
       

จากความซับซ้อนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (“TFRS 2”) ท�าให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมักจะมีค�าถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใดอยู่ในขอบเขตของ 

TFRS 2 ซ่ึงอาจจะท�าให ้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์หรือค่าใช ้จ ่าย 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี จงึจดัท�าเอกสารฉบับน้ีขึน้ เพือ่ตอบ

ค�าถามและช้ีแจงขอบเขต และวิธีการบัญชีของรายการท่ีอยู่ในขอบเขต 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดังกล่าว โดยอ้างอิงจากข้อก�าหนด

ของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion (“BC”) ของ International 

Financial Reporting Standard no.2 Share - based Payments 

(“IFRS 2”) ด้วย

เหตุใดย่อหน้า 2 ของ TFRS 2 จึงระบุว่า ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

งานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 น้ี ให้รวมกรณีที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือ

บริการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ท้ังๆ ท่ีหากระบุไม่ได้ว่ากิจการได้รับอะไร  

กค็วรท่ีจะไม่มรีายการบัญชีใดให้รบัรู ้และเหตใุดจงึต้องรบัรูส้นิค้าหรอืบรกิาร

ที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นค่าใช้จ่าย  

01Q:

04A:

การก�าหนดขอบเขตของ TFRS 2 มีเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า  
BC18A-18D โดยมีใจความส�าคัญดังนี้ International Accounting Standards Board (“IASB”) 
ได้พัฒนา IFRS 2 โดยมีข้อสรุปว่า กรรมการของกิจการควรต้องคาดว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการ
บางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับตราสารทุนที่กิจการออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) เนื่องจาก 
ถ้ากิจการออกตราสารทนุซึง่มมีลูค่า แต่ไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน กน็บัว่า กรรมการของกจิการดงักล่าว
ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ (BC37) จึงมีความหมายโดยนัยว่า 
กิจการ ไม่จ�าเป็นต้องระบุให้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่า กิจการได้รับสินค้าหรือบริการอะไร 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่กิจการออก จึงจะสรุปได้ว่า กิจการได้รับ (หรือจะได้รับ) 
สินค้าหรือบริการเป็นการแลกเปล่ียน ประกอบกับย่อหน้า 8 ของ IFRS 2 ก�าหนดว่า ในกรณีท่ี 
สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู ้เป็น 
สินทรัพย์ ให้กิจการรับรู้รายการนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น IASB จึงมีข้อสรุปว่า ขอบเขตของ 
IFRS 2 ครอบคลุมถึงรายการที่กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงถึงสินค้าหรือบริการ 
ท่ีได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย เหตุผลบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้นมีการสะท้อนอยู่ใน TFRS 2 
ย่อหน้า 13ก ที่ก�าหนดว่า ในสถานการณ์ที่กิจการได้รับสิ่งตอบแทนที่ระบุได้ในมูลค่าที่ดูเสมือนว่า
ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกเพื่อแลกเปล่ียน โดยปกติมักเป็นข้อบ่งชี้ว่า กิจการ 
ได้รับ (หรือจะได้รับ) สิ่งตอบแทนอื่น (กล่าวคือ สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) เข้ามาด้วย 
ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ด้วย 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) และมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ได้รับที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ให้สิทธิ์ 

*เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น  
ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน*
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จากความซับซ้อนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (“TFRS 2”) ท�าให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมักจะมีค�าถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใดอยู่ในขอบเขตของ 

TFRS 2 ซ่ึงอาจจะท�าให ้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์หรือค่าใช ้จ ่าย 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี จงึจดัท�าเอกสารฉบับน้ีขึน้ เพือ่ตอบ

ค�าถามและช้ีแจงขอบเขต และวิธีการบัญชีของรายการท่ีอยู่ในขอบเขต 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว โดยอ้างอิงจากข้อก�าหนด

ของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion (“BC”) ของ International 

Financial Reporting Standard no.2 Share - based Payments 

(“IFRS 2”) ด้วย

เหตุใดย่อหน้า 2 ของ TFRS 2 จึงระบุว่า ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

งานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 น้ี ให้รวมกรณีที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือ

บริการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ท้ังๆ ท่ีหากระบุไม่ได้ว่ากิจการได้รับอะไร  

กค็วรท่ีจะไม่มีรายการบัญชีใดให้รบัรู ้และเหตใุดจงึต้องรบัรูส้นิค้าหรอืบรกิาร

ที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นค่าใช้จ่าย  

01Q:

04A:

การก�าหนดขอบเขตของ TFRS 2 มีเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า  
BC18A-18D โดยมีใจความส�าคัญดังนี้ International Accounting Standards Board (“IASB”) 
ได้พัฒนา IFRS 2 โดยมีข้อสรุปว่า กรรมการของกิจการควรต้องคาดว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการ
บางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับตราสารทุนท่ีกิจการออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) เนื่องจาก 
ถ้ากิจการออกตราสารทนุซึง่มมีลูค่า แต่ไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน กน็บัว่า กรรมการของกจิการดงักล่าว
ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ (BC37) จึงมีความหมายโดยนัยว่า 
กิจการ ไม่จ�าเป็นต้องระบุให้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่า กิจการได้รับสินค้าหรือบริการอะไร 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่กิจการออก จึงจะสรุปได้ว่า กิจการได้รับ (หรือจะได้รับ) 
สินค้าหรือบริการเป็นการแลกเปลี่ยน ประกอบกับย่อหน้า 8 ของ IFRS 2 ก�าหนดว่า ในกรณีที ่
สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู ้เป็น 
สินทรัพย์ ให้กิจการรับรู้รายการนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น IASB จึงมีข้อสรุปว่า ขอบเขตของ 
IFRS 2 ครอบคลุมถึงรายการที่กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงถึงสินค้าหรือบริการ 
ที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย เหตุผลบางส่วนท่ีกล่าวถึงข้างต้นมีการสะท้อนอยู่ใน TFRS 2 
ย่อหน้า 13ก ที่ก�าหนดว่า ในสถานการณ์ที่กิจการได้รับสิ่งตอบแทนที่ระบุได้ในมูลค่าที่ดูเสมือนว่า
ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยน โดยปกติมักเป็นข้อบ่งชี้ว่า กิจการ 
ได้รับ (หรือจะได้รับ) สิ่งตอบแทนอื่น (กล่าวคือ สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) เข้ามาด้วย 
ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ด้วย 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) และมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ได้รับที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ให้สิทธิ์ 
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ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน*

       

ก่อนที่กิจการจะขออนุญาตขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (“IPO”) ผู้ถือหุ้นของกิจการ

อาจมีการจัดสรรหุ้นที่ตนถืออยู่ (“หุ้นเดิม”) ให้กับสมาชิกในครอบครัว หรือ 

ผู้ใกล้ชิด ในราคาที่ต�่ากว่า มูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาพาร์  การจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ให้แก่บุคคลกลุ่มใหม่นั้น ถือว่าเป็นรายการ share-based payment หรือไม่

TFRS 2 ย่อหน้า 3ก ระบุว่า รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะช�าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม หรือผู้ถือหุ้นของ 
กลุม่กจิการในนามของกิจการท่ีได้รบัสนิค้าหรอืบรกิาร เว้นแต่รายการดงักล่าวจะสามารถระบไุด้อย่างชดัเจนว่ามวีตัถปุระสงค์
เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช�าระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้น จากย่อหน้า 
3ก จะเห็นได้ว่า TFRS 2 ไม่ได้ก�าหนดขอบเขตเฉพาะหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่กิจการเป็นผู้ออกเท่านั้น แต่รวมถึงหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นด้วย และท�าให้รายการท่ีผู้ถือหุ้นของกิจการได้น�าหุ้นที่ตนเป็นเจ้าของไปจ่ายเพื่อตอบแทนสินค้าหรอืบรกิารที่
กจิการได้รบั ถอืว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 และกิจการต้องบนัทกึรายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ด้วย

BC ของ IFRS 2 ในย่อหน้า BC19-22 ขยายความเพิ่มเติมว่า ในบางกรณีกิจการอาจไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น 
(share options) โดยตรง แต่ผู้ถือหุ้นของกิจการอาจเป็นผู้โอนหุ้นให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งส�าหรับรายการลักษณะ
ดังกล่าวกิจการจะเป็นผู้ได้รับสินค้าหรือบริการ โดยผู้ที่ช�าระค่าตอบแทนส�าหรับสินค้าหรือบริการนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นอาจไม่เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ถ้าเป็นการแน่ชัดว่าผู้ถือหุ้น 
โอนหุ้นให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นท่ีไม่ใช่เป็นการตอบแทนสินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับหรือก็คือ
ชัดเจนว่าการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้เป็นการท�าการแทนกิจการ 

 ส�าหรับกรณีของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น 
บริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) 
ในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น รายการดังกล่าวถือว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 
และ บจ. ทีอ่อกหุน้ก็จะต้องรบัรู้ค่าใช้จ่ายส�าหรบัส่วนต่างราคาในงวดทีเ่กดิรายการ เนือ่งจาก
การออกหุ้นของ บจ. นั้น มีข้อสันนิษฐานว่า หุ้นของ บจ. ทุกหุ้นมีมูลค่า บจ. จึงควรได้รับ 
สิ่งตอบแทน (เช่น เงินสด) ในมูลค่าท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้กับมูลค่าของหุ้นที่ออก 
ให้แก่ผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช่กลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิ1 ดงันัน้ ในกรณทีี ่บจ. ออกหุน้โดยได้รบัเงนิสดในมลูค่าต�า่
กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออก จึงมีข้อสันนิษฐานว่า บจ. นั้นได้รับสินค้าหรือบริการอย่าง
อืน่ทีไ่ม่สามารถระบไุด้ ท�าให้ บจ. ต้องบนัทกึค่าใช้จ่ายส�าหรบัส่วนต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรม
ของหุ้นที่ออก และเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้น 

ของรายการที่ไม่ใช่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เช่น ผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการช�าระหน้ี
ส่วนตัวระหว่างผู้ถือหุ้นและพนักงานผู้นั้น หรือผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพ่ือเป็นการ 
แบ่งมรดกและไม่มีข้อมูลอื่นที่บ่งชี้ว่าสมาชิกในครอบครัวรายดังกล่าวได้รับหุ้นอันเนื่องมาจากเหตุท่ีเคยได้ให้ 
(หรือคาดว่าจะให้) สินค้าหรือบริการใด ๆ แก่กิจการ 

05Q:

การก�าหนดวิธีการวัดมูลค่าตามย่อหน้า 13ก นั้น BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า BC128A-128H ได้ให้เหตุผลอธิบาย
ประกอบ มีใจความว่า IFRS 2 สันนิษฐานว่า ส่ิงตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สามารถเปรียบเทียบกันได้กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจากรายการดังกล่าว โดย IASB เห็นว่า ไม่มีความ
จ�าเป็นหรอืเหมาะสมทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมของทัง้สิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบั และของตราสารทนุจากรายการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ์ส�าหรบัทกุรายการทีกิ่จการได้รบัสนิค้าหรอืบรกิารจากบคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่พนกังาน เว้นแต่จะเป็นกรณี
ที่สิ่งตอบแทนท่ีได้รับดูเสมือนมีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ซึง่ในกรณนีีก้จิการอาจจ�าเป็นต้องวดัมลูค่าของทัง้สององค์ประกอบข้างต้น เพือ่ทีจ่ะวดัมลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิาร
ที่ไม่สามารถระบุได้จากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

02A:

โดย  คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

  1TFRS 2 ไม่ครอบคลุมถึงการ 
ที่กิจการให้สิทธิผู ้ถือตราสารทุน
เดิมกลุ ่มหนึ่งที่จะสามารถได้รับ
ตราสารทุนของกิจการเพ่ิม เช่น 
การให ้สิทธิแก ่ผู ้ ถือ หุ ้นเ ดิมใน
ลักษณะ right  offering
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