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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก ําหนดข้ึนโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(IFRS 2 : Share – Based Payments (Bound volume 2016 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง 

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้ ้นเป็นเกณฑ ์

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 64 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ข้อความที่พิมพ์

ด้วยตวัอักษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องอ่านโดย

คาํนึงถึงหลักการสาํคัญของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้

ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
 

บทนาํ 
 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 1 กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้หุ้นและโครงการ    

ให้สิทธิซ้ือหุ้นเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหน่ึงของค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานที่เป็นกรรมการ 

ผู้บริหารอาวุโส และพนักงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือจ่ายให้ผู้ให้

บริการ เช่น ผู้ให้บริการวิชาชีพ 

บทนาํ 2  ก่อนการนําเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่มีมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินที่กาํหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการลักษณะน้ี จึงมีการกาํหนด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีข้ึน 
 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ ์

บทนาํ 2ก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เพ่ือช้ีแจงขอบเขตและวิธีการบัญชีสาํหรับการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสดของกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

หรืองบการเงินของแต่ละกจิการเอง โดยกจิการได้รับสินค้าหรือบริการเม่ือกิจการดังกล่าวไม่

มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

หลกัการสําคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้กิจการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้

พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายน้ันจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพย์อื่น

หรือตราสารทุนของกิจการ รายการที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากรายการ 

ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาํหนดไว้แล้ว 
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บทนาํ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหลักการวัดมูลค่าและเง่ือนไขเฉพาะสาํหรับประเภท

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ว้ 3 ประเภท 

4.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน โดยกิจการได้รับสินค้าหรือ

บริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของกจิการ (ทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) 

4.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยเงินสด โดยกิจการได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ

โดยการก่อหน้ีสินกับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจํานวนเงินที่อิงตาม

ราคา (หรือมูลค่า) หุ้นของกจิการหรือตราสารทุนอื่นของกจิการ และ 

4.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลง

ได้ให้ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้าหรือบริการเหล่า น้ัน 

ในการเลือกว่าจะให้กจิการชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน 

บทนาํ 5 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่

เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เว้นแต่มูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

เหล่าน้ัน และการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่ เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี 

5.1 สาํหรับรายการที่เกิดข้ึนกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยปกติแล้วเป็นไป

ไม่ได้ที่กิจการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงานได้อย่าง

น่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้วัดมูลค่า ณ วันที่ให้สทิธ ิ

5.2 สาํหรับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการใน

ลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้า

หรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด  

ณ วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญาให้บริการ ในกรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง  

หากข้อสันนิษฐานสามารถโต้แย้งได้ รายการดังกล่าวจะวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยวัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือ

คู่สญัญาได้ให้บริการ 

5.3 สาํหรับสินค้าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

ออกให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดว่า เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่

เ ง่ือนไขการบริการหรือผลงานทั้ งหมดจะนํามาพิจารณาในการประมาณ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน อย่างไรกต็าม เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข

ทางตลาดจะไม่นํามาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ 

ณ วันวัดมูลค่าที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กาํหนดไว้ข้างต้น) แต่เง่ือนไขการได้รับสิทธิจะ

นํามาพิจารณาโดยการปรับปรุงจํานวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ

รายการ เพ่ือว่าท้ายสดุ จาํนวนที่รับรู้สาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทน
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จากตราสารทุนที่ออกให้จะข้ึนอยู่กบัจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ดังน้ัน 

ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับหากตราสารทุนที่ออก

ให้ยังไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิ

(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) 

5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

อ้างองิกบัราคาตลาด (ถ้ามี) และให้นาํเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุน

ที่ออกให้มาพิจารณาด้วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็น ณ วันที่วัดมูลค่า 

โดยเป็นรายการที่มีการต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มี  

ความเกี่ยวข้องกนัระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเตม็ใจ 

5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกาํหนดสาํหรับกรณีที่มีการปรับปรุงเง่ือนไข

และข้อกาํหนดของสิทธิหรือหุ้นที่ออกให้ (เช่น มีการกาํหนดราคาของสิทธิใหม่) 

หรือมีการยกเลิกการให้ หรือมีการซ้ือคืนหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ หรือเปล่ียน

แทนด้วยการให้ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกาํหนดให้ อย่างน้อยที่สุด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับซ่ึงวัดมูลค่า  

ณ วันที่ ให้สิทธิด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คํานึงถึง 

การปรับปรุง การยกเลิก หรือการชาํระตราสารทุนที่ออกให้แก่พนักงาน 

บทนาํ 6 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดให้กจิการวัดมูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ และหน้ีสนิที่เกิดข้ึนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสิน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน          

แต่ละงวด และ ณ วันที่ชาํระ จนกว่าจะชาํระหน้ีสินเสรจ็สิ้น โดยการเปล่ียนแปลงของมูลค่าให้

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

บทนาํ 7 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ตามเง่ือนไขของข้อตกลงน้ันให้กิจการหรือคู่สัญญาที่ 

ส่งมอบสินค้าหรือบริการเลือกว่ากิจการจะชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสาร

ทุน กิจการต้องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่

ชาํระด้วยเงินสด หาก (และตราบเท่าที่) กิจการมีหน้ีสินเกิดข้ึนซ่ึงจะชาํระเป็นเงินสด (หรือ

สินทรัพย์อื่น) หรือรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน หาก (และ

ตราบเทา่ที่) หน้ีสนิดังกล่าวไม่เกดิข้ึน 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้

งบการเงินเข้าใจ 

8.1  ลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เกดิข้ึนในระหว่างงวด 

8.2  วิธีกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของ    

ตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างงวด และ 

8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดและ 

ต่อฐานะการเงินของกจิการ 

 



 

6 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดการรายงานทางการเงินของ

กิจการที่มีการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง กาํหนดให้กิจการแสดงผลกระทบ

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อกาํไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการให้สิทธิซ้ือหุน้กบัพนักงาน 
 

ขอบเขต 

2 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑทุ์กรายการไม่ว่ากจิการจะสามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมด

กต็าม ได้แก่ 

2.1 รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยตราสารทนุ 

2.2 รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยเงินสด และ 

2.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลง

ได้ให้ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันใน 

การเลือกว่าจะให้กิจการชําระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อื่นๆ) หรือด้วย 

การออกตราสารทุน 

ยกเว้นรายการตามย่อหน้าที่ 3ก ถึง 6 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง สถานการณ์อื่นอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) 

ต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

3 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

3ก   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะชําระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่ม

กจิการ) ในนามของกิจการที่ได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ ย่อหน้าที่ 2 จะถือปฏบัิติกับ

กจิการดังต่อไปน้ี 

3ก.1  ได้รับสนิค้าหรือบริการเม่ือกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกนั (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ)  

มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ 

3ก.2  มีภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่ม

เดียวกนัได้รับสนิค้าหรือบริการ 

เว้นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก

การชาํระค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการน้ัน 

4 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการออกหุ้นให้แก่พนักงาน

หรือบุคคลอื่นในฐานะเป็นผู้ถือตราสารทุนของกิจการไม่ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ ์ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้สิทธิผู้ถือตราสารทุนกลุ่มหน่ึงที่จะสามารถได้รับตราสารทุน
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ของกิจการเพ่ิม ณ ระดับราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ัน และพนักงานได้รับ

สทิธดิังกล่าวเน่ืองจากเป็นผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มน้ัน การให้หรือการใช้สิทธิดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5 ตามย่อหน้าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์           

ซ่ึงกิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ โดยสินค้าให้หมายรวมถึง สินค้าคงเหลือ  

วัสดุสิ้ นเปลือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรกดี็ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับรายการที่

กจิการได้มา ซ่ึงสนิค้าที่เป็นส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์สทุธทิี่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงต้องปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมี

การประกาศใช้) ในการรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้

ในย่อหน้า ข1 ถึง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือการสมทบเงินในธุรกจิในรูปแบบของกิจการร่วมค้า

ตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ันตราสารทุนที่ออกให้ในการรวมธุรกิจเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับอํานาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซ้ือจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี อย่างไรกต็าม ตราสารทุนที่ออกให้พนักงานของกิจการผู้ถูกซ้ือ

ในฐานะพนักงาน (เช่น เพ่ือแลกกับบริการที่กิจการจะได้รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี การยกเลิก การเปล่ียนแปลง หรือการปรับปรุง

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์เน่ืองจาก การรวมธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้างทุน 

ให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ให้

แนวทางในการกาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่

โอนไปเพ่ือแลกเปล่ียนกับการควบคุมกิจการของผู้ถูกซ้ือ (ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมี 

การประกาศใช้)) หรือเป็นผลตอบแทนสําหรับบริการต่อเน่ืองที่ ต้องรับรู้ในงวดหลัง 

การรวมธุรกจิ (ดังน้ันจึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) 

6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่กิจการได้รับ 

หรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการตามสัญญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐาน 

การบัญชี  ฉบับที่  32 เ ร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเ งิน  (เ ม่ือมี 

การประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 5 ถึง 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละ

การวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

6ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้คาํนิยามของ “มูลค่ายุติธรรม” ในความหมายที่

แตกต่างจากคํานิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน เม่ือมีการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

มาปฏิบัติ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ฉบับน้ี ไม่ใช่ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การรบัรูร้ายการ 

7 กิจการตอ้งรับรูสิ้นค้าหรือบริการที่ไดร้ับหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

เมือ่กิจการไดร้บัสินคา้หรือบริการแลว้ กิจการตอ้งรบัรูส่้วนของเจา้ของที่เกีย่วขอ้งเพิม่ข้ึน 

หากเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระดว้ยตราสารทุน หรือรับรูห้นี้ สินเพิ่มข้ึน  

หากเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

8 หากสินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑไ์ม่เขา้เงือ่นไขที่จะ

สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ด ้กิจการตอ้งรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

9 โดยปกติ ค่าใช้จ่ายเกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ประโยชน์ทนัท ี 

ทาํให้มีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือคู่สญัญาให้บริการ ส่วนสินค้ามักใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง 

เช่น สินค้าคงเหลือจะขายได้ในช่วงเวลาต่อมา ทําให้มีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือขายหรือ 

ได้ใช้ประโยชน์ อย่างไรกด็ี บางคร้ังกิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ประโยชน์จาก

สินค้าหรือบริการ เน่ืองจากสินค้าหรือบริการน้ันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้มาซ่ึงสินค้ามาเป็นส่วนหน่ึงของข้ันวิจัยของโครงการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าสินค้าเหล่าน้ันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่มิได้เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็น

สนิทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

 

ภาพรวม 

10 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการที่ไดร้บั และการเพิ่มข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวขอ้งโดยทางตรง ดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินคา้หรือบริการที่ไดร้บั เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่สามารถประมาณ

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการที่

ไดร้บัไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ข้ึน

ของส่วนของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางออ้มโดยอา้งอิง1กบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ทีอ่อกให ้

                                                 
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้คาํว่า อ้างองิ แทนที่จะใช้คาํว่า ด้วย เนื่องจากในที่สดุรายการจะวัดมูลค่า

ด้วยการคูณมูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ระบุในย่อหน้าที่ 11 หรือ 13 (ตามแต่กรณี) 

ด้วยจาํนวนของตราสารทุนที่ได้รับสทิธดิงัที่อธบิายในย่อหน้าที่ 19 
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11 การปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กบัรายการที่มีกบัพนกังานหรือบุคคลอื่นทีใ่หบ้ริการ 

ในลักษณะเดียวกัน 2 กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ ได้ รับโดยอ้างอิงกับ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยทั่วไปกิจการจะไม่สามารถประมาณ 

มูลค่ายุติธรรมของบริการที่ ได้ รับได้อย่างน่าเ ช่ือถือตามที่ ได้อธิบายในย่อหน้าที่  12 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ันต้องวัด ณ วนัทีใ่หสิ้ทธิ 

12 โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน   

ทั้งชุด เพ่ิมจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ บริการที่ได้รับมักไม่สามารถ 

วัดมูลค่าโดยตรงว่าเป็นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ให้กับพนักงาน และอาจ

ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็นอิสระได้โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้โดยตรง นอกจากน้ีบางคร้ังหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการให้ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของข้อตกลงการจ่ายโบนัสมากกว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพ้ืนฐาน 

ตัวอย่างเช่น เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานยังรักษาสภาพการเป็นพนักงานของกิจการ หรือให้รางวัล

พนักงานที่พยายามปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจการให้ดีข้ึน การที่กิจการยอมจ่าย

ผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมจากค่าตอบแทนอื่นน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้ได้รับ

ประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน แต่การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนค่อนข้างยาก และ

เน่ืองจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยตรงทาํได้ยาก กิจการจึงต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของบริการของพนักงานที่ได้รับโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

13 การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน  

ต้องมีข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่า มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถ

ประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญา

ให้บริการ ในกรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง หากกิจการต้องปฏิบัติต่างจากข้อสันนิษฐาน เน่ืองจาก 

ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ ได้ รับได้อย่างน่าเ ช่ือถือ 

ให้กจิการวัดมูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดย

ทางอ้อม โดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือ

คู่สญัญาได้ให้บริการ 

13ก   โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสิ่งตอบแทนกิจการที่ได้รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าตํ่ากว่า 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกหรือหน้ีสนิที่เกดิข้ึน โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้

เหน็ว่ามีสิ่งตอบแทนอื่น (เช่น สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) กิจการที่ได้รับ (หรือที่

จะได้รับ) กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมาตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ 

ที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชําระโดย 

ใช้หุ้นเป็นเกณฑแ์ละมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา (หรือที่จะ

ได้รับ) กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ณ วันที่ให้สิทธ ิ

                                                 
2 ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  รายการที่อ้างองิถงึพนักงาน ให้รวมถงึบุคคลอื่นที่ให้บริการ

ในลักษณะเดยีวกนัด้วย 
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อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการที่ชําระด้วยเงินสด หน้ีสินต้องวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานจนกว่าจะชาํระหน้ีสนิดังกล่าว อ้างองิตามย่อหน้าที่ 30 ถึง 33 

 

รายการทีไ่ดร้บับริการแลว้ 
 

14 หากตราสารทุนที่ออกให้ได้รับสิทธิทนัท ีคู่สัญญาย่อมไม่จาํเป็นต้องให้บริการตลอดช่วงเวลา               

ที่กาํหนดก่อนจะได้รับสิทธิในตราสารทุนน้ันอย่างไม่มีเง่ือนไข หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น     

ให้สนันิษฐานว่ากจิการได้รับมอบบริการจากคู่สญัญาเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่กิจการ

ออกให้แล้ว ในกรณีน้ี ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับทั้งจาํนวนพร้อมกับรับรู้ 

การเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

15 หากตราสารทุนที่ให้ยังไม่ได้รับสิทธิจนกว่าคู่สัญญาจะให้บริการตามช่วงเวลาที่กาํหนด กิจการ

ต้องสนันิษฐานว่า คู่สญัญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้

ได ้รับสิทธิ กิจการต้องบันทึกบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ได้รับสิทธิพร้อมกับรับรู้ 

การเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

15.1 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี 

กจิการต้องสนันิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่

กจิการจะได้รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปีน้ัน 

15.2 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นภายใต้เง่ือนไขที่ต้องมีผลสาํเร็จของงาน และยังคง

ต้องเป็นพนักงานของกจิการอยู่จนกระทั่งเงือ่นไขผลงานน้ันบรรลุ และความยาวของ

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิข้ึนอยู่กับว่าเง่ือนไขผลงานจะบรรลุเม่ือใด กิจการต้อง

สันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะ

ได้รับในอนาคต ตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิน้ัน และกิจการต้องประมาณ

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยอ้างอิงกับเง่ือนไขผลงานที่น่าจะเป็นจริง

มากที่สุด หากเง่ือนไขผลงานเป็นเงือ่นไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธต้ิองสอดคล้องกบัข้อสมมติที่ใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ 

และต้องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณข้ึนแล้วในภายหลัง แต่หากเง่ือนไขผลงานไม่ใช่

เง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องปรับปรุงการประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ถ้าจาํเป็น) 

หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าระยะเวลาให้ได้รับสิทธิแตกต่างจากที่ประมาณไว้เดิม 

 

รายการทีว่ดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

16 สาํหรับรายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กิจการต้อง 

วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ว ัดมูลค่า โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของ 

ตราสารทุน (ถ้ามี) โดยพิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ซ่ึงได้ออกตราสารทุนให้ (ข้ึนอยู่

กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 22) 



 

11 

17 หากตราสารทุนน้ันไม่มีราคาตลาด กจิการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่ วัดมูลค่า 

ในลักษณะของการต่อรองที่เป็นอิสระและทั้งสองฝ่ายเตม็ใจและทราบข้อมูลเท่ากัน เทคนิค 

การวัดมูลค่าต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้สาํหรับการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่

เป็นที่ยอมรับทั่วไป และต้องครอบคลุมปัจจัยและข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และ

เตม็ใจใช้พิจารณาในการกาํหนดราคา (ข้ึนอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 22) 

18 ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมสาํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงให้

ความสาํคัญกับเง่ือนไขและข้อกาํหนดเฉพาะที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับ

พนักงาน 

 

วิธีปฏิบติัสําหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

19 การให้ตราสารทุนอาจข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่ต้องทาํให้เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่กาํหนดไว้ 

ตัวอย่างเช่น การให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่พนักงานจะ

ยังเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํหนด ซ่ึงบางคร้ังอาจต้องบรรลุเง่ือนไขผลงานด้วย 

เช่น กิจการต้องมีการเติบโตของกาํไรตามที่กาํหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการต้องสูงข้ึนถึง

ระดับที่กาํหนด กิจการต้องไม่นาํเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมา

พิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องนํา

เง่ือนไขการได้รับสิทธิมาปรับปรุงจํานวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจํานวนที่วัดมูลค่า เพ่ือให้

ท้ายที่สุด มูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับที่ รับรู้เป็นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออกให้  

ต้องอ้างอิงกับจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์สะสม 

กิจการจะไม่รับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับ หากตราสารทุนที่ออกให้ไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจาก

พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดร้ับสิทธิ เช่น คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม

ช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด หรือไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขผลงาน ข้ึนอยู่กับข้อกาํหนด

ตามย่อหน้าที่ 21 

20 ในการปฏบัิติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 กจิการต้องรับรู้จาํนวนสินค้าหรือบริการที่ได้รับ

ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยอ้างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่เป็น

ประมาณการที่ดีที่สุด และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่า

จํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธ ิ

กิจการต้องปรับปรุงประมาณการจาํนวนหุ้นให้เท่ากับจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในท้ายสุด 

โดยข้ึนอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

21 กิจการต้องนาํเง่ือนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้าหมายที่ใช้เป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ หรือ

ความสามารถใช้สิทธิ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

ดังน้ัน สาํหรับการให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด กจิการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับ

จากคู่สญัญา ที่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิอื่นๆ ได้ทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้รับ
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จากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะบรรลุ

เง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ 

 

วิธีปฏิบติัสําหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไขการบริการหรือผลงาน 

21ก ในทาํนองเดียวกัน กิจการต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน สาํหรับการให้ 

ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้องรับรู้สินค้า

หรือบริการที่ได้รับจากคู่สัญญาที่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดที่ไม่ใช่

เง่ือนไขทางตลาด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการ 

ที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะเข้าเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน

หรือไม่ 

 

วิธีปฏิบติัสําหรบัลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

22 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ ้นทดแทนสิทธิที่ใชแ้ลว้ กิจการต้องไม่นํา

ลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิซ้ือหุน้ทีมี่การออกสิทธิทดแทนต้องบันทึก

เป็นสทิธซ้ืิอหุ้นใหม่ที่ออกให้ เม่ือกจิการออกสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนให้ในภายหลัง 

 

ภายหลงัวนัทีไ่ดร้บัสิทธิ 

23 กิจการที่รับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ถึง 22 และการเพ่ิมข้ึน

ของทุนที่ เกี่ยวข้อง ต้องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้รับสิทธ ิ

ตัวอย่างเช่น กิจการต้องไม่กลับรายการบริการที่ ได้รับจากพนักงานที่ ได้รับรู้ไปแล้ว 

หากภายหลังกิจการริบ ตราสารทุนที่พนักงานได้รับสิทธิแล้ว หรือกรณีสิทธิซ้ือหุ้นที่ไม่มี 

การใช้สิทธิ อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอน

ภายในส่วนของเจ้าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึง 

เป็นส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

กรณีทีไ่ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

24 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 16 ถึง 23 ใช้เม่ือกิจการถูกกาํหนดให้วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้น               

เป็นเกณฑ์โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง 

หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ณ วันที่ 

วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 16 ถึง 22 เฉพาะกรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิงน้ี กิจการต้อง

ดาํเนินการดังน้ีแทน 

24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่าทีแ่ทจ้ริง เร่ิมตั้งแต่วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญา 

ส่งมอบบริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชําระคร้ังสุดท้าย 
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ผลการเปล่ียนแปลงของมูลค่าที่แท้จริงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับการให้สิทธ ิ

ซ้ือหุ้น ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชาํระคร้ังสุดท้ายเม่ือมีการใช้สิทธ ิ

หรือริบสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น เม่ือสิ้ นสุดการจ้าง) หรือสิ้ นสุดเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น  

(เช่น สทิธซ้ืิอหุ้นสิ้นสดุกาํหนดการใช้สิทธ)ิ 

24.2 รับรู้สินค้าหรือบริการโดยอ้างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในที่สุด หรือ  

(ถ้าสามารถปฏบัิติได้) เม่ือมีการใช้สทิธใินที่สดุ ในการใช้ข้อกาํหนดน้ีกับสิทธิซ้ือหุ้น 

กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ถ้ามี) ตาม 

ย่อหน้าที่ 14 และ 15 ยกเว้นข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 15.2 เม่ือไม่ได้ใช้เง่ือนไขทางตลาด 

จาํนวนที่รับรู้สาํหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิต้อง

อ้างองิกบัจาํนวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการน้ี 

(ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิต่าง

จากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการให้เท่ากับ

จาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้อง

โอนกลับจํานวนที่ รับรู้สําหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกริบ 

ในภายหลัง หรือสิ้นสดุกาํหนดการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น 

25 หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 

เน่ืองจากการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้นาํมาพิจารณา

เม่ือปฏิบัติตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 อย่างไรกต็าม เม่ือกิจการจ่าย

ชาํระด้วยตราสารทุน ซ่ึงต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 24 

25.1 หากการจ่ายชาํระเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ กิจการต้องบันทกึการจ่าย

ชาํระเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ และต้องรับรู้จํานวนค่าสินค้าและบริการ

ทันทีแทนที่จะต้องทยอยรับรู้บริการที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่ เหลืออยู่ของ

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ

25.2 การจ่ายชาํระด้วยเงินต้องบันทกึเสมือนการซ้ือคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็นรายการ

หักจากส่วนของเจ้าของ เว้นแต่ตามเน้ือหาแล้วการจ่ายน้ันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของ

ตราสารทุนซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน ส่วนเกนิดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การปรับปรุงเงื่อนไขและข้อกําหนดของตราสารทุนที่ออกให้ รวมถึงการยกเลิกและ 

การชําระ 
 

26 กิจการอาจต้องปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น 

กิจการอาจต้องลดราคาใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้พนักงาน (กล่าวคือ คํานวณราคาสิทธ ิ

ซ้ือหุ้นใหม่) ซ่ึงทาํให้มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นเหล่าน้ันสูงข้ึน ข้อกําหนดตามย่อหน้าที่  

27 ถึง 29 สาํหรับผลกระทบของการปรับปรุงให้แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ให้พนักงาน อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดต้องใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้กับบุคคลอื่นที่

ไม่ใช่พนักงานด้วย โดยวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ในกรณี
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หลังน้ันการอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 ณ วันที่ให้สิทธิต้องอ้างอิงถึงวันที่กิจการได้รับสินค้า

หรือคู่สญัญาส่งมอบบริการให้แทน 

27 กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ หากตราสารทุน

น้ันไม่ได้รับสทิธ ิเน่ืองจากไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ(นอกเหนือจากเง่ือนไข

ทางตลาด) ที่กาํหนด ณ วันที่ให้สิทธิเป็นอย่างน้อย กิจการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดน้ีโดยไม่

ต้องพิจารณาการปรับปรุงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการ

ยกเลิก หรือการชาํระตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของรายการ

ปรับปรุงที่เพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือรายการที่เป็น

ประโยชน์ให้กบัพนักงาน แนวทางปฏบัิติตามข้อกาํหนดน้ีแสดงอยู่ในภาคผนวก ข 

28 หากกิจการยกเลิกหรือชาํระตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ยกเว้น 

ยกเลิกการให้โดยริบสทิธเิม่ือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ)ิ 

28.1 กจิการต้องบันทกึการยกเลิก หรือการชาํระเสมือนเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

และต้องรับรู้บริการที่ได้รับทันทีแทนที่จะต้องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

ที่เหลืออยู่ 

28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้พนักงานเพ่ือการยกเลิกหรือชําระการให้สิทธิ ต้องรับรู้ใน

ลักษณะเดียวกบัการซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ยกเว้น รายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ที่วัดมูลค่า  

ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกินน้ันให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม ในกรณีที่

ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ได้รวมส่วนของหน้ีสินไว้ กิจการต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสินในวันที่มีการยกเลิกหรือวันที่มีการชําระ การจ่ายใดๆ ที่มีเพ่ือ

การชาํระหน้ีสนิต้องบันทกึเหมือนการยกเลิกหน้ีสนิดังกล่าว 

28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ 

กิจการกาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็นตราสารทุนที่ทดแทนตราสารทุน 

ที่ยกเลิก กิจการต้องบันทึกการออกตราสารทุนทดแทนน้ันในลักษณะเดียวกับ 

การปรับปรุงตราสารทุนที่ให้เม่ือเร่ิมแรก ตามย่อหน้าที่ 27 และตามแนวปฏบัิติใน

ภาคผนวก ข มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ ให้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม 

ของตราสารทุนทดแทนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่ออก

ตราสารทุนทดแทน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม 

ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทนัท ีหักด้วยจาํนวนที่จ่ายให้พนักงานเพ่ือยกเลิกตราสารทุน

ที่รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 28.2 ข้างต้น หากกิจการ

ไม่ได้กาํหนดว่าตราสารทุนใหม่เป็นตราสารทุนทดแทนสาํหรับตราสารทุนที่ยกเลิก 

กจิการต้องบันทกึตราสารทุนใหม่ เป็นรายการออกตราสารทุนให้ใหม่ 

28ก หากกิจการหรือคู่สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข 

การบริการหรือผลงาน กิจการต้องปฏิบัติ ต่อความล้มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญา 

ในการปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธใิห้มีผลเสมือนการยกเลิกสิทธ ิ
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29 หากกจิการซ้ือคืนตราสารทุนที่ได้รับสทิธแิล้ว รายการที่จ่ายให้พนักงานต้องบันทกึเป็นรายการ

หักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นรายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ซ้ือคืน                   

ที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

30 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการที่ไดม้าและหนี้ สินที่เกิดข้ึนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการตอ้งวดัมูลค่า

ยุติธรรมของหนี้ สินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และวนัที่มีการชําระจนกว่าจะชําระ

หนี้ สินเสร็จส้ิน การเปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมใหร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวด 

31 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนแก่พนักงานเป็น 

ส่วนหน่ึงของชุดค่าตอบแทน ซ่ึงทาํให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้รับ 

ตราสารทุน) โดยอ้างอิงกับราคาหุ้นที่ เพ่ิมข้ึนจากระดับราคาที่ก ําหนดตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ที่กาํหนดไว้ หรือกิจการอาจให้สิทธิพนักงานที่จะได้รับเงินสดในอนาคตโดยให้สิทธิที่จะได้หุ้น 

(รวมถึงหุ้นที่จะออกเม่ือใช้สิทธิซ้ือหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับ (เช่น เม่ือ

สิ้นสดุการจ้าง) หรือตามที่พนักงานเลือก 

32 กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่ต้องจ่ายสาํหรับบริการน้ันเม่ือพนักงานให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่พนักงานได้รับสิทธิทันที และ 

ไม่ต้องปฏิบัติงานให้บริการในช่วงเวลาที่กาํหนดเพ่ือให้ได้รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐาน

เป็นอย่างอื่น กิจการต้องสันนิษฐานว่ากิจการได้รับบริการจากพนักงานเพ่ือแลกกับสิทธิที่จะ

ได้รับประโยชน์ จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ออกให้แล้ว ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและ

หน้ีสินที่จะต้องจ่ายสาํหรับบริการน้ันทนัท ีหากสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน

ไม่ได้รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้บริการที่กาํหนด กิจการต้อง

รับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายตามที่พนักงานให้บริการในช่วงเวลาน้ัน 

33 หน้ีสินต้องวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชาํระหน้ีสิน

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน โดยใช้แบบจําลอง 

การกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น พิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์

จากราคาหุ้น ที่เพ่ิมข้ึนและบริการที่พนักงานให้จนถึงขณะน้ัน 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์มี่ทางเลือกชําระดว้ยเงินสด 

34 สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขของข้อตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือ

คู่สญัญาสามารถเลือกชําระรายการดว้ยเงินสด (หรือสินทรพัยอื์่น) หรือดว้ยการออก 

ตราสารทุน กิจการตอ้งรบัรูร้ายการหรือองคป์ระกอบของรายการนั้นเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดข้ึนซ่ึงจะชําระเป็นเงินสดหรือสินทรพัย์
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อื่น หรือรบัรูเ้ป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยตราสารทุน หากหนี้ สินดงักล่าว 

ไม่เกิดข้ึน 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หคู่้สญัญาเลือกวิธีการชําระ 
 

35 หากกิจการให้สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชําระด้วยเงินสด3 

หรือด้วยการออกตราสารทุน ให้ถือว่ากิจการให้เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบ

ที่เป็นหน้ีสิน (กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ชาํระด้วยเงินสด) และองค์ประกอบ

ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (กล่าวคือ สทิธขิองคู่สญัญาที่จะเรียกร้องให้ชาํระด้วยการออกตราสารทุน

ไม่ใช่ด้วยเงินสด) สาํหรับรายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินค้า

หรือบริการที่ได้รับสามารถวัดได้โดยตรง กิจการต้องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

เจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับกบัมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ ณ วันที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

36 สาํหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ            

ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคาํนึงถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธ ิ

ที่จะได้รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ให้ 

37 ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 36 กจิการต้องเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน

ก่อนแล้วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยคาํนึงถึงการที่คู่สัญญา

ต้องสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสดเพ่ือไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

แบบผสมเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึงคู่สัญญามีทางเลือกที่จะให้ชําระมักถูกจัดโครงสร้างมาแล้ว 

มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะชําระทางหน่ึงจึงเหมือนกับของทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น 

คู่สัญญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรับสิทธิซ้ือหุ้นหรือสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้น 

ที่เพ่ิมข้ึนเป็นเงินสด ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เป็นศูนย์ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ในทางตรงกันข้าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางเลือก

ที่จะชาํระแตกต่างกนั มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของย่อมมากกว่าศูนย์ 

ซ่ึงเป็นกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

38 กจิการต้องบันทกึสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือ

บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะชาํระสนิค้าหรือบริการ เม่ือคู่สญัญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ 

โดยปฏบัิติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระเป็นเงินสด (ย่อหน้าที่ 30 ถึง 33) 

สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กจิการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับและ

                                                 
3
 ในย่อหน้าที่ 35 ถงึ 43 รายการที่อ้างองิถงึเงนิสดให้รวมถงึสนิทรัพย์อื่นของกจิการด้วย  
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ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดยปฏบัิติตามข้อกาํหนด

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน (ย่อหน้าที่ 10 ถึง 29) 

39 ณ วันที่ชาํระ กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิให้เป็นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพ่ือ

ชาํระแทนการจ่ายเงินสด หน้ีสนิจะโอนตรงไปเป็นส่วนของเจ้าของในฐานะที่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับ

ตราสารทุนที่ออกให้ 

40 หากกิจการจ่ายเงินสดเพ่ือชําระแทนการออกตราสารทุน ให้ถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการชําระ

หน้ีสินทั้งจาํนวน สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุน

ต่อไปเม่ือคู่สัญญาเลือกที่จะรับเงินสดเพ่ือการชาํระทาํให้คู่สัญญาหมดสิทธิที่จะได้รับตราสารทุน 

อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้าของ 

เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของเจ้าของอีก

ประเภทหน่ึง 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หกิ้จการเลือกวิธีการชําระ 
 

41 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้กิจการเลือกว่าจะชาํระด้วยเงินสด

หรือด้วยการออกตราสารทุน กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้อง 

ชาํระเงินสดหรือไม่ และบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้สอดคล้องกัน กิจการมีภาระผูกพัน

ในปัจจุบันที่จะต้องชาํระเงินสด หากทางเลือกที่จะชาํระด้วยตราสารทุนไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

(เช่น เพราะมีข้อห้ามทางกฎหมายไม่ให้กิจการออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏิบัติในอดีตหรือมี

นโยบายชัดเจนที่จะชาํระด้วยเงินสด หรือปกติจะชาํระด้วยเงินสดเม่ือใดกต็ามที่คู่สัญญาขอให้

ชาํระด้วยเงินสด 

42 หากกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชาํระด้วยเงินสด กิจการต้องบันทึกรายการตาม

ข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 30 ถึง 33 

43 หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กิจการต้องบันทึกรายการค้าตามข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 29 เม่ือการชาํระมีลักษณะดังน้ี 

43.1 หากกิจการเลือกชําระด้วยเงินสด เงินสดที่ จ่ายต้องบันทึกเสมือนการซ้ือคืน 

ส่วนของเจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นที่จะกล่าว 

ในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.2 หากกิจการเลือกชาํระด้วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก 

(เว้นแต่การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงไปเป็นส่วนของเจ้าของ

อกีประเภท (ถ้ามี)) ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.3 หากกิจการเลือกทางเลือกที่ชาํระด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่า ณ วันที่ชําระ กิจการ

ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสาํหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกับ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่จะต้องออกให้หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้กับจํานวนเงินสดที่จะต้องจ่าย 

หากเลือกทางเลือกเดิม แล้วแต่ทางเลือกที่กจิการจะเลือก 
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ 
 

43ก  สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

หรืองบการเงินของกิจการ กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 

ที่ได้รับด้วยรายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุนหรือชําระด้วยเงินสด 

โดยต้องประเมินว่า 

43ก.1  ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ 

43ก.2  สทิธแิละภาระผูกพันของกจิการ 

จาํนวนที่รับรู้โดยกจิการที่ได้รับสินค้าหรือบริการอาจแตกต่างจากจาํนวนที่รับรู้ในงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษัทหรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการที่จ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

43ข   กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น            

เป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน เม่ือ 

43ข.1  ผลตอบแทนที่ออกให้เป็นตราสารทุนของกจิการ หรือ 

43ข.2  กจิการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

กจิการต้องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน

สาํหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ตามที่กาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 เท่าน้ัน ในสถานการณ์อื่นทั้งหมดกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้อง 

วัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับมาเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

43ค   กจิการที่ชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์ม่ือกจิการอื่นในกลุ่มได้รับสนิค้าหรือบริการต้อง

รับรู้รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน กต่็อเม่ือจ่ายชาํระ

ด้วยตราสารทุนของกิจการเอง มิฉะน้ันรายการดังกล่าวต้องรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

43ง    รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มกิจการหน่ึง

จ่ายชําระอีกกลุ่มกิจการหน่ึงสาํหรับหน้ีสินของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่คู่สัญญา 

ที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องบันทกึรายการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต์ามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข โดยไม่คาํนึงถึงข้อตกลงการจ่ายชาํระคืน

ภายในกลุ่มกจิการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

44 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของขอ้ตกลง         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กิดข้ึนในระหว่างงวด 

45 เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44  กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

45.1 คาํอธิบายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดข้ึนในช่วงเวลา

ต่างๆ ระหว่างงวด รวมถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของข้อตกลงแต่ละข้อ อาท ิ
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ข้อกําหนดของการได้รับสิทธิ งวดเวลานานที่สุดของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และ 

วิธีการชําระ (เช่น เป็นเงินสดหรือตราสารทุน) กิจการที่มีประเภทของข้อตกลง 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ เหมือนกันในเน้ือหาสาระอาจรวมข้อมูลเหล่าน้ี 

หากการเปิดเผยข้อมูลแยกตามข้อตกลงไม่จาํเป็นในการทาํให้เป็นไปตามหลักการ 

ในย่อหน้าที่ 44 

45.2 จํานวนและราคาใช้สิทธิถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของสิทธิ ซ้ือหุ้นสําหรับกลุ่มสิทธ ิ

ซ้ือหุ้นต่างๆ คือ 

45.2.1 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 

45.2.2 กลุ่มที่ออกให้ระหว่างงวด 

45.2.3 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด 

45.2.4 กลุ่มที่ใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.5 กลุ่มที่สิ้นสดุระยะเวลาใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.6 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ 

45.2.7 กลุ่มที่ยังสามารถใช้สทิธไิด้ ณ ปลายงวด 

45.3 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิแล้วระหว่างงวด ให้เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

ณ วันใช้สิทธิ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกใช้สิทธิแล้วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการ

อาจเปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างงวดแทน 

45.4 สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้เปิดเผยช่วงของราคาใช้สิทธิและระยะเวลา

คงเหลือตามสัญญาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก หากช่วงของราคาใช้สิทธิกว้าง สิทธิซ้ือหุ้น 

ที่คงเหลือต้องแบ่งเป็นช่วงราคาที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจาํนวนและ

จังหวะเวลาของหุ้นที่อาจออกเพ่ิมเติมและเงินสดที่อาจได้รับจากการใช้สิทธซ้ืิอหุ้นน้ัน 

46 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกใหร้ะหว่างงวด 

47 หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุน

ของกิจการโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพ่ือให้ผล

เป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 46 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

47.1 สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ระหว่างงวด ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก

ของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

47.1.1 แบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นและข้อมูลที่นาํมาคาํนวณในแบบจาํลอง 

รวมถึง ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ราคาใช้สิทธิความผันผวนของหุ้น

ที่คาดหวัง อายุของสิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบ้ีย 

ปลอดความเสี่ยง และข้อมูลอื่นที่นาํมาคาํนวณในแบบจาํลอง รวมถึง 

วิธทีี่ใช้และข้อสมมติที่กาํหนดข้ึนเพ่ือรวมผลกระทบของการคาดการณ์

การใช้สทิธกิ่อนครบกาํหนด 

47.1.2 วิธกีาํหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคาํอธิบายว่าความผันผวน

ของหุ้นที่คาดหวังได้องิกบัความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ 
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47.1.3 การนาํลักษณะอื่นของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ เช่น เง่ือนไขทางตลาด 

47.2 สาํหรับตราสารทุนอื่นที่ให้สิทธิระหว่างงวด (กล่าวคือ ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ือหุ้น) 

จาํนวนและมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัด

มูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

47.2.1 หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่

สามารถสงัเกตได้ ต้องเปิดเผยวิธทีี่ใช้กาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

47.2.2 การนาํเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และ

วิธนีาํเงินปันผลที่คาดหวังมารวมคาํนวณ และ 

47.2.3 การนําลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมหรือไม่ และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ 

47.3 สาํหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีการปรับปรุงระหว่างงวด 

47.3.1 คาํอธบิายรายการที่ปรับปรุง 

47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ (ซ่ึงเป็นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ 

47.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ที่สอดคล้อง

กับข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 47.1 และ 47.2 ข้างต้นเม่ือมีรายการ

ดังกล่าว 

48 หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างงวดได้โดยทางตรง กิจการ

ต้องเปิดเผยวิธีกาํหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมกาํหนดด้วยราคาตลาดของสินค้า

หรือบริการหรือไม่ 

49 หากกิจการปฏิบัติต่างจากข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 13 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและ

อธบิายว่าเหตุใดจึงปฏบัิติต่างจากข้อสนันิษฐาน 

50 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดและฐานะการเงินของกิจการ 

51 เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 50 อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องเปิดเผยรายการ

ต่อไปน้ี 

51.1 จาํนวนค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงสินค้า

หรือบริการที่ได้รับไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ และต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ทนัท ีรวมถึงการเปิดเผยแยกว่าส่วนของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทกึ

เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

51.2 สาํหรับหน้ีสนิที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด และ 

51.2.2 มูลค่าที่แท้จริงรวม ณ สิ้นงวดของหน้ีสินที่คู่สัญญามีสิทธิเรียกเงินสด

หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้รับสิทธิภายในสิ้ นงวด (เช่น สิทธิที่จะได้รับ

ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ได้รับสทิธแิล้ว) 
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52 หากข้อมูลที่กาํหนดให้เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ทาํให้เป็นไป

ตามหลักการในย่อหน้าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่จาํเป็นที่จะ

ทาํให้สอดคล้องกบัหลักการดังกล่าว 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

53 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่กาํหนดให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับการให้ตราสารทุนอื่น หากกิจการเปิดเผยเป็นการสาธารณะ

ถึงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ันที่กาํหนด ณ วันที่วัดมูลค่า 

55 สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี กิจการต้องปรับข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง และปรับปรุงกาํไรสะสมต้นงวดของ 

งวดแรกสดุที่นาํมาแสดงด้วย (ถ้าปฏบัิติได้) 

56 สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี (เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้องเปิดเผย

ข้อมูลที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 44 และ 45 

57 ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว หากกิจการปรับปรุง

ข้อกาํหนดหรือเง่ือนไขของการออกตราสารทุนให้ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ถือปฏบัิติ กจิการยังต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 เพ่ือบันทกึรายการปรับปรุงเหล่าน้ัน 

58 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

59 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุนแต่ไม่ได้กาํหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกบัหน้ีสนิรายการอื่นที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ ์เช่น หน้ีสนิที่ชาํระระหว่างงวดที่มีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ 
 

วนัถอืปฏิบติั 

60 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ 

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

61 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

62 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

63     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

63ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

63ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

63ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

64  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ทีชํ่าระดว้ยเงินสด 

 

หมายถึง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้า

หรือบริการโดยมีหน้ีสินเกิดข้ึนเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น

ให้กบัคู่สญัญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการด้วยจาํนวนเงินที่อิงกับ

ราคา (หรือมูลค่า) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น) 

ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม 

 

พนกังานและบุคคลอื่น 

ทีใ่หบ้ริการในลกัษณะ

เดียวกนั 

หมายถึง บุคคลที่ให้บริการกับกิจการเป็นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ประเภทใดประเภทหน่ึงดังน้ี 1) บุคคลที่ เป็นพนักงานตาม

วัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี 2) บุคคลที่ทาํงานกับ

กจิการภายใต้แนวทางที่เป็นลักษณะเดียวกับบุคคลที่เป็นพนักงาน

ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี หรือ 3) บริการที่

ได้ รับมีลักษณะเดียวกับบริการที่พนักงานเป็นผู้ให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น คํานิยามน้ีรวมถึงฝ่ายบริหาร เช่น พนักงานที่ มี

อาํนาจบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึง กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) 

 

ตราสารทุน หมายถึง สัญญาที่เป็นหลักฐานของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ

ของกจิการหลังหักหน้ีสนิทั้งหมด4 

 

ตราสารทุนทีอ่อกให ้ หมายถึง สทิธ ิ(ทั้งที่มีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข) ในตราสารทุนของกิจการ

ที่ออกให้บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ ์

 

                                                 
4 กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรงุ 2558) ให้นิยามของหนี้สนิว่าเป็นภาระผูกพันในปัจจุบนัของ

กจิการที่เกดิขึ้นจากเหตกุารณใ์นอดตี การชาํระภาระผูกพันเป็นผลให้เกดิกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ

ของกจิการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นของกจิการ)  
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ทีชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

หมายถึง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการ 

1) ได้รับสนิค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุน

ของกจิการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) หรือ 

2)    ได้รับสินค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชําระ

รายการแก่คู่ค้า 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสนิทรัพย์ ชาํระหน้ีสิน หรือตราสารทุน

ที่ออกให้สามารถแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่ มี 

การต่อรองอย่างเป็นอสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

 

วนัทีใ่หสิ้ทธิ หมายถึง วันที่กิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกัน

ตามขอ้ตกลงเรื่องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เม่ือกิจการและ

บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงทราบเง่ือนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตาม

ข้อตกลงน้ันร่วมกัน ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการให้สิทธิกับบุคคลอีก

ฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของ

กจิการ โดยต้องปฏบัิติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ (ถ้ามี) ให้สาํเรจ็ 

หากข้อตกลงน้ันข้ึนอยู่กับกระบวนการที่ต้องอนุมัติ (เช่น อนุมัติ

โดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้สทิธ ิคือ วันที่ที่ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว 

 

มูลค่าทีแ่ทจ้ริง หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มี

เง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข) ถือหุ้น หรือสิทธิที่จะได้รับหุ้น และ

ราคา (ถ้ามี) ที่คู่สัญญาต้องจ่ายเพ่ือให้ได้หุ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิ

ซ้ือหุน้ที่ราคาใช้สทิธเิทา่กบั 15 บาท ขณะที่หุ้นมีมูลค่ายุติธรรม

เทา่กบั 20 บาท มูลค่าที่แท้จริงเทา่กบั 5 บาท 

 

เงือ่นไขทางตลาด หมายถึง เงือ่นไขผลงานที่ราคาใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ หรือความสามารถใน

การใช้สิทธิของตราสารทุนข้ึนอยู่ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับราคาตลาด (หรือ

มูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุนของกิจการ

อื่นในกลุ่มเดียวกนั) เช่น 

1) เม่ือราคาหุ้น หรือจํานวนเงินตามมูลค่าที่แทจ้ริงของสิทธิ

ซ้ือหุน้ข้ึนไปอยู่ ณ ระดับราคาหรือจาํนวนเงินที่กาํหนด หรือ 

2) เม่ือบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคาตลาด 

(หรือมูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุน

ของกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน) เม่ือเปรียบเทียบกับดัชนี

ราคาตลาดของตราสารทุนของกจิการอื่น 
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เง่ือนไขทางตลาดกาํหนดให้คู่สัญญาต้องให้บริการตลอดช่วงเวลา

ที่กาํหนด (เงื่อนไขการบริการ) ข้อกาํหนดในการให้บริการ

เป็นได้ทั้งที่กาํหนดเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือที่บอกเป็นนัย 

 

วนัทีว่ดัมูลค่า หมายถึง วันที่ ที่ วั ด มูลค่ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ตาม

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

สาํหรับรายการที่เกี่ยวกับพนกังานและบุคคลอื่นที่ใหบ้ริการให้

ล ักษณะเดียวกัน วันที่ วัดมูลค่า คือ วันที่ให้สิทธิ สําหรับ

รายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน (และบุคคลอื่นที่

ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่กิจการ

ได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 

 

เงือ่นไขผลงาน 

 

หมายถึง เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิที่กาํหนดให้ 

1) คู่สัญญาต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่กาํหนด (เงื่อนไข

การบริการ) ข้อกาํหนดในการให้บริการเป็นได้ทั้งแบบที่เป็น

ลายลักษณ์อกัษรหรือแบบที่บอกเป็นนัย 

2) ต้องบรรลุตามเป้าหมายผลงานที่ตั้งไว้ ในขณะที่คู่สัญญา

อยู่ระหว่างการให้บริการตามที่กาํหนดในข้อ 1) 

ช่วงเวลาที่ต้องบรรลุเป้าหมายผลงาน 

1) ต้องไม่เกนิกว่าการสิ้นสดุของช่วงเวลาการให้บริการ 

2) อาจเร่ิมก่อนช่วงเวลาการให้บริการได้ โดยมีเง่ือนไขว่า 

วันเร่ิมต้นของเป้าหมายผลงานต้องไม่นานก่อนการเร่ิมต้น

ของการให้บริการ 

เป้าหมายผลงานมีการนิยามโดยอ้างองิกบั 

1) การดําเนินงาน (หรือกิจกรรม) ของกิจการเอง หรือ 

การดําเนินงาน หรือกิจกรรมของกิจการอื่นในกลุ่ม

เดียวกัน (กล่าวคือเป็นเง่ือนไขที่มิใช่เง่ือนไขทางตลาด) 

หรือ 

2) ราคา (หรือมูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ หรือ 

ตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (ซ่ึงรวมถึงหุ้น

และสิทธิซ้ือหุน้) (กล่าวคือเป็นเงือ่นไขทางตลาด) 

เป้าหมายผลงานอาจเกี่ยวข้องกับผลงานของกิจการโดยรวม 

หรือเพียงบางส่วนของกิจการ (หรือบางส่วนของกลุ่มกิจการ) 

เช่น แผนก หรือพนักงานแต่ละบุคคล 
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ลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้

ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

หมายถึง ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมเติมเม่ือผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้น

ใช้สิทธิตามสิทธิซ้ือหุ้นเดิมเพ่ือให้กิจการออกหุ้น ณ ระดับราคา

ใช้สทิธ ิโดยไม่ได้รับชาํระเป็นเงินสด 

 

สิทธิซ้ือหุน้ทีมี่การออกสิทธิ

ทดแทน 

หมายถึง สิทธิซ้ือหุน้ที่ออกให้ใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้เดิม ณ ระดับ

ราคาใช้สทิธเิพ่ือให้กจิการออกหุ้นให้ 

 

เงือ่นไขการบริการ 

 

หมายถึง เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิที่กาํหนดให้คู่สัญญาต้องให้บริการตลอด

ช่วงเวลาที่ก ําหนด โดยในช่วงเวลาน้ันเป็นการให้บริการแก่

กิจการ หากคู่สัญญาหยุดให้บริการในระหว่างช่วงการไดร้ับ

สิทธิไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือว่าคู่สัญญาผิดเง่ือนไข 

เง่ือนไขการบริการไม่ได้กาํหนดให้คู่สัญญาต้องบรรลุเป้าหมาย

ผลงาน 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ ์

หมายถึง ข้อตกลงระหว่างกิจการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ5หรือ 

ผู้ถือหุ้นของกิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 

(รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงทาํให้บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงได้รับสิทธิที่จะได้รับ 

  1) เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจาํนวนที่อิงกับราคา 

(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) 

ของกจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น หรือ 

2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของกจิการหรือ

กลุ่มกจิการอื่น 

เม่ือได้ปฏบัิติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิแล้ว 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ หมายถึง รายการที่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือ

บริการ (รวมถึงพนักงาน) โดยมีขอ้ตกลงในการจ่ายโดย

ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์หรือ 

2) ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ ต้องชําระให้ คู่สัญญาโดยมี

ขอ้ตกลงในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือกิจการอื่น

ในกลุ่มได้รับสนิค้าหรือบริการ 

                                                 
5  กลุ่มกจิการ ตามคาํนิยามในภาคผนวก ก  ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

งบการเงินรวม (เมื่อมกีารประกาศใช้) หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัท

ใหญ่ในลาํดบัสงูสดุของกจิการที่เสนอรายงาน 
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สิทธิซ้ือหุน้ หมายถึง สัญญาที่ให้ผู้ถือสิทธิได้รับหุ้นของกิจการ ณ ระดับราคาที่กาํหนด

ไว้แน่นอนในช่วงระยะเวลาที่กาํหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้อง

ใช้สทิธน้ัิน 

 

ไดร้บัสิทธิ หมายถึง เป็นผู้มีสิทธิ ภายใต้ขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

สทิธทิี่คู่สัญญาจะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสารทุนของ

กิจการ เม่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ และอีกฝ่ายหน่ึง

พึงพอใจในการปฏบัิติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิดังกล่าว 

 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ หมายถึง เง่ือนไขที่ใช้พิจารณาว่ากิจการได้รับบริการซ่ึงทาํให้คู่สัญญาได้

สิทธิที่จะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ

หรือไม่ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

เง่ือนไขการได้รับสิทธิเป็นอย่างหน่ึงอย่างใดระหว่างเงื่อนไข 

การบริการหรือเงือ่นไขผลงาน 

 

ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ หมายถึง ระยะเวลาระหว่างที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดร้ับสิทธิ

ภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้สาํเรจ็ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้
 

ข1 ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข41 ของภาคผนวกน้ีอธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้น 

ที่ออกให้ โดยนาํเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น

แก่พนักงานมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม ลักษณะไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี นอกจากน้ีเน่ืองจากประเด็นการวัดมูลค่าที่อธิบายต่อไปเน้น

เกี่ยวกับหุ้นและสิทธิ ซ้ือหุ้นที่ออกให้กับพนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือ 

สิทธิซ้ือหุ้นวัด ณ วันที่ให้สิทธิ อย่างไรกต็าม ประเด็นการวัดมูลค่า 6ที่จะอธิบายต่อไป (เช่น 

ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง) ได้นาํมาใช้พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือ

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สัญญาส่ง

มอบบริการ 

 

6หุน้ 
 

6ข2 สาํหรับหุ้นที่ออกให้พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของ

กิจการ (หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้จาํหน่ายแก่สาธารณชน) และ

ปรับปรุงโดยคาํนึงถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิ

ซ่ึงไม่นาํมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21) 

6ข3 ตัวอย่างเช่น หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

ปัจจัยน้ีต้องนํามาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในทาํนองเดียวกัน 

หากหุ้นมีข้อจาํกัดในการโอนหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาเฉพาะกรณีที่

ข้อจํากัดหลังได้รับสิทธิกระทบต่อราคาที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้น 

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นน้ันซ้ือขายอยู่ในตลาดซ้ือขายคล่อง ข้อจาํกัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิอาจ

มีผลเพียงเลก็น้อยต่อราคาหุ้นที่ผู้ร่วมตลาดในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้นน้ัน 

ข้อจาํกดัการโอนหุ้นหรือข้อจาํกัดอื่นที่เกิดระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิไม่ต้องนาํมาพิจารณา

เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิของหุ้นที่ออกให้ เพราะข้อจาํกัดเหล่าน้ันมีที่มาจาก

เง่ือนไขการได้รับสทิธ ิที่มีอยู่ ซ่ึงต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 
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6สิทธิซ้ือหุน้ 
 

6ข4 ในหลายกรณ ีสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้แกพ่นักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ข้ึนอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขาย หากไม่มีสิทธิซ้ือหุ้นที่มี 

การซ้ือขายที่มีเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ เหมือนกับสิทธิซ้ือหุ้นของกิจการ ให้คาํนวณมูลค่า

ยุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น 

6ข5 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ ผู้ร่วมตลาดที่ มีความรอบรู้และเต็มใจจะพิจารณาใน 

การเลือกแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นมาใช้ เช่น สิทธิซ้ือหุ้นพนักงานจาํนวนมากมี

ระยะเวลาใช้สิทธินานและมักสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ให้สิทธิกับวันสิ้ นสุดระยะเวลา 

การใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นน้ัน และมักมีการใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่าน้ีต้องนํามา

พิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ สาํหรับหลายกิจการ 

ปัจจัยเหล่าน้ีทาํให้กิจการไม่สามารถใช้สูตรของ Black Scholes และ Merton เน่ืองจากสูตร

ดังกล่าวไม่ให้นาํความน่าจะเป็นที่จะใช้สิทธิก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นมา

พิจารณา และแบบจําลองน้ีอาจไม่สะท้อนถึงผลกระทบของการใช้สิทธิเร็วกว่ากําหนด 

ได้อย่างเพียงพอ แบบจําลองน้ียังไม่อนุญาตสาํหรับความน่าจะเป็นที่ความผันผวนของหุ้น 

ที่คาดหวังและข้อมูลนําเข้าในแบบจําลองอื่นอาจแตกต่างกันตามระยะเวลาการให้ใช้สิทธ ิ

ของสิทธิซ้ือหุ้น อย่างไรกต็าม สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุตามสัญญาค่อนข้างสั้น หรือต้องมี 

การใช้สิทธิภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องนาํปัจจัยข้างต้น

มาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้มูลค่าที่มีสาระสาํคัญ

เทา่กบัแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า 

6ข6 อย่างน้อยที่สดุ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น ต้องนาํปัจจัยเหล่าน้ีมาพิจารณา 

ข6.1 ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.2 อายุของสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างองิ 

ข6.4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง 

ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ 

ข6.6 อตัราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงสาํหรับอายุของสิทธซ้ืิอหุ้น 

6ข7 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจลงทุนจะใช้พิจารณาใน           

การกาํหนดราคาหุ้น (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทน

สทิธทิี่ใช้แล้วซ่ึงไม่ให้นาํมาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 22) 

ข8 ตัวอย่างเช่น สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกาํกับหลักทรัพย์กาํหนด) 

ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาในกรณีที่แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่นาํมาใช้อาจสมมติว่า

สทิธซ้ืิอหุ้นจะใช้สทิธิเม่ือใดกไ็ด้ตลอดอายุของสิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรกต็ามหากกิจการใช้

แบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิได้เม่ือสิ้นสุดอายุเท่าน้ัน 

การไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นในระหว่างอายุของสิทธิ
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ซ้ือหุ้น) ไม่ต้องนาํมาปรับปรุง เน่ืองจากแบบจาํลองได้สมมติว่าสิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถใช้สิทธิ

ได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว 

6ข9 ปัจจัยอีกประการหน่ึงที่สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้กับพนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็นที่จะใช้ 

สิทธิซ้ือหุ้นเรว็ ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ หรือพนักงาน

ต้องใช้สทิธซ้ืิอหุ้นที่ได้รับสทิธแิล้วทั้งหมดเม่ือหมดสภาพการจ้าง ผลกระทบจากการใช้สิทธิเรว็ 

ที่คาดไว้ต้องนาํมาพิจารณาตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ข16 ถึง ข21 

6ข10 ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะไม่นาํมาพิจารณาในการกาํหนด

ราคาของสทิธซ้ืิอหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้องไม่นาํไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

สทิธซ้ืิอหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้พนักงาน 

ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เกดิจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับ 

การประมาณราคาที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะกาํหนดข้ึน 

 

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน้ 
 

6ข11 ในการประมาณค่าความผันผวนและเงินปันผลที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง วัตถุประสงค์คือ 

เพ่ือประมาณความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ือหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซ้ือขายแลกเปล่ียน           

ในตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกนั การประมาณผลกระทบของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ

พนักงานเรว็ วัตถุประสงค์คือ เพ่ือประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้สิทธิของพนักงานที่พัฒนาข้ึนโดยอ้างอิงจากข้อมูล

ที่มี ณ วันให้สทิธ ิ

6ข12 ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้สิทธิมักมีช่วงของความคาดหวัง 

ในอนาคตที่สมเหตุสมผล ดังน้ัน ต้องคํานวณค่าคาดหวังโดยถ่วงนํ้าหนักแต่ละค่าด้วย 

ความน่าจะเป็นที่แต่ละค่าจะเกดิข้ึน 

6ข13 ความคาดหวังในอนาคตมักมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์และต้องปรับปรุงหากคาดหวัง 

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ระบุได้อาจช้ีว่า

ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นตัวพยากรณ์ที่ไม่ดีสาํหรับประสบการณ์ในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จาํหน่าย   

สายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้อยกว่า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดในการกาํหนด  

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

6ข14 ในสถานการณ์อื่นๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กิจการที่เพ่ิงเข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) อยู่น้อย ซ่ึงจะอภิปราย

ถึงกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในภายหลัง 

6ข15 สรุป กิจการต้องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้สิทธิ และเงินปันผลอย่างง่าย

โดยมีพ้ืนฐานเพียงจากข้อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเร่ืองใด 

เป็นค่าพยากรณ์ที่สมเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต 
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การใชสิ้ทธิเร็วทีค่าดหวงั 
 

6ข16 พนักงานมักใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นเร็วด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสิทธิ ซ้ือหุ้นไม่สามารถ 

โอนเปล่ียนมือ ทาํให้พนักงานมักใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเรว็เพราะเป็นทางเดียวที่พนักงานจะล้างสถานะ

ของตน เช่นเดียวกัน พนักงานที่สิ้ นสุดการจ้างมักจําเป็นต้องใช้สิทธิซ้ือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้ว

ภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะน้ันจะถูกริบสิทธิ ปัจจัยน้ีทาํให้พนักงานใช้สิทธิเรว็ ปัจจัยอื่นที่ทาํให้

ใช้สทิธเิรว็ เช่น การหลีกเล่ียงความเสี่ยงและการขาดการกระจายความม่ังค่ัง 

6ข17 วิธีพิจารณาผลกระทบของการใช้สิทธิเร็วที่คาดหวังข้ึนอยู่กับแบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือ

หุ้นที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้สิทธิเร็วที่คาดหวังอาจถูกนาํมาพิจารณาโดยการใช้ประมาณการ

อายุของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง (สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ือหุ้น หมายถึง

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ให้สทิธจินถึงวันที่คาดว่าจะใช้สทิธซ้ืิอหุ้น) เป็นข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลอง

การกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือการใช้สิทธิเร็ว

อาจพิจารณานาํเข้าแบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นแบบทวินามหรือแบบจาํลองการกาํหนด

ราคาสทิธซ้ืิอหุ้นอื่นที่ใช้อายุของสญัญาเป็นข้อมูลนาํเข้า 

6ข18 ปัจจัยที่ใช้ประมาณการใช้สทิธเิรว็รวมถึง 
6ข18.1 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นมักไม่ให้ใช้สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา

ให้ได้รับสิทธิ ดังน้ัน การกาํหนดความสาํคัญของการใช้สิทธิเรว็ในการกาํหนดมูลค่า

จึงข้ึนอยู่กับข้อสมมติว่า สิทธิซ้ือหุ้นน้ันจะได้รับสิทธิ ความสาํคัญของระยะเวลาให้

ได้รับสทิธอิภิปรายอยู่ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 

6ข18.2 ระยะเวลาเฉล่ียที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่คล้ายกนัคงเหลืออยู่ในอดีต 

6ข18.3 ราคาของหุ้นอ้างอิง ประสบการณ์อาจช้ีว่าพนักงานมีแนวโน้มจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเม่ือ

ราคาหุ้นไปถึงระดับราคาหน่ึงที่สงูกว่าราคาใช้สทิธ ิ

6ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจช้ีว่า พนักงานระดับสูงมี

แนวโน้มจะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นช้ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธบิายในย่อหน้าที่ ข21) 

6ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง โดยเฉล่ียพนักงานมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นของหุ้นที่มีความผันผวนสงูก่อนหุ้นที่มีความผันผวนตํ่า 

6ข19 ตามย่อหน้าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้สิทธิเรว็ให้นาํมาพิจารณาโดยประมาณอายุที่คาดหวัง

ของสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือเป็นข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เม่ือประมาณ

อายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุที่คาดหวังถัวเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนักของสิทธิซ้ือหุ้นของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของ

พนักงานกลุ่มย่อย ตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของพนักงาน  

(ดูรายละเอยีดต่อไป) 

6ข20 การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มของพนักงานที่ มีพฤติกรรมการใช้สิทธิลักษณะเดียวกันมี

ความสาํคัญอย่างย่ิง มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเง่ือนไขของ

สิทธิซ้ือหุ้น มูลค่าเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงเม่ือระยะเวลาของสิทธิซ้ือหุ้นนานข้ึน ตัวอย่างเช่น 

สิทธิซ้ือหุ้นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน แม้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ 2 ปีจะมีมูลค่ามากกว่าสิทธิซ้ือ
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หุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ือหุ้น

ตามเกณฑข์องอายุสทิธซ้ืิอหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นต่างกันจะ

มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ การแยกสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้เป็นกลุ่มย่อย 

โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นใกล้เคียงกัน นํามาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก จะลดมูลค่า 

ที่เกนิจริงลง 

6ข21 ข้อพิจารณาในลักษณะเดียวกับข้างต้นจะใช้เม่ือใช้แบบจาํลองทวินามหรือแบบจาํลองลักษณะ

เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้สิทธิซ้ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

อาจช้ีว่า ผู้บริหารระดับสูงมีแนวโน้มที่จะถือสิทธิซ้ือหุ้นไว้นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และ

พนักงานระดับล่างมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากน้ี พนักงานที่ได้รับ

การสนับสนุนหรือถูกกาํหนดให้ต้องถือตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ือหุ้นไว้ข้ันตํ่าจํานวนหน่ึง  

โดยเฉล่ียจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นช้ากว่าพนักงานที่ไม่ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี 

การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้สิทธิคล้ายกันจะทาํให้การประมาณ

มูลค่ายุติธรรมรวมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้ได้แม่นยาํกว่า 

 

ค่าความผนัผวนทีค่าดหวงั 
 

6ข22 ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็นตัววัดจํานวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่าง 

งวดเวลาหน่ึง ตัววัดของความผันผวนที่ใช้ในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นคือ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานประจาํปีของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ค่าความผันผวนปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปีที่ใช้ในการคาํนวณที่สามารถเปรียบเทยีบกันได้

โดยไม่ข้ึนกบังวดเวลาอื่น เช่น ค่าสงัเกตของราคารายวัน รายสปัดาห์หรือรายเดือน 

6ข23 อัตราผลตอบแทน (ซ่ึงอาจเป็นบวกหรือลบ) ของหุ้นในช่วงเวลาหน่ึงวัดว่า ผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพ่ิมค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น 

6ข24 ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซ่ึงอัตราผลตอบแทนประจาํปีสะสมต่อเน่ืองมักถูก

คาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังสะสมต่อเน่ือง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็นที่

อัตราผลตอบแทนของหุ้นน้ีในช่วง 1 ปีจะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% 

(12% + 30%) อยู่ประมาณ 2/3 หากราคาหุ้นเป็น 100 บาท ณ ต้นปีและไม่มีการจ่าย 

เงินปันผล ราคาหุ้น ณ สิ้นปีที่คาดหวังจะอยู่ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e-0.18) และ 

152.20 บาท (100 บาท x e0.42) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา 

6ข25 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวังรวมถึง 

6ข25.1 ค่าความผันผวนตามนัยจากสทิธซ้ืิอหุ้นที่ซ้ือขายกันที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตราสารอื่น

ที่ซ้ือขายกนัของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธซ้ืิอหุ้น (เช่น หน้ีแปลงสภาพได้ (ถ้ามี)) 

6ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่สอดคล้องกับค่าคาดหวังของ

สทิธซ้ืิอหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสัญญาของสิทธิซ้ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบของ

การใช้สทิธกิ่อนกาํหนดที่คาดหวัง) 
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6ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่หุ้นของกิจการได้ซ้ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพ่ิง

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบ

กับกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า แนวทางที่แนะนํา

สาํหรับกจิการใหม่จะอธบิายในส่วนต่อไป 

6ข25.4 แนวโน้มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉล่ีย เช่น ระดับโดยเฉล่ียในระยะยาว 

และปัจจัยอื่นที่ช้ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความผันผวน

ในอดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติในช่วงเวลาหน่ึง 

ที่อาจระบุได้เพราะล้มเหลวในการประมูลเพ่ือซ้ือกิจการหรือมีการปรับโครงสร้าง 

คร้ังใหญ่ ช่วงเวลาน้ันต้องไม่นาํมาพิจารณาในการคาํนวณค่าความผันผวนประจาํปี

เฉล่ียในอดีต 

6ข25.5 ช่วงของค่าสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสังเกตของราคามักสมํ่าเสมอ

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ราคาปิดของแต่ละสัปดาห์หรือราคา

สงูสดุของสปัดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ราคาปิดบางสัปดาห์และสัปดาห์ที่เหลือใช้ราคาสูงสุด 

นอกจากน้ีค่าสงัเกตของราคาต้องเป็นเงินสกุลเดียวกบัราคาใช้สทิธ ิ

 

กิจการทีเ่พ่ิงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

6ข26 ตามย่อหน้าที่ ข25 กิจการต้องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลา

ล่าสุดที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้องคาํนวณ

ค่าความผันผวนในอดีตในช่วงเวลาที่นานที่สุดที่ หุ้นน้ันมีกิจกรรมซ้ือขาย กิจการสามารถ

พิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของกิจการที่คล้ายกันในช่วงเวลาที่ เปรียบเทียบกันได้ 

ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปีและให้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ

ของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวังเฉล่ีย 5 ปี ต้องพิจารณารูปแบบและระดับของค่าความผันผวน 

ที่คาดหวังของกจิการในอุตสาหกรรมเดียวกนัที่มีหุ้นซ้ือขายให้สาธารณชนมา 6 ปี 

 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

6ข27 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพ่ือใช้พิจารณาเม่ือ

ประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาํหนดไว้ต่อไปต้องนาํมาพิจารณาแทน 

6ข28 ในบางกรณี กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสิทธิซ้ือหุ้นหรือหุ้นให้

พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็นประจาํ อาจต้องกาํหนดตลาดภายในสาํหรับหุ้น ค่าความผันผวน

สาํหรับราคาหุ้นเหล่าน้ีสามารถพิจารณาได้เม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง 

6ข29 กจิการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกันที่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือราคาสิทธิซ้ือหุ้นอยู่ที่ใช้เม่ือประมาณ 
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ค่าความผันผวนที่คาดหวังได้ กรณีน้ีจะเหมาะสมเม่ือกิจการสามารถอ้างอิงมูลค่าของหุ้นตาม

ราคาของหุ้นของกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกนั 

ข30 6หากกิจการไม่สามารถอ้างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการ 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกัน และเลือกใช้วิธีคํานวณมูลค่าหุ้นอีกวิธีหน่ึง 

กิจการสามารถประมาณราคาหุ้นได้จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้องกับวิธีคาํนวณ

มูลค่าน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจกาํหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิหรือกาํไร 

กจิการสามารถพิจารณาค่าความผันผวนของมูลค่าสนิทรัพย์สทุธน้ัินหรือตามกาํไร 

 

6เงินปันผลทีค่าดหวงั 
 

6ข31 เงินปันผลที่คาดหวังจะนํามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นหรือ 

ไม่ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่คู่สญัญามีสทิธไิด้รับเงินปันผลหรือสิ่งเทยีบเทา่เงินปันผล 

6ข32 ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้รับสทิธซ้ืิอหุ้นและมีสทิธไิด้รับเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงหรือเงินปันผล

เทยีบเทา่ (ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือลดราคาใช้สทิธ)ิ ระหว่างวันที่ให้สิทธิถึงวันที่ใช้สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้น

ที่ให้ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้างอิงน้ันไม่ได้จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้องเทา่กบัศูนย์ 

6ข33 ในกรณีเดียวกัน เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิแก่พนักงาน ต้องไม่ปรับปรุง

เงินปันผลที่คาดหวังหากพนักงานได้รับสิทธทิี่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

6ข34 ในกรณีตรงข้าม หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 6หรือรายการเทียบเท่าเงินปัน

ผล6ระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (หรือก่อนการใช้สิทธิในกรณีของสิทธิซ้ือหุ้น) การประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของ 6สิทธิที่จะได้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น 6 ณ วันให้สิทธิแก่พนักงานต้องนาํเงินปันผล 

ที่คาดหวังมาพิจารณามูลค่าด้วย กล่าวคือ เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 

ให้นาํเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เม่ือประมาณ 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้นาํมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธมิาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

6ข35 แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดหวัง 

อย่างไรก็ดี แบบจําลองเหล่าน้ีอาจปรับปรุงโดยใช้จํานวนเงินปันผลที่คาดหวังแทนอัตรา

ผลตอบแทน กิจการอาจเลือกใช้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ

จ่ายให้อย่างใดอย่างหน่ึง หากกิจการเลือกใช้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้ต้องพิจารณา

รูปแบบของเงินปันผลที่เพ่ิมข้ึนในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของกิจการจะเพ่ิมเงิน

ปันผลให้ 3% ต่อปี การประมาณมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นต้องไม่สมมติว่า จํานวนเงินปันผล 

จะคงที่ตลอดอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสมมติดังกล่าว 

6ข36 โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปันผลที่คาดหวังต้องใช้ข้อมูลที่ เผยแพร่แก่สาธารณชน 

เป็นเกณฑ์ กิจการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้องสมมติว่าอัตราผลตอบแทน 

เงินปันผลเป็นศูนย์ อย่างไรกดี็ กิจการที่เร่ิมต้ังใหม่ที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่า

จะเร่ิมจ่ายเงินปันผลระหว่างอายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่าน้ีต้องใช้
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อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียที่ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉล่ียอัตราผลตอบแทน 

เงินปันผลของกจิการกลุ่มที่จะนาํมาเปรียบเทยีบกนัได้อย่างเหมาะสม 

 

อตัราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ง 
 

6ข37 อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย

ดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นซ่ึงราคาใช้สิทธิเป็นสกุลเงินของประเทศน้ัน โดยอายุของตราสาร 

ที่เหลืออยู่เทา่กบัอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้อายุของสิทธิซ้ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบ

ของการใช้สิทธิเร็ว) หากไม่มีตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้อม

ช้ีให้เห็นว่าตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นมีความหมายไม่เหมือนกับ 

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกิจที่ภาวะเงินเฟ้อสูง) อาจใช้อัตราผลตอบแทน

ของตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากน้ี ต้องใช้อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหาก 

ผู้ร่วมตลาดใช้อัตราดังกล่าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบ้ียคืน

พร้อมเงินต้นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุเทา่กบัสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า 

 

ผลกระทบต่อโครงสรา้งทุน 
 

6ข38 ตามปกติบุคคลที่ 3 ซ่ึงไม่ใช่กิจการเป็นผู้ออกสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือค้า เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น 

ผู้ออกจะส่งมอบหุ้นที่ได้มาจากผู้ที่ถือหุ้นให้กับผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้น ดังน้ันการใช้สิทธิซ้ือหุ้น

ลักษณะน้ีจึงไม่เกดิผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธ ิ

6ข39 ในทางตรงกนัข้าม เม่ือกิจการออกสิทธิซ้ือหุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิ (ไม่ว่าจะ

ออกหุ้นใหม่จริงหรือในเน้ือหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซ้ือหุ้นคืนมาและถือเป็น

หุ้นทุนซ้ือคืนไว้ให้กับผู้ใช้สิทธิ) เน่ืองจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้สิทธิ ไม่ใช่ราคา

ตลาดของหุ้น ณ วันใช้สทิธ ิจึงอาจเกดิผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นจะไม่ได้รับ

กาํไรจากการใช้สิทธิมากเหมือนกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือค้าซ่ึงไม่เกิดผลกระทบการปรับลด 

ากการใช้สทิธ ิ

6ข40 ในกรณีน้ี มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 

จาํนวนหุ้นใหม่ที่ออกเพ่ือการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเปรียบเทยีบกบัจาํนวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ว นอกจากน้ี 

หากตลาดคาดว่าจะมีการให้สิทธิซ้ือหุ้น ตลาดอาจคาํนึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดข้ึน

ต่อราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ

6ข41 อย่างไรกดี็ กจิการต้องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นในอนาคตจะมี

ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธ ิแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือ

หุ้นสามารถปรับโดยคาํนึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิข้ึนด้วย 
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การปรบัปรุงขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 
 

ข42 ย่อหน้าที่ 27 กําหนดว่าโดยไม่คํานึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกําหนดต่างๆ ของ 

ตราสารทุน ที่ออกให้หรือการยกเลิกหรือการชาํระด้วยตราสารทุน อย่างน้อยที่สุดกิจการต้อง

รับรู้บริการที่ได้รับโดยวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ตราสารทุน หากตราสารทุนน้ันไม่ได้รับ

สิทธิเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากเง่ือนไข 

ทางตลาด) ได้ ณ วันที่ให้สิทธิ นอกจากน้ีกิจการต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเง่ือนไข 

ที่ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมประโยชน์ 

แก่พนักงาน 

ข43 ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 27 

ข43.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพ่ิม (เช่น  

โดยลดราคาใช้สทิธ)ิ จากการวัดมูลค่าทนัททีั้งก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้อง

รวมมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมในการวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่

ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมเป็น 6ผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสารทุน 

ที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมให้รวมในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่

ได้รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้รับสิทธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงเพ่ิม

จากจํานวนที่อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิตราสารเดิม หากการปรับปรุงเกิดข้ึน 

หลังวันที่ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ได้ต้องรับรู้ทันทหีรือตลอดระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธหิากพนักงานต้องให้บริการในระยะเวลาเพ่ิมเติมจนเสรจ็และได้รับสิทธิ

ในตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข43.2 กรณีการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้จาํนวนตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมข้ึน กจิการต้อง

รวมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรับปรุงเง่ือนไข

ในการวัดมูลค่าของบริการที่ ได้ รับสําหรับตราสารทุนที่ออกให้เช่นเดียวกับ 

ย่อหน้าที่ ข43.1 ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเง่ือนไขเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลา 

ให้ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมต้องนาํมารวมในการวัดมูลค่า

ของบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขจนถึงวันที่ที่คู่สัญญา

ได้รับสิทธิในตราสารทุนที่ออกเพ่ิม 6ให้ เพ่ิมเติมจากจํานวนเงินเดิมตามมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันให้สทิธ ิซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธคิร้ังแรกที่เหลืออยู่ 

ข43.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัดเง่ือนไข

ผลงาน (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด และการเปล่ียนแปลงทาํให้ต้องรับรู้

รายการให้สอดคล้องกับ 6ย่อหน้าที่ ข43.1 ข้างต้น) 6กิจการต้องนําเง่ือนไขการได้รับ

สทิธทิี่ปรับปรุงมาพิจารณาเม่ือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 
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6ข44 นอกจากน้ี หากกิจการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้                 

ในลักษณะที่ลดมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือในลักษณะ 

ที่ไม่เป็นประโยชน์กับพนักงาน กิจการยังต้องบันทึกบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับ 

ตราสารทุนที่ออกให้เสมือนว่าไม่มีการปรับปรุงเง่ือนไขเกิดข้ึน (นอกจากการยกเลิกตราสารทุน

ที่ออกให้บางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 28) ตัวอย่างเช่น 

6ข44.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทนัที

ก่อนและหลังการปรับปรุงเง่ือนไข กิจการต้องไม่นําการปรับปรุงเง่ือนไขที่ลด 

มูลค่ายุติธรรมมาพิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการ 

ที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่ให้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ณ วันที่ออกตราสารทุนที่ให้เป็นเกณฑ ์

6ข44.2 หากการปรับปรุงเง่ือนไขลดจาํนวนของตราสารทุนที่ออกให้พนักงาน จาํนวนที่ลดลง

ดังกล่าวให้รับรู้เป็นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ตามข้อกําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 28 

6ข44.3 หากกจิการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

เช่น โดยเพ่ิมระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยปรับหรือเพ่ิมเง่ือนไขผลงาน 

(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ ข44.1 ข้างต้น) กิจการ

ต้องไม่นาํการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิมาพิจารณาเม่ือปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ 
 

ข45   ย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค กาํหนดการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่ม

กิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้าที่ ข46 ถึง ข61 

อธิบายถึงวิธีการที่ก ําหนดในย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 43ง 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการอาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุข้ึนอยู่กับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ดังน้ันคาํอธิบายดังกล่าวอาจไม่ละเอียดเพียงพอและมีข้อสมมติว่า

กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระรายการ รายการดังกล่าวคือ

เงินอุดหนุนในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ที่ให้แก่บริษัทย่อย โดยไม่คาํนึงถึงการจ่ายชาํระ

คืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข46   แม้ว่าคาํอธบิายมุ่งเน้นไปยังการทาํรายการกบัพนักงาน กจิการสามารถนาํมาปรับใช้กบัการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการได้นอกเหนือจากพนักงานที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยอาจกาํหนดให้บริษัทย่อย

ต้องจ่ายคืนให้แก่บริษัทสาํหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ให้กบัพนักงาน คาํอธิบายด้านล่าง

ไม่ได้กาํหนดถึงวิธกีารบัญชีสาํหรับข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข47  กิจการอาจพบ 4 ประเดน็เกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ ตัวอย่าง

ด้านล่างเป็นการอธบิายในประเดน็ที่เกดิข้ึนระหว่างบริษัทใหญ่กบับริษัทย่อย 
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1ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์1่เกีย่วขอ้งตราสารทุนของกิจการ 
 

ข48   ประเด็นที่หน่ึงคือการทาํรายการที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของกิจการควรบันทึกบัญชีเป็น 

การชําระด้วยตราสารทุนหรือการชําระด้วยเงินสดตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี 

ข48.1    กิจการให้สิทธิแก่พนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ือหุ้น) และ

อาจทาํให้กจิการต้องเลือกหรือจาํเป็นต้องซ้ือตราสารทุน (กล่าวคือ หุ้นซ้ือคืน) จาก

บุคคลอื่น เพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ 

ข48.2    พนักงานของกิจการได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ือหุ้น) 

ทั้งจากกจิการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้องจัดเตรียม

ตราสารทุนดังกล่าวเทา่ที่จาํเป็น 

ข49  กิจการต้องบันทึกการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ได้รับจากบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับ 

ตราสารทุนของกิจการที่เป็นการชาํระด้วยตราสารทุน การถือปฏบัิติไม่คาํถึงว่ากิจการจะเลือก

หรือต้องซ้ือตราสารทุนจากบุคคลอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้

ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์นอกจากน้ีกจิการยังต้องถือปฏบัิติโดยไม่คาํนึงถึงว่า 

ข49.1    สทิธขิองพนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการได้รับจากกิจการเองหรือจากผู้ถือ

หุ้นของกจิการ หรือ 

ข49.2    ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ่ายชาํระโดยกิจการเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของ

กจิการ 

ข50   หากผู้ถือหุ้นของกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชําระรายการให้แก่พนักงานของกิจการที่ 

ถูกลงทุน ทาํให้ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกิจการที่ถูกลงทุนมากกว่ากิจการเอง ดังน้ัน  

หากกิจการที่ถูกลงทุนอยู่ในกลุ่มเดียวกับกับผู้ถือหุ้น ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ค ผู้ถือหุ้น

ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ 

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดในงบการเงินเฉพาะกจิการของผู้ถือหุ้น และต้องถือปฏบัิติตาม

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้

ถือหุ้น 

 

1ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์1่เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัใหญ่ 
 

ข51   ประเดน็ที่สองเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างสองหรือหลายกิจการภายในกลุ่ม

กิจการเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อย 

ที่ได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับการให้บริการกับ

บริษัทย่อย 

ข52   ดังน้ัน ในประเดน็ที่สองที่เกี่ยวกบั1ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 
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ข52.1    บริษัทใหญ่ให้สทิธิที่จะได้รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัใหญ่ 

(ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ตราสารทุนกบัพนักงานของบริษัทย่อย และ 

ข52.2    บริษัทย่อยให้สทิธใินตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทย่อย

มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 
 

บริษทัใหญ่ใหสิ้ทธิทีจ่ะไดร้บัตราสารทนุแก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52.1) 
 

ข53   บริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันในการให้ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ดังน้ัน ตามย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานตาม

ข้อกาํหนดของ 1การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้าของ 

ที่เพ่ิมข้ึนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ 

ข54   บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ตราสาร

ทุนของบริษัทใหญ่ ดังน้ันตามย่อหน้าที่ 43ค บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตาม

ข้อกาํหนดของราย1การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ 1ชาํระด้วยตราสารทุน 

 

บริษทัย่อยใหสิ้ทธิในตราสารทนุของบริษทัใหญ่แก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52.2) 
 

ข55   เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่เข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องบันทึก

รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายชําระด้วยเงินสด ข้อกาํหนดดังกล่าวไม่คํานึงถึงว่าบริษัทย่อยจะได้รับ 

ตราสารทุนเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน 

 

1ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์1่เกีย่วขอ้งกบัการชําระดว้ยเงินสดแก่พนกังาน 
 

ข56   ประเดน็ที่สามเป็นวิธทีี่กจิการที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(รวมถึงพนักงาน) กิจการต้องบันทึกเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วย 

เงินสดเม่ือกจิการไม่ได้มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระแก่คู่สัญญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณี

ที่มีข้อตกลงที่ทาํให้บริษัทใหญ่ (ที่ไม่ใช่กิจการเอง) มีภาระผูกพันที่ต้องชําระเงินสดให้แก่

พนักงานของกจิการ 

ข56.1    พนักงานของกิจการจะได้รับชําระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกับราคาของตราสารทุน

ของกจิการ 

ข56.2   พนักงานของกิจการได้รับชําระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกับราคาของตราสารทุนของ 

บริษัทใหญ่ 

ข57   บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการแก่พนักงาน ดังน้ัน บริษัทย่อยต้องบันทึก

รายการกับพนักงานเป็นการชําระด้วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเป็น 

การอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยต้องทบทวนมูลค่าของต้นทุนของรายการดังกล่าว 

ในภายหลังสาํหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข 
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ทางตลาดไม่เป็นไปตามเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่างจากการวัดมูลค่าของ

รายการที่ชาํระด้วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ข58   เน่ืองจากบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงานของบริษัทย่อย และ 

สิ่งตอบแทนที่จะได้รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มกิจการโดยรวม) ต้องวัดมูลค่าของ

ภาระผูกพันตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 43ค 

 

1การโอน1พนกังานระหว่างกลุ่มกิจการ 
 

ข59   ประเดน็ที่สี่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ของกลุ่มกิจการมากกว่าหน่ึงกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่อาจให้สิทธิที่จะได้รับ 

ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเง่ือนไขในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองกับ

กลุ่มของกจิการตามระยะเวลาที่กาํหนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงอาจโอนการจ้างงานไป

บริษัทย่อยอีกแห่งในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของ

บริษัทใหญ่ภายใต้1ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เดิมที่ยังมีผลอยู่ หากบริษัทย่อยไม่มี 1

ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้องบันทกึรายการดังกล่าว

เป็นการชาํระด้วยตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่าบริการที่ได้รับจากพนักงาน

โดยการอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิที่จะได้รับตราสารทุนจาก

บริษัทใหญ่เม่ือเร่ิมแรกตามคาํนิยามในภาคผนวก ก และ สัดส่วนของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ

ของพนักงานที่ให้บริการกบับริษัทย่อยแต่ละแห่ง 

ข60   หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชาํระรายการกับพนักงานด้วยตราสารทุนของบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อยต้องบันทึกเป็นการชําระด้วยเงินสด บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่าบริการ 

ที่ได้รับด้วยเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิของตราสารทุนสําหรับสัดส่วนของ

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธขิองพนักงานที่ให้บริการกบับริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากน้ีบริษัทย่อย

แต่ละแห่งต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่างระยะเวลา 

การบริการของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อย 

ข61   พนักงานหลังจากที่ได้มีการโอนระหว่างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ

นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดตามคาํนิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่มกิจการ

ก่อนระยะเวลาที่ให้บริการเสรจ็สิ้น ในกรณีน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสิทธิ คือ การให้บริการ

กับกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องปรับปรุงจํานวนที่เคยรับรู้ในงวดให้เป็นไปตาม

บริการที่ได้รับจากพนักงานให้สอดคล้องกับหลักการในย่อหน้าที่ 19 ดังน้ันหากสิทธิที่ได้รับ

ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้าเง่ือนไขการได้รับสิทธิ เน่ืองจากพนักงานไม่เข้าเง่ือนไข

การได้รับสทิธนิอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด จะไม่มีการรับรู้จาํนวนสะสมสาํหรับการบริการ

ที่ได้รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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