
บทที่ 6 สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ก าไรต่อหุ้น

วตัถปุระสงค์ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 คอื เพ่ือก าหนดหลกัการค านวณและการแสดงก าไรตอ่หุ้น

ในงบการเงินเพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดเดยีวกนัของกิจการตา่งๆ 

และผลการด าเนินงานส าหรับงวดตา่งๆ ได้ดขีึน้ 

การแสดงรายการก าไรต่อหุ้น

กิจการต้องแสดงก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับงวดในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ และส าหรับก าไรหรือ

ขาดทนุทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ โดยแยกตามประเภทของหุ้นสามญัทีมี่สทิธิแตกตา่งกนั

ตัวอย่างที่ 1  การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดกรณีมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ

กิจการแหง่หนึง่แสดงก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ดงันี ้

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 4,800 บาท

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (7,200) บาท

ขาดทนุทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (2,400) บาท

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 2,000 หุ้น

ตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้น 400 หน่วย

ให้ท า ให้ค านวณก าไรตอ่หุ้นทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุ้น

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 4,800.00      4,800.00      

จ านวนหุ้นสามญั

   หุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 2,000 2,000

   ตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั -                      400

รวมจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 2,000.00      2,400.00      

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่หุ้น 2.40           2.00             

พืน้ฐาน ปรับลด
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การน าเสนอก าไรต่อหุ้น

พืน้ฐาน ปรับลด

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 2.40 2.00

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (3.60) (3.00)

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (1.20) (1.00)

การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด กิจการต้องปรับปรุงก าไรหรือขาดทนุทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 

และจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้นด้วยผลกระทบของตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั

ปรับลดทัง้หมด

ตัวอย่างที่ 2 การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดกรณีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพ

บริษัทน า้เงิน จ ากดั มีก าไรสทุธิทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 2 ล้านบาท ในปี 25x1 โดยมีจ านวนหุ้นสามญัทีอ่อก

จ าหน่ายแล้ว 10 ล้านหุ้น ทัง้นี ้ในเดอืนมกราคม 25x0 บริษัทมีหุ้นกู้ แปลงสภาพ 5% เป็นเงิน 800,000 บาท 

โดยหุ้นกู้ดงักลา่วสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ไม่เทา่กนัในแตล่ะปี อตัราการแปลงสภาพเป็นดงันี ้

800,000.00     

40,000.00       

สมมตวิา่บริษัทเสยีภาษีในอตัรา 30% 12,000.00       

ให้ท า ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด สมมตวิา่ไม่มีการแปลงสภาพระหวา่งปี 28,000.00       

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุ้น

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

ตามรายงาน (ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน) 2,000,000 10,000,000 0.2000         

ถ้าแปลงสภาพหุ้นกู้  (จ านวนทีม่ากทีส่ดุ) 28,000 1,200,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 2,028,000 11,200,000 0.1811         

28,000 = (800,000 x 5% x (1-0.3)) 

25x3 1,120,000

ปีทีแ่ปลงสภาพ จ านวนหุ้นทีแ่ปลงสภาพ

25x1 960,000

25x2 1,200,000

ก าไรต่อหุ้น
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การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดในกรณีใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือสิทธิเลือก

1.กิจการต้องสมมตุวิา่ผู้ ถือจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทีเ่ป็นใบส าคญัแสดงสทิธิ สทิธิทีจ่ะเลอืกซือ้หุ้น

และหุ้นสามญั เทียบเทา่ปรับลดอ่ืนในลกัษณะเดยีวกนัเป็นหุ้นสามญัเม่ือราคาตามสทิธิต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมของ

หุ้นสามญั (EX price < MKT price จะน าไปค านวณ DEPS; ตรงกนัข้ามจะไม่น าไปค านวณ DEPS) 

2.กิจการต้องสมมตุติอ่ไปวา่ กิจการจะน าสิ่งตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รับจากผู้ ถือหุ้นสามญัเทียบเทา่ไปซือ้หุ้นสามญั

จากบคุคลภายนอก (หุ้นสามญัทีอ่อก) คนืมาด้วยมลูคา่ยตุธิรรมเพ่ือน าหุ้นสามญัดงักลา่วมาใช้ในการแปลงหุ้น 

3.หากจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ทีกิ่จการต้องใช้ในการแปลงหุ้นสงูกวา่จ านวนหุ้นสามญัทีกิ่จการซือ้คนืมา กิจการ

จ าเป็นต้องออก หุ้นสามญัเพ่ิมเตมิให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเทียบเทา่ โดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ 

หุ้นสามญัเทียบเทา่จะมีผลในการปรับลดก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานก็ตอ่เม่ือการแปลงหุ้นสามญัเทียบเทา่

ดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัจะท าให้ ก าไรสทุธิตอ่หุ้นของกิจการลดลง ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในทีนี่ ้ต้องเป็นก าไรตอ่หุ้นจากการ

ด าเนินงานตามปกตขิองกิจการเฉพาะสว่นทีย่งัด าเนินการอยู่ 

ตัวอย่างที่ 3 การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดกรณีมีใบส าคญัแสดงสทิธิ

จ านวนหุ้นสามญัทีรั่บช าระแล้วระหวา่งปี 25x1 10 ล้านหุ้น

ราคาเฉลี่ยของหุ้นในปี 25x1 8 บาท

ราคาแปลงสภาพตามสทิธิ 6 บาทตอ่หุ้น จ านวน 2 ล้านหุ้น

ให้ท า ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลด สมมตวิา่ก าไรตามรายงานคอื 3 ล้านบาท 

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุ้น

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

ตามรายงาน 3,000,000 10,000,000 0.3000         

ถ้าผู้ ถือสทิธิมาใช้สทิธิฯ -               500,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 3,000,000 10,500,000 0.2857         

500,000 หุ้น = ( (8 บาท - 6 บาท) x 2 ล้านหุ้น)/8 บาท  
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การปรับงบการเงินงวดก่อน

ในกรณีทีมี่การให้หุ้นปันผล การแตกหุ้นหรือการรวมหุ้นทีมี่ผลท าให้จ านวนหุ้นสามญัหรือหุ้นสามญัเทียบเทา่

ทีถื่อโดยบคุคลภายนอก เพ่ิมขึน้หรือลดลงในระหวา่งงวด กิจการต้องปรับก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้น

ปรับลด ส าหรับทกุงวดทีแ่สดงเปรียบเทียบใหม่

ถ้าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายหลงัจากรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนทีกิ่จการจะออกงบการเงิน 

กิจการต้องปรับก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับทกุงวดทีแ่สดงในงบการเงิน โดยใช้จ านวน

หุ้นสามญัใหม่ 

กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกบัก าไรตอ่หุ้นทีเ่ปลี่ยนไป เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในจ านวนหุ้นสามญั

ทีใ่ช้ในการค านวณ

กิจการต้องปรับก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับทกุงวดทีแ่สดงอยู่ในงบการเงิน ด้วยรายการดงันี ้

1.ผลกระทบจากข้อผิดพลาดทีส่ าคญัและการปรับปรุงซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

ตามทีก่ าหนดไว้ใน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่เร่ืองก าไรหรือขาดทนุสทุธิส าหรับงวด ข้อผิดพลาดทีส่ าคญั 

และการเปลี่ยนแปลงทางบญัชี 

2.ผลกระทบจากการรวมกิจการประเภทการรวมสว่นได้เสยี (ไม่มีแล้ว) 

ตัวอย่างที่ 4 การค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานกรณีมีการแตกหุ้น

บริษัทครามจ ากดั แสดงก าไรสทุธิส าหรับปี 25x2 เทา่กบั 16,000 บาท ซึ่งก่อนแตกหุ้น บริษัทมีหุ้นสามญัจ านวน 

3,300 หุ้น โดยบริษัทแตกหุ้นจาก 1 หุ้นเดมิเป็น 3 หุ้นใหม่ ในวนัที ่31/12/25x2 ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรตอ่หุ้นปี 25x1 

เทา่กบั 3.30 บาท 

ให้ท า 1.ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานส าหรับปี 25x1 และ 25x2 

2.หากบริษัทแตกหุ้นในวนัที ่1/2/25x3 ซึ่งยงัไม่ได้อนมุตังิบการเงินส าหรับปี 25x2 บริษัทจะน าเสนอตวัเลข

ก าไรตอ่หุ้นอยา่งไร

ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุ้น

ก าไรตอ่หุ้น 25x1

ก าไรตอ่หุ้น 25x2

หากบริษัทแตกหุ้นในวนัที ่1/2/25x3 บริษัทจะต้องปรับปรุงตวัเลขก าไรตอ่หุ้นปี 25x1 ทีน่ ามาเปรียบเทียบ

จากเดมิ 3.30 บาท ตอ่หุ้นเป็น 1.10 บาท ตอ่หุ้น เน่ืองจากถือวา่เป็นเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

16,000

ก าไรตอ่หุ้นใหม่

3.3 1/3

ก าไรสทุธิ

ก าไรตอ่หุ้นเดมิ จ านวนหุ้นเดมิ:ใหม่

จ านวนหุ้นใหม่ ก าไรตอ่หุ้น

1.1

1.629,900
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ตัวอย่างที่ 5 การค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานกรณีขายหุ้นเพ่ิมทนุ

บริษัทน า้เงิน แสดงก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสามญัดงันี ้

31/12/25x1 2,100,000

31/12/25x2 3,500,000

โดยจ านวนหุ้นสามญั ณ วนัที ่1/1/25x2 เทา่กบั 800,000 หุ้น ทัง้นี ้บริษัทน า้เงินให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเดมิ 5 หุ้น

ในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 6 บาท ในวนัที ่1/4/25x2 โดยราคาตลาดของหุ้นสามญั ณ วนันัน้เทา่กบั 

10 บาท 

ให้ท า ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน ส าหรับปี 25x1 และ 25x2

ตอบ การออกสทิธิ (share right) ทีร่าคาใช้สทิธิต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้น จะถือวา่มีการให้โบนสัแฝง 

ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นจะต้องปรับสดัสว่นของหุ้นตามตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

มลูคา่ตามทฤษฎีหลงัจากออกหุ้นเพ่ิมทนุ 9.33             บาท

อตัราการปรับมลูคา่ (ราคาก่อนเพ่ิมทนุ/ราคาหลงัเพ่ิมทนุ) 1.07             

จ านวนหุ้นถั่วเฉลี่ยปี 25x1 857,449       (8,000,000/9.33)

จ านวนหุ้นถั่วเฉลี่ยปี 25x2 (857,449*3/12)+(960,000*9/12) 934,286       

ก าไรตอ่หุ้นปี 25x1 (2.1M/857,449) 2.45             บาท

ก าไรตอ่หุ้นปี 25x2 (3,500,000/934,286) 3.75             บาท
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ตัวอย่างที่ 6 การค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลด (ACCA 2003 June)

จากข้อมลูในงบก าไรขาดทนุรวมส าหรับปีสิน้สดุ 31/3/25x3 ของบริษัทแมวลาย จ ากดั เป็นดงันี ้

หน่วย:บาท

ขาย 36,000,000

ต้นทนุขาย (21,000,000)

ก าไรขัน้ต้น 15,000,000

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (6,200,000)

ก าไรจากการด าเนินงาน 8,800,000

สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม 1,500,000

ดอกเบีย้จ่าย (800,000)

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (4,000,000)

ก าไรก่อนภาษี 5,500,000

ภาษีเงินได้ (2,800,000)

ก าไรหลงัหกัภาษี 2,700,000

สว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (115,000)

ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นทีมี่อ านาจควบคมุ 2,585,000

ภาษีทีเ่ก่ียวข้องกบัผลขาดทนุด้อยคา่นัน้ สง่ผลให้ประหยดัภาษีเงินได้เทา่กบั 1 ล้านบาท (ผลกระทบดงักลา่ว

อยู่ในยอดภาษีเงินได้ทีต้่องจ่ายแล้ว) บริษัทแมวลายจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นๆ ละ 0.03 บาทในเดอืนมิถนุายน 

25x2 และประกาศจ่ายปันผลครัง้สดุท้ายของปีในวนัที ่25/3/25x3 หุ้นละ 0.06 บาท โดยบริษัทมีหุ้นทนุดงันี ้

1.หุ้นสามญัจดทะเบียนและรับช าระแล้วในวนัที ่1/4/25x2 จ านวน 3 ล้านบาท 

(ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท) 12,000,000.00    12,000,000     หุ้น

2.หุ้นบริุมสทิธิ 8% จ านวน 1 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นบริุมสทิธิทีไ่ม่มีสทิธิไถ่ถอนคนื

นอกจากนีบ้ริษัทได้ออกตราสารหนีแ้ปลงสภาพจ านวน 2 ล้านบาท ดอกเบีย้ 7% ทีค่รบก าหนดในปี 25x5 

ซึ่งผู้ ถือตราสารหนีด้งักลา่วสามารถไถ่ถอนคนืได้ในราคาตามมลูคา่ในปี 25x5 หรืออาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 40 หุ้น ตอ่มลูคา่ตราสารหนีท้กุๆ 100 บาท โดยอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลของบริษัทเทา่กบั 30% 

บริษัทฯ ยงัได้ให้สทิธิซือ้หุ้นสามญั (share warrant) ให้แก่กรรมการบริษัท (ให้ตัง้แตปี่ 25x1) 

จ านวน 750,000 หุ้น ในปี 25x5 โดยกรรมการไม่ต้องจ่ายเงินคา่หุ้นแตอ่ยา่งใด

บริษัทได้ออกหุ้นระหวา่งงวดบญัชีสิน้สดุ 31/3/25x3 ดงันี ้

206 



1.1/7/25x2 ให้สทิธิซือ้หุ้น 1 หุ้นใหม่ส าหรับทกุๆ 5 หุ้นเดมิ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งราคาตลาดของหุ้น

ก่อนให้สทิธิซือ้หุ้นเทา่กบัหุ้นละ 2.40 บาท ใช้สทิธิแล้ว 1/7/x2

2.1/10/25x2 บริษัทออกหุ้นบริุมสทิธิทีไ่ม่สามารถไถ่ถอนได้จ านวน 1 ล้านบาท โดยให้ปันผลในอตัรา 6% ตอ่ปี 

บริษัทแมวลายมีก าไรตอ่หุ้นส าหรับปีสิน้สดุ 31/3/25x2 เทา่กบั 0.24 บาท 

ให้ท า 1.ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานส าหรับปี สิน้สดุ 31/3/25x3 

2.ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับปี สิน้สดุ 31/3/25x3

ตอบ ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานส าหรับปี สิน้สดุ 31/3/25x3 

ขัน้แรก ค านวณก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

ก าไรของผู้ ถือหุ้น 2,585,000 บาท

หกั เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ บาท

เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ 8% (1 ล้านบาท x 8%) 80,000 บาท

เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ 6% (1 ล้านบาท x 6% x 6/12) 30,000 บาท

รวมเงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ 110,000 บาท

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 2,475,000 บาท

ขัน้ที่ 2 ค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก

ถ้าสิทธิยังไม่มีการใช้ในปี X3

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 2,475,000 12000000 0.20625

ในข้อนี ้ถ้าใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงันัน้จึงต้องค านวณปรับสดัสว่นหุ้นสามญั

จ านวนหุ้นสามญัเดมิ 12,000,000 หุ้น 2.40     

จ านวนหุ้นสามญัจากให้สทิธิ 2,400,000 หุ้น 1.50     

มลูคา่ธุรกิจตามทฤษฎีหลงัจากออกหุ้นเพ่ิมทนุ 2.25 บาท 2.25    

จ านวนหุ้นจากการปรับมลูลคา่ตามทฤษฎี 12,800,000  หุ้น (28,800,000/2.25)

จ านวนหุ้นทีถื่อหลงัเพ่ิมทนุ 14,400,000  หุ้น 

รวม จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 14,000,000  หุ้น (12.8 M *3/12)+(14.4 M *9/12)

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 2,475,000        บาท 

รวม จ านวนหุ้นทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 14,000,000      หุ้น 

ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 0.1768             บาท 
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ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับปี สิน้สดุ 31/3/25x3

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

จ านวนทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 2,475,000 14,000,000 0.1768         

ผลจากการให้สทิธิซือ้หุ้นแก่ผู้บริหาร -               750,000

หุ้นกู้ แปลงสภาพ 2,000,000*7%*(1-0.3) 98,000.00    800,000 2,000,000*100/40

รวม 2,573,000 15,550,000 0.165           

ดงันัน้ ก าไรตอ่หุ้นปรับลดจึงเทา่กบั 0.165 บาท 

ตัวอย่างที่ 7 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (บริุมสทิธิอตัราเพ่ิม ; ดดัแปลงจากภาคผนวก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 25x1 บริษัท ช จ ากดั ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมประเภททีไ่ม่สามารถแปลง

สภาพและไถ่ถอนคนืได้ ซึ่งมีมลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลสะสมหุ้นละ 7 บาทตอ่ปี 

เร่ิมจากปี พ.ศ. 25x4

ณ วนัทีอ่อกหุ้น อตัราผลตอบแทนตลาดของเงินปันผลส าหรับหุ้นบริุมสทิธิชนิดเดยีวกนัเทา่กบัร้อยละ 7ตอ่ปี 

ดงันัน้บริษัทสามารถคาดวา่จะได้รับเงินคา่หุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วในราคา 100 บาทตอ่หุ้น ถ้าอตัราเงินปันผล 7 บาท

ตอ่หุ้น เป็นอตัราทีน่ ามาใช้จริงในวนัทีอ่อกหุ้น

อยา่งไรก็ตาม ในการพิจารณาเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผล บริษัทขายหุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วทีร่าคา 81.63 บาท

ตอ่หุ้น คดิเป็นสว่นลด 18.37 บาทตอ่หุ้น ซึ่งราคาขายดงักลา่วเป็นมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่ทีต่ราไว้ หุ้นละ 100 บาท 

อตัราคดิลดร้อยละ 7 ในระยะเวลา 3 ปี เน่ืองจากหุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วจดัประเภทเป็นสว่นทนุ ดงันัน้ สว่นลดของ

หุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัออกหุ้น ต้องตดัจ าหน่ายไปยงัก าไรสะสมตามวธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง และถือเป็นสว่นหนึง่ของ

เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ ในการค านวณก าไรตอ่หุ้น ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน เงินปันผลตอ่หุ้นบริุมสทิธิ

ดงัตอ่ไปนี ้ต้องหกัออกจากก าไรหรือขาดทนุทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่

 เงินปันผล เงินปันผล

จ่าย 

 25x1 5.71  - 

 25x2 6.11  - 

 25x3 6.54  - 

หลงัจากนัน้ 7 7
 (ก) ที่อตัราร้อยละ 7
 (ข) ก่อนการจ่ายเงินปันผล

BV ของหุ้นบริุมสทิธิ

ณ วนัที ่31/12 

87.34

93.46

81.63 87.34

93.46

100.00

100100

ปี
BV ของหุ้นบริุมสทิธิ

ณ วนัที ่1/1 
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ตัวอย่างที่ 8 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ; ดดัแปลงจากภาคผนวก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33) 

วนัที่ รายการ  จ านวนหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนหุ้นทีถื่อ

ทีอ่อก ซือ้คนื โดยผู้ ถือหุ้น

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

31 พ.ค. 25x1  หุ้นทีอ่อกใหม่โดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 800 - 2,500

1 ธ.ค. 25x1  ซือ้หุ้นกลบัคนืโดยจ่ายช าระเป็นเงินสด  - 250 2,250

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

ตอบ

วนัที่ รายการ จ านวนหุ้น สดัสว่นของปี จ านวนหุ้น

ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

1 ม.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืต้นปี 1,700  5/12 708

31 พ.ค. 25x1  หุ้นทีอ่อกใหม่โดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 2,500  6/12 1,250

1 ธ.ค. 25x1  ซือ้หุ้นกลบัคนืโดยจ่ายช าระเป็นเงินสด 2,250  1/12 188

31 ธ.ค. 25x1  ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,250 2,146

ตัวอย่างที่ 9 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (การให้หุ้นปันผล ; ดดัแปลงจากภาคผนวก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 25X0 180  บาท 

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 25X1 600  บาท 

หุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้นจนถึงวนัที ่30 ก.ย. 25X1 200  หุ้น 

หุ้นปันผลทีอ่อกเม่ือวนัที ่1 ต.ค. 25X1 ในอตัรา 1หุ้นเดมิตอ่ 2 หุ้นปันผล 400  หุ้น 

ตอบ  25x0  25x1 

 ก าไรสทุธิทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 180 600

 จ านวนหุ้นทีใ่ช้เป็นตวัหาร 600 600

 ก าไรตอ่หุ้น 0.300 1.000

เน่ืองจากกิจการออกหุ้นปันผลให้โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจึงถือวา่การออกหุ้นดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนต้นปี25X0 

ซึ่งเป็นงวดแรกทีแ่สดงในงบการเงิน
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ตัวอย่างที่ 10 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (การออกสทิธิ ; ดดัแปลงจากภาคผนวก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ปี 25X0 25X1 25X2

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 1,100 บาท 1,500 บาท 1,800 บาท

หุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้นก่อนวนัออกสทิธิ 500 หุ้น การออกสทิธิ หุ้นสามญัใหม่ 1 หุ้น 

ตอ่หุ้นสามญัเดมิทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้น 5 หุ้น (รวมเป็น

หุ้นสามญัใหม่จ านวน 100 หุ้น) 

ราคาใช้สทิธิ: หุ้นละ 5 บาท

วนัทีอ่อกสทิธิ : 1 มกราคม 25X0

วนัสิน้สดุการใช้สทิธิ: 1 มีนาคม 25X1

ราคาตลาดของหุ้นสามญั 1 หุ้นทนัทีก่อนทีจ่ะมีการใช้สทิธิในวนัที ่

1 มีนาคม 25X1 11 บาท

วนัสิน้รอบฯ 31-ธ.ค.25x2

ตอบ การค านวณมลูคา่ตอ่หุ้นตามทฤษฎีหลงัการใช้สทิธิ

จ านวนหุ้นสามญัเดมิ 500 หุ้น

จ านวนหุ้นสามญัจากให้สทิธิ 100 หุ้น

มลูคา่ธุรกิจตามทฤษฎีหลงัจากออกหุ้นเพ่ิมทนุ 10 บาท

จ านวนหุ้นหลงัจากเพ่ิมทนุ 600  หุ้น 

มลูคา่หุ้นตามทฤษฎีหลงัจากออกหุ้นเพ่ิมทนุ 10  บาท 

จ านวนหุ้นตามทฤษฎี 550                 หุ้น

การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี 25X0 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 1,100           500 2.20

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี25X0 

ทีป่รับใหม่จากการให้สทิธิ 1,100           550 2.00
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การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี 25X1 ซึ่งรวมผลกระทบจากการให้สทิธิ

จ านวนหุ้นทีถื่อโดยคนนอกก่อนเพ่ิมทนุหลงัปรับสดัสว่น 92  หุ้น (550*2/12)

จ านวนหุ้นทีถื่อโดยคนนอกหลงัเพ่ิมทนุ 500  หุ้น (600*10/12)

รวม จ านวนหุ้นทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 592  หุ้น 

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 1,500  บาท 

รวม จ านวนหุ้นทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 592  หุ้น 

ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 2.54  บาท 

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี 25X2 1,800           600 3.00

ตัวอย่างที่ 11 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (ผลกระทบของสทิธิซือ้หุ้นสามญัตอ่ก าไรตอ่หุ้นปรับลด ; ดดัแปลงจากภาคผนวก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33) 

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ส าหรับ ปี 25X1 1,200,000 บาท

จ านวนหุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วง น า้หนกัระหวา่งปี 25X1 500,000 หุ้น

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยตอ่หุ้นระหวา่งปี 25X1 20 บาท

จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัทีกิ่จการต้องออกให้ ตามสทิธิระหวา่งปี 25X1 100,000 หุ้น

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นระหวา่งปี 25X1 15 บาท

ตอบ

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

ตามรายงาน 1,200,000 500,000 2.40             

ถ้าผู้ ถือสทิธิมาใช้สทิธิฯ -               25,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 1,200,000 525,000 2.29             

 (100,000 หุ้น x (20 - 15) / 20) 
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ตัวอย่างที่ 12 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (การหาราคาใช้สทิธิของสทิธิซือ้หุ้นของพนกังาน ; ดดัแปลงจากภาคผนวก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33) 

จ านวนสทิธิซือ้หุ้นทีย่งัไม่ได้รับสทิธิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตอ่พนกังาน 1,000 สทิธิ

จ านวนเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตอ่พนกังานซึ่งจะถกูรับรู้ตลอดช่วง

เวลาทีเ่หลอืของระยะเวลาให้ได้รับสทิธิซึ่งพนกังานจะต้องให้บริการ

เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขทีจ่ะได้รับสทิธิซือ้หุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,200 บาท

ราคาใช้สทิธิทีเ่ป็นเงินสดของสทิธิซือ้หุ้นทีย่งัไม่ได้รับสทิธิ 15 บาท

ตอบ  การค านวณราคาใช้สทิธิทีป่รับปรุงแล้ว

มลูคา่ยตุธิรรมของบริการทีจ่ะได้รับจากพนกังานแตล่ะคน 1,200 บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของบริการทีจ่ะได้รับจากพนกังานตอ่สทิธิเลอืก (1,200 บาท/1,000) 1.2 บาท

ราคาใช้สทิธิของสทิธิซือ้หุ้นทัง้หมด (15 บาท + 1.20 บาท) 16.20           บาท

ตัวอย่างที่ 13 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (หุ้นกู้ แปลงสภาพ ; ดดัแปลงจากภาคผนวกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 1,004 บาท

หุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้น 1,000 หุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.004 บาท

หุ้นกู้ แปลงสภาพ 100 หุ้น

หุ้นกู้  10 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 3 หุ้น

ดอกเบีย้จ่ายส าหรับปีปัจจบุนัทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์ประกอบทีเ่ป็นหนีส้นิของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 10 บาท

ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัดอกเบีย้จ่ายดงักลา่ว 4 บาท

ตอบ

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

 จ านวนตามรายงาน 1,004 1,000 1.004           

 ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้น 6                  30

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 1,010 1,030 0.98             
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ตัวอย่างที่ 14 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (หุ้นกู้ แปลงสภาพทีกิ่จการมีสทิธิเลอืกวา่จะจ่ายช าระด้วยหุ้นสามญัหรือเงินสด

; ดดัแปลงจากภาคผนวกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)  

บริษัทแหง่หนึง่ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพจ านวน 2,000 หุ้น ณ ต้นปีของปีที ่1 หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี ซึ่งบริษัท

ได้ออกหุ้นกู้ ด้วยมลูคา่ทีต่ราไว้ทีห่น้าตัว๋ เทา่กบั 1,000 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,000,000 บาท ดอกเบีย้จะ

จ่ายคนืทกุสิน้ปีด้วยอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี และหุ้นกู้  1 หุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 250 หุ้น ณ เวลาใด

ก็ได้ จนถึงวนัครบก าหนดอายหุุ้นกู้  บริษัทมีสทิธิเลอืกวา่จะช าระเงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพนีด้้วยหุ้นสามญัหรือ

เงินสดก็ได้ ณ วนัทีอ่อกหุ้นกู้ดงักลา่ว อตัราดอกเบีย้ตลาดส าหรับหนีป้ระเภทเดยีวกนัทีไ่ม่มีสทิธิแปลงสภาพอยู่ที่

ร้อยละ 9 ณ วนัทีอ่อก ราคาตลาดของหุ้นสามญั 1 หุ้นคอื 3 บาท สมมตวิา่ไม่พิจารณาถึงภาษีเงินได้

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ของปีที ่1 1,000,000 บาท

หุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้น 1,200,000 หุ้น

หุ้นกู้ แปลงสภาพทีถื่อโดยบคุคลภายนอก 2,000 หุ้น

การปันสว่นเงินทีไ่ด้รับจากการออกหุ้นกู้:  

-องค์ประกอบของหนีส้ิน (PV ของหุ้นกู้  2ล้าน 6% แต ่effective rate 9%) 1,848,122 บาท

-องค์ประกอบของทนุ 151,878 บาท

รวม 2,000,000 บาท

ประเภท ชนิด

เงินงวด ดอกเบีย้

เงินก้อน เงินต้น

PV ของกระแสเงินสด (มลูคา่ยตุธิรรมขององค์ประกอบทีเ่ป็นหนี)้ 

ต้องถือเสมือนวา่ผู้ออกจะจ่ายช าระสญัญาดงักลา่วด้วยการออกหุ้นสามญัทัง้หมด ดงันัน้ผลกระทบของ

การปรับลดจึงค านวณดงันี ้

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

 จ านวนตามรายงาน 1,000,000 1,200,000 0.83             

 ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้น 166,331       500,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 1,166,331 1,700,000 0.69             

 (ก) ก าไรถกูปรับเพ่ิมจ านวน 166,331 บาท (1,848,122 บาท * 9%) ซึ่งเป็นผลของหนีส้นิ ตามเวลาที่ลว่งเลยไป

 (ข) หุ้นสามญั 500,000 หุ้น = หุ้นสามญั 250 หุ้น * หุ้นกู้ แปลงสภาพ 2,000 หุ้น

 กระแสเงินสด  PV factor  PV 

120,000 2.5313 303,755

2,000,000 0.7722 1,544,367

1,848,122
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ตัวอย่างที่ 15 โจทย์ก าไรตอ่หุ้น (การค านวณจ านวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั : การพิจารณาล าดบัของตราสารทีอ่าจ

เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัทีน่ ามาปรับลดก าไรตอ่หุ้น ; ดดัแปลงจากภาคผนวกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33)  

ก าไร  บาท

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 16,400,000

หกั เงินปันผลของหุ้นบริุมสทิธิ (6,400,000)

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 10,000,000

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (4,000,000)

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 6,000,000

หุ้นสามญัทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้น 2,000,000

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุ้นสามญั 1 หุ้น ในระหวา่งปี 75

ตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั

1.สทิธิเลอืก 100,000 สทิธิ ซึ่งมีราคาใช้สทิธิเทา่กบั 60 บาท 6,000,000.00  80,000.00    

2.หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ 800,000 หุ้น มีมลูคา่ทีต่ราไว้100 บาท สะสมเงินปันผล จ านวน 8 บาทตอ่หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิแตล่ะหุ้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 2 หุ้น

3.หุ้นกู้ แปลงสภาพอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 จ านวน 100,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ทกุ 1,000 บาท สามารถ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 20 หุ้น ไม่มีการตดัจ าหน่ายสว่นเกินหรือสว่นลดมลูคา่ทีมี่ผลกระทบตอ่ดอกเบีย้จ่าย

4.อตัราภาษี ร้อยละ 40

ตอบ ขัน้ที่ 1 เลือกล าดับในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

กิจการต้องพิจารณาตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัทีอ่อกแตล่ะครั้งหรือแตล่ะชดุแยกจากกนัน้แทนทีจ่ะน า

มาพิจารณารวมกนั ล าดบัของการน าตราสารทีอ่าจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัมารวมในการค านวณอาจมีผลตอ่การปรับลด

ของก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้เพ่ือให้ก าไรตอ่หุ้นขั้นพืน้ฐานมีการปรับลดมากทีส่ดุ ให้กิจการน าตราสารทีอ่าจ

เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัทีอ่อกแตล่ะครัง้ หรือแตล่ะชดุมารวมค านวณตามล าดบั เร่ิมตัง้แตช่ดุทีมี่ผลปรับลดก าไรตอ่หุ้น

ขั้นพืน้ฐานมากทีส่ดุไปจนถึงน้อยทีส่ดุ

ก าไรทีเ่พ่ิมขึน้ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

1. สทิธิเลอืก 100,000 x (75-60) /75 -               20,000            -               

2. หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ 6,400,000    1,600,000       4.00             

3. หุ้นกู้ แปลงสภาพ 3,000,000    2,000,000       1.50             
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ดงันัน้ ล าดบัของเคร่ืองมือทางการเงินปรับลดเป็นดงันี ้:1) สทิธิเลอืก 2) หุ้นกู้ แปลงสภาพทีมี่อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 5  และ 3) หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

จ านวนตามรายงาน 10,000,000 2,000,000 5.00             

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น -               20,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 10,000,000 2,020,000 4.95             ปรับลด

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้น 3,000,000    2,000,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิและหุ้นกู้) 13,000,000 4,020,000 3.23             ปรับลด

ผลกระทบจากหุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ 6,400,000    1,600,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 19,400,000 5,620,000 3.45             ปรับเพ่ิม

เน่ืองจากหุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพมีผลท าให้ก าไรตอ่หุ้นทีป่รับลดได้ปรับกลบัเพ่ิมขึน้ (จาก 3.23 บาท เป็น 

3.45 บาท) แสดงวา่หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพเป็นตวัปรับเพ่ิมก าไรตอ่หุ้น จึงต้องไม่น ามารวมค านวณก าไรตอ่หุ้น

ปรับลด ดงันัน้ ก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองจึงเทา่กบั 3.23 บาท และต้องน าเสนอ

ตวัเลขก าไรตอ่หุ้นดงันี ้

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีเ่ป็นของ

ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 5.00                3.23

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิทีเ่ป็นของ

ผู้ ถือหุ้นสามญัของ บริษัทใหญ่ (-4M/2M) (2.00) (0.995) (-4M/4.02M)

ก าไรทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 3.00                2.24             
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ตัวอย่างโจทย์ ครัง้ที่ 3/2543

บริษัท A จ ากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตัง้แตปี่ 2539 และมีทนุจดทะเบียน

เป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท น าออกจ าหน่ายแก่ผู้ ถือหุ้นภายนอกทัง้หมด 

เม่ือ 1 มกราคม 2542 บริษัท A จ ากดั ซือ้เงินลงทนุในหุ้นสามญับริษัท B จ ากดั ร้อยละ 18 ของหุ้นทนุทีอ่อกจ าหน่าย 

บริษัท A จ ากดั มีตวัแทนเป็นกรรมการและมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัท B จ ากดั 

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม ของบริษัททัง้สองมีดงันี ้

บาท

2543 2542

บริษัท A จ ากดั (บนัทกึเงินลงทนุในบริษัท B ด้วยวธีิราคาทนุ) 15,000,000 0

บริษัท B จ ากดั 20,000,000 10,000,000

สมมตวิา่มลูคา่ยตุธิรรมถวัเฉลี่ยตอ่หุ้นสามญัของบริษัท A จ ากดั ในปี 2543 เทา่กบั 30 บาทตอ่หุ้น 

และ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2543 บริษัท A จ ากดั มีหุ้นสามญัเทียบเทา่ทัง้หมดดงันี ้

1.สทิธิทีจ่ะเลอืกซือ้หุ้นสามญั 240,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท ภายในปี 2545

2.หุ้นกู้ แปลงสภาพ-อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี จ านวน 100,000,000 บาท โดยทีหุ่้นกู้ทกุ 1,000 บาท 

สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 40 หุ้น ในการออกหุ้นกู้ครัง้นีข้ายด้วยราคาทีเ่ทา่มลูคา่ตามหน้าตราสาร 

ให้ท า 1.ท ารายการปรับปรุงผลกระทบตอ่งบการเงินประจ าปี 2543 ของบริษัท A จ ากดั (ถ้ามี) 

2.ค านวณหาก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2543 

ของบริษัท A จ ากดั 

ตอบ การที ่A สามารถสง่กรรมการเข้าไปบริหารบริษัท B ได้ถือวา่ A มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่ B ดงันัน้ A 

จึงต้องบนัทกึเงินลงทนุในบริษัท B โดยใช้วธีิสว่นได้เสยี ซึ่งเม่ือ A บนัทกึบญัชีเงินลงทนุเป็นแบบราคาทนุ 

(cost method) จึงต้องบนัทกึรายการปรับปรุงดงันี ้(โจทย์ข้อนีไ้ม่ได้ระบวุา่ B จ่ายปันผลหรือไม่จึงสมมตวิา่ไม่ได้จ่าย) 

31-ธ.ค.-43

เงินลงทนุ (30 ล้าน x 18%) 5,400,000

ก าไรสะสม (10 ล้านX 18%)  (ปี 2542) 1,800,000

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (20ล้านx 18%) ปี 2543 3,600,000

บนัทกึปรับปรุงการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมจากวธีิราคาทนุเป็นวธีิสว่นได้เสยี
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การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

จ านวนตามรายงานก่อนปรับปรุง 15,000,000 1,000,000 15.00           

ปรับปรุงเงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,600,000    -                  

จ านวนตามรายงานก่อนปรับปรุง 18,600,000 1,000,000 18.60           

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น -               40,000 (1)

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 18,600,000 1,040,000 17.88           ปรับลด

ผลกระทบจากการออกหุ้นแปลงสภาพชนิด 6% 4,200,000    4,000,000 (3)

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 22,800,000 5,040,000 4.52             ปรับลด

(1) เปรียบเสมือนจ านวนหุ้นสามญัที่ต้องออกให้เพ่ิมแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเทยีบเทา่ โดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 

(โปรดอ่าน ม.บช.38.30 ประกอบ) ค านวณโดย : (30 - 25) บาท x 240,000 หุ้น / 30 บาท = 40,000 หุ้น

(2) คอืจ านวนดอกเบีย้จ่ายสทุธิจากภาษีที่กิจการจะประหยดัได้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สทิธิแปลงสภาพตัง้แตต้่นปี

(โปรดอ่าน ม.บช.38.24 ประกอบ) ค านวณโดย : 100 ล้านบาท x 6% x (1-0.3) = 4,200,000 บาท

(3) คอืจ านวนหุ้นสามญัทเีพ่ิมขึน้ ถ้าผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ค านวณโดย : 100 ล้านบาท / 1,000 บาท 

x 40 หุ้น = 4,000,000 บาท

ตัวอย่างโจทย์ ครัง้ที่ 2/2548

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูของบริษัทแหง่หนึง่ส าหรับปี 2547

1.ก าไรสทุธิส าหรับปี 2547 เทา่กบั 16,500,000 บาท

2.จ านวนหุ้นสามญัทีถื่อโดยบคุคลภายนอก 15,000,000 หุ้น

3.วนัที ่2 ม.ค. 2547 บริษัทออกใบมอบสทิธิการซือ้หุ้นสามญั 4,000,000 หุ้น โดยมีราคาใช้สทิธิหุ้นละ 

11.25 บาท ในปี 2547 หุ้นสามญัมีมลูคา่ยตุธิรรมถวัเฉลี่ยหุ้นละ 18 บาท

4.วนัที ่2 ม.ค. 2547 บริษัทจ าหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพชนิด 10% ในราคาตามมลูคา่ 70,000,000 บาท 

โดยหุ้นกู้มลูคา่ 1,000 บาท แปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 50 หุ้น

5.อตัราภาษีเงินได้ 30%

ให้ท า 1.ค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ณ วนัสิน้ปี 2547

2.ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด ณ วนัสิน้ปี 2547 

(2)
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ตอบ การค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน และก าไรตอ่หุ้นปรับลด

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 16,500,000 15,000,000 1.10             

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น -               1,500,000 (1)

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 16,500,000 16,500,000 1.00             ปรับลด

ผลกระทบจากการออกหุ้นแปลงสภาพชนิด 10% 4,900,000    3,500,000 (3)

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 21,400,000 20,000,000 1.07             ปรับเพ่ิม

(1) เปรียบเสมือนจ านวนหุ้นสามญัที่ต้องออกให้เพ่ิมแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเทยีบเทา่ โดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 

(โปรดอ่าน ม.บช.38.30 ประกอบ) ค านวณโดย : (18 - 11.25) บาท x 4,000,000 หุ้น / 18 บาท = 1,500,000 หุ้น

(2) คอืจ านวนดอกเบีย้จ่ายสทุธิจากภาษีที่กิจการจะประหยดัได้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สทิธิแปลงสภาพตัง้แตต้่นปี

(โปรดอ่าน ม.บช.38.24 ประกอบ) ค านวณโดย : 70 ล้านบาท x 10% x (1-0.3) = 4,900,000 บาท

(3) คอืจ านวนหุ้นสามญัทเีพ่ิมขึน้ ถ้าผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ค านวณโดย : 70 ล้านบาท / 1,000 บาท 

x 50 หุ้น = 3,500,000 บาท

ดงันัน้ ก าไรตอ่หุ้นปรับลดของบริษัทจึงเทา่กบั 1.00 บาท / หุ้น ทัง้นี ้เป็นเพราะหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ถือเป็น

หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลด เน่ืองจากท าให้ก าไรตอ่หุ้นปรับเพ่ิมขึน้เม่ือน ามารวมค านวณ

(2)

                   =       (      )                                                                             
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ตัวอย่างโจทย์ ครัง้ที่ 1/2558

ตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงินปี 31 ธันวาคม 25x1 ของบริษัทเจอร่ี จ ากดั

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

หน่วย : บาท

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ตัว๋เงินจ่าย 9% 1,000,000

หุ้นกู้  5% แปลงสภาพ (20,000 หุ้น @ 100) 2,000,000

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 3,000,000

สว่นของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพชนิดสะสม (10,000 หุ้น@ 100บาท) 1,000,000

หุ้นสามญั 25,000 หุ้น @100 บาท) 2,500,000

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,000,000

ก าไรสะสม 5,000,000

รวมสว่นของเจ้าของ 9,500,000

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

1.ก าไรสทุธิของปี 25x2 จ านวน 120,000 บาท ราคาตลาดถวัเฉลี่ยปี 25x2 ราคา 25 บาทตอ่หุ้น

2.หุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสม จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท โดยหุ้นบริุมสทิธิ 2 หุ้น แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

ได้ 1 หุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 25x2 ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิแปลงสภาพคร่ึงหนึง่ 5000 2500

3.หุ้นกู้  ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท แปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น

4.สทิธิแปลงสภาพ 6,000 สทิธิ ราคาใช้สทิธิ 20 บาท 120000 4,800.00      

5.อตัราภาษี 30% 

ให้ท า 1.แสดงผลการค านวณปรับลดก าไรตอ่หุ้นของหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  สทิธิแปลงสภาพ

2.แสดงการค านวณก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน และก าไรปรับลด

บริษัทเจอร่ี จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงินบางส่วน

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
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ตอบ การค านวณปรับลดก าไรตอ่หุ้นของหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  สทิธิแปลงสภาพ

ขัน้ที่ 1 เลือกล าดับในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

ก าไรทีเ่พ่ิมขึน้ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

1. สทิธิเลอืก -               1,200              -               

2. หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ 10,000         2,500              4.00             

3. หุ้นกู้ แปลงสภาพ 70,000         20,000            3.50             

ดงันัน้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้น ล าดบัในการค านวณจะเป็นดงันี ้

1 สทิธิแปลงสภาพ

2 หุ้นกู้ แปลงสภาพ

3 หุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

จ านวนตามรายงาน 110,000 27,500 4.00             (120,000-10,000(ปันผลหุ้นบริุมสทิธ์ิ))

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น -               1,200

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 110,000 28,700 3.83             ปรับลด

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 70,000         20,000

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิและหุ้นกู้) 180,000 48,700 3.70             ปรับลด

ผลกระทบจากหุ้นบริุมสทิธิแปลงสภาพ 10,000         2,500

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 190,000 51,200 3.71             ปรับเพ่ิม

สรุป ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานเทา่กบั 4.00 บาท สว่นก าไรตอ่หุ้นปรับลดเทา่กบั 3.70 บาท

ตัวอย่างโจทย์ ครัง้ที่ 1/2554

31/12/25x1 31/12/25x0

ก าไรสทุธิส าหรับปีของกิจการ 6,300,000 9,000,000

จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกและขายแล้ว 2,000,000 2,000,000

สทิธิเลอืก 100,000 100,000

อตัราภาษีเทา่กบั 30%
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ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

1.สทิธิเลอืกซือ้จ านวน 100,000 หุ้น ในแตล่ะสทิธิสามารถแลกซือ้หุ้นสามญัได้ในราคาหุ้นละ 8 บาท 

โดยสามารถใช้สทิธิได้ในปี 25x2 และ 25x3

2.ในวนัที ่1/1/25x1 บริษัทได้ขายหุ้นบริุมสทิธิทีไ่ม่สามารถแปลงสภาพ และไม่มีสทิธิไถ่ถอนจ านวน 

100,000 หุ้นทีมี่ราคาทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาทในราคารวม 8,638,376 บาท หุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วให้ปันผลแก่ผู้ ถือ

ในอตัรา 5% ตอ่ปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือจนกวา่จะครบ 3 ปี ซึ่งจะเร่ิมจ่ายในปี 25x4 ทัง้นี ้

หุ้นบริุมสทิธิของกิจการอ่ืนทีมี่ลกัษณะคล้ายคลงึกนัจะให้ปันผลในอตัรา 5% ของราคาตามมลูคา่

3.ในวนัที ่1/1/25x1 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 1,000,000 บาทอาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้ 5% จ่ายปีละ 

1 ครัง้ทกุวนัสิน้ปี ราคาทีต่ราไว้เทา่กบั 1,000 บาท โดยหุ้นกู้ดงักลา่ว 1 หุ้นสามารถแลกเป็นหุ้นสามญัได้ 20 หุ้น 

โดยกิจการสามารถเลอืกได้วา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือหุ้นสามญัก็ได้ ทัง้นี ้หุ้นกู้ทีมี่ลกัษณะเหมือนกนัแตไ่ม่มีสทิธิ

แปลงสภาพจะให้ผลตอบแทนเทา่กบั 7% ตอ่ปีทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วมีองค์ประกอบทีเ่ป็นหนีแ้ละทนุดงันี ้

องค์ประกอบของหนีส้นิ 892,214

องค์ประกอบของทนุ 107,786

4.ราคาตลาดหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัปี 25x0 และ 25x1 เทา่กบั 7.50 บาท และ 8.50 บาท ตามล าดบั

ให้ท า ค านวณ ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลด ส าหรับปี 25x0 และ 25x1

ตอบ หุ้นบริุมสทิธิตามโจทย์ถือเป็นหุ้นบริุมสทิธิอตัราเพ่ิม การทีข่ายหุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วในราคาต า่กวา่ราคา

ตามมลูคา่อาจมองได้วา่เป็นการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าดงันัน้ในแตล่ะปี กิจการจะต้องบนัทกึรับรู้

เงินปันผลจ่ายพร้อมทัง้เพ่ิมมลูคา่ของหุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วด้วยจ านวนเงินดงักลา่วด้วยดงัการค านวณดงันี ้

เพ่ิมมลูคา่ BV ของหุ้น

หุ้นบริุมสทิธิ บริุมสิทธิ

1/1/25x1 8,638,376

31/12/25x1 -            431,919 9,070,295

31/12/25x2 -            453,515 9,523,810

31/12/25x3 -            476,190 10,000,000

ทัง้นี ้เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิดงักลา่วจะท าให้ก าไรทีเ่ป็นสว่นของเจ้าของสามญัลดลง ดงันัน้ ในปี 25x1 

ก าไรของผู้ ถือหุ้นสามญัจึงเหลอืเทา่กบั 5,868,081 บาท (6,300,000 บาท – 431,919 บาท) 

ในการค านวณดอกเบีย้จ่ายของเจ้าหนีหุ้้นกู้นัน้ กิจการจะต้องใช้วธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง ซึ่งต้องค านวณจาก

ยอดเงินต้น 892,214 บาท โดยมลูคา่ตามบญัชีของหุ้นกู้ จะคอ่ยๆ เพ่ิมขึน้เทา่กบัราคาตามมลูคา่ตามการค านวณดงันี ้

วนัที่ เงินสดจ่าย รับรู้เงินปันผล

431,919

453,515

476,190

221 



เงินต้นเพ่ิมขึน้ ราคาตามบญัชี

ของหุ้นกู้

1/1/25x1 892,214

31/12/25x1 50,000 12,455 904,669

31/12/25x2 50,000 13,327 917,996

31/12/25x3 50,000 14,260 932,256

31/12/25x4 50,000 15,258 947,513

31/12/25x5 50,000 16,326 963,839

31/12/25x6 50,000 17,469 981,308

31/12/25x7 50,000 18,692 1,000,000

ทัง้นี ้ดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้ส าหรับปี 25x1 เทา่กบั 62,455 บาท อยา่งไรก็ตาม กิจการสามารถน าดอกเบีย้จ่ายถือ

เป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณภาษีในอตัรา 30% ดงันัน้ดอกเบีย้ทีกิ่จการต้องจ่ายหลงัหกัภาษีจึงเหลอืเทา่กบั 

43,718 บาท (62,455 x 70%) 

แม้หุ้นกู้ดงักลา่วจะให้สทิธิกิจการในการไถ่ถอนด้วยเงินสดหรือออกหุ้นให้ก็ตาม แตใ่นการค านวณก าไรตอ่หุ้น 

กิจการจะต้องสมมตวิา่ได้ออกหุ้นให้เป็นการไถ่ถอน ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เร่ือง ก าไรตอ่หุ้น

ดงันัน้ การค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและปรับลดจึงเป็นดงันี ้

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

จ านวนตามรายงาน 9,000,000 2,000,000 4.50             

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น -               0

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 9,000,000 2,000,000 4.50             ปรับลด

**สทิธิเลอืกซือ้หุ้นไม่สง่ผลตอ่การค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สทิธิเทา่กบั 8 บาท ในขณะทีร่าคา

ตลาดเฉลี่ยของปี 25x0 ของหุ้นสามญัเทา่กบั 7.50 บาท เทา่นัน้ 

รับรู้

ดอกเบีย้จ่าย

62,455                                

วนัที่ เงินสดจ่าย

การค านวณก าไรตอ่หุ้นส าหรับปี 25x0

63,327                                

64,260                                

65,258                                

66,326                                

67,469                                

68,692                                
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การค านวณก าไรตอ่หุ้นส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้น ก าไรตอ่หุ้น

จ านวนตามรายงาน 5,868,081 2,000,000 2.934           

ผลกระทบจากการออกสทิธิซือ้หุ้น -               5,882 100,000-((100,000*8)/8.5)

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิ) 5,868,081 2,005,882 2.925           ปรับลด

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 43,718         20,000 (3)

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (จากสทิธิและหุ้นกู้) 5,911,800 2,025,882 2.918           ปรับลด

(1) เปรียบเสมือนจ านวนหุ้นสามญัที่ต้องออกให้เพ่ิมแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเทยีบเทา่ โดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 

(โปรดอ่าน ม.บช.38.30 ประกอบ) ค านวณโดย : (8.50 - 8.00) บาท x 100,000 หุ้น / 8.5 บาท = 5,882 หุ้น

(2) คอืจ านวนดอกเบีย้จ่ายสทุธิจากภาษีที่กิจการจะประหยดัได้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สทิธิแปลงสภาพตัง้แต่

วนัที่มีสทิธิแปลงสภาพ (โปรดอ่าน ม.บช.38.24 ประกอบ) ค านวณโดย : 70 ล้านบาท x 10% x (1-0.3) = 4,900,000 บาท

(3) คอืจ านวนหุ้นสามญัทเีพ่ิมขึน้ ถ้าผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ค านวณโดย : 1,000  x 20  = 20,000 หุ้น

ตัวอย่างโจทย์ ครัง้ที่ 3/2555

ข้อมลูตอ่ไปนีไ้ด้จากงบการเงินของบริษัทแมวน้อย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์

ปี 2010 2009

การด าเนินงานตอ่เน่ือง 2,450,000 1,750,000

การด าเนินงานทีย่กเลกิ (750,000) 600,000

โดยในวนัที ่1 มกราคม 2009 บริษัทแมวน้อยมี :

1.ทนุหุ้นสามญั 3 ล้านบาทราคาตามมลูคา่ 0.25 บาท 12,000,000     

2.หุ้นกู้ แปลงสภาพ 5 ล้านบาท ดอกเบีย้หน้าหุ้นกู้  8% ทีค่รบก าหนดปี 2016 โดยทกุๆ  100 บาท

สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเทา่กบั 40 หุ้น สมมตวิา่บริษัทเสยีภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 30

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2010 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั

จ านวน 2 ล้านสทิธิในราคาหุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามญัส าหรับปี 2010 เทา่กบัหุ้นละ 2.50 บาท 

ให้ท า ค านวณก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน และก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับปี 2009 และปี 2010

(2)
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ตอบ ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองที่ใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด ปี 2009 ปี 2010

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 1,750,000 2,450,000

ผลกระทบจากหุ้นกู้ แปลงสภาพ (5 ล้านบาท x 8% x (1-0.3)) 280,000 280,000

ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั                  -                    -   

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 2,030,000 2,730,000

จ านวนหุ้นที่ใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด

จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน (3ล้านบาท / 0.25 บาทตอ่หุ้น) 12,000,000 12,000,000

ผลกระทบจากหุ้นกู้ แปลงสภาพ (5 ล้านบาท / 100 x 40) 2,000,000 2,000,000

ผลกระทบจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 600,000

 (2ล้านสทิธิ x 1.5/2.5) x 6/12

จ านวนหุ้นทีใ่ช้ค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด 14,000,000 14,600,000

ปี 2009

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

ปี 2009

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

1,750,000 12,000,000 0.146

600,000 12,000,000 0.050

ก าไรสทุธิ
จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย

ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน
ถ่วงน า้หนกั

14,000,000

2,030,000 14,000,000 0.145

600,000 14,000,000 0.043

2,350,000 0.196

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย

ก าไรตอ่หุ้นปรับลดหลงัค านวณผลกระทบฯ ถ่วงน า้หนกั

 (หลงัค านวณผลกระทบ) 

12,000,000

2,630,000 0.188
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ปี 2010

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

ปี 2010

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

รวม

การด าเนินงานตอ่เน่ือง

ปรับสทิธิ

ปรับหุ้นกู้ แปลงสภาพ

2,730,000 14,600,000 0.187

(750,000) 14,600,000 (0.051)

1,980,000 14,600,000 0.136

1,700,000 0.142

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย

ก าไรตอ่หุ้นปรับลดหลงัค านวณผลกระทบฯ ถ่วงน า้หนกั

 (หลงัค านวณผลกระทบ) 

12,000,000

2,450,000 12,000,000 0.204

(750,000) 12,000,000 (0.063)

ก าไรสทุธิ จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย
ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน

ถ่วงน า้หนกั

280,000 2,000,000

2,730,000 14,600,000 0.187

2,450,000 12,000,000 0.204

0 600,000

2,450,000 12,600,000 0.194
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