
เฉลยบทที ่6 

กําไรต่อหุน้ 

(Earnings per share) 

ขอ้ 6-1  

(ก) 2,220,000 หุ้น 

1 มค. 25x3-30 กย. 25x3 (2,000,000 x 9/12) 1,500,000 หุ้น 

ปรับใหม่สาํหรับหุ้นปันผล x 1.10  

1 มค. 25x3-30 กย. 25x3 ที่ปรับแล้ว 1,650,000  

1 ตค. 25x3-31 ธค. 25x3 (2,200,000 x 3/12) 550,000  

 2,220,000  

(ข) 3,700,000 หุ้น 

1 มค. 25x4-31 มีค. 25x4 (2,200,000 x 3/12) 550,000 หุ้น 

1 เมย. 25x4-31 ธค. 25x4 (4,200,000 x 9/12) 3,150,000  

 3,700,000  

(ค) 7,400,000 หุ้น 

จาํนวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของปี 25x4 ก่อนการคาํนวณ 3,700,000 หุ้น 

ปรับปรงุสาํหรับการแตกหุ้น x 2  

 7,400,000  

(ง) 8,400,000 หุ้น 

1 มค. 25x5-31 มีค. 25x5  (4,200,000 x 3/12) 1,050,000 หุ้น 

ปรับใหม่สาํหรับการแตกหุ้น x 2  

1 มค. 25x5-31 มีค. 25x5 ที่ปรับแล้ว 2,100,000  

1 เมย. 25x5-31 ธค. 25x5 (8,400,000 x 9/12) 6,300,000  

 8,400,000  
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ขอ้ 6-2  

(ก) 

เหตุการณ ์ วันที ่ หุน้ทีอ่อกจาํหน่าย ปรับใหม่ สัดส่วนของปี จาํนวนหุน้ถวั

เฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มค.-1 กพ.        480,000 1.1 x 3.0 1/12 132,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย 1 กพ.-1 มีค.        600,000 1.1 x 3.0 1/12 165,000 

หุ้นปันผล 1 มีค.-1 พค.        660,000 3.0 2/12 330,000 

ซ้ือหุ้นคืน  1 พค.-1 มิย.        560,000 3.0 1/12 140,000 

แตกหุ้น 1 มิย.-1 ตค. 1,680,000  4/12 560,000 

จาํหน่ายหุ้นซ้ือคืน 1 ตค.-31 ธค. 1,740,000  3/12 435,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก     1,762,000 

(ข)  

 กาํไรต่อหุ้น   =               3,456,000 (กาํไรสาํหรับปี)  = 1.96    บาท 

   1,762,000 (จาํนวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก) 

(ค) 

กาํไรต่อหุ้น   =               3,456,000-900,000   = 1.45    บาท 

                    1,762,000  

(ง) 

 

 

 

 

   ก3,024,000    =      1.72  บาท 

  1,762,000 
ข (432,000)    =     (.25) บาท 

  1,762,000 
ค  864,000    =        .49  บาท 

  1,762,000 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก 1.72 บาท 

ขาดทนุจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิข             (.25) 

กาํไรจากการขายสนิทรัพยถ์าวรในสว่นงานที่ยกเลกิค .49  

กาํไรสาํหรับ ปี 1.96  

   
ก กาํไรสาํหรับปี 3,456,000 บาท 

  หัก กาํไรจากการขายสนิทรัพยถ์าวรในสว่นงานที่ยกเลกิ           (864,000) 

  บวก ขาดทนุจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 432,000  

  กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,024,000  
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ขอ้ 6-3 

เหตุการณ ์ วันที ่ หุน้ทีอ่อกจาํหน่าย ปรับใหม่ สัดส่วนของปี จาํนวนหุน้ 

ถัวเฉลีย่ถ่วง

นํา้หนัก 

ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มค.-1 พค.        750,000 2 4/12 500,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย 1 พค.-1 สค.     1,050,000 2 3/12 525,000 

ซ้ือหุ้นคืน  1 สค.-31 ธค.        560,000 2 5/12 750,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก         1,775,000 

 

 

  

   กาํไรสาํหรับปีที่เป็นของผู้ถอืหุ้นสามญั = 2,100,000 = 1.18   บาท 

    จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก  1,775,000 

ขอ้ 6-4 

 

 

  

 

 

  

 

 

 วันที ่ หุน้ทีอ่อกจาํหน่าย สัดส่วนของปี จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงนํา้หนัก 

1 มค.-1 เมย.        750,000 3/12 1,875,000 

1 เมย.-31 ธค.     8,500,000 9/12 6,375,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  8,250,000 

กาํไรสาํหรับปี 2,500,000 บาท 

เงนิปันผลหุ้นบรุมิสทิธ ิ(50,000 x 100 บาท x 8%)         (400,000) 

กาํไรสาํหรับปี 2,100,000  

 กาํไรต่อหุ้นของหุ้นสามญั   

 กาํไรก่อนขาดทนุจากการยกเลกิสว่นงาน* 1.78 บาท 

 ขาดทนุจากการยกเลกิสว่นงาน (สทุธหิลงัภาษี)**              (.16) 

 กาํไรสาํหรับปี*** 1.62  

ขอ้มูลกําไร:   

กาํไรสาํหรับปีก่อนขาดทนุจากการยกเลกิสว่นงาน 15,000,000 บาท 

หัก เงนิปันผลหุ้นบรุมิสทิธ ิ6% 300,000  

กาํไรก่อนขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานที่เป็นของหุ้นสามัญ 14,700,000  

หัก ขาดทุนจากขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน(สทุธหิลังภาษี) 1,340,000  

กาํไรสาํหรับปีที่เป็นของผู้ถอืหุ้นสามญั 13,360,000  
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* 14,700,000 บาท ÷8,250,000 หุ้น =  1.78  บาท 

   (กาํไรก่อนขาดทนุจากการยกเลกิสว่นงาน) 

** 1,340,000 บาท ÷8,250,000  หุ้น =  .16  บาท 

   (ขาดทนุจากการยกเลกิสว่นงาน-สทุธหิลงัภาษี) 

*** 13,360,000 บาท ÷8,250,000  หุ้น =  1.62  บาท 

   (กาํไรสาํหรับปี) 

ขอ้ 6-5 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ หุน้ สัดส่วนของปี จาํนวนหุน้ 

ถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

1 มค. 200,000 12/12 200,000 

1 เมย. 50,000 9/12 37,500 

1 กค. 80,000 6/12 40,000 

1 ตค. 30,000 3/12   7,500 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 285,000 

* 195,000-60,000/285,0000 

 

 

 

 

กาํไรก่อนภาษี 300,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 150,000  

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 150,000  

กาํไรจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 45,000  

กาํไรสาํหรับปี 195,000  

 

กาํไรต่อหุ้นของหุ้นสามญั 

  

  กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง .31 บาท 

  กาํไรจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ                .16 

  กาํไรสาํหรับปี* .47  

 



กาํไรต่อหุ้น  6-5 

 

ขอ้ 6-6 

(ก) 

รายได้  17,500 บาท 

ค่าใช้จ่าย    

    อืน่ๆ ก่อนดอกเบี้ย 8,400   

    ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่าย (60 x 1,000 บาท x .08) 4,800 13,200  

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้  4,300  

    ภาษเีงนิได้ (40%)  1,720  

กาํไรสาํหรับปี  2,580  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลด:  

   2,580 + (1-.40)(4,800)   =    5,460    =   .68  บาท 

                                     2,000 +  6,000            8,000 

(ข) 

รายได้  17,500 บาท 

ค่าใช้จ่าย    

    อืน่ๆ ก่อนดอกเบี้ย 8,400   

    ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่าย (60 x 1,000 บาท x .08 x 4/12) 1,600 10,000  

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้  7,500  

    ภาษเีงนิได้ (40%)  3,000  

กาํไรสาํหรับปี  4,500  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด:  

   4,500 + (1-.40)(1,600)    =    5,460    =   1.37  บาท 

                               2,000 +  (6,000 x 1/3 ปี)       4,000 

(ค) 

รายได้  17,500 บาท 

ค่าใช้จ่าย    

    อืน่ๆ ก่อนดอกเบี้ย 8,400   

    ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่าย (60 x 1,000 บาท x .08 x 1/2) 2,400   

    ดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่าย (40 x 1,000 บาท x .08 x 1/2) 1,600 12,400  

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้  5,100  

    ภาษเีงนิได้ (40%)  2,040  

กาํไรสาํหรับปี  3,060  
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด:  

              3,060 + (1-.40)(4,000)                           =    5,460    =   1.37  บาท 

        2,000 + (2,000 x 1/2 ปี) + 4,000 + (2,000 x 1/2)             8,000 

ขอ้ 6-7 

(ก) (1) จาํนวนหุ้นเพ่ือคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 วันที ่ หุน้ทีอ่อกจาํหน่าย สัดส่วนของปี จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงนํา้หนัก 

1 มค.-1 เมย.        800,000 3/12   200,000 

1 เมย.-31 ธค.     1,200,000 9/12   900,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  1,100,000 

 

หรือ 

จาํนวนหุน้สาํหรบัการคํานวณกาํไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน    

  จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย  800,000 หุ้น 

  ออกจาํหน่าย 1 เมย. 25x4 (3/4 x 400,000)  300,000  

  รวม  1,100,000  

(2) จาํนวนหุ้นเพ่ือคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

วันที ่ หุน้ทีอ่อกจาํหน่าย สัดส่วนของปี จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่

ถ่วงนํา้หนัก 

1 มค.-1 เมย.        800,000 3/12   200,000 

1 เมย.-1 กค.     1,200,000 3/12   300,000 

1 กค.-31 ธค.     1,224,000* 6/12   612,000 

จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก       1,112,000 

 * 1,200,000 + [(600,000 ÷1,000) x 40] 

 

(ข) (1)  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน: 

 กาํไรหลงัภาษี ......................................................... 1,540,000  บาท  
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(2) กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรสาํหรับปีหลงัภาษี  1,540,000 บาท 

บวกกลบั ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ (สทุธหิลงัภาษี)    

ดอกเบี้ย (600,000 x .08 x 1/2) 24,000   

หัก ภาษเีงนิได้ (40%) 9,600 14,400  

รวม  1,554,400  

 ตามโจทย์ข้อน้ี กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 1.40 บาท (1,540,000 ÷1,100,000) และกาํไรต่อหุ้นปรับลด

เทา่กบั 1.40 บาท ผลกค็อื กจิการจะแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพียงอย่างเดยีว 

ขอ้ 6-8 

(ก)  

  จาํนวนหุ้นปรับลด  

จาํนวนหุ้นที่สมมตว่ิาออกให้เมือ่ผู้ถอืหุ้นนาํสทิธมิาใช้  1,000  

จาํนวนเงนิที่ได้รับ (1,000 x 6 บาท = 6,000 บาท)    

หัก: จาํนวนหุ้นซื้อคนื (6,000 / 20 บาท)  300  

จาํนวนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น  700  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด  =       50,000   =  4.67   บาท 

    10,000+700 

(ข)   

  จาํนวนหุ้นปรับลด  

จาํนวนหุ้นที่สมมตว่ิาออกให้เมือ่ผู้ถอืหุ้นนาํสทิธมิาใช้  1,000  

จาํนวนเงนิที่ได้รับ (1,000 x 6 บาท = 6,000 บาท)    

หัก: จาํนวนหุ้นซื้อคนื (6,000 / 20 บาท)  300  

  700  

  x 3/12  

จาํนวนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น  175  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด  =       50,000   =  4.91  บาท 

    10,000+175 
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ขอ้ 6-9 

(ก)  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  =    12,000,000-(3,000,000 x .06)  =  1.70  บาทต่อหุ้น 

                  600,000* 

 * 6,000,000 บาท÷10 บาท 

(ข) กาํไรต่อหุ้นปรับลด  =   (กาํไรสาํหรับปี-เงนิปันผลหุ้นบริุมสทิธ+ิดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดได้ (หลงัภาษี) 

          จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย+จาํนวนหุ้นสามญัปรับลด 

      =  1,200,000-180,000ก+96,000ข 

             600,000+10,000ค+80,000ง 

      =  1,116,000 

            690,000 

      =  1.62 บาทต่อหุ้น 

 ก 3,000,000 x .06  

 ข 2,000,000 x .08 x (1-.40) 

 ค 25-20  x 50,000  =  10,000  

       25  

  ง (2,000,000 ÷ 1,000) X 40  

 

ขอ้ 6-10 

(ก) กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน =  กาํไรสาํหรับปี-เงนิปันผลหุ้นบริุมสทิธ ิ

         จาํนวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 

   =  1,500,000-106,2501 

              1,000,000 

   =      1,393,750 

           1,000,000 

   =      1.39 บาทต่อหุ้น 
1 เงนิปันผลหุ้นบรุมิสทิธ ิ= .085x1,250,000 =  106,250 บาท 
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(ข) กาํไรต่อหุ้นปรับลด  =    กาํไรสาํหรับปี-เงนิปันผลหุ้นบริุมสทิธ+ิดอกเบี้ยจ่าย(สทุธหิลงัภาษี) 

         จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก+จาํนวนหุ้นสามญัปรับลด 

   =        1,500,000-106,250+ 210,0002 

              1,000,000+250,0003 + 25,0004 

   =      1,603,750 

           1,275,000 

   =      1.26 บาทต่อหุ้น 
2 ใช้วธิ ีIf-converted สาํหรับหุ้นกู้ 7% 

 ปรับสาํหรับดอกเบี้ยจ่าย (สทุธหิลงัภาษี)    210,000  บาท 

 (5,000,000x.07x.6) 
3 หุ้นสามัญที่สมมตว่ิา If-converted 

 5,000,000 ÷1,000 x 50 หุ้น      250,000 

 
4 ใช้วธิหุ้ีนทนุซื้อคนืเพ่ือคาํนวณจาํนวนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 

 จาํนวนเงนิที่ได้รับจากการนาํ Option มาใช้    1,500,000 บาท 

 (100,000 x 15 บาท) 

 (1,500,000 ÷20 บาท)          75,000 

 จาํนวนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น          25,000 

 

ขอ้ 6-11 

 

1. ขาดทนุสุทธิต่อหุน้สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x6 
(หน่วยเท่ากบัล้าน ยกเว้น รายการต่อหุ้น) 
   ขาดทุน    เงินปันผล          ขาดทุนสทุธ ิ

  สทุธ ิ   หุ้นบุริมสิทธ ิ               ต่อหุ้น 

– ฿150    – ฿160*       - ฿310 
—————————————————————————— = ——— = (฿.51) 
600 (1.05) – 30 (8/12) (1.05)    + 12 (4/12)         613 
      หุ้น           หุ้นซ้ือคืน           หุ้นใหม่ 

ณ วันที ่1 มค. 

↑___ ปรับปรุงด้วย ___↑ 
              หุ้นปันผล 
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2. กาํไรหรือขาดทุนต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ีคงอยูส่าํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x6 
(หน่วยเท่ากบัล้าน ยกเว้น รายการต่อหุ้น) 
           กาํไรจากการ 

             ดาํเนินงาน 

กาํไรจากการ       เงินปันผล            ต่อหุ้น 

ดาํเนินงาน      หุ้นบุริมสิทธ ิ

฿260 **   – ฿160*       ฿100 
————————————————————————— = ——— = ฿.16 
600(1.05)  – 30 (8/12) (1.05)   + 12 (4/12)      613 
     หุ้น    หุ้นซ้ือคืน        หุ้นใหม่ 

ณ วันที ่1 มค. 

↑___ ปรับปรุงด้วย ___↑ 
             หุ้นปันผล 

 
*   20 ล้านหุ้น x ฿100 x 8% = 160 ล้านบาท 

** 410 – 150 = 260 ล้านบาท 

 

3. งบกาํไรขาดทุนเปรียบเทียบ ปี 25x6 และ 25x5 : 
(หน่วยเท่ากบัล้าน ยกเว้น รายการต่อหุ้น) 
        25x6     25x5 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ : 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนนิงาน 

     ก่อนยกเลิกส่วนงาน       ฿ .16     ฿.71 
ขาดทุนจากการดาํเนนิงาน 

     ที่ยกเลิก          (.67)        — 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ      (฿ .51)               ฿.71 
 

หมายเหตุ: จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักในปี 25x5 จะถูกปรับด้วยหุ้นปันผลในปี 25x6 เมื่อรายงานกาํไรต่อ 

หุ้นในปี 25x5 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทยีบ 

 

กาํไร       กาํไรต่อหุ้น 

สุทธ ิ

฿450      ฿450 
——————————— = ——— = ฿.71 
600      (1.05)    630 
หุ้น          ปรับด้วยหุ้นปันผล 

ณ วันที่ 1 มค. 
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ขอ้ 6-12 

 

(หน่วยเท่ากบัล้าน ยกเว้น รายการต่อหุ้น) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (Basic EPS) 
 กาํไร 

 สุทธ ิ

 ฿145              ฿145 
—————————————————————————— = ——— = ฿3.82 
 35   + 4 (9/12)              38 
 หุ้น        หุ้นใหม่ 

         ณ 1 มค. 

 
กําไรต่อหุ้นปรับลด (Diluted EPS) 
 กาํไร 

 สุทธ ิ

 ฿145             ฿145 
—————————————————————————— = ——— = ฿3.72 
 35   + 4 (9/12)   + 1          39 
 หุ้น        หุ้นใหม่   หุ้นเพ่ิม 

        ณ 1 มค. 

 

 

เนือ่งจากเข้าเงือ่นไขสาํหรับการออกหุ้นใหม่ 1 ล้านหุ้น การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดจงึต้องนาํหุ้นดงักล่าวมา 

รวมด้วย ส่วนหุ้นอกี 1 ล้านหุ้น ไม่เข้าเงื่อนไข จึงไม่ต้องนาํมาคาํนวณ 
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ขอ้ 6-13 

 

25x4 
           ขาดทุน    ขาดทุนสุทธิ 
          สทุธ ิ   ต่อหุ้น 
 – ฿160,500 
—————————— =  (฿.09) 
   1,855,000 
         หุ้น 

 
25x5 
      กาํไร          กาํไรต่อหุ้น 
      สทุธ ิ

   ฿2,240,900        ฿2,240,900 
————————————————— = ——————— =  ฿1.23 
             1,855,000  – 110,000 (3/12)     1,827,500 
                 หุ้น        ไถ่ถอนหุ้น 

          ณ วันที ่1 มค. 

 
25x6 
       กาํไร         กาํไรต่อหุ้น 
       สทุธ ิ

 ฿3,300,000         ฿3,300,000 
————————————————— = ——————— =  ฿1.85 
 1,745,000*  x (1.02)**        1,779,900 
           หุ้น   ปรับปรงุด้วย 

 ณ วันที ่1 มค.    หุ้นปันผล 
 
 
* 1,855,000 – 110,000 = 1,745,000 หุ้น 

** หุ้นปันผล 2% : 34,900 ÷ 1,745,000 = 2% หรือ บวก 34,900 หุ้นกับหุ้นออกจาํหน่ายและอยู่ในมือต้ังแต่ 

ต้น 1,745,000 หุ้น 

 

 

 

*********** 

 


