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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

กําไรตอหุน 

คําแถลงการณ

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

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

กําไร 12-18
จํานวนหุน 19-29

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

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

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



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/49

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน ใชแทนมาตรฐาน

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

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
บทนํา 2. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เพื่อเปน

สวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
การปรับปรุงแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศซึ่งไดดําเนินการจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2551

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

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายหลักการในการกําหนดและการแสดงกําไร

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

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

2.1. งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
2.1.1 มีหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลาง
ซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ

2.1.2 ไดยื่น หรืออยูในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการตอคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกํากับดูแลอื่น โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ และ

2.2. งบการเงินรวมของกลุมกิจการซึ่งบริษัทใหญมีลักษณะดังตอไปนี้
2.2.1 มีหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาด

สาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือศูนยกลาง
ซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดในประเทศและ
ภูมิภาค) หรือ

2.2.2 ไดยื่น หรืออยูในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการตอคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกํากับดูแลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหุนสามัญในตลาดสาธารณะ

3. กิจการที่เปดเผยกําไรตอหุนตองคํานวณและเปดเผยกําไรตอหุนตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

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

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

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

การปรับเพิ่ม หมายถึง การที่กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนตอหุนลดลง
อันเนื่องมาจากขอสมมติฐานวา มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิทธิของสิทธิ
เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน
สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว

สัญญาที่อาจตองออกหุน
ตามเงื่อนไข

หมายถึง สัญญาที่ระบุใหมีการออกหุนเพื่อใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว

หุนสามัญที่อาจตองออก
ตามเงื่อนไข

หมายถึง หุนสามัญที่ตองออกเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ได
ระบุไวในสัญญาที่อาจตองออกหุนตามเงื่อนไข โดย
ในการออกหุนสามัญจะไมไดรับเงินสด หรือไดรับ
เงินสดเพียงเล็กนอย หรือมีเงื่อนไขอื่น

การปรับลด หมายถึง การที่กําไรตอหุนลดลง หรือขาดทุนตอหุนเพิ่มขึ้น 
อันเนื่องมาจากขอสมมติฐานวา มีการแปลงสภาพ
ของตราสารแปลงสภาพ มีการใชสิทธิของสิทธิ
เลือกหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุน
สามัญเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว

สิทธิเลือก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และรายการ
เทียบเทา

หมายถึง เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิทธิแกผูถือในการซื้อหุน
สามัญ

หุนสามัญ หมายถึง ตราสารทุนซึ่งดอยสิทธิกวาตราสารทุนประเภทอื่น
ทั้งหมด
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ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปน
หุนสามัญ

หมายถึง เครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นที่อาจทําใหผู
ถือ ไดรับหุนสามัญ

สิทธิเลือกขาย หมายถึง สัญญาที่ ใหสิทธิแกผู ถือในการขายหุนสามัญ
ณ ราคาและชวงเวลาที่กําหนด

6. หุนสามัญมีสิทธิในกําไรสําหรับงวดรองจากหุนประเภทอื่น เชน หุนบุริมสิทธิ กิจการอาจมีหุนสามัญ
ไดมากกวาหนึ่งประเภท หุนสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปนผลเทาเทียมกัน

7. ตัวอยางของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ เชน
7.1 หนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ทั้งนี้ ตราสาร

ทุนดังกลาวรวมถึงหุนบุริมสิทธิดวย
7.2 สิทธิเลือก และใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หุนที่ตองออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู เชน สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพยอื่น

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

การวัดมูลคา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

9. กิจการตองคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนดังกลาว 
(หากไดแสดงไว)

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

11. การแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงคเพื่อวัดมูลคาของสวนไดเสียของหุนสามัญแตละหุน
ของบริษัทใหญจากผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน
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กําไร

12. ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานจํานวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญทั้งในสวน
ที่เปน
12.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ และ
12.2 กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ

ตองเปนจํานวนตามขอ 12.1 และ 12.2 ที่ปรับปรุงดวยเงินปนผลสุทธิจากภาษีของ
หุนบุริมสิทธิ สวนตางที่เกิดขึ้นจากการจายชําระหุนบุริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คลายคลึง
กันของหุนบุริมสิทธิที่จัดประเภทเปนสวนของเจาของ  

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

14. จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิที่ตองหักออกจากกําไรหรือขาดทุน ไดแกจํานวน
ตอไปนี้
14.1 จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมซึ่งไดประกาศจายสําหรับงวด

นั้น และ
14.2 จํานวนเงินปนผลสุทธิจากภาษีของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมสําหรับงวด ไมวาจะมีการ

ประกาศจายหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ตองไมรวมจํานวนเงินปนผลใดๆ ของหุนบุริมสิทธิ
ชนิดสะสมสําหรับงวดกอนๆ ที่ไดจายหรือประกาศจายในงวดปจจุบัน

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

16. กิจการอาจมีการรับซื้อคืนหุนบุริมสิทธิจากผูถือหุนโดยการทําคําเสนอซื้อหุนของกิจการ มูลคา
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายใหผูถือหุนบุริมสิทธิสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิ
ถือเปนผลตอบแทนที่ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ และตองบันทึกหักจากกําไรสะสมของกิจการ จํานวน
ดังกลาวตองนํามาหักออกในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ

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

จํานวนหุน

19. กิจการตองใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวดในการ
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

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

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

ไดรับเงินสด
21.2 หุนสามัญที่ออกเนื่องจากผูถือหุนสมัครใจนําเงินปนผลของหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ

กลับมาลงทุนใหม ตองนํามารวมคํานวณเมื่อไดนําเงินปนผลมาลงทุนใหม
21.3 หุนสามัญที่ออกเนื่องจากการแปลงตราสารหนี้เปนหุนสามัญ ตองนํามารวมคํานวณนับ

จากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางจาย
21.4 หุนสามัญที่ออกเพื่อชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนของเครื่องมือทางการเงินอื่น ตองนํามารวม

คํานวณนับจากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางจาย
21.5 หุนสามัญที่ออกเพื่อชําระหนี้สินของกิจการ ตองนํามารวมคํานวณนับจากวันที่ชําระหนี้
21.6 หุนสามัญที่ออกเพื่อเปนสิ่งตอบแทนในการไดมาซึ่งสินทรัพยที่นอกเหนือจากเงินสด 

ตองนํามารวมคํานวณ ณ วันที่รับรูการไดมาของสินทรัพย
21.7 หุนสามัญที่ออกเพื่อแลกกับบริการที่กิจการไดรับ ตองนํามารวมคํานวณ ณ วันที่กิจการ

ไดรับบริการ

วันที่กิจการเริ่มนําหุนสามัญมารวมคํานวณตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวในการ
ออกหุนนั้นๆ ดังนั้น กิจการตองนําเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวของกับการออกหุนสามัญมาพิจารณา
ประกอบการคํานวณอยางเหมาะสม
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22. กิจการตองนําหุนสามัญที่ออกเพื่อเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสําหรับการรวมธุรกิจมารวม
ในการคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักนับจากวันที่ซื้อธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเปนผูซื้อตอง
รวมกําไรและขาดทุนของผูถูกซื้อในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของตนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจเปนตนไป 

23. กิจการตองนําหุนสามัญที่ตองออกเมื่อมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวม
คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานนับตั้งแตวันที่ในสัญญา

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

25. (ยอหนานี้ไมใช)

26. กิจการตองปรับปรุงจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด
ปจจุบันและงวดกอนๆ ทุกงวดที่นําเสนอดวยเหตุการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนหุนสามัญซึ่งไมทําใหทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ไมรวมถึงการแปลง
สภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญ

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

ในการซื้อหุนที่ออกใหม
27.3 การแตกหุน
27.4 การรวมหุน

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

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

กําไรตอหุนปรับลด

30. กิจการตองคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ และกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนดังกลาว (หาก
ไดแสดงไว)

31. ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กิจการตองปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุน
สามัญของบริษัทใหญ และจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนดวย
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดทั้งหมด

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

และดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษีเงินได) ที่รับรูในระหวางงวด เฉพาะสวนที่เปนของตราสาร 
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด และปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงอื่นของรายไดหรือ
คาใชจายที่เปนผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด และ

32.2 จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจะเพิ่มขึ้นดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ตองออกเพิ่ม โดยสมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ปรับลดทั้งหมดไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญ

กําไร

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

ซึ่งนําไปหักกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ ตามวิธีคํานวณ
ในยอหนาที่ 12

33.2 ดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดที่กิจการรับรูใน
ระหวางงวด

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

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

จํานวนหุน

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

37. กิจการตองพิจารณาจํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดแยกจากกันในแตละงวดที่
นําเสนอ หมายความวา จํานวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดที่รวมอยูในงวดตั้งแต
ตนปถึงวันสิ้นงวดไมใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ที่ใชคํานวณในงวดระหวางกาลแตละงวด

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

39. จํานวนหุนสามัญที่กิจการตองออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญแตละชนิด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกวา 
1 วิธี กิจการตองคํานวณหาจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ โดยใชอัตราการ
แปลงสภาพหรือราคาตามสิทธิท่ีจะใหประโยชนสูงสุดแกผูถือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ

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

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด

41. ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจะมีผลในการปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานก็ตอเมื่อการ
แปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวเปนหุนสามัญทําใหกําไรตอหุนจาก
การดําเนินงานตอเนื่องลดลง หรือทําใหขาดทุนตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องเพิ่มขึ้น 

42. กิจการใชกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญเปนเครื่องบงชี้วา ตรา
สารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น กําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญจะถูกปรับปรุงตามยอหนาที่ 12 และไม
รวมรายการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก

43. ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญจะเปนการปรับเพิ่มเมื่อการแปลงสภาพตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญใหเปนหุนสามัญมีผลทําใหกําไรตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องเพิ่มขึ้น 
หรือทําใหขาดทุนตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่องลดลง ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดไมให
สมมติวามีการแปลงสภาพ การใชสิทธิ หรือการออกตราสารอื่นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุน
สามัญซึ่งมีผลทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่ม

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

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเทา

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

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

ใหสมมติวาราคาตลาดของหุนสามัญดังกลาวเปนราคาที่ยุติธรรมและไมทําใหกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง กิจการจึงไมนําหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหา
กําไรตอหุนปรับลด

46.2 สัญญาที่ทําใหกิจการตองออกหุนสามัญที่เหลือโดยไมไดรับสิ่งตอบแทน การออกหุน
สามัญดังกลาวไมทําใหกิจการไดรับสิ่งตอบแทน และไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนที่
เปนของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน ดังนั้น หุนที่เพิ่มขึ้นจึงมีผลทําใหกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานปรับลดลง ใหกิจการนําจํานวนหุนสามัญดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหากําไรตอหุน
ปรับลด

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

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

ตราสารแปลงสภาพ

49. การปรับลดที่เปนผลมาจากตราสารแปลงสภาพตองสะทอนอยูในกําไรตอหุนปรับลดตามที่ระบุ
ในยอหนาที่ 33 และ 36

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

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

หุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข

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

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

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

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

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

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

หรือไม โดยใชขอกําหนดตามยอหนาที่ 52 ถึง 56 เปนเกณฑในการพิจารณาดังกลาว และ
57.2 หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาวตองรวมอยูในกําไรตอหุนปรับลด 

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

สัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด

58. เมื่อกิจการออกสัญญาที่กิจการมีสิทธิเลือกที่จะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสดก็ได กิจการ
ตองถือเสมือนวาจะมีการจายชําระดวยหุนสามัญ และกิจการตองรวมผลของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด หากการออกหุนสงผลใหเกิดการปรับลด

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

60. หากสิทธิเลือกที่จะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสดเปนของผูถือสัญญา กิจการตองคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด รายการที่มีผลปรับลดมากกวาระหวางการจายชําระดวยเงินสดและการ
จายชําระดวยหุนสามัญจะถูกใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

61. ตัวอยางของสัญญาที่อาจจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด ไดแก ตราสารหนี้ที่ใหสิทธิแกกิจการ
โดยไมมีขอจํากัดในการจายชําระเงินตนเมื่อครบกําหนดดวยเงินสดหรือหุนสามัญของกิจการ และ
อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออกซึ่งใหทางเลือกแกผูถือในการจายชําระ
ดวยหุนสามัญหรือเงินสด

สิทธิเลือกที่กิจการซื้อมา

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

สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก 

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

63.2 กิจการตองถือเสมือนวาเงินที่ไดรับจากการออกหุนนั้นไดนําไปใชในการปฏิบัติตาม
สัญญา (นําไปใชซื้อหุนสามัญคืน) และ

63.3 หุนสามัญสวนเพิ่ม (ผลตางระหวางจํานวนหุนสามัญที่ถือเสมือนวามีการออก 
กับจํานวนหุนสามัญที่ไดรับจากการปฏิบัติตามสัญญา) ตองรวมอยูในการคํานวณ
กําไรตอหุนปรับลด

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง
64. หากจํานวนหุนสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

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

65. ไมใหกิจการปรับกําไรตอหุนปรับลดยอนหลังสําหรับงวดกอนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน หรือการแปลงสภาพตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญไปเปนหุนสามัญ  

การแสดงรายการ
66. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ และสําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ โดยแยกตาม
ประเภทของหุนสามัญที่มีสิทธิแตกตางกันในสวนแบงกําไรสําหรับงวด กิจการตองแสดงกําไร
ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบการเงินอยางเดนชัดและเทาเทียมกันทุกงวด

67. ใหกิจการแสดงกําไรตอหุนทุกงวดที่ไดนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดงกําไรตอ
หุนปรับลดในงวดใดงวดหนึ่ง กิจการตองแสดงกําไรตอหุนปรับลดในทุกงวดที่นําเสนอดวยแมวา
กําไรตอหุนปรับลดจะมีจํานวนเทากับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานก็ตาม หากกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและ
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กําไรตอหุนปรับลดมีจํานวนเทากัน กิจการสามารถแสดงกําไรตอหุนทั้งคูในบรรทัดเดียวกันของงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

68. กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ตองเปดเผยจํานวนกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

69. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แมวาจํานวนดังกลาวจะติดลบ 
(ขาดทุนตอหุน) ก็ตาม

การเปดเผยขอมูล
70. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้

70.1 จํานวนที่ใชเปนตัวตั้งในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
และการกระทบยอดจํานวนดังกลาวใหเปนกําไรหรือขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญสําหรับงวด การกระทบยอดดังกลาวจะตองแยกผลกระทบของตรา
สารแตละประเภทที่มีผลกระทบตอกําไรตอหุน

70.2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชเปนตัวหารในการคํานวณกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน และกําไรตอหุนปรับลด และการกระทบยอดระหวางกันของจํานวนหุนสามัญ
ดังกลาว การกระทบยอดดังกลาวจะตองแยกผลกระทบของตราสารแตละประเภทที่มี
ผลกระทบตอกําไรตอหุน

70.3 ตราสาร (รวมทั้งหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข) ที่อาจปรับลดกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ในอนาคต แตยังไมไดรวมอยูในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากตราสาร
ดังกลาวทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่มในงวดที่นําเสนอรายงาน

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

71. ตัวอยางของรายการตามยอหนาที่ 70.4 เชน
71.1 การออกหุนโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด
71.2 การออกหุนเพื่อนําเงินที่ไดรับไปชําระหนี้หรือไถถอนหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยผูถือหุน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
71.3 การไถถอนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน
71.4 การแปลงสภาพหรือการใชสิทธิของตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่มีอยู ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานเปนหุนสามัญ
71.5 การออกสิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ
71.6 การบรรลุเงื่อนไขที่ทําใหกิจการตองออกหุนที่อาจตองออกตามเงื่อนไข 

กิจการไมตองปรับปรุงมูลคากําไรตอหุนดวยรายการดังกลาวขางตนที่เกิดขึ้นภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน เนื่องจากรายการดังกลาวไมมีผลกระทบตอทุนที่ใชเพื่อทําใหเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนระหวางงวด

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

73. หากกิจการตองการเปดเผยจํานวนเงินตอหุนของรายการอื่นเพิ่มเติมจากกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด โดยใชสวนประกอบที่รายงานอื่นของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดไว กิจการตองคํานวณจํานวนตอหุน
ดังกลาวโดยใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ กิจการตองเปดเผยจํานวนตอหุนขั้นพื้นฐาน และจํานวนตอหุนปรับลดที่เกี่ยวของกับ
สวนประกอบดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเดนชัดและเทาเทียมกัน กิจการ
ตองระบุเกณฑในการกําหนดตัวตั้ง รวมทั้งระบุวาจํานวนตอหุนเปนจํานวนกอนภาษีหรือหลัง
ภาษี หากสวนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใชในการคํานวณไมใชรายการที่แสดง
อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแตละบรรทัด กิจการตองแสดงการกระทบยอดระหวาง
สวนประกอบดังกลาวที่ใชกับรายการแตละบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) หนา 20/49

73ก. ยอหนาที่ 73 ใหถือปฏิบัติกับกิจการที่นําเสนอจํานวนเงินตอหุนของรายการอื่นเพิ่มเติมจาก
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด โดยใชสวนประกอบที่รายงานอื่นของงบเฉพาะ
กําไรขาดทุน (ตามที่แสดงไวในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) นอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดไว

วันถือปฏิบัติ

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

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

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

76. (ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แนวทางในการนํามาปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี

กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัทใหญ 

ก1. เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนของงบการเงินรวม กําไรหรือขาดทุนที่เปนของบริษัท
ใหญมาจากกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม หลังจากปรับปรุงดวยสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การออกสิทธิ

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

มูลคายุติธรรมตอหุนทันทีกอนการใชสิทธิ
มูลคายุติธรรมตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ

มูลคายุติธรรมตอหุนตามทฤษฏีหลังการใชสิทธิ คํานวณโดยการบวกราคาตลาดรวมของหุนทันที
กอนการใชสิทธิดวยเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิ หารดวยจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนหลังการใชสิทธิ 
หากสิทธิดังกลาวมีการซื้อขายในตลาดแยกตางหากจากหุนของกิจการกอนวันที่มีการใชสิทธิ มูลคา
ยุติธรรมที่ใชในการคํานวณคือ มูลคา ณ เวลาปดของวันสุดทายที่หุนมีการซื้อขายพรอมกันกับสิทธิ

ตัวเลขที่ใชในการบงชี้

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

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ

ก4. เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญที่ถือเสมือน
วามีการออกจะคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญในระหวางงวด ในทางทฤษฎี 
ทุกรายการในตลาดของหุนสามัญของกิจการตองนํามารวมในการกําหนดราคาตลาดถัวเฉลี่ย 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การถัวเฉลี่ยอยางงายของราคารายสัปดาหหรือรายเดือนโดยปกติ
ถือวาเพียงพอแลว

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

สิทธิเลือก ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเทา

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

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

ก8. ใหใชวิธีปฏิบัติที่คลายคลึงกันกับหุนบุริมสิทธิที่มีขอกําหนดที่คลายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่นที่มี
สิทธิเลือกในการแปลงสภาพที่อนุญาตใหผูลงทุนสามารถจายเงินสดเพื่ออัตราการแปลงสภาพที่
เปนประโยชนตอผูลงทุนมากกวา

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

สิทธิเลือกขายที่กิจการเปนผูออก

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

ตราสารของบริษัทยอย กิจการรวมคา หรือบริษัทรวม

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

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

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

ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท

ก13. สวนของเจาของสําหรับบางกิจการรวมถึง
ก13.1 ตราสารที่รวมรับเงินปนผลกับหุนสามัญตามอัตราที่กําหนดไวลวงหนา (เชน สองตอหนึ่ง) 

ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกําหนดขอบเขตสูงสุดในการรวมรับเงินปนผล (เชน มากจนถึง
แตไมเกินจํานวนท่ีกําหนดไวตอหุน)

ก13.1 หุนสามัญประเภทที่มีการจายเงินปนผลในอัตราที่ตางไปจากหุนสามัญประเภทอื่น 
แตไมมีสิทธิเหนือกวา

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

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

ก14.2 กําไรหรือขาดทุนที่เหลือตองปนสวนใหแกหุนสามัญและตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุน
เพื่อใหแตละตราสารไดรวมรับกําไรเสมือนหนึ่งวาไดมีการปนสวนกําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวดไปแลว จํานวนรวมของกําไรหรือขาดทุนที่ไดปนสวนใหแกตราสารทุนแตละ
ประเภทถูกกําหนดโดยการรวมจํานวนที่ปนสวนสําหรับเงินปนผล และจํานวนที่ปนสวน
สําหรับลักษณะการรวมรับเขาดวยกัน

ก14.3 จํานวนกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปนสวนใหแกตราสารทุนแตละประเภทตองหารดวย
จํานวนตราสารที่คงเหลืออยูที่ไดรับการปนสวนกําไรเพื่อคํานวณกําไรตอหุนสําหรับตรา
สารนั้น

สําหรับการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด ตองสมมติวาตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญทั้งหมด
ไดมีการออกและรวมอยูในหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนแลว

หุนที่มีการจายชําระบางสวน

ก15. สําหรับหุนสามัญที่ออกแตยังจายชําระไมเต็มมูลคา ในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กิจการ
ตองนําหุนสามัญดังกลาวมาคํานวณตามสัดสวนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในระหวางงวด
เมื่อเปรียบเทียบกับหุนสามัญที่ชําระเต็มมูลคา

ก16. ในกรณีที่หุนที่มีการจายชําระบางสวนไมไดรับสิทธิใหมีสวนรวมในเงินปนผลระหวางงวด กิจการ
ตองถือปฏิบัติกับหุนดังกลาวเหมือนกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิเลือกในการคํานวณกําไร
ตอหุนปรับลด ยอดคงคางที่ยังไมไดจายชําระตองถือเสมือนวาเปนจํานวนเงินที่ใชไปในการซื้อหุน
สามัญ จํานวนของหุนที่ตองนํามาคํานวณกําไรตอหุนปรับลดคือสวนตางระหวางจํานวนหุน
ที่จองแลวกับจํานวนหุนที่สมมติวามีการซื้อ

ภาคผนวก ข

การแกไขประกาศอื่น

การแกไขในภาคผนวกนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช 
กิจการจะตองถือปฏิบัติรายการแกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลานั้นดวย
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ตัวอยางเพื่อความเขาใจ
ตัวอยางตอไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางความเขาใจเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

ตัวอยางที่ 1 หุนบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม

ตัวอยางที่ 2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตัวอยางที่ 3 การออกหุนปนผล

ตัวอยางที่ 4 การออกสิทธิ 

ตัวอยางที่ 5 ผลกระทบของสิทธิซื้อหุนสามัญตอกําไรตอหุนปรับลด

ตัวอยางที่ 5ก การหาราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนของพนักงาน

ตัวอยางที่ 6 หุนกูแปลงสภาพ

ตัวอยางที่ 7 หุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไข

ตัวอยางที่ 8 หุนกูแปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกวาจะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด

ตัวอยางที่ 9 การคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก : การพิจารณาลําดับของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเปนหุนสามัญที่นํามาปรับลดกําไรตอหุน

ตัวอยางที่ 10 ตราสารของบริษัทยอย : การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด

ตัวอยางที่ 11 ตราสารที่มีสิทธิรวมในสวนทุนและหุนสามัญหลายประเภท

ตัวอยางที่ 12 การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด และการเปดเผยขอมูล
ในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางสรุปความเขาใจ)

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

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

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

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

ป มูลคาตามบัญชี
ของหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 1 มกราคม
(บาท)

เงินปนผล(ก)

(บาท)

มูลคาตามบัญชี
ของหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม(ข)

(บาท)

เงินปนผลจาย

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

(ก) ที่อัตรารอยละ 7
(ข) กอนการจายเงินปนผล

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

จํานวนหุนที่ออก จํานวนหุน
ซื้อคืน (ก)

จํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุน

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

จายชําระเปนเงินสด
800 - 2,500

1 ธ.ค. 25x1  ซื้อหุนกลับคืนโดย
จายชําระเปนเงินสด

- 250 2,250

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

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

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับป 25X0 180 บาท

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับป 25X1 600 บาท

หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 25X1 200 หุน

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

200 * 2 = 400 หุน

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

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

เนื่องจากกิจการออกหุนปนผลใหโดยไมไดรับสิ่งตอบแทนจึงถือวาการออกหุนดังกลาวเกิดขึ้นกอนตนป 
25X0 ซึ่งเปนงวดแรกที่แสดงในงบการเงิน

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

ป     25X0     25X1     25X2

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

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

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

มูลคายุติธรรมของหุนสามัญทั้งสิ้นที่ถือโดยผูถือหุนกอนการใชสิทธิ  + สิ่งตอบแทนรวมจากการใชสิทธิ

จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนกอนการใชสิทธิ + จํานวนหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิ

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

500 หุน + 100 หุน

มูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธิ      = 10 บาท

การคํานวณอัตราปรับจํานวนหุน   

มูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิ 11 บาท        =      1.1

มูลคาตอหุนตามทฤษฎีหลังการใชสิทธ ิ 10 บาท     

การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

25X0 25X1 25X2
(บาท) (บาท) (บาท)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X0 ตามที่
รายงานไวเดิม       

1,100 บาท
500 หุน

2.20

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X0 ที่ปรับ
ใหมจากการใหสิทธิ

1,100 บาท
(500 หุน * 1.1)

2.00

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X1 ซึ่งรวม
ผลกระทบจากการให
สิทธิ

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

2.54

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับป 25X2

1,800 บาท
600 หุน

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

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญสําหรับ
ป 25X1

        1,200,000 บาท

จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางป 25X1

            500,000 หุน

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตอหุนระหวางป 25X1                    20 บาท

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่กิจการตองออกให
ตามสิทธิระหวางป 25X1 

            100,000 หุน

ราคาใชสิทธิซื้อหุนระหวางป 25X1                    15 บาท

การคํานวณกําไรตอหุน

 จํานวนกําไร จํานวนหุน กําไรตอหุน

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญสําหรับป 25X1

1,200,000 บาท

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางป 25X1

500,000

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.40 บาท

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ตองออกให
ตามสิทธิ

100,000

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

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

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

จํานวนเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอพนักงานซึ่งจะถูกรับรูตลอด
ชวงเวลาที่เหลือของระยะเวลาใหไดรับสิทธิซึ่งพนักงานจะตอง
ใหบริการเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่จะไดรับสิทธิซื้อหุน         
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

1,200 บาท

ราคาใชสิทธิที่เปนเงินสดของสิทธิซื้อหุนที่ยังไมไดรับสิทธิ 15 บาท

การคํานวณราคาใชสิทธิที่ปรับปรุงแลว

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

   1.20 บาท

ราคาใชสิทธิของสิทธิซื้อหุนทั้งหมด 
(15 บาท + 1.20 บาท)

16.20 บาท

ตัวอยางที่ 6  หุนกูแปลงสภาพ*

อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 33 34 36 และ 49

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

10 บาท

ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจายดังกลาว 4 บาท

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

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของ

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

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

จํานวนหุนสามัญจากการแปลงสภาพหุนกู 30

จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด          1,000 + 30   =  1,030   

กําไรตอหุนปรับลด       1,010 บาท    =    0.98   บาท

                    1,030 หุน  

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

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

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

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

กําไรรวมจนถึงปจจุบันที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ

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

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

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

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

เกิดขึ้นหรือไมจนกระทั่งถึงวันสิ้นงวดตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ผลกระทบเปนจํานวนที่ไมตองนํามาพิจารณาสําหรับ
งวดไตรมาสที่ 4 และงวดทั้งปบัญชี เนื่องจากมีความไมแนนอนวาจะบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวจนถึงวันสุดทาย
ของงวด

กําไรตอหุนปรับลด

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

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

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

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

ปรับเพิ่มมาถือปฏิบัติ ตัวเลขที่ใชในการบงชี้ (นั่นคือกําไรหรือขาดทุนเฉพาะสวนที่ยังดําเนินงานอยูที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ) เปนบวก ดังนั้น ผลกระทบของหุนสามัญที่อาจตองออกตามเงื่อนไขไดรวมใน
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดแลว



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) หนา 34/49

ตัวอยางที่ 8 หุนกูแปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกวาจะจายชําระดวยหุนสามัญหรือเงินสด
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 31-33 36 58 และ 59

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

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

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

- องคประกอบของหนี้สิน 1,848,122 บาท*

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

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปที่ 1 :

 1,000,000 บาท      =    0.83 บาทตอหุนสามัญ

 1,200,000 หุน    

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

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

ตองถือเสมือนวาผูออกจะจายชําระสัญญาดังกลาวดวยการออกหุนสามัญทั้งหมด ดังนั้นผลกระทบของการ
ปรับลดจึงคํานวณตามยอหนาที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

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

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

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

ตัวอยางที่ 9 การคํานวณจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก : การพิจารณาลําดับของตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่นํามาปรับลดกําไรตอหุน*

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

กําไร                                                                                              (บาท)

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

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

จํานวน 8 บาทตอหุน หุนบุริมสิทธิแตละหุน สามารถ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 2 หุน

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของเจาของ 

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

อัตราภาษี รอยละ 40

การเพิ่มขึ้นของกําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญ

กําไรที่เพิ่มขึ้น     
(บาท)

จํานวนหุนสามัญ
ที่เพิ่มขึ้น

กําไรตอจํานวนหุน
ที่เพิ่มขึ้น(บาท)

สิทธิเลือก
กําไรที่เพิ่มขึ้น           -
หุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งออกโดย
ไมไดรับสิ่งตอบแทน  

100,000              
*(75 บาท-60 บาท)          

/75 บาท

      20,000           -

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ
กําไรที่เพิ่มขึ้น 800,000 บาท 

*100 * 0.08          
     6,400,000

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

หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
กําไรที่เพิ่มขึ้น 100,000,000 บาท

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

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

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

กําไรจากการ
ดําเนินงานตอเนื่องที่

เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ

(ตัวเลขที่ใชในการ
บงชี้)

(บาท)

จํานวนหุนสามัญ กําไรตอหุน
(บาท)

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

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

3,000,000 2,000,000

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

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

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

กําไรตอหุนขั้น
พื้นฐาน
(บาท)

กําไรตอหุน
ปรับลด
(บาท)

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ใหญ

5.00 3.23

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญ

(2.00)(ก) (0.99)(ข)

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 3.00(ค) 2.24(ง)

(ก) (4,000,000 บาท) / 2,000,000 = (2.00 บาท)
(ข) (4,000,000 บาท) / 4,020,000 = (0.99 บาท)
(ค) 6,000,000 บาท / 2,000,000 = 3.00 บาท
(ง) (6,000,000 บาท + 3,000,000 บาท) / 4,020,000 = 2.24 บาท



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) หนา 38/49

ตัวอยางที่ 10 ตราสารของบริษัทยอย : การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุน
ปรับลด* 
อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ยอหนาที่ 40 และภาคผนวก ก ยอหนาที่ ก11 และ ก12 

บริษัทใหญ : 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 12,000 บาท (ไมรวมกําไรของบริษัท
ยอย และเงินปนผลที่จายโดยบริษัทยอย)

หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 10,000
ตราสารของบริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทใหญ หุนสามัญ 800 หุนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอย 30 ใบ
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 300 หุน

บริษัทยอย :

กําไร 5,400 บาท
หุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน 1,000 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 150 ใบ สามารถใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัทยอยได

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

แปลงสภาพเปนหุนสามัญได 1 หุน
เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 1 บาทตอหุน

ไมมีการตัดรายการหรือรายการปรับปรุงสําหรับรายการระหวางกันที่จําเปน ยกเวนเงินปนผล การแสดง
ตัวอยางนี้ไมพิจารณาถึงภาษีเงินได

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของ

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

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

1,000 (ค)

กําไรตอหุนปรับลด 3.66 บาท คํานวณจาก 5,400 บาท (ง)

(1,000 + 75 (จ) + 400 (ฉ))

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

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

จาก หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 400 หุน * อัตราแปลงสภาพซึ่งเทากับ 1

กําไรตอหุนสําหรับงบการเงินรวม

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

                   10,000(ค)

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

(ก) กําไรของบริษัทใหญที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
(ข) สัดสวนในกําไรของบริษัทยอยที่จะถูกรวมในกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงบการเงินรวม ซึ่งคํานวณจาก

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

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

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

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

อางอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ภาคผนวก ก ยอหนาที่ ก13 และ ก14

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

5.50 บาทตอหุน

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

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณไดดังนี้ :

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดประเภทองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและ สวนของ

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

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

หุนบุริมสิทธิ 33,000
หุนสามัญ 21,000

(54,000)
กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 46,000
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การจัดสรรกําไรที่ยังไมไดจัดสรร :

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

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

จํานวนตอหุนขั้นพื้นฐาน :
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ

กําไรที่จัดสรรแลว 5.50 บาท 2.10 บาท

กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 1.00 บาท 4.00 บาท

รวม 6.50 บาท 6.10 บาท

ตัวอยางที่ 12การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด และการเปดเผย
ขอมูลในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางสรุปความเขาใจ)*

ตัวอยางนี้แสดงการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดของป 25X1 สําหรับไตรมาส
และสําหรับปของบริษัท ก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีโครงสรางฝายทุนที่ซับซอน ตัวเลขที่ใชในการบงชี้คือ
กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของบริษัทใหญ ขอเท็จจริงอื่นมีดังตอไปนี้ 

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ : ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญสําหรับปปฏิทิน 25x1 มีดังนี้

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

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญในชวงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 กันยายน 25x1 เทากับ 65 บาท

                                                
* ตัวอยางนี้ไมไดแสดงการจัดองคประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเปนหนี้สินและสวนของเจาของ หรือการ

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

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

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

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

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

อัตราภาษีเงินได : อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 40 สําหรับป 25x1

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

บาท

กําไร (ขาดทุน)
ที่เปนของบริษัทใหญ

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

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

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

วันที่
จํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุน

สัดสวนของ
เวลา

จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

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

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ  40,000 (ข)

ดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพรอยละ 5 90,000 (ค)

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 0 (ง)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ  800,000
หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 480,000

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

กําไรตอหุนปรับลด 0.80 บาท

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

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

วันที่ จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน

สัดสวนของ
เวลา

จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.10 บาท

การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บาท
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 6,490,000
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ 10,000 (ข)

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 50,000 (ค)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 600,000 (ง)

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

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

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

ไตรมาสที่ 3 ของป 25x1

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

990,000

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

วันที่ จํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุน

สัดสวนของ
เวลา

จํานวนหุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

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

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทใหญ

990,000

บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
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เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ  1
0
,
0
0
0

ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ 10,000
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัทใหญที่รวมผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการแปลง
สภาพ

1,000,000

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

000
บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีแปลงการสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 61,538 (ก)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 200,000
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลด 261,

538
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ปรับปรุง 6,741,

538

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

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

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

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

วันที่
จํานวนหุน

ที่ถือโดยผูถือหุน
สัดสวนของ

เวลา
จํานวนหุนถัวเฉลี่ย

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

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

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

วันที่
จํานวนหุน

ที่ถือโดยผูถือหุน
สัดสวนของ

เวลา
จํานวนหุนถัว

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

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

   
  480,000

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

การคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บาท

กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ 11,730,000 
บวก : ผลกระทบตอกําไรหากถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ

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

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

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 6,076,667

บวก : หุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนวามีการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 14,880 (ข)

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 450,000 (ค)

หุนกูแปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 120,000 (ง)

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

กําไร        1.48 บาท

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

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

ตัวอยางตอไปนี้แสดงวิธีที่บริษัท ก จํากัด อาจแสดงขอมูลกําไรตอหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมี
ขอสังเกตวาจํานวนตอหุนสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไมตองแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  สําหรับปสิ้นสุด  
25x1

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

ตัวอยางตอไปนี้รวมขอมูลกําไรตอหุนสําหรับไตรมาสและสําหรับปของบริษัท ก จํากัด วัตถุประสงคของ
ตารางนี้คือเพื่อแสดงวาผลรวมของกําไรตอหุนของทุกไตรมาสไมจําเปนตองเทากับขอมูลกําไรตอหุน
สําหรับป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหเปดเผยขอมูลเหลานี้ 

ไตรมาส
ที่ 1
บาท

ไตรมาส
ที่ 2
บาท

ไตรมาส
ที่ 3
บาท

ไตรมาส
ที่ 4
บาท

เต็มป

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

กําไรตอหุนปรับลด

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

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

กำไรต่อหุ้น 

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 33 : Earnings per Share (Bound volume 2009)) 
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		มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 76 ภาคผนวก ก และ ข ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด





บทนำ

บทนำ 1.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น ใช้แทนมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กำไรต่อหุ้น และให้ถือปฏิบัติกับงบการ
เงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  ทั้งนี้ สนับสนุน
ให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33

บทนำ 2. 
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งได้ดำเนินการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บทนำ 3.
จุดประสงค์หลักของคณะกรรมการในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) คือ การปรับปรุงมาตรฐานอย่างจำกัด ในลักษณะเป็นการให้แนวทางและตัวอย่างเพิ่มเติมในเรื่องที่ซับซ้อน เช่น ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข ตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม ตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุน สิทธิเลือกขายที่กิจการออก สิทธิเลือกขายและสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา 
และเครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้ต้องมีการแปลงสภาพ คณะกรรมการมิได้ทบทวนแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดและนำเสนอกำไรต่อหุ้นขึ้นใหม่

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

วัตถุประสงค์

1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายหลักการในการกำหนดและการแสดงกำไร
ต่อหุ้นในงบการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างกิจการต่างๆ ในงวดเดียวกัน และผลการดำเนินงานระหว่างงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นระหว่างกิจการจะมีข้อจำกัดเนื่องจาก “กำไร” ของกิจการแต่ละแห่งอาจเกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน แต่การใช้จำนวนหุ้นที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ในการคำนวณจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ดังนั้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การกำหนดจำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น

ขอบเขต

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับ

2.1. งบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

2.1.1 มีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนย์กลางซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดในประเทศและภูมิภาค) หรือ 

2.1.2 ได้ยื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกำกับดูแลอื่น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดสาธารณะ และ

2.2. งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการซึ่งบริษัทใหญ่มีลักษณะดังต่อไปนี้

2.2.1 มีหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือศูนย์กลางซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดในประเทศและภูมิภาค) หรือ 

2.2.2 ได้ยื่น หรืออยู่ในกระบวนการยื่นงบการเงินของกิจการต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกำกับดูแลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดสาธารณะ

3.
กิจการที่เปิดเผยกำไรต่อหุ้นต้องคำนวณและเปิดเผยกำไรต่อหุ้นตามข้อกำหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

4.
หากกิจการนำเสนอทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการเปิดเผยเฉพาะกำไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินรวม กิจการที่เลือกนำเสนอกำไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยต้องแสดงข้อมูลกำไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น กิจการต้องไม่นำเสนอข้อมูลกำไรต่อหุ้นตามข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการในงบการเงินรวม 

4ก. 
หากกิจการนำเสนอส่วนประกอบของกำไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกำไรขาดทุนตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนอ 
งบการเงิน ให้กิจการแสดงกำไรต่อหุ้นในงบเฉพาะกำไรขาดทุนดังกล่าวเท่านั้น

คำนิยาม

5.
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

		การปรับเพิ่ม

		หมายถึง

		การที่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนต่อหุ้นลดลงอันเนื่องมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุ้นสามัญเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้



		สัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเงื่อนไข

		หมายถึง

		สัญญาที่ระบุให้มีการออกหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้



		หุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข

		หมายถึง

		หุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเงื่อนไข โดยในการออกหุ้นสามัญจะไม่ได้รับเงินสด หรือได้รับเงินสดเพียงเล็กน้อย หรือมีเงื่อนไขอื่น



		การปรับลด 

		หมายถึง

		การที่กำไรต่อหุ้นลดลง หรือขาดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 
อันเนื่องมาจากข้อสมมติฐานว่า มีการแปลงสภาพของตราสารแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิของสิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุ้นสามัญเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้



		สิทธิเลือก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า

		หมายถึง

		เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ



		หุ้นสามัญ

		หมายถึง

		ตราสารทุนซึ่งด้อยสิทธิกว่าตราสารทุนประเภทอื่นทั้งหมด



		ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ

		หมายถึง

		เครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาอื่นที่อาจทำให้ผู้ถือ ได้รับหุ้นสามัญ



		สิทธิเลือกขาย 

		หมายถึง

		สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขายหุ้นสามัญ
ณ ราคาและช่วงเวลาที่กำหนด





6.
หุ้นสามัญมีสิทธิในกำไรสำหรับงวดรองจากหุ้นประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ กิจการอาจมีหุ้นสามัญได้มากกว่าหนึ่งประเภท หุ้นสามัญประเภทเดียวกันจะมีสิทธิในการรับเงินปันผลเท่าเทียมกัน

7.
ตัวอย่างของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ เช่น

7.1
หนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุนที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ ตราสารทุนดังกล่าวรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิด้วย

7.2
สิทธิเลือก และใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.3
หุ้นที่ต้องออกตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู่ เช่น สัญญาซื้อธุรกิจหรือซื้อสินทรัพย์อื่น

8.
คำศัพท์ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้นำมาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ในความหมายเดียวกันกับที่ได้ให้คำนิยามไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ได้ให้คำนิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน  ตราสารทุน และมูลค่ายุติธรรม และได้ให้แนวทางในการนำนิยามดังกล่าวไปใช้

การวัดมูลค่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

9.
กิจการต้องคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว (หากได้แสดงไว้)

10.
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทใหญ่ (ตัวตั้ง) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (ตัวหาร) 
ในระหว่างงวด

11.
การแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญแต่ละหุ้นของบริษัทใหญ่จากผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่รายงาน

กำไร

12.
ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ทั้งในส่วนที่เป็น

12.1
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่ และ

12.2
กำไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ต้องเป็นจำนวนตามข้อ 12.1 และ 12.2 ที่ปรับปรุงด้วยเงินปันผลสุทธิจากภาษีของ
หุ้นบุริมสิทธิ ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระหุ้นบุริมสิทธิ และผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกันของหุ้นบุริมสิทธิที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ  

13.
รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ซึ่งได้รับรู้ในงวดนั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิที่จัดประเภทเป็นหนี้สิน ต้องนำมารวมใน
การคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน)

14.
จำนวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิที่ต้องหักออกจากกำไรหรือขาดทุน ได้แก่จำนวนต่อไปนี้

14.1
จำนวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมซึ่งได้ประกาศจ่ายสำหรับงวดนั้น และ

14.2
จำนวนเงินปันผลสุทธิจากภาษีของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมสำหรับงวด ไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องไม่รวมจำนวนเงินปันผลใดๆ ของหุ้นบุริมสิทธิ
ชนิดสะสมสำหรับงวดก่อนๆ ที่ได้จ่ายหรือประกาศจ่ายในงวดปัจจุบัน

15.
หุ้นบุริมสิทธิที่มีจำนวนเงินปันผลเริ่มต้นต่ำเพื่อชดเชยกับการที่กิจการขายหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนลด หรือมีเงินปันผลในงวดต่อๆ มาสูงกว่าอัตราตลาดเพื่อชดเชยให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นบุริมสิทธิในราคาที่มีส่วนเพิ่ม บางครั้งเรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม” ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของ 
“หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม” ณ วันออกหุ้น ต้องตัดจำหน่ายไปยังกำไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 

16.
กิจการอาจมีการรับซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นโดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิถือเป็นผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้องบันทึกหักจากกำไรสะสมของกิจการ จำนวนดังกล่าวต้องนำมาหักออกในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

17.
กิจการอาจจูงใจให้มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม หรือเงื่อนไขการจ่ายชำระเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือตราสาร มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหรือของสิ่งตอบแทนอื่นที่จ่ายส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกตามเงื่อนไขการแปลงสภาพเดิม ถือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และต้องนำมาหักออกในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

18.
มูลค่าตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายชำระต้องรวม
เข้าไปในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

จำนวนหุ้น

19.
กิจการต้องใช้จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

20.
การใช้จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จำนวนทุนของผู้ถือหุ้นจะแปรผันในระหว่างงวด ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนหุ้นที่มากขึ้นหรือน้อยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด คือจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต้นงวด ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่
ซื้อคืนหรือที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวด คูณด้วยสัดส่วนของเวลา ซึ่งหมายถึง สัดส่วนจำนวนวันซึ่งมีหุ้นดังกล่าวเทียบต่อจำนวนวันทั้งสิ้นในงวดนั้น อนึ่ง ในบางสถานการณ์ กิจการอาจใช้
วิธีประมาณการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอย่างสมเหตุสมผลแทนการคำนวณอย่างละเอียด

21.
โดยส่วนใหญ่กิจการจะนำหุ้นสามัญมารวมคำนวณในจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก นับจากวันที่กิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นนั้น (ซึ่งโดยปกติจะเป็นวันที่ออกจำหน่าย) ตัวอย่างเช่น

21.1 หุ้นสามัญที่ออกโดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสด ต้องนำมารวมคำนวณเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับเงินสด

21.2
หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากผู้ถือหุ้นสมัครใจนำเงินปันผลของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิกลับมาลงทุนใหม่ ต้องนำมารวมคำนวณเมื่อได้นำเงินปันผลมาลงทุนใหม่

21.3 หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการแปลงตราสารหนี้เป็นหุ้นสามัญ ต้องนำมารวมคำนวณนับจากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย

21.4 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของเครื่องมือทางการเงินอื่น ต้องนำมารวมคำนวณนับจากวันที่กิจการหยุดบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย

21.5 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อชำระหนี้สินของกิจการ ต้องนำมารวมคำนวณนับจากวันที่ชำระหนี้

21.6 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่นอกเหนือจากเงินสด 
ต้องนำมารวมคำนวณ ณ วันที่รับรู้การได้มาของสินทรัพย์

21.7 หุ้นสามัญที่ออกเพื่อแลกกับบริการที่กิจการได้รับ ต้องนำมารวมคำนวณ ณ วันที่กิจการได้รับบริการ

วันที่กิจการเริ่มนำหุ้นสามัญมารวมคำนวณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการออกหุ้นนั้นๆ ดังนั้น กิจการต้องนำเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญมาพิจารณาประกอบการคำนวณอย่างเหมาะสม

22.
กิจการต้องนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่โอนสำหรับการรวมธุรกิจมารวมในการคำนวณจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนับจากวันที่ซื้อธุรกิจ เนื่องจากกิจการซึ่งเป็นผู้ซื้อต้องรวมกำไรและขาดทุนของผู้ถูกซื้อในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของตนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจเป็นต้นไป 

23.
กิจการต้องนำหุ้นสามัญที่ต้องออกเมื่อมีการแปลงสภาพตราสารที่บังคับการแปลงสภาพมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่วันที่ในสัญญา

24.
กิจการต้องถือว่าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และนำหุ้นดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่วันที่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น) หุ้นที่ต้องออกตามเงื่อนไขของเวลาไม่ถือเป็นหุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข เนื่องจากข้อกำหนดของเวลาถือว่ามีความแน่นอน แต่หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งกิจการอาจได้รับคืน (เช่น จากการเรียกคืน) ไม่ถือเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และไม่ต้องนำมารวมในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จนกว่าจะถึงวันที่กิจการไม่สามารถเรียกคืนได้อีก

25.
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

26.
กิจการต้องปรับปรุงจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ทุกงวดที่นำเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นสามัญซึ่งไม่ทำให้ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ

27.
กิจการอาจออกหุ้นสามัญเพิ่ม หรือจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นอาจลดลงโดยไม่ทำให้ทรัพยากรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น

27.1
การให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัส  

27.2
การให้โบนัสแฝงอยู่กับการออกหุ้น เช่น โบนัสที่แฝงอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่

27.3
การแตกหุ้น

27.4
การรวมหุ้น

28.
ในการให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกิจการไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเพิ่มเติม ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยที่ทรัพยากรของกิจการไม่เพิ่มขึ้น ให้กิจการปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกสุดที่นำเสนอ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กิจการออกหุ้นโบนัสในสัดส่วนหนึ่งหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ กิจการต้องนำจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลคูณด้วยสาม เพื่อหาจำนวนรวมใหม่ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคูณด้วยสองเพื่อหาจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น

29.
โดยปกติ การรวมหุ้นจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นลดลง โดยที่ทรัพยากรของกิจการ   ไม่ลดลง อย่างไรก็ตาม หากผลกระทบในภาพรวมคือมีการซื้อหุ้นคืนที่มูลค่ายุติธรรม การลดลงของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรของกิจการ ตัวอย่างกรณี
การรวมหุ้นร่วมกับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น จะต้องปรับปรุงด้วยการลดลงของจำนวนหุ้นสามัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เงินปันผลพิเศษดังกล่าว

กำไรต่อหุ้นปรับลด

30.
กิจการต้องคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว (หากได้แสดงไว้)

31.
ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นด้วยผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

32.
วัตถุประสงค์ของการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ เพื่อวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจากผลการดำเนินงานของกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ดังนั้น

32.1 กำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเงินปันผลและดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่รับรู้ในระหว่างงวด เฉพาะส่วนที่เป็นของตราสาร 
ที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด และปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงอื่นของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด และ

32.2 จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม โดยสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

กำไร


33.
ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ (ดูวิธีคำนวณในย่อหน้าที่ 12) ด้วยจำนวนสุทธิจากภาษีเงินได้ของทุกรายการต่อไปนี้

33.1
เงินปันผลหรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด
ซึ่งนำไปหักกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ตามวิธีคำนวณ
ในย่อหน้าที่ 12

33.2
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่กิจการรับรู้ในระหว่างงวด

33.3
การเปลี่ยนแปลงอื่นของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพตราสาร
ที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

34.
ภายหลังจากที่มีการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ รายการตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33.1 - 33.3 จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่อีกด้วย ดังนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ซึ่งคำนวณตามวิธีที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 12 จึงต้องถูกปรับปรุงด้วยรายการตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 33.1 - 33.3 และภาษีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมถึงต้นทุนในการทำรายการ และส่วนลดซึ่งบันทึกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ดูย่อหน้าที่ 9 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

35.
การแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาต่อ
การเปลี่ยนแปลงรายได้หรือค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การลดลงของดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ เป็นผลให้กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้นหรือขาดทุนสำหรับงวดลดลง 
ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนแบ่งกำไรที่ให้พนักงานตามโครงการผลประโยชน์ประเภท
ที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกิจการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในรายได้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

จำนวนหุ้น

36.
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดคือ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่คำนวณตามย่อหน้าที่ 19 และ 26 บวกด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่กิจการต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ กิจการต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวด เว้นแต่จะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญในระหว่างงวดนั้น จึงให้สมมติว่าการแปลงสภาพหุ้นเกิดขึ้น ณ วันที่ออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว

37.
กิจการต้องพิจารณาจำนวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดแยกจากกันในแต่ละงวดที่นำเสนอ หมายความว่า จำนวนตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่รวมอยู่ในงวดตั้งแต่ต้นปีถึงวันสิ้นงวดไม่ใช่จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่ใช้คำนวณในงวดระหว่างกาลแต่ละงวด

38.
ให้กิจการนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญมาถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนของเวลาที่ตราสารดังกล่าวถือโดยผู้ถือหุ้น ให้กิจการนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่มีการยกเลิกหรือหมดอายุในระหว่างงวดมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นปรับลดเฉพาะช่วงเวลาที่ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญนั้นถือโดยผู้ถือหุ้น ดังนั้นตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญซึ่งได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในระหว่างงวด จะนำมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดตั้งแต่ต้นงวดจนถึงวันที่มีการแปลงสภาพ หลังจากที่มีการแปลงสภาพแล้ว กิจการต้องนำจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพมารวมคำนวณเพื่อหาทั้งกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

39.
จำนวนหุ้นสามัญที่กิจการต้องออกในการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแต่ละชนิด หากวิธีแปลงสภาพมีมากกว่า 
1 วิธี กิจการต้องคำนวณหาจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ โดยใช้อัตราการแปลงสภาพหรือราคาตามสิทธิที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ

40.
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าอาจออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้า  ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า หรือเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้า (กิจการที่เสนอรายงาน) หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญเหล่านี้มีผลต่อการปรับลดกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของกิจการที่เสนอรายงาน ให้กิจการที่เสนอรายงานนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นปรับลดด้วย

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

41.
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจะมีผลในการปรับลดกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก็ต่อเมื่อการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญทำให้กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลง หรือทำให้ขาดทุนต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 

42.
กิจการใช้กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่จะถูกปรับปรุงตามย่อหน้าที่ 12 และไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ยกเลิก

43.
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจะเป็นการปรับเพิ่มเมื่อการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น หรือทำให้ขาดทุนต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลง ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดไม่ให้สมมติว่ามีการแปลงสภาพ การใช้สิทธิ หรือการออกตราสารอื่นของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญซึ่งมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่ม

44.
ในการพิจารณาว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น  กิจการต้องพิจารณาตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ออกแต่ละครั้งหรือแต่ละชุดแยกจากกันแทนที่จะนำมาพิจารณารวมกัน  ลำดับของการนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญมารวมในการคำนวณอาจมีผลต่อการปรับลดของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานมีการปรับลดมากที่สุด ให้กิจการนำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ออกแต่ละครั้ง หรือแต่ละชุดมารวมคำนวณตามลำดับ เริ่มตั้งแต่ชุดที่มีผลปรับลดกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด เช่น ให้นำตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดที่มี “กำไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพิ่มขึ้น” ต่ำที่สุด ไปรวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดก่อนหุ้นที่มี “กำไรต่อหุ้นของหุ้นที่เพิ่มขึ้น” สูงกว่า โดยปกติสิทธิเลือกและใบสำคัญแสดงสิทธิจะรวมในการคำนวณเป็นลำดับแรก เนื่องจากไม่กระทบตัวเศษ (ตัวตั้ง) ในการคำนวณ 

สิทธิเลือก ใบสำคัญแสดงสิทธิและรายการเทียบเท่า

45.
ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องสมมติว่าผู้ถือจะใช้สิทธิเลือก และใบสำคัญแสดงสิทธิปรับลดของกิจการ โดยถือเสมือนว่าสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากตราสารเหล่านั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด ส่วนต่างระหว่างจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่กิจการได้ออก กับจำนวนหุ้นสามัญที่กิจการจะต้องออกในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดตามข้อสมมติข้างต้นต้องถือว่าเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมโดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

46.
สิทธิเลือก และใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงเมื่อสิทธิเลือก และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ทำให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดของหุ้นนั้น จำนวนปรับลด คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดของหุ้นสามัญหักด้วยราคาที่ออก ดังนั้น ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ให้ถือเสมือนว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญประกอบด้วยทั้งสองสัญญาต่อไปนี้

46.1 สัญญาที่ทำให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญจำนวนหนึ่งในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด ให้สมมติว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรมและไม่ทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง กิจการจึงไม่นำหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นปรับลด

46.2 สัญญาที่ทำให้กิจการต้องออกหุ้นสามัญที่เหลือโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน การออกหุ้นสามัญดังกล่าวไม่ทำให้กิจการได้รับสิ่งตอบแทน และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ดังนั้น หุ้นที่เพิ่มขึ้นจึงมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลง ให้กิจการนำจำนวนหุ้นสามัญดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นปรับลด

47.
สิทธิเลือก และใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับลดลงต่อเมื่อราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดของหุ้นสามัญสูงกว่าราคาใช้สิทธิของสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (เรียกว่า “เกิดประโยชน์เมื่อใช้สิทธิ”) กิจการไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังกำไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในอดีตเพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นสามัญ

47ก
สำหรับสิทธิซื้อหุ้นและข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ราคาที่ออกตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 46 และราคาใช้สิทธิตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 47 ต้องรวมมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ให้แก่กิจการในอนาคต ภายใต้สิทธิซื้อหุ้นหรือข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์นั้น

48.
สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานที่ระบุเงื่อนไขที่แน่นอนในการใช้สิทธิหรือสามารถระบุเงื่อนไขในการใช้สิทธิได้และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของพนักงานถือเป็นสิทธิเลือกในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนในการใช้สิทธิ สิทธิซื้อหุ้นและหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเหล่านั้นถือว่ามีอยู่ตั้งแต่วันที่ให้สิทธิ สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานถือเป็นหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข เนื่องจากการออกหุ้นยังมีความไม่แน่นอนเพราะต้องขึ้นอยู่กับการบรรลุเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ตราสารแปลงสภาพ

49.
การปรับลดที่เป็นผลมาจากตราสารแปลงสภาพต้องสะท้อนอยู่ในกำไรต่อหุ้นปรับลดตามที่ระบุ
ในย่อหน้าที่ 33 และ 36

50.
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะมีผลให้มีการปรับเพิ่ม หากจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นสูงกว่ากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เงินปันผลต่อหุ้นต้องเป็นเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ประกาศจ่าย หรือสะสมสำหรับงวดบัญชีนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน ตราสารหนี้แปลงสภาพมีผลทำให้มีการปรับเพิ่ม 
เมื่อดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากภาษีและรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของรายได้หรือค่าใช้จ่าย) ต่อหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกว่ากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

51.
การไถ่ถอนหรือการจูงใจให้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่มีอยู่ก่อนซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นเพียงบางส่วน ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องกระจาย
สิ่งตอบแทนส่วนเกินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 17 ไปยังหุ้นที่ถูกไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ ทั้งนี้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าหุ้นบุริมสิทธิที่ยังคงเหลืออยู่ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นมีผลในการปรับลดหรือไม่ กิจการต้องแยกพิจารณาหุ้นที่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพออกจากหุ้นที่ไม่มีการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ

หุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข

52.
เช่นเดียวกับการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กิจการต้องถือว่าหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และรวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดหากเข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (เช่น เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น) โดยถือว่าหุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขได้รวมอยู่ตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวด (หรือหากสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเงื่อนไขได้มีขึ้นหลังจากวันต้นงวด ให้นับตั้งแต่วันที่ในสัญญาดังกล่าว) แต่หากยังไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนหุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะเป็นจำนวนหุ้นที่อาจต้องออกโดยถือเสมือนว่าวันสิ้นงวดนั้นเป็นวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไข ไม่อนุญาตให้กิจการปรับปรุงย้อนหลังหากช่วงเวลาตามเงื่อนไขสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

53.
ในกรณีที่เงื่อนไขในการออกหุ้นกำหนดว่ากิจการต้องมีผลกำไรหรือรักษาระดับของผลกำไรให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากกิจการมีผลกำไรในงวดบัญชีเข้าข่ายเงื่อนไข
ที่กำหนด แต่ยังคงต้องรักษาระดับของผลกำไรนั้นในงวดบัญชีถัดไป การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดให้ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่ออกเพิ่มเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหากมีผลกระทบทำให้เกิดการปรับลด ในกรณีดังกล่าว ให้กิจการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญ
ที่ต้องออก โดยสมมติว่าผลกำไร ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้นเป็นผลกำไรของงวดบัญชีสุดท้ายของระยะเวลาตามเงื่อนไข เนื่องจากผลกำไรอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตจึงไม่ให้รวมหุ้นสามัญ
ที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ได้ 

54.
จำนวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กับราคาตลาดในอนาคตของหุ้นสามัญ 
ในกรณีดังกล่าวหากมีผลกระทบทำให้เกิดการปรับลด ให้กิจการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดโดย
ใช้จำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออก โดยถือเสมือนว่าราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นราคาตลาดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่เกินกว่าสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการใช้ราคาถัวเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตจึงไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามเงื่อนไขเพราะยังไม่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ได้ 

55.
จำนวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กับกำไรในอนาคตและราคาในอนาคตของหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว จำนวนหุ้นสามัญที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทั้งสองประการ ได้แก่ กำไรจนถึงปัจจุบัน และราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่ให้รวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด เว้นแต่จะเข้าข่ายเงื่อนไขทั้งสองประการ

56.
ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากกำไรหรือราคาตลาด (เช่น จำนวนการเปิดร้านค้า หรือสาขาย่อย) กิจการต้องสมมติว่าสถานะต่างๆ 
ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมจนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข และกิจการต้องคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดโดยรวมหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามสถานะที่กิจการเป็นอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

57.
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาที่อาจต้องออกหุ้นตามเงื่อนไข เช่น ตราสารแปลงสภาพที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข) จะรวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้

57.1 ให้กิจการพิจารณาว่าจะมีการออกตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยใช้ข้อกำหนดตามย่อหน้าที่ 52 ถึง 56 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว และ

57.2 หากตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวต้องรวมอยู่ในกำไรต่อหุ้นปรับลด 
ให้กิจการกำหนดผลกระทบในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดโดยใช้ข้อกำหนดในเรื่องสิทธิเลือก และใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามย่อหน้าที่ 45 ถึง 48 เรื่องตราสารแปลงสภาพ ตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 51 เรื่องสัญญาที่อาจจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด ตาม
ย่อหน้าที่ 58 ถึง 61 หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดจะไม่มีการสมมติว่ามีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่คล้ายคลึงกันกับตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ถือตราสารนั้นโดยไม่สมมติว่าเกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่อาจออกตามเงื่อนไข 

สัญญาที่อาจจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด

58.
เมื่อกิจการออกสัญญาที่กิจการมีสิทธิเลือกที่จะจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดก็ได้ กิจการต้องถือเสมือนว่าจะมีการจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญ และกิจการต้องรวมผลของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด หากการออกหุ้นส่งผลให้เกิดการปรับลด

59.
หากกิจการได้แสดงสัญญาดังกล่าวในทางบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือเป็นองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ และองค์ประกอบของหนี้สิน กิจการต้องปรับปรุงตัวตั้ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงของกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างงวดหากจัดประเภทของสัญญาดังกล่าวเป็นตราสารทุนทั้งหมด รายการปรับปรุงจะคล้ายคลึงกับรายการปรับปรุงที่กำหนดในย่อหน้าที่ 33

60.
หากสิทธิเลือกที่จะจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดเป็นของผู้ถือสัญญา กิจการต้องคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด รายการที่มีผลปรับลดมากกว่าระหว่างการจ่ายชำระด้วยเงินสดและการจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญจะถูกใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

61.
ตัวอย่างของสัญญาที่อาจจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่กิจการโดยไม่มีข้อจำกัดในการจ่ายชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญของกิจการ และอีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผู้ออกซึ่งให้ทางเลือกแก่ผู้ถือในการจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด

สิทธิเลือกที่กิจการซื้อมา

62.
สัญญาที่เป็นสิทธิเลือกขายที่กิจการซื้อมา และสิทธิเลือกซื้อที่กิจการซื้อมา (ได้แก่ สิทธิที่ถือโดยกิจการบนหุ้นสามัญของกิจการเอง) จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากการรวมรายการดังกล่าวจะมีผลให้เป็นการปรับเพิ่ม สิทธิเลือกขายจะมีการใช้สิทธิในกรณีที่ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดเท่านั้น และสิทธิเลือกซื้อจะมีการใช้สิทธิในกรณีที่ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดเท่านั้น

สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผู้ออก 

63. 
สัญญาที่กำหนดให้กิจการต้องซื้อคืนหุ้นของกิจการ เช่น สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผู้ออก และสัญญาซื้อล่วงหน้าซึ่งมีผลให้มีการปรับลด ให้กิจการรวมสัญญาดังกล่าวอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด หากสัญญานั้นเกิดประโยชน์เมื่อใช้สิทธิในระหว่างงวด (ราคาใช้สิทธิหรือราคาที่ต้องมีการจ่ายชำระสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด) กิจการต้องคำนวณผลปรับลดที่อาจเกิดขึ้นที่มีต่อกำไรต่อหุ้น ดังนี้

63.1 กิจการต้องถือเสมือนว่าได้มีการออกหุ้นสามัญ (ในราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด) ตั้งแต่ต้นงวดอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้

63.2 กิจการต้องถือเสมือนว่าเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นนั้นได้นำไปใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา (นำไปใช้ซื้อหุ้นสามัญคืน) และ

63.3 หุ้นสามัญส่วนเพิ่ม (ผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นสามัญที่ถือเสมือนว่ามีการออก 
กับจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการปฏิบัติตามสัญญา) ต้องรวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

64.
หากจำนวนหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้หุ้นปันผล การให้หุ้นโบนัส หรือการแตกหุ้น หรือลดลงเนื่องจากการรวมหุ้น กิจการต้องปรับปรุงการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินย้อนหลัง หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กิจการจะอนุมัติให้ออกงบการเงิน กิจการต้องคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินโดยใช้จำนวนหุ้นใหม่ และต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่ากำไรต่อหุ้นเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ กิจการต้องปรับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงบการเงิน
ทุกงวดที่นำเสนอด้วยรายการผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่บันทึกด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลัง

65.
ไม่ให้กิจการปรับกำไรต่อหุ้นปรับลดย้อนหลังสำหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงในงบการเงินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น หรือการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญไปเป็นหุ้นสามัญ  

การแสดงรายการ

66.
กิจการต้องแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ และสำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ โดยแยกตามประเภทของหุ้นสามัญที่มีสิทธิแตกต่างกันในส่วนแบ่งกำไรสำหรับงวด กิจการต้องแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินอย่างเด่นชัดและเท่าเทียมกันทุกงวด

67.
ให้กิจการแสดงกำไรต่อหุ้นทุกงวดที่ได้นำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากมีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงวดใดงวดหนึ่ง กิจการต้องแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในทุกงวดที่นำเสนอด้วยแม้ว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดจะมีจำนวนเท่ากับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก็ตาม หากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดมีจำนวนเท่ากัน กิจการสามารถแสดงกำไรต่อหุ้นทั้งคู่ในบรรทัดเดียวกันของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

67ก. 
หากกิจการนำเสนอส่วนประกอบของกำไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกำไรขาดทุนตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
ให้กิจการแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 66 และ 67 ในงบเฉพาะกำไรขาดทุนดังกล่าว 

68.
กิจการที่มีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ยกเลิก ต้องเปิดเผยจำนวนกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

68ก. 
หากกิจการนำเสนอส่วนประกอบของกำไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกำไรขาดทุนตามที่แสดงไว้ใน
ย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ให้กิจการแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 68 ในงบเฉพาะกำไรขาดทุนดังกล่าวหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

69.
กิจการต้องแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แม้ว่าจำนวนดังกล่าวจะติดลบ (ขาดทุนต่อหุ้น) ก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูล

70.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

70.1
จำนวนที่ใช้เป็นตัวตั้งในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด และการกระทบยอดจำนวนดังกล่าวให้เป็นกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สำหรับงวด การกระทบยอดดังกล่าวจะต้องแยกผลกระทบของตราสารแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น

70.2
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้เป็นตัวหารในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และกำไรต่อหุ้นปรับลด และการกระทบยอดระหว่างกันของจำนวนหุ้นสามัญดังกล่าว การกระทบยอดดังกล่าวจะต้องแยกผลกระทบของตราสารแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น

70.3

ตราสาร (รวมทั้งหุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข) ที่อาจปรับลดกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอนาคต แต่ยังไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากตราสารดังกล่าวทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มในงวดที่นำเสนอรายงาน

70.4

รายละเอียดของรายการหุ้นสามัญ หรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ นอกเหนือจากที่ได้บันทึกตามย่อหน้าที่ 64 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และอาจทำให้จำนวนหุ้นสามัญหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่มีอยู่ 
ณ วันสิ้นงวด เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

71.
ตัวอย่างของรายการตามย่อหน้าที่ 70.4 เช่น

71.1
การออกหุ้นโดยแลกเปลี่ยนกับเงินสด

71.2
การออกหุ้นเพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระหนี้หรือไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

71.3
การไถ่ถอนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

71.4
การแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นหุ้นสามัญ

71.5
การออกสิทธิเลือก ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพ และ

71.6
การบรรลุเงื่อนไขที่ทำให้กิจการต้องออกหุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข 

กิจการไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ากำไรต่อหุ้นด้วยรายการดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทุนที่ใช้เพื่อทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนระหว่างงวด

72.
เครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อให้เกิดตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อาจเป็นตัวกำหนดว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญทำให้เกิดการปรับลดหรือไม่ หากรายการดังกล่าวมีผลทำให้เกิดการปรับลด และเป็นตัวกำหนดผลกระทบ
ที่มีต่อจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น และการปรับปรุงที่เป็นผลสืบเนื่องต่อกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยเงื่อนไขและข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินและสัญญาอื่นดังกล่าว ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))

73.
หากกิจการต้องการเปิดเผยจำนวนเงินต่อหุ้นของรายการอื่นเพิ่มเติมจากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดไว้ กิจการต้องคำนวณจำนวนต่อหุ้นดังกล่าวโดยใช้จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่กำหนดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องเปิดเผยจำนวนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และจำนวนต่อหุ้นปรับลดที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเด่นชัดและเท่าเทียมกัน กิจการต้องระบุเกณฑ์ในการกำหนดตัวตั้ง รวมทั้งระบุว่าจำนวนต่อหุ้นเป็นจำนวนก่อนภาษีหรือหลังภาษี หากส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ใช้ในการคำนวณไม่ใช่รายการที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละบรรทัด กิจการต้องแสดงการกระทบยอดระหว่างส่วนประกอบดังกล่าวที่ใช้กับรายการแต่ละบรรทัดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

73ก. 
ย่อหน้าที่ 73 ให้ถือปฏิบัติกับกิจการที่นำเสนอจำนวนเงินต่อหุ้นของรายการอื่นเพิ่มเติมจากกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด โดยใช้ส่วนประกอบที่รายงานอื่นของงบเฉพาะกำไรขาดทุน (ตามที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน) นอกเหนือจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดไว้

วันถือปฏิบัติ

74.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

74ก. 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน แก้ไขคำศัพท์เฉพาะตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มเติมย่อหน้าที่ 4ก. 67ก. 68ก. และ 
73ก. กิจการต้องถือปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการจะต้องถือปฏิบัติรายการ
แก้ไขเหล่านี้ในรอบระยะเวลานั้นด้วย

การยกเลิกประกาศอื่น

75.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

76.
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แนวทางในการนำมาปฏิบัติ

ภาคผนวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี

กำไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ก1.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม กำไรหรือขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่มาจากกำไรหรือขาดทุนของกิจการที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม หลังจากปรับปรุงด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

การออกสิทธิ

ก2.
การออกหุ้นสามัญ ณ เวลาที่มีการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญมักจะไม่เป็นการให้โบนัสแฝง เนื่องจากโดยปกติ ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจะออกด้วยมูลค่าเต็ม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนในทรัพยากรที่มีอยู่ของกิจการอย่างไรก็ตาม ในการออกสิทธิ บ่อยครั้งที่ราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น ดังนั้น 
ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27.2 การออกสิทธิดังกล่าวจะรวมการให้โบนัสแฝง หากการออกสิทธิเป็นการเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดของทุกงวดก่อนที่จะมีการออกสิทธิ คือจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการออกหุ้นเพิ่ม คูณด้วยอัตราส่วนดังนี้

		มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นทันทีก่อนการใช้สิทธิ



		มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สิทธิ







มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นตามทฤษฏีหลังการใช้สิทธิ คำนวณโดยการบวกราคาตลาดรวมของหุ้นทันทีก่อนการใช้สิทธิด้วยเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ หารด้วยจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นหลังการใช้สิทธิ หากสิทธิดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดแยกต่างหากจากหุ้นของกิจการก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการคำนวณคือ มูลค่า ณ เวลาปิดของวันสุดท้ายที่หุ้นมีการซื้อขายพร้อมกันกับสิทธิ


ตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้

ก3.
เพื่อเป็นการอธิบายวิธีปฏิบัติสำหรับตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้ตามย่อหน้าที่ 42 และ 43 สมมติว่า กิจการมีกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,800 บาท ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,200 บาท และขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,400 บาท และกิจการมีหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 2,000 หุ้น และมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หน่วย กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการเท่ากับ 2.40 บาท ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเท่ากับ 3.60 บาท 
และขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของกิจการเท่ากับ 1.20 บาท สมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 400 หน่วย ไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 หน่วยดังกล่าว ต้องนำมารวมในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลงเป็น 2.00 บาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้ ดังนั้นกิจการต้องรวมตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 400 หน่วยดังกล่าวในการคำนวณจำนวนกำไรต่อหุ้นตัวอื่น แม้ว่าผลของการรวมรายการดังกล่าวทำให้เกิดการปรับเพิ่มของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่นำมาเปรียบเทียบ ซึ่งก็คือ ขาดทุน
ต่อหุ้นลดลง (ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกลดลงเป็น 3 บาทต่อหุ้น และขาดทุนของกิจการเป็น 1 บาทต่อหุ้น)


ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญ

ก4.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ถือเสมือนว่ามีการออกจะคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญในระหว่างงวด ในทางทฤษฎี 
ทุกรายการในตลาดของหุ้นสามัญของกิจการต้องนำมารวมในการกำหนดราคาตลาดถัวเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การถัวเฉลี่ยอย่างง่ายของราคารายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยปกติ
ถือว่าเพียงพอแล้ว

ก5.
โดยทั่วไป ราคาปิดของตลาดถือว่าเพียงพอในการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่ราคาตลาดมีการขึ้นลงในช่วงกว้าง การถัวเฉลี่ยของราคาสูงและราคาต่ำมักจะเป็นตัวแทนของราคาที่เหมาะสมกว่า กิจการต้องถือปฏิบัติวิธีที่ใช้ในการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยอย่างสม่ำเสมอ เว้นแต่ราคาที่คำนวณด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนของราคาอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการที่ใช้ราคาปิดของตลาดในการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาตลาดค่อนข้างมีเสถียรภาพ อาจเปลี่ยนมาคำนวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาสูงและราคาต่ำหากราคาเริ่มมีการผันผวนอย่างมาก และราคาปิดของตลาดไม่สามารถเป็นตัวแทนของราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมอีกต่อไป 


สิทธิเลือก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายการเทียบเท่า

ก6.
สิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารแปลงสภาพจะถูกสมมติให้มีการใช้สิทธิซื้อ
ตราสารแปลงสภาพเมื่อราคาถัวเฉลี่ยของตราสารแปลงสภาพและหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพสูงกว่าราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกและใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ไม่ให้สมมติว่ามีการใช้สิทธิ หากตราสารแปลงสภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ถือโดยบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ไม่ได้ถูกสมมติว่ามีการแปลงสภาพ

ก7.
สิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจอนุญาตหรือกำหนดให้มีการทำคำเสนอซื้อหนี้สินหรือ
ตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกิจการ) โดยการจ่ายชำระราคาใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด สิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีผลกระทบในการปรับลด หาก (1) ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องสำหรับงวดมากกว่าราคาใช้สิทธิ หรือ (2) ราคาขายของตราสารที่มีการทำคำเสนอซื้อต่ำกว่า
ตราสารที่อาจมีการทำคำเสนอซื้อตามข้อตกลงของสิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่วนต่ำมูลค่าที่เกิดขึ้นส่งผลให้ราคาใช้สิทธิที่แท้จริงต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ให้สมมติว่ามีการใช้สิทธิของสิทธิเลือกและใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการทำคำเสนอซื้อหนี้สินหรือตราสารอื่น หากการทำคำเสนอซื้อด้วยเงินสดเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือสิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า และสัญญาอนุญาตให้มีการทำคำเสนอซื้อด้วยเงินสด กิจการต้องสมมติว่ามีการทำคำเสนอซื้อด้วยเงินสด ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติว่ามีการทำคำเสนอซื้อ ต้องบวกกลับเป็นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

ก8.
ให้ใช้วิธีปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันกับหุ้นบุริมสิทธิที่มีข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกัน หรือกับตราสารอื่นที่มีสิทธิเลือกในการแปลงสภาพที่อนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถจ่ายเงินสดเพื่ออัตราการแปลงสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากกว่า

ก9.
เงื่อนไขอ้างอิงของสิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจกำหนดให้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิของตราสารดังกล่าวต้องนำไปไถ่ถอนหนี้สินหรือตราสารอื่นของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของกิจการ) ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด กิจการต้องถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิเลือกและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเงินที่ได้รับต้องนำไปซื้อหนี้สินที่ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหนี้สินแทนที่จะนำไปซื้อหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินของเงินที่ได้รับจากการสมมติว่ามีการใช้สิทธิกับจำนวนเงินที่สมมติว่ามีการซื้อหนี้สิน ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (เช่น สมมติว่ามีการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน) ดอกเบี้ย (สุทธิจากภาษี) ของหนี้สินใดๆ ที่สมมติว่ามีการซื้อคืน ต้องบวกกลับเป็นรายการปรับปรุงในตัวตั้ง 

สิทธิเลือกขายที่กิจการเป็นผู้ออก

ก10.
เพื่อเป็นการอธิบายวิธีปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 63 สมมติว่ากิจการมีสิทธิเลือกขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจำนวน 120 สิทธิ ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 35 บาท ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของกิจการสำหรับงวดคือ 28 บาท ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ให้กิจการสมมติว่ากิจการได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 150 หุ้น ที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น ณ ต้นงวด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันในสิทธิเลือกขายจำนวน 4,200 บาท ผลต่างระหว่างหุ้นสามัญ 150 หุ้นที่ออก และหุ้นสามัญ 120 หุ้นที่ได้รับจากการปฏิบัติตามสิทธิเลือกขาย (หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 30 หุ้น) ต้องนำไปบวกที่ตัวหาร ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

ตราสารของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม


ก11.
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ที่สามารถ
แปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม หรือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 
ผู้ร่วมทุน หรือผู้ลงทุน (กิจการที่เสนอรายงาน) ต้องรวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ดังนี้ 

ก11.1
ตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ที่ทำให้ผู้ถือสามารถได้รับหุ้นสามัญของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ต้องรวมอยู่ในข้อมูลการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม กำไรต่อหุ้นเหล่านั้นต้องรวมอยู่ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของกิจการที่เสนอรายงาน โดยอ้างอิงจากการถือตราสารของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมโดยกิจการที่เสนอรายงาน


ก11. 2
กิจการต้องนำตราสารของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด นอกจากนั้น กิจการต้องนำสิทธิเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
โดยบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานมาพิจารณาในส่วนของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของกิจการที่เสนอรายงานในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดรวม

ก12.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นที่เกิดจากตราสารที่ออกโดยกิจการที่เสนอรายงานซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม 
ให้สมมติว่าตราสารดังกล่าวได้มีการแปลงสภาพ และปรับปรุงตัวตั้ง (กำไรหรือขาดทุนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่) ตามความจำเป็นตามย่อหน้าที่ 33 นอกจากการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว ตัวตั้งต้องถูกปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของกำไรหรือขาดทุนที่ถูกบันทึก
โดยกิจการที่เสนอรายงาน (เช่น รายได้เงินปันผล หรือรายได้ตามวิธีส่วนได้เสีย) อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม 
ซึ่งเป็นผลมาจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ ตัวหารของการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการที่เสนอรายงานไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการสมมติว่ามีการแปลงสภาพ

ตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุนและหุ้นสามัญหลายประเภท

ก13.
ส่วนของเจ้าของสำหรับบางกิจการรวมถึง

ก13.1
ตราสารที่ร่วมรับเงินปันผลกับหุ้นสามัญตามอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น สองต่อหนึ่ง) ซึ่งในหลายกรณีอาจมีการกำหนดขอบเขตสูงสุดในการร่วมรับเงินปันผล (เช่น มากจนถึง
แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ต่อหุ้น)

ก13.1
หุ้นสามัญประเภทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่างไปจากหุ้นสามัญประเภทอื่น 
แต่ไม่มีสิทธิเหนือกว่า

ก14.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ให้สมมติว่ามีการแปลงสภาพของตราสาร
ที่อธิบายในย่อหน้าที่ ก13. ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้หากผลกระทบของการแปลงสภาพทำให้เกิดการปรับลด สำหรับตราสารที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญประเภทใดประเภทหนึ่งได้ กำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดจะต้องถูกปันส่วนให้กับหุ้นและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามสิทธิในเงินปันผลและสิทธิอื่นๆ ในการร่วมรับกำไร
ที่ยังไม่ได้จัดสรร การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดมีรายละเอียดดังนี้

ก14.1
กำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จะถูกปรับปรุง (กำไรลดลงและขาดทุนเพิ่มขึ้น) ด้วยจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดของหุ้นแต่ละประเภท และจำนวนเงินปันผลตามสัญญา (หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีสิทธิร่วม) ที่ต้องจ่ายสำหรับงวด (ตัวอย่างเช่น เงินปันผลสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย) 

ก14.2
กำไรหรือขาดทุนที่เหลือต้องปันส่วนให้แก่หุ้นสามัญและตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุนเพื่อให้แต่ละตราสารได้ร่วมรับกำไรเสมือนหนึ่งว่าได้มีการปันส่วนกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดไปแล้ว จำนวนรวมของกำไรหรือขาดทุนที่ได้ปันส่วนให้แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทถูกกำหนดโดยการรวมจำนวนที่ปันส่วนสำหรับเงินปันผล และจำนวนที่ปันส่วนสำหรับลักษณะการร่วมรับเข้าด้วยกัน

ก14.3
จำนวนกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ปันส่วนให้แก่ตราสารทุนแต่ละประเภทต้องหารด้วย
จำนวนตราสารที่คงเหลืออยู่ที่ได้รับการปันส่วนกำไรเพื่อคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับตราสารนั้น

สำหรับการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ต้องสมมติว่าตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
ได้มีการออกและรวมอยู่ในหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

หุ้นที่มีการจ่ายชำระบางส่วน

ก15.
สำหรับหุ้นสามัญที่ออกแต่ยังจ่ายชำระไม่เต็มมูลค่า ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กิจการต้องนำหุ้นสามัญดังกล่าวมาคำนวณตามสัดส่วนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในระหว่างงวด
เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่า

ก16.
ในกรณีที่หุ้นที่มีการจ่ายชำระบางส่วนไม่ได้รับสิทธิให้มีส่วนร่วมในเงินปันผลระหว่างงวด กิจการต้องถือปฏิบัติกับหุ้นดังกล่าวเหมือนกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือสิทธิเลือกในการคำนวณกำไร
ต่อหุ้นปรับลด ยอดคงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายชำระต้องถือเสมือนว่าเป็นจำนวนเงินที่ใช้ไปในการซื้อหุ้นสามัญ จำนวนของหุ้นที่ต้องนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดคือส่วนต่างระหว่างจำนวนหุ้น
ที่จองแล้วกับจำนวนหุ้นที่สมมติว่ามีการซื้อ


ภาคผนวก ข

การแก้ไขประกาศอื่น

การแก้ไขในภาคผนวกนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการจะต้องถือปฏิบัติรายการแก้ไขเหล่านี้ในรอบระยะเวลานั้นด้วย

ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

ตัวอย่างต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางความเข้าใจเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

ตัวอย่างที่ 1
หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม

ตัวอย่างที่ 2
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ตัวอย่างที่ 3
การออกหุ้นปันผล

ตัวอย่างที่ 4
การออกสิทธิ 

ตัวอย่างที่ 5
ผลกระทบของสิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อกำไรต่อหุ้นปรับลด

ตัวอย่างที่ 5ก
การหาราคาใช้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

ตัวอย่างที่ 6
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตัวอย่างที่ 7
หุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข

ตัวอย่างที่ 8
หุ้นกู้แปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกว่าจะจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด

ตัวอย่างที่ 9
การคำนวณจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : การพิจารณาลำดับของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่นำมาปรับลดกำไรต่อหุ้น

ตัวอย่างที่ 10
ตราสารของบริษัทย่อย : การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

ตัวอย่างที่ 11
ตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุนและหุ้นสามัญหลายประเภท

ตัวอย่างที่ 12
การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด และการเปิดเผยข้อมูลในงบกำไรขาดทุน (ตัวอย่างสรุปความเข้าใจ)

ตัวอย่างที่ 1
หุ้นบุริมสิทธิอัตราเพิ่ม 


อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 12 และ 15

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25x1 บริษัท ช จำกัด ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมประเภทที่ไม่สามารถ
แปลงสภาพและไถ่ถอนคืนได้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลสะสมหุ้นละ 7 บาทต่อปี เริ่มจากปี พ.ศ. 25x4

ณ วันที่ออกหุ้น อัตราผลตอบแทนตลาดของเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิชนิดเดียวกันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี ดังนั้นบริษัทสามารถคาดว่าจะได้รับเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวในราคา 100 บาทต่อหุ้น ถ้าอัตรา
เงินปันผล 7 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราที่นำมาใช้จริงในวันที่ออกหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล บริษัทขายหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวที่ราคา 81.63 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลด 18.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาขายดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท อัตราคิดลดร้อยละ 7 ในระยะเวลา 3 ปี

เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจัดประเภทเป็นส่วนทุน ดังนั้น ส่วนลดของหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันออกหุ้น ต้องตัดจำหน่ายไปยังกำไรสะสมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิในการคำนวณกำไรต่อหุ้น ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เงินปันผลต่อหุ้นบุริมสิทธิดังต่อไปนี้
ต้องหักออกจากกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

		ปี

		มูลค่าตามบัญชี

ของหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 1 มกราคม

(บาท)

		เงินปันผล(ก)

(บาท)

		มูลค่าตามบัญชี

ของหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม(ข)

(บาท)

		เงินปันผลจ่าย

(บาท)



		25x1

		81.63

		5.71

		87.34

		-



		25x2

		87.34

		6.12

		93.46

		-



		25x3

		93.46

		6.54

		100.00

		-



		หลังจากนั้น

		100.00

		7.00

		107.00

		(7.00)





(ก)
ที่อัตราร้อยละ 7

(ข)
ก่อนการจ่ายเงินปันผล

ตัวอย่างที่  2
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 19 ถึง 21

		

		

		จำนวนหุ้นที่ออก

		จำนวนหุ้น

ซื้อคืน (ก)

		จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น



		1 ม.ค. 25x1  

		ยอดคงเหลือต้นปี

		2,000

		300

		1,700



		31 พ.ค. 25x1  

		หุ้นที่ออกใหม่โดยจ่ายชำระเป็นเงินสด

		800

		-

		2,500



		1 ธ.ค. 25x1  

		ซื้อหุ้นกลับคืนโดยจ่ายชำระเป็นเงินสด

		-

		250

		2,250



		31 ธ.ค. 25x1  

		ยอดคงเหลือสิ้นปี

		2,800

		550

		2,250





การคำนวณจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

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

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

(ก)
หุ้นซื้อคืน คือ ตราสารทุนที่ถูกซื้อและถือโดยกิจการผู้ออกตราสารทุนนั้น หรือบริษัทย่อยของกิจการผู้ออกตราสารทุนนั้น

ตัวอย่างที่  3
การให้หุ้นปันผล 

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 26 27.1 และ 28

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สำหรับปี 25X0



180 บาท

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สำหรับปี 25X1



600 บาท

หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 25X1




200 หุ้น

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

 ณ วันที่ 30 ก.ย. 25X1 


200 * 2 = 400 หุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 25X1
                   600     

=   1.00 บาท

                                      (200 + 400)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 25X0
                   180     

=   0.30 บาท

                                      (200 + 400)

เนื่องจากกิจการออกหุ้นปันผลให้โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจึงถือว่าการออกหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนต้นปี 25X0 ซึ่งเป็นงวดแรกที่แสดงในงบการเงิน

ตัวอย่างที่ 4
การออกสิทธิ 

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 26 27.2 และภาคผนวก ก ย่อหน้าที่ ก2

		ปี

		    25X0

		    25X1

		    25X2



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่  

		

1,100 บาท

		

1,500 บาท

		

1,800 บาท



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนวันออกสิทธิ

		500 หุ้น



		การออกสิทธิ

		หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 5 หุ้น (รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100 หุ้น)



		

		ราคาใช้สิทธิ : หุ้นละ 5 บาท



		

		วันที่ออกสิทธิ : 1 มกราคม 25X1



		

		วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ : 1 มีนาคม 25X1



		ราคาตลาดของหุ้นสามัญ 1 หุ้นทันทีก่อนที่จะมี

การใช้สิทธิในวันที่ 1 มีนาคม 25X1

		11 บาท



		วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

		31 ธันวาคม





การคำนวณมูลค่าต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สิทธิ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิ  + สิ่งตอบแทนรวมจากการใช้สิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิ  + จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ

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

500 หุ้น + 100 หุ้น

มูลค่าต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สิทธิ      = 10 บาท

การคำนวณอัตราปรับจำนวนหุ้น   

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นก่อนการใช้สิทธิ



11 บาท        =      1.1

มูลค่าต่อหุ้นตามทฤษฎีหลังการใช้สิทธิ  


10 บาท     

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		

		

		25X0

		25X1

		25X2



		

		

		(บาท)

		(บาท)

		(บาท)



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 25X0 ตามที่รายงานไว้เดิม       

		1,100 บาท

500 หุ้น

		2.20

		

		



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 25X0 ที่ปรับใหม่จากการให้สิทธิ 

		1,100 บาท

(500 หุ้น * 1.1)

		2.00

		

		



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 25X1 ซึ่งรวมผลกระทบจากการให้สิทธิ

		                 1,500 บาท 

(500 หุ้น*1.1*2/12)+(600*10/12)        

		

		2.54

		



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 25X2

		1,800 บาท

600 หุ้น

		

		

		3.00





ตัวอย่างที่ 5  ผลกระทบของสิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อกำไรต่อหุ้นปรับลด 

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 45 ถึง 47

		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สำหรับปี 25X1 

		        1,200,000 บาท



		จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี 25X1 

		            500,000 หุ้น



		ราคาตลาดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นระหว่างปี 25X1 

		                   20 บาท



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่กิจการต้องออกให้ตามสิทธิระหว่างปี 25X1 

		            100,000 หุ้น



		ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นระหว่างปี 25X1

		                   15 บาท





การคำนวณกำไรต่อหุ้น

		 

		จำนวนกำไร



		จำนวนหุ้น

		กำไรต่อหุ้น



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่สำหรับปี 25X1

		1,200,000 บาท

		

		



		จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี 25X1

		

		500,000

		



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		2.40 บาท



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ต้องออกให้ตามสิทธิ

		

		100,000

		



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่สมมติว่าออกที่ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 

(100,000 * 15 บาท)/20 บาท

		(ก)


		(75,000)

		



		กำไรต่อหุ้นปรับลด

		1,200,000 บาท

		525,000

		2.29 บาท





(1) กำไรไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นโดยรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้น (25,000 หุ้น) ที่ถือว่ากิจการต้องออกโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 46.2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)

ตัวอย่างที่ 5ก  การหาราคาใช้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

		จำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับสิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อพนักงาน 

		1,000 



		จำนวนเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อพนักงานซึ่งจะถูกรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิซึ่งพนักงานจะต้องให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิซื้อหุ้น         ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

		1,200 บาท



		ราคาใช้สิทธิที่เป็นเงินสดของสิทธิซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ

		15 บาท





การคำนวณราคาใช้สิทธิที่ปรับปรุงแล้ว

		มูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับจากพนักงานแต่ละคน

		 1,200 บาท



		มูลค่ายุติธรรมของบริการที่จะได้รับจากพนักงานต่อสิทธิเลือก (1,200 บาท / 1,000)

		   1.20 บาท



		ราคาใช้สิทธิของสิทธิซื้อหุ้นทั้งหมด 

(15 บาท + 1.20 บาท)

		16.20 บาท





ตัวอย่างที่ 6  หุ้นกู้แปลงสภาพ


อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 33 34 36 และ 49

		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		1,004

		บาท



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		 1,000

		หุ้น



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		1

		บาท



		หุ้นกู้แปลงสภาพ

		100

		หุ้น



		หุ้นกู้ 10 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 3 หุ้น 

		

		



		ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพ

		10

		บาท



		ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว

		4

		บาท





หมายเหตุ :
ดอกเบี้ยจ่ายรวมถึงการตัดจำหน่ายส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อรับรู้องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินเริ่มแรก (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))


		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

ที่ปรับปรุงแล้ว

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



		จำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพหุ้นกู้

		30



		จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

		         1,000 + 30   =  
1,030   



		กำไรต่อหุ้นปรับลด

		      1,010 บาท    =    
0.98   บาท

                    1,030 หุ้น  





ตัวอย่างที่  7
หุ้นที่อาจต้องออกตามเงื่อนไข   

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 19 24 36 37 41 ถึง 43 และ 52

		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 25X1

		1,000,000 หุ้น (ไม่มีสิทธิเลือก ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตราสารแปลงสภาพที่ถือโดยบุคคล ภายนอกในระหว่างงวด)



		สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เพิ่งผ่านไประบุให้การออกหุ้นสามัญเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้



		

		ออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 5,000 หุ้นต่อทุกๆ ร้านค้าที่เปิดใหม่ในปี 25X1 



		

		ออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 1,000 หุ้นต่อทุกๆ 1,000 บาท ของกำไรรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท



		ร้านค้าที่เปิดใหม่ในระหว่างปี 25X1

		1 แห่ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 25X1



		

		1 แห่ง ในวันที่ 1 กันยายน 25X1



		กำไรรวมจนถึงปัจจุบันที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		1,100,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1



		

		2,300,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 



		

		1,900,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 25X1 (รวมขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 450,000 บาท)



		

		2,900,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 





กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		

		ไตรมาสที่ 1

		ไตรมาสที่ 2

		ไตรมาสที่ 3

		ไตรมาสที่ 4

		ทั้งปี



		ตัวตั้ง (บาท)

		1,100,000

		1,200,000

		(400,000)

		1,000,000

		2,900,000



		ตัวหาร :

		

		

		

		

		



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		1,000,000

		1,000,000

		1,000,000

		1,000,000

		1,000,000



		ร้านค้าที่อาจเกิดขึ้น

		-

		3,333(ก)

		6,667(ข)

		10,000

		5,000(ค)



		กำไรที่อาจเกิดขึ้น (ง)

		-

		-

		-

		-

		-



		จำนวนหุ้นทั้งหมด

		1,000,000

		1,003,333

		1,006,667

		1,010,000

		1,005,000



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

		1.10

		1.20

		(0.40)

		0.99

		2.89





(ก)
5,000 หุ้น * 2/3

(ข)
5,000 หุ้น + (5,000 หุ้น * 1/3)

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


(ง)
กำไรที่อาจเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขที่ระบุไว้จะเกิดขึ้นหรือไม่จนกระทั่งถึงวันสิ้นงวดตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ผลกระทบเป็นจำนวนที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาสำหรับงวดไตรมาสที่ 4 และงวดทั้งปีบัญชี เนื่องจากมีความไม่แน่นอนว่าจะบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดไว้จนถึงวันสุดท้ายของงวด

กำไรต่อหุ้นปรับลด

		

		ไตรมาสที่ 1

		ไตรมาสที่ 2

		ไตรมาสที่ 3

		ไตรมาสที่ 4

		ทั้งปี



		ตัวตั้ง (บาท) 

		1,100,000

		1,200,000

		(400,000)

		1,000,000

		2,900,000



		ตัวหาร :

		

		

		

		

		



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		1,000,000

		1,000,000

		1,000,000

		1,000,000

		1,000,000



		ร้านค้าที่อาจเกิดขึ้น

		-

		5,000

		10,000

		10,000

		10,000



		กำไรที่อาจเกิดขึ้น

		- (ก)

		300,000(ข)

		- (ค)

		900,000(ง)

		900,000(ง)



		จำนวนหุ้นทั้งหมด

		1,000,000

		1,305,000

		1,010,000

		1,910,000

		1,910,000



		กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

		1.10

		0.92

		(0.40)(จ)

		0.52

		1.52





(ก)
กำไรรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 25X1 ไม่เกิน 2,000,000 บาท มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้นำระดับของกำไรที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตมารวมในการหาจำนวนหุ้นที่อาจต้องออก

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


(ค)
กำไรรวมน้อยกว่า 2,000,000 บาท

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

(จ)
เนื่องจากขาดทุนที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 เป็นส่วนของขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก จึงไม่นำกฎเรื่องการปรับเพิ่มมาถือปฏิบัติ ตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้ (นั่นคือกำไรหรือขาดทุนเฉพาะส่วนที่ยังดำเนินงานอยู่ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่) เป็นบวก ดังนั้น ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตามเงื่อนไขได้รวมในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดแล้ว

ตัวอย่างที่ 8
หุ้นกู้แปลงสภาพที่กิจการมีสิทธิเลือกว่าจะจ่ายชำระด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสด 

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 31-33 36 58 และ 59

บริษัทแห่งหนึ่งออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 2,000 หุ้น ณ ต้นปีของปีที่ 1 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 
ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ที่หน้าตั๋ว เท่ากับ 1,000 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ดอกเบี้ยจะจ่ายคืนทุกสิ้นปีด้วยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และหุ้นกู้ 1 หุ้น สามารถ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 250 หุ้น ณ เวลาใดก็ได้ จนถึงวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ บริษัทมีสิทธิเลือกว่าจะชำระเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ด้วยหุ้นสามัญหรือเงินสดก็ได้ 

ณ วันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยตลาดสำหรับหนี้ประเภทเดียวกันที่ไม่มีสิทธิแปลงสภาพอยู่ที่   ร้อยละ 9 ณ วันที่ออก ราคาตลาดของหุ้นสามัญ 1 หุ้นคือ 3 บาท สมมติว่าไม่พิจารณาถึงภาษีเงินได้

		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ของปีที่ 1

		1,000,000

		บาท



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		1,200,000

		หุ้น



		หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือโดยบุคคลภายนอก

		2,000

		หุ้น



		การปันส่วนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้:

		

		



		-
องค์ประกอบของหนี้สิน

		1,848,122

		บาท




		-
องค์ประกอบของทุน

		151,878

		บาท



		

		2,000,000

		บาท





องค์ประกอบของหนี้สินและองค์ประกอบของทุนได้กำหนดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) จำนวนเงินดังกล่าวเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกขององค์ประกอบของหนี้สินและองค์ประกอบของทุน จำนวนเงินที่รับรู้เป็นสิทธิการแปลงสภาพประเภทของทุน ถือเป็นส่วนเพิ่มของทุนของกิจการและไม่ปรับปรุงจำนวนดังกล่าว

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีที่ 1 :


 1,000,000 บาท      =    0.83 บาทต่อหุ้นสามัญ

 1,200,000 หุ้น    

กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีที่ 1 :

ต้องถือเสมือนว่าผู้ออกจะจ่ายชำระสัญญาดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญทั้งหมด ดังนั้นผลกระทบของการปรับลดจึงคำนวณตามย่อหน้าที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

1,000,000 บาท + 166,331 บาท(ก)      =
0.69 บาทต่อหุ้นสามัญ

1,200,000 หุ้น  + 500,000 หุ้น(ข) 


(ก)
กำไรถูกปรับเพิ่มจำนวน 166,331 บาท (1,848,122 บาท * 9%) ซึ่งเป็นผลของหนี้สิน ตามเวลาที่ล่วงเลยไป

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

ตัวอย่างที่ 9 การคำนวณจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : การพิจารณาลำดับของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่นำมาปรับลดกำไรต่อหุ้น


อ้างอิงลำดับแรก (Primary reference) : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 44

อ้างอิงลำดับรอง (Secondary reference) : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 10 12 19 31ถึง 33 36 41 ถึง 47 49 และ 50

กำไร                                                                                              (บาท)

		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่

		16,400,000

		



		หัก เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		(6,400,000)

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		10,000,000

		



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่

		(4,000,000)

		



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		6,000,000

		



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		2,000,000

		



		ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในระหว่างปี

		75.00 

		





ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ

		สิทธิเลือก

		100,000 สิทธิ ซึ่งมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 60 บาท



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		800,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท สะสมเงินปันผล จำนวน 8 บาทต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 2 หุ้น





		หุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

		100,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ทุก 1,000 บาท สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 20 หุ้น ไม่มีการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าที่มีผลกระทบต่อดอกเบี้ยจ่าย



		อัตราภาษี 

		ร้อยละ 40





การเพิ่มขึ้นของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ

		

		

		กำไรที่เพิ่มขึ้น     (บาท)

		จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น

		กำไรต่อจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น(บาท)



		สิทธิเลือก

		

		

		

		



		กำไรที่เพิ่มขึ้น

		

		          -

		

		



		หุ้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งออกโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน  

		100,000              *(75 บาท-60 บาท)          /75 บาท

		

		      20,000

		          -



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		

		

		



		กำไรที่เพิ่มขึ้น

		800,000 บาท *100 * 0.08                    

		     6,400,000

		

		



		หุ้นที่เพิ่มขึ้น

		2 * 800,000

		

		   1,600,000

		        4.00



		หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

		

		

		



		กำไรที่เพิ่มขึ้น

		100,000,000 บาท * 0.05 * (1-0.40)

		     3,000,000

		

		



		หุ้นที่เพิ่มขึ้น

		100,000 * 20

		

		   2,000,000

		         1.50





ดังนั้น ลำดับของเครื่องมือทางการเงินปรับลดเป็นดังนี้ :

1.  สิทธิเลือก

2.  หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

3.  หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

		

		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

(ตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้)

(บาท)

		จำนวนหุ้นสามัญ



		กำไรต่อหุ้น

(บาท)

		



		ตามที่รายงานไว้

		10,000,000

		2,000,000

		5.00

		



		สิทธิเลือก

		-

		20,000

		

		



		

		10,000,000

		2,020,000

		4.95

		ปรับลด



		หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

		3,000,000

		2,000,000

		

		



		

		13,000,000

		4,020,000

		3.23

		ปรับลด



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		6,400,000

		1,600,000

		

		



		

		19,400,000

		5,620,000      

		3.45

		ปรับเพิ่ม





เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นที่ปรับลดได้ปรับกลับเพิ่มขึ้น (จาก 3.23 บาท เป็น 3.45 บาท) แสดงว่าหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นตัวปรับเพิ่มกำไรต่อหุ้น จึงต้องไม่นำมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด ดังนั้น กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องจึงเท่ากับ 3.23 บาท

		

		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(บาท)

		กำไรต่อหุ้นปรับลด

(บาท)



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		5.00

		3.23



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		(2.00)(ก)

		(0.99)(ข)



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		3.00(ค)

		2.24(ง)





(ก)
(4,000,000 บาท) / 2,000,000 = (2.00 บาท)

(ข)
(4,000,000 บาท) / 4,020,000 = (0.99 บาท)

(ค)
6,000,000 บาท / 2,000,000 = 3.00 บาท


(ง)
(6,000,000 บาท + 3,000,000 บาท) / 4,020,000 = 2.24 บาท


ตัวอย่างที่ 10 ตราสารของบริษัทย่อย : การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด
  

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ย่อหน้าที่ 40 และภาคผนวก ก ย่อหน้าที่ ก11 และ ก12 

บริษัทใหญ่ : 

		กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		12,000 บาท (ไม่รวมกำไรของบริษัท
ย่อย และเงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทย่อย)



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		10,000



		ตราสารของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่

		หุ้นสามัญ 800 หุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 30 ใบ

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 300 หุ้น





บริษัทย่อย :


		กำไร

		5,400 บาท



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		1,000 



		ใบสำคัญแสดงสิทธิ

		150 ใบ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยได้



		ราคาใช้สิทธิ

		10 บาท



		ราคาตลาดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

		20 บาท



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		400 หุ้น ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น



		เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		1 บาทต่อหุ้น





ไม่มีการตัดรายการหรือรายการปรับปรุงสำหรับรายการระหว่างกันที่จำเป็น ยกเว้นเงินปันผล การแสดงตัวอย่างนี้ไม่พิจารณาถึงภาษีเงินได้

กำไรต่อหุ้นของบริษัทย่อย
 

		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		5.00 บาท คำนวณจาก

		5,400 บาท (ก)  -  400 บาท (ข)



		

		

		1,000 (ค)



		

		

		



		กำไรต่อหุ้นปรับลด

		3.66 บาท คำนวณจาก

		5,400 บาท (ง)



		

		

		(1,000 + 75 (จ) + 400 (ฉ))





(ก) 
กำไรของบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

(ข)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

(ค)
หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

(ง)
กำไรของบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (5,000 บาท) เพิ่มขึ้น 400 บาท จากเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

(จ)
หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคำนวณจาก [(20 บาท – 10 บาท) / 20 บาท] * 150


(ฉ)
หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่สมมติว่าถือโดยผู้ถือหุ้น จากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ    ซึ่งคำนวณจาก หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 400 หุ้น * อัตราแปลงสภาพซึ่งเท่ากับ 1


กำไรต่อหุ้นสำหรับงบการเงินรวม

		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		1.63 บาท คำนวณจาก

		   12,000 บาท(ก)  +  4,300 บาท(ข)



		

		

		                   10,000(ค)



		

		

		



		กำไรต่อหุ้นปรับลด

		1.61 บาท คำนวณจาก

		12,000 บาท+2,928 บาท(ง)+55 บาท(จ)+1,098 บาท(ฉ)



		

		

		                     10,000





(ก)
กำไรของบริษัทใหญ่ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

(ข)
สัดส่วนในกำไรของบริษัทย่อยที่จะถูกรวมในกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับงบการเงินรวม ซึ่งคำนวณจาก
(800 * 5.00 บาท) + (300 * 1.00 บาท) 

(ค)
หุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

(ง)
สัดส่วนของส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นของบริษัทใหญ่ในกำไรของบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งคำนวณจาก (800 / 1,000) * (1,000 หุ้น * 3.66 บาทต่อหุ้น)

(จ)
สัดส่วนของส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นของบริษัทใหญ่ในกำไรของบริษัทย่อยที่เป็นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคำนวณจาก (30 / 150) * (75 หุ้นที่เพิ่มขึ้น * 3.66 บาทต่อหุ้น)

(ฉ)
สัดส่วนของส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นของบริษัทใหญ่ในกำไรของบริษัทย่อยที่เป็นของหุ้นบุริมสิทธิ   แปลงสภาพ ซึ่งคำนวณจาก (300 / 400) * (400 หุ้นจากการแปลงสภาพ * 3.66 บาทต่อหุ้น)

ตัวอย่างที่ 11
ตราสารที่มีสิทธิร่วมในส่วนทุนและหุ้นสามัญหลายประเภท
 

อ้างอิง : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ภาคผนวก ก ย่อหน้าที่ ก13 และ ก14

		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

		100,000 บาท



		หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		10,000



		หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพไม่ได้ 

		6,000



		เงินปันผลประจำปีชนิดไม่สะสมสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ 
(ก่อนการจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นสามัญ) 

		5.50 บาทต่อหุ้น





หลังจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นสามัญในจำนวน 2.10 บาทต่อหุ้นแล้ว หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิร่วมในเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญเพิ่มอีก ในสัดส่วน 20 : 80 (คือ หลังจากที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในจำนวน 5.50 บาทต่อหุ้น และ 2.10 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ หุ้นบุริมสิทธิยัง
มีสิทธิร่วมในเงินปันผลเพิ่มอีก ในอัตรา 1 ต่อ 4 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับหุ้นสามัญต่อหนึ่งหุ้น)

		เงินปันผลที่จ่ายให้กับหุ้นบุริมสิทธิ

		33,000 บาท

		(5.50 บาทต่อหุ้น)



		เงินปันผลที่จ่ายให้กับหุ้นสามัญ

		21,000 บาท

		(2.10 บาทต่อหุ้น)





กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณได้ดังนี้ :

		

		 (บาท)

		  (บาท)



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		100,000



		หัก
เงินปันผลจ่าย :

		

		



		
หุ้นบุริมสิทธิ

		33,000

		



		
หุ้นสามัญ

		21,000

		



		

		

		(54,000)



		กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

		

		 46,000





		การจัดสรรกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร :



		จำนวนที่จัดสรรต่อหนึ่งหุ้นสามัญ        =  ก  

		



		จำนวนที่จัดสรรต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ     =  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





		จำนวนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน :

		

		



		

		หุ้นบุริมสิทธิ

		หุ้นสามัญ



		กำไรที่จัดสรรแล้ว

		5.50 บาท

		2.10 บาท



		กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

		1.00 บาท

		4.00 บาท



		รวม

		6.50 บาท

		6.10 บาท





ตัวอย่างที่ 12
การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด และการเปิดเผยข้อมูลในงบกำไรขาดทุน (ตัวอย่างสรุปความเข้าใจ)


ตัวอย่างนี้แสดงการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดของปี 25X1 สำหรับไตรมาสและสำหรับปีของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างฝ่ายทุนที่ซับซ้อน ตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้คือกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่ ข้อเท็จจริงอื่นมีดังต่อไปนี้ 

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญ : ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญสำหรับปีปฏิทิน 25x1 มีดังนี้

ไตรมาสที่ 1

49 บาท

ไตรมาสที่ 2

60 บาท

ไตรมาสที่ 3

67 บาท

ไตรมาสที่ 4

67 บาท

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 1 กันยายน 25x1 เท่ากับ 65 บาท 

หุ้นสามัญ : จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ณ ต้นปี 25x1 มีจำนวน 5,000,000 หุ้น และในวันที่ 
1 มีนาคม 25x1 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มอีกจำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งชำระเป็นเงินสด

หุ้นกู้แปลงสภาพ : ในไตรมาสสุดท้ายของปี 25x0 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 จำนวนเงินต้นเท่ากับ 12,000,000 บาท มีอายุ 20 ปี โดยออกจำหน่ายเป็นเงินสดในราคาหุ้นละ 1,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้) ดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 พฤศจิกายน แล 1 พฤษภาคม หุ้นกู้ 1,000 บาท สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 40 หุ้น ในปี 25x0 ไม่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ 
และบริษัทได้เรียกแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดในวันที่ 1 เมษายน 25x1

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ : ในไตรมาสที่ 2 ของปี 25x0 บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจำนวน 800,000 หุ้น เพื่อทำรายการซื้อสินทรัพย์ เงินปันผลสำหรับไตรมาสมีจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น และจ่ายทุกสิ้นไตรมาสสำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 600,000 หุ้นได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25x1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 600,000 หุ้น ในราคา 55 บาทต่อหุ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดถูกใช้สิทธิเมื่อวันที่ 1 กันยายน 25x1 

สิทธิเลือก : ในวันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทได้ออกสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้น ในราคา 75 บาทต่อหุ้น ภายในระยะเวลา 10 ปี ไม่มีการใช้สิทธิเกิดขึ้นในปี 25x1 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ

อัตราภาษีเงินได้ : อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 40 สำหรับปี 25x1

		ปี 25x1

		กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ก)

บาท

		กำไร (ขาดทุน)

ที่เป็นของบริษัทใหญ่

บาท



		ไตรมาสที่ 1

		5,000,000

		5,000,000



		ไตรมาสที่ 2

		6,500,000

		6,500,000



		ไตรมาสที่ 3

		1,000,000

		(1,000,000) (ข)



		ไตรมาสที่ 4

		(700,000)

		(700,000)



		ทั้งปี

		11,800,000

		9,800,000





(ก)
เป็นตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้ (ก่อนปรับปรุงด้วยเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ)

(ข)
บริษัท ก มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 2,000,000 บาท (หลังหักภาษี) ในไตรมาสที่ 3

		ไตรมาสที่ 1 ของปี 25X1



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		        บาท



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทใหญ่

		

		

		      5,000,000



		หัก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		

		

		       (40,000) (ก) 



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		

		     4,960,000





		วันที่

		จำนวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้น

		สัดส่วนของ

เวลา

		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



		1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์

		  5,000,000

		 2/3

		3,333,333



		หุ้นสามัญที่ออกในวันที่ 1 มีนาคม

		     200,000

		

		



		1 มีนาคม – 31 มีนาคม

		   5,200,000

		 1/3

		1,733,333



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		5,066,666



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		 0.98 บาท



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

		

		บาท



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		4,960,000 



		บวก : ผลกระทบต่อกำไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		



		เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ  

		40,000 (ข)

		



		ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพร้อยละ 5 

		90,000 (ค)

		



		ผลกระทบของการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		130,000



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวม

		



		ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		5,090,000



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		5,066,666 



		บวก : หุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		



		ใบสำคัญแสดงสิทธิ

		0 (ง)

		



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ  

		800,000

		



		หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 

		480,000

		



		ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

		

		1,280,000



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับปรุง

		

		6,346,666



		กำไรต่อหุ้นปรับลด

		

		0.80 บาท





(ก)
800,000 หุ้น * 0.05 บาท

(ข)
800,000 หุ้น * 0.05 บาท

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

(ง)
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ถือว่ามีการใช้สิทธิ เนื่องจากมีผลทำให้เป็นการปรับเพิ่มในงวด (55 บาท [ราคาใช้สิทธิ] > 49 บาท [ราคาถัวเฉลี่ย]) 

		ไตรมาสที่ 2 ของปี 25x1



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		         บาท



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่

		6,500,000



		หัก: เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		   (10,000) (ก) 



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		    6,490,000



		วันที่

		จำนวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		สัดส่วนของ

เวลา

		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



		1 เมษายน

		5,200,000

		

		



		การแปลงสภาพหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 

ในวันที่ 1 เมษายน

		480,000

		

		



		1 เมษายน  – 31 พฤษภาคม

		5,680,000

		2/3

		3,786,666



		การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน

		600,000

		

		



		1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน

		6,280,000

		1/3

		2,093,333



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		5,880,000



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		 1.10 บาท



		

		

		

		



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		

		บาท



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		

		 6,490,000



		บวก : ผลกระทบต่อกำไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		

		



		เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ 

		

		10,000 (ข)

		



		ผลกระทบของการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		

		10,000



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวม

		



		ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		

		6,500,000



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		5,880,000



		บวก : หุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		

		



		ใบสำคัญแสดงสิทธิ

		

		50,000 (ค)

		 



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		

		600,000 (ง)

		



		ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

		

		

		650,000



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับปรุง

		

		

		6,530,000



		กำไรต่อหุ้นปรับลด

		

		

		1.00 บาท





(ก)  200,000 หุ้น * 0.05 บาท

(ข)  200,000 หุ้น * 0.05 บาท

(ค)  55 บาท * 600,000 = 33,000,000 บาท; 33,000,000 บาท / 60 บาท = 550,000;  600,000 – 550,000 = 50,000 หุ้น หรือ [(60 บาท – 55 บาท) / 60 บาท] * 600,000 หุ้น = 50,000 หุ้น

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

		ไตรมาสที่ 3 ของปี 25x1





		การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		บาท



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทใหญ่

		1,000,000



		หัก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		(10,000)



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		990,000



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่

		(2,000,000)



		ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		(1,010,000)





		
วันที่

		จำนวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		สัดส่วนของ

เวลา

		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



		1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

		6,280,000

		2/3

		4,186,666



		การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

		

		

		



		ในวันที่ 1 กันยายน

		600,000

		

		



		1 กันยายน – 30 กันยายน

		6,880,000

		1/3

		2,293,333



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		6,480,000



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง  

		  0.15 บาท



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก  

		(0.31) บาท



		ขาดทุน

		

		

		(0.16) บาท



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		

		บาท



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		990,000



		บวก : ผลกระทบต่อกำไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		



		เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ  

		10,000 

		



		ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		

		10,000 



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวมผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		1,000,000



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่

		

		(2,000,000) 



		ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวมผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		(1,000,000)



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		6,480,000



		บวก : หุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีแปลงการสภาพ

		

		



		ใบสำคัญแสดงสิทธิ

		

		61,538 (ก)

		



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		

		200,000

		



		ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

		

		261,538



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับปรุง

		

		

		6,741,538





		กำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 

		0.15 บาท



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 

		(0.30) บาท



		ขาดทุน

		

		

		(0.15) บาท



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

หมายเหตุ : หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ ถูกรวมในการคำนวณจำนวนต่อหุ้นปรับลดสำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกและขาดทุน แม้ว่าจะมีผลในการปรับเพิ่ม ทั้งนี้เนื่องจากตัวเลข
ที่ใช้ในการบ่งชี้ (กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่หลังปรับด้วย
เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ) เป็นบวก (เป็นกำไรไม่ใช่ขาดทุน)



		ไตรมาสที่ 4 ของปี 25x1



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		

		

		             บาท



		ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่

		

		 (700,000)



		บวก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		

		

		(10,000)



		ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		(710,000)



		

		

		





		วันที่

		จำนวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		สัดส่วนของ

เวลา

		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



		1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

		6,880,000

		3/3

		6,880,000



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		6,880,000



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		



		ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		(0.10) บาท



		หมายเหตุ  :  หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ ไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณจำนวนต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้ (ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่หลังปรับด้วยเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ) เป็นลบ (เป็นขาดทุนไม่ใช่กำไร)



		ทั้งปี 25x1



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

		

		

		                     บาท



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของบริษัทใหญ่

		

		     11,800,000



		หัก : เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ

		

		

		(70,000)



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		     11,730,000



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่

		

		(2,000,000)



		กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		

		       9,730,000





		วันที่

		จำนวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

		สัดส่วนของ

เวลา

		จำนวนหุ้นถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



		1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์

		5,000,000

		  2/12

		833,333



		หุ้นสามัญที่ออกในวันที่ 1 มีนาคม

		   200,000

		

		



		1 มีนาคม – 31 มีนาคม

		5,200,000

		  1/12

		433,333



		การแปลงสภาพหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5ในวันที่ 1 เมษายน

		  480,000

		

		



		1 เมษายน – 31 พฤษภาคม

		5,680,000

		  2/12

		946,667



		การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน

		   600,000

		

		



		1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม

		6,280,000

		  3/12

		1,570,000



		การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในวันที่ 1 กันยายน

		   600,000

		

		



		1 กันยายน – 31 ธันวาคม

		   6,880,000

		  4/12

		2,293,333



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		6,076,667



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 

		

		  1.93 บาท



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 

		

		  (0.33 บาท)



		กำไร

		

		

		      1.60 บาท



		การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		

		บาท



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

		11,730,000 



		บวก : ผลกระทบต่อกำไรหากถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		



		เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ  

		 70,000

		



		ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพร้อยละ 5

		 90,000(ก)

		



		ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		

		160,000



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญที่รวมผลกระทบ

จากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		     11,890,000



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เป็นของบริษัทใหญ่

		      (2,000,000)



		กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ที่รวมผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		9,890,000



		

		

		

		



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

		

		

		6,076,667



		บวก : หุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพ

		

		



		ใบสำคัญแสดงสิทธิ

		14,880 (ข)

		



		หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

		450,000 (ค)

		  



		หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5

		120,000 (ง)

		



		ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

		

		584,880



		จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับปรุง

		

		

		6,661,547



		

		

		

		



		กำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 

		

		       1.78 บาท



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 

		

		        (0.30 บาท)



		กำไร

		

		

		       1.48 บาท





(1) (12,000,000 บาท * 5%) / 4 ; หักด้วยภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 40  


(2) [(57.125 บาท* – 55 บาท) / 57.125 บาท] * 600,000 = 22,320 หุ้น ; 22,320 * 8/12  =  4,880 หุ้น    * ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 20X1 ถึงวันที่ 1 กันยายน 25X1   

(3) (800,000 หุ้น * 5/12) + (200,000 หุ้น * 7/12)

(4) 480,000 หุ้น * 3/12


		ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่บริษัท ก จำกัด อาจแสดงข้อมูลกำไรต่อหุ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีข้อสังเกตว่าจำนวนต่อหุ้นสำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ต้องแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



		

		  สำหรับปีสิ้นสุด  25x1

           บาท



		กำไรต่อหุ้นสามัญ 

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

		           1.93    



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

		 (0.33)



		กำไร

		           1.60



		กำไรต่อหุ้นสามัญปรับลด 

		



		กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

		           1.78



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

		(0.30)



		กำไร

		           1.48





ตัวอย่างต่อไปนี้รวมข้อมูลกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสและสำหรับปีของบริษัท ก จำกัด วัตถุประสงค์ของตารางนี้คือเพื่อแสดงว่าผลรวมของกำไรต่อหุ้นของทุกไตรมาสไม่จำเป็นต้องเท่ากับข้อมูลกำไรต่อหุ้นสำหรับปี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ 

		

		ไตรมาส

ที่ 1

บาท

		ไตรมาส

ที่ 2


บาท

		ไตรมาส

ที่ 3

บาท

		ไตรมาส

ที่ 4

บาท

		เต็มปี

บาท



		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

		

		

		

		

		



		กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง

		0.98

		1.10

		 0.15

		(0.10)

		  1.93



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

		-

		-

		(0.31)

		-

		(0.33)



		กำไร (ขาดทุน)

		0.98

		1.10

		(0.16)

		(0.10)

		  1.60





		กำไรต่อหุ้นปรับลด 

		

		

		

		

		



		กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง

		0.80

		1.00

		  0.15

		(0.10)

		  1.78



		ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

		-

		-

		(0.30)

		-

		(0.30)



		กำไร (ขาดทุน)

		0.80

		1.00

		(0.15)

		(0.10)

		  1.48

















 �	ตัวอย่างนี้ไม่ได้แสดงการจัดประเภทองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเป็นหนี้สินและส่วนของเจ้าของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายและส่วนของเจ้าของ ตามข้อกำหนด�ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)


�	เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คิดลดด้วยอัตราร้อยละ 9 - เงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท จ่ายชำระคืนเมื่อครบกำหนด 3 ปี ดอกเบี้ยจ่ายทุกปี ปีละ 120,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี


�	ตัวอย่างนี้ไม่ได้แสดงการจัดประเภทองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเป็นหนี้สินและส่วนของเจ้าของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายและส่วนของเจ้าของ ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)


�	ตัวอย่างนี้ไม่ได้แสดงการจัดประเภทองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเป็นหนี้สินและส่วนของเจ้าของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายและส่วนของเจ้าของตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)


*	ตัวอย่างนี้ไม่ได้แสดงการจัดประเภทองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเป็นหนี้สินและ ส่วนของเจ้าของ หรือการจัดประเภทดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายและส่วนของเจ้าของ ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)


�	ตัวอย่างนี้ไม่ได้แสดงการจัดองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพเป็นหนี้สินและส่วนของเจ้าของ หรือการจัดประเภทของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายและส่วนของเจ้าของ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
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