 47 49 และ 50
กําไร

(บาท)

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ
หัก เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ 1 หุน ในระหวางป
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
สิทธิเลือก
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ

*

16,400,000
(6,400,000)
10,000,000
(4,000,000)
6,000,000
2,000,000
75.00

100,000 สิทธิ ซึ่งมีราคาใชสิทธิเทากับ 60 บาท
800,000 หุน มีมูลคาที่ตราไว 100 บาท สะสมเงินปนผล
จํ า นวน 8 บาทต อ หุ น หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ต ล ะหุ น สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 2 หุน

ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของเจาของ
หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของ ตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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หุนกูแปลงสภาพอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
อัตราภาษี

100,000,000 บาท โดยหุน กู ทุก 1,000 บาท สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 20 หุน ไมมีการตัดจําหนาย
สวนเกินหรือสวนลดมูลคาที่มีผลกระทบตอดอกเบี้ยจาย
รอยละ 40

การเพิ่มขึ้นของกําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
กําไรที่เพิ่มขึ้น
(บาท)
สิทธิเลือก
กําไรที่เพิ่มขึ้น
หุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งออกโดย
ไมไดรับสิ่งตอบแทน
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
กําไรที่เพิ่มขึ้น
หุนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนหุนสามัญ กําไรตอจํานวนหุน
ที่เพิ่มขึ้น
ทีเ่ พิ่มขึ้น(บาท)

100,000
*(75 บาท-60 บาท)
/75 บาท
800,000 บาท
*100 * 0.08
2 * 800,000

20,000

-

1,600,000

4.00

2,000,000

1.50

6,400,000

หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
กําไรที่เพิ่มขึ้น
100,000,000 บาท
* 0.05 * (1-0.40)
หุนที่เพิ่มขึ้น
100,000 * 20

3,000,000

ดังนั้น ลําดับของเครื่องมือทางการเงินปรับลดเปนดังนี้ :
1. สิทธิเลือก
2. หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
3. หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
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การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
กําไรจากการ
ดําเนินงานตอเนื่องที่
เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ
(ตัวเลขที่ใชในการ
บงชี้)
(บาท)
10,000,000
ตามที่รายงานไว
สิทธิเลือก
10,000,000
3,000,000
หุ น กู แปล งส ภ าพที่ มี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
13,000,000
6,400,000
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
19,400,000

จํานวนหุนสามัญ

กําไรตอหุน
(บาท)

2,000,000
20,000
2,020,000
2,000,000

5.00
4.95

ปรับลด

4,020,000
1,600,000
5,620,000

3.23

ปรับลด

3.45

ปรับเพิ่ม

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

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญ
ขาดทุ น จากการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ที่ เ ป น ของผู ถื อ หุ น สามั ญ ของ
บริษัทใหญ
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

กําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน
(บาท)
5.00

กําไรตอหุน
ปรับลด
(บาท)
3.23

(2.00)(ก)

(0.99)(ข)

3.00(ค)

2.24(ง)

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

12,000 บาท (ไมรวมกําไรของบริษัท
ยอย และเงินปนผลที่จายโดยบริษัทยอย)
10,000
หุนสามัญ 800 หุนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอย 30 ใบ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 300 หุน

กําไร
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน

5,400 บาท
1,000

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

150 ใบ สามารถใช สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ น
สามัญของบริษัทยอยได
10 บาท
20 บาท
400 หุน ซึ่งหุนบุริมสิท ธิ 1 หุน สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 1 หุน
1 บาทตอหุน

ราคาใชสิทธิ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตอหุนสามัญ 1 หุน
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ

ไมมีการตัดรายการหรือรายการปรับปรุงสําหรั บรายการระหวางกัน ที่จําเปน ยกเวนเงินปนผล การแสดง
ตัวอยางนี้ไมพิจารณาถึงภาษีเงินได

*

ตัว อยางนี้ไ มไ ดแ สดงการจั ดประเภทองคป ระกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้ สิน และสว นของ
เจาของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของตามขอกํ าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
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กําไรตอหุนของบริษัทยอย
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

5.00 บาท คํานวณจาก

5,400 บาท (ก) - 400 บาท (ข)
1,000 (ค)

กําไรตอหุนปรับลด

3.66 บาท คํานวณจาก

5,400 บาท (ง)
(1,000 + 75 (จ) + 400 (ฉ))

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

กําไรของบริษัทยอยที่เปนของผูถือหุนสามัญ
เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
หุนสามัญของบริษัทยอยที่ถือโดยผูถือหุน
กําไรของบริษัทยอยที่เปนของผูถือหุนสามัญ (5,000 บาท) เพิ่มขึ้น 400 บาท จากเงินปนผลของหุน บุริมสิทธิ
เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
(จ) หุนที่เพิ่มขึ้นจากใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคํานวณจาก [(20 บาท – 10 บาท) / 20 บาท] * 150
(ฉ) หุนสามัญของบริษัทยอยที่สมมติวาถือโดยผูถือหุน จากการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ ซึ่งคํานวณ
จาก หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 400 หุน * อัตราแปลงสภาพซึ่งเทากับ 1

กําไรตอหุนสําหรับงบการเงินรวม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.63 บาท คํานวณจาก
กําไรตอหุนปรับลด

12,000 บาท(ก) + 4,300 บาท(ข)
10,000(ค)

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

(ก) กําไรของบริษัทใหญที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
(ข) สัดส วนในกํ าไรของบริ ษัท ยอยที่จะถูก รวมในกําไรต อหุน ขั้นพื้ นฐานสํ าหรับงบการเงินรวม ซึ่ง คํา นวณจาก
(800 * 5.00 บาท) + (300 * 1.00 บาท)
(ค) หุนสามัญของบริษัทใหญที่ถือโดยผูถือหุน
(ง) สัดสวนของสวนไดสวนเสียที่เปนของบริษัทใหญในกําไรของบริษัทยอยที่เปนของผูถือหุน สามัญ ซึ่งคํานวณจาก
(800 / 1,000) * (1,000 หุน * 3.66 บาทตอหุน)
(จ) สัดสวนของสวนไดสวนเสียที่เปนของบริษัทใหญในกําไรของบริษัทยอยที่เปนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคํานวณ
จาก (30 / 150) * (75 หุนที่เพิ่มขึ้น * 3.66 บาทตอหุน)
(ฉ) สัดสวนของสวนไดสวนเสียที่เปนของบริษัทใหญในกําไรของบริษัทยอยที่เปนของหุนบุริมสิทธิ แปลงสภาพ ซึ่ง
คํานวณจาก (300 / 400) * (400 หุนจากการแปลงสภาพ * 3.66 บาทตอหุน)
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ตัวอยางที่ 11 ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท*
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ภาคผนวก ก ยอหนาที่ ก13 และ ก14
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
หุนบุริมสิทธิที่แปลงสภาพไมได
เงินปนผลประจําปชนิดไมสะสมสําหรับหุนบุริมสิทธิ
(กอนการจายเงินปนผลใหกับหุนสามัญ)

100,000 บาท
10,000
6,000
5.50 บาทตอหุน

หลังจากบริษัทไดจายเงินปนผลใหกับหุนสามัญในจํานวน 2.10 บาทตอหุนแลว หุนบุริมสิทธิมีสิทธิรวมใน
เงินปนผลรวมกับ หุนสามัญเพิ่มอีก ในสัดส วน 20 : 80 (คือ หลังจากที่บริษัทได จายเงิ นปนผลให กับหุน
บุริมสิ ทธิ และหุน สามัญ ในจํา นวน 5.50 บาทต อหุน และ 2.10 บาทต อหุน ตามลํา ดับ หุ นบุริมสิ ทธิ ยัง
มีสิทธิรวมในเงินปนผลเพิ่มอีก ในอัตรา 1 ตอ 4 ของจํานวนเงินปนผลที่จายใหกับหุนสามัญตอหนึ่งหุน)
เงินปนผลที่จายใหกับหุนบุริมสิทธิ
เงินปนผลที่จายใหกับหุนสามัญ

33,000 บาท
21,000 บาท

(5.50 บาทตอหุน)
(2.10 บาทตอหุน)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณไดดังนี้ :
(บาท)
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
หัก เงินปนผลจาย :
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
กําไรที่ยังไมไดจัดสรร

*

(บาท)
100,000

33,000
21,000
(54,000)
46,000

ตัว อยา งนี้ไม ได แสดงการจัด ประเภทองคประกอบของเครื่ องมือ ทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้ สิน และ ส วนของ
เจาของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสว นของเจาของ ตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสํา หรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ มีการ
ประกาศใช)
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การจัดสรรกําไรที่ยังไมไดจัดสรร :
จํานวนที่จัดสรรตอหนึ่งหุนสามัญ
จํานวนที่จัดสรรตอหนึ่งหุนบุริมสิทธิ

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

จํานวนตอหุนขั้นพื้นฐาน :
หุนบุริมสิทธิ

หุนสามัญ

กําไรที่จัดสรรแลว

5.50 บาท

2.10 บาท

กําไรที่ยังไมไดจัดสรร

1.00 บาท

4.00 บาท

รวม

6.50 บาท

6.10 บาท

ตัวอยางที่ 12 การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด และการเปดเผย
ขอมูลในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางสรุปความเขาใจ)*
ตัวอยางนี้แ สดงการคํา นวณกํ าไรตอหุน ขั้น พื้น ฐานและกํา ไรตอ หุนปรับ ลดของป 25X1 สํ าหรับ ไตรมาส
และสําหรับ ปข องบริษัท ก จํา กัด ซึ่งเปน บริษัทที่มีโ ครงสรา งฝายทุนที่ซับซ อน ตัวเลขที่ใชในการบงชี้คื อ
กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ ขอเท็จจริงอื่นมีดังตอไปนี้
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ : ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญสําหรับปปฏิทิน 25x1 มีดังนี้
ไตรมาสที่ 1
49 บาท
ไตรมาสที่ 2
60 บาท
67 บาท
ไตรมาสที่ 3
67 บาท
ไตรมาสที่ 4
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญในชวงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 กันยายน 25x1 เทากับ 65 บาท
*

ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของเจาของ หรือการ
จัดประเภทของดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เกี่ยวของเปนคาใชจายและสวนของเจาของ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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หุนสามัญ : จํานวนหุน สามัญ ที่ถื อโดยผูถื อหุน ณ ต นป 25x1 มีจํ านวน 5,000,000 หุน และในวัน ที่
1 มีนาคม 25x1 บริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มอีกจํานวน 200,000 หุน ซึ่งชําระเปนเงินสด
หุนกูแปลงสภาพ : ในไตรมาสสุดท ายของป 25x0 บริษัทได ออกหุน กูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 5 จํ านวนเงินตน เทากับ 12,000,000 บาท มีอายุ 20 ป โดยออกจํา หน ายเป นเงินสดในราคาหุนละ
1,000 บาท (มูลคาที่ตราไว) ดอกเบี้ยจะจายปละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 พฤศจิกายน แล 1 พฤษภาคม หุน กู
1,000 บาท สามารถแปลงสภาพเป น หุ น สามั ญ ได 40 หุ น ในป 25x0 ไม มี ก ารแปลงสภาพหุ น กู
และบริษัทไดเรียกแปลงสภาพหุนกูทั้งหมดในวันที่ 1 เมษายน 25x1
หุนบุริ มสิ ทธิ แปลงสภาพ : ในไตรมาสที่ 2 ของป 25x0 บริษั ทไดออกหุนบุริม สิทธิแปลงสภาพจํ านวน
800,000 หุน เพื่อทํารายการซื้อสินทรัพย เงินปนผลสําหรับไตรมาสมีจํานวน 0.05 บาทตอหุน และจาย
ทุกสิ้นไตรมาสสําหรับหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยผูถือหุน ณ วันนั้น หุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงสภาพเปน
หุน สามัญ ได 1 หุ น ผู ถือหุ นบุริมสิ ทธิ จํา นวน 600,000 หุ นได แปลงสภาพหุ นบุริมสิ ทธิ ดัง กลา วเป นหุน
สามัญเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25x1
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ : ในวั นที่ 1 มกราคม 25x1 บริษั ทไดอ อกใบสําคัญ แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํา นวน
600,000 หุน ในราคา 55 บาทตอหุน ภายในระยะเวลา 5 ป ใบสํ าคั ญแสดงสิทธิทั้ งหมดถูกใชสิทธิเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 25x1
สิทธิเลือก : ในวันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทไดออกสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน ในราคา
75 บาทตอหุน ภายในระยะเวลา 10 ป ไมมีการใชสิทธิเกิดขึ้น ในป 25x1 เนื่องจากราคาใชสิทธิของสิทธิ
เลือกดังกลาวสูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ
อัตราภาษีเงินได : อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 40 สําหรับป 25x1
ป 25x1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ทั้งป

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ (ก)
บาท
5,000,000
6,500,000
1,000,000
(700,000)
11,800,000

กําไร (ขาดทุน)
ที่เปนของบริษัทใหญ
บาท
5,000,000
6,500,000
(1,000,000) (ข)
(700,000)
9,800,000

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

บาท
5,000,000
(40,000) (ก)
4,960,000
จํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุน
5,000,000
200,000
5,200,000

วันที่
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ
หุนสามัญที่ออกในวันที่ 1 มีนาคม
1 มีนาคม – 31 มีนาคม
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
ดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพรอยละ 5
ผลกระทบของการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวม
ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง
กําไรตอหุนปรับลด
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

สัดสวนของ จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
เวลา
ถวงน้ําหนัก
2/3
3,333,333
1/3

1,733,333
5,066,666
0.98 บาท
บาท
4,960,000

40,000 (ข)
90,000 (ค)
130,000
5,090,000
5,066,666
0 (ง)
800,000
480,000
1,280,000
6,346,666
0.80 บาท

800,000 หุน * 0.05 บาท
800,000 หุน * 0.05 บาท
(12,000,000 บาท * 5%) / 4 หักดวยภาษีรอยละ 40
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมถือวามีการใชสิทธิ เนื่องจากมีผลทําใหเปนการปรับเพิ่มในงวด (55 บาท [ราคาใชสิทธิ] >
49 บาท [ราคาถัวเฉลี่ย])
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ไตรมาสที่ 2 ของป 25x1
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ
หัก: เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
วันที่
1 เมษายน
การแปลงสภาพหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
ในวันที่ 1 เมษายน
1 เมษายน – 31 พฤษภาคม
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน
1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

บาท
6,500,000
(10,000) (ก)
6,490,000
จํานวนหุน
สัดสวนของ จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
เวลา
ถวงน้ําหนัก
ที่ถือโดยผูถือหุน
5,200,000
480,000
5,680,000
600,000
6,280,000

การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
ผลกระทบของการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวม
ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง
กําไรตอหุนปรับลด

2/3

3,786,666

1/3

2,093,333
5,880,000
1.10 บาท
บาท
6,490,000

10,000 (ข)
10,000
6,500,000
5,880,000
50,000 (ค)
600,000 (ง)
650,000
6,530,000
1.00 บาท

(ก) 200,000 หุน * 0.05 บาท
(ข) 200,000 หุน * 0.05 บาท
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(ค) 55 บาท * 600,000 = 33,000,000 บาท; 33,000,000 บาท / 60 บาท = 550,000; 600,000 –
550,000 = 50,000 หุน หรือ [(60 บาท – 55 บาท) / 60 บาท] * 600,000 หุน = 50,000 หุน
(ง) (800,000 หุน * 2/3) + (200,000 หุน * 1/3)

ไตรมาสที่ 3 ของป 25x1
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทใหญ
หัก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
วันที่
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 1 กันยายน
1 กันยายน – 30 กันยายน
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน
6,280,000
600,000
6,880,000

บาท
1,000,000
(10,000)
990,000
(2,000,000)
(1,010,000)
สัดสวนของ จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
เวลา
ถวงน้ําหนัก
2/3
4,186,666

1/3

2,293,333
6,480,000
0.15 บาท
(0.31) บาท
(0.16) บาท
บาท

กํา ไรจากการดํา เนิน งานต อ เนื่อ งที่ เปน ของผู ถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

990,000
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เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ

ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
กําไรจากการดํา เนินงานตอเนื่องที่เปน ของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญที่ร วมผลกระทบจากการถือ เสมื อนวามี การแปลง
สภาพ
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวมผลกระทบ
จากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีแปลงการสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุน

1
0
,
0
0
0
10,000
1,000,000
(2,000,000)
(1,000,000)
6,480,
000
61,538 (ก)
200,000
261,
538
6,741,
538
0.15 บาท
(0.30) บาท
(0.15) บาท

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

หมายเหตุ : หุนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ ถูกรวมในการคํานวณจํานวนตอหุนปรับลด
สําหรับขาดทุนจากการดํา เนิ นงานที่ยกเลิกและขาดทุน แมวา จะมีผลในการปรับ เพิ่ ม ทั้งนี้ เนื่ องจากตั วเลข
ที่ใ ชในการบงชี้ (กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่ เปนของผู ถือหุน สามัญ ของบริษัทใหญหลั งปรับดวย
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ) เปนบวก (เปนกําไรไมใชขาดทุน)

ไตรมาสที่ 4 ของป 25x1
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การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ
บวก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

วันที่
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน
6,880,000

บาท
(700,000)
(10,000)
(710,000)

สัดสวนของ จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
เวลา
ถวงน้ําหนัก
3/3
6,880,000
6,880,000
(0.10) บาท

หมายเหตุ : หุนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ ไมถูกนํามารวมในการคํานวณจํานวนตอ
หุนปรับลด เนื่องจากตัวเลขที่ ใชในการบงชี้ (ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่ เปนของผู ถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญหลังปรับดวยเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ) เปนลบ (เปนขาดทุนไมใชกําไร)

ทั้งป 25x1
การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

บาท

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ
หัก : เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เ ปนของผูถือ หุนสามัญของบริษั ท
ใหญ
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
วันที่
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ
หุนสามัญที่ออกในวันที่ 1 มีนาคม
1 มีนาคม – 31 มีนาคม

11,800,000
(70,000)
11,730,000
(2,000,000)
9,730,000

จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน
5,000,000

สัดสวนของ
เวลา
2/12

200,000
5,200,000

1/12

จํานวนหุนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
833,333
433,333
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การแปลงสภาพหุนกูที่มีอัตราดอกเบี้ยรอ ยละ 5
ในวันที่ 1 เมษายน
1 เมษายน – 31 พฤษภาคม
การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน
1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 1 กันยายน
1 กันยายน – 31 ธันวาคม
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร

480,000
5,680,000
600,000
6,280,000
600,000
6,880,000

2/12

946,667

3/12

1,570,000

4/12

2,293,333
6,076,667
1.93 บาท
(0.33 บาท)
1.60 บาท

การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

บาท

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ
70,000
90,000(ก)
ดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพรอยละ 5
ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญที่รวมผลกระทบ
จากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญที่รวมผลกระทบ
จากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

11,730,000

160,000
11,890,000
(2,000,000)
9,890,000
6,076,667

บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง

14,880 (ข)
450,000 (ค)
120,000 (ง)
584,880
6,661,547

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) หนา 48/49

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร

1.78 บาท
(0.30 บาท)
1.48 บาท

(ก) (12,000,000 บาท * 5%) / 4 ; หักดวยภาษีเงินไดอัตรารอยละ 40
(ข) [(57.125 บาท* – 55 บาท) / 57.125 บาท] * 600,000 = 22,320 หุน ; 22,320 * 8/12 =
4,880 หุน * ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 20X1 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25X1
(ค) (800,000 หุน * 5/12) + (200,000 หุน * 7/12)
(ง) 480,000 หุน * 3/12

ตัวอย างต อไปนี้ แสดงวิ ธีที่บริษัท ก จํ ากั ด อาจแสดงขอมู ลกํ าไรต อหุ นในงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ โดยมี
ขอสังเกตวาจํานวนตอหุนสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไมตองแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุด
25x1
บาท

กําไรตอหุนสามัญ
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร
กําไรตอหุนสามัญปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร

1.93
(0.33)
1.60
1.78
(0.30)
1.48

ตัวอยา งตอ ไปนี้รวมขอมูลกํ าไรต อหุนสําหรับไตรมาสและสําหรับป ของบริษัท ก จํากัด วัต ถุประสงคของ
ตารางนี้คือเพื่อแสดงวาผลรวมของกํ า ไรตอหุน ของทุ ก ไตรมาสไมจํ าเป นตอ งเทากับ ขอมูลกํ า ไรตอหุน
สําหรับป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหเปดเผยขอมูลเหลานี้

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

ไตรมาส
ที่ 1
บาท

ไตรมาส
ที่ 2
บาท

ไตรมาส
ที่ 3
บาท

ไตรมาส
ที่ 4
บาท

0.98
-

1.10
-

0.15
(0.31)

(0.10)
-

เต็มป
บาท

1.93
(0.33)
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กําไร (ขาดทุน)

0.98

1.10

(0.16)

(0.10)

1.60

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

0.80
-

1.00
-

0.15
(0.30)

(0.10)
-

1.78
(0.30)

กําไร (ขาดทุน)

0.80

1.00

(0.15)

(0.10)

1.48

กําไรตอหุนปรับลด
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