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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2  

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ให้พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายน้ันจะอยู่ในรูปของ เงินสด สินทรัพย์อื่น 

หรือตราสารทุนของกจิการ 

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) มีการเปล่ียนแปลงวิธีการทางบัญชี

ที่มีสาระส าคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) ดังน้ี 

 เพ่ิมวิธีปฏิบัติส าหรับเง่ือนไขการได้รับสิทธิและเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการ

หรือผลงานส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด 

 เพ่ิมวิธีปฏิบัติส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะของการช าระด้วยยอดสุทธิ

ส าหรับภาระผูกพันภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซ่ึงเง่ือนไขของข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

อาจยินยอมหรือก าหนดให้กจิการหักจ านวนตราสารทุนเท่ากับจ านวนเงินที่พนักงานมีภาระผูกพัน

ต้องจ่ายภาษีเงินได้ โดยหักจากจ านวนตราสารทุนทั้งหมดที่จะต้องออกให้กบัพนักงานเม่ือมีการใช้

สิทธิ (หรือเมื่อได้รับสิทธิ)จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กล่าวคือข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑม์ี “ลักษณะของการช าระด้วยยอดสทุธิ” 

 เพ่ิมวิธีปฏิบัติส าหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปล่ียนการจัด

ประเภทจากการจ่ายช าระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายช าระด้วยตราสารทุน 

 

**มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้ค าว่า “มูลค่ายุติธรรม” ในความหมายที่แตกต่างจาก

ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม ดังน้ันเม่ือถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับดังกล่าว ไม่ใช่ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรม 
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ขอบเขต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุถึงการบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     

ทุกรายการ ไม่ว่ากจิการจะสามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับได้หรือไม่กต็าม (ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือ

ทั้งหมด) ได้แก่  

 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน  

 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด และ  

 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลงได้ให้

ทางเลือกแก่กจิการหรือคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการเหล่าน้ันในการเลือกว่าจะให้กจิการ

ช าระรายการด้วยเงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่นๆ) หรือด้วยการออกตราสารทุน  

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะช าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) 

ในนามของกจิการที่ได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะถือ

ปฏบัิติกบักจิกรรมดังต่อไปนี้   

 ได้รับสินค้าหรือบริการเมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) มีภาระ

ผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ  

 มีภาระผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกันได้รับ

สนิค้าหรือบริการ 

ตวัอย่างที ่1 การออกหุน้ใหแ้ก่พนกังานหรือบุคคลอื่นในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของกิจการ 

ในกรณีที่บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทกลุ่มหน่ึงที่จะสามารถได้ซ้ือหุ้นของบริษัทเพ่ิมในราคาที่

ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าว และพนักงานได้รับสิทธิดังกล่าวเน่ืองจากเป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มน้ัน 

ดังน้ัน  การให้หรือการใช้สิทธิดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ตวัอย่างที ่2 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ขายหุน้ใหแ้ก่พนกังานหรือบุคคลอื่นในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการท าสัญญาซ้ือขายหุ้นส่วนตัวกับพนักงานกลุ่มหน่ึง โดยมีเง่ือนไขที่

พนักงานยังคงต้องเป็นพนักงานของบริษัทต่อเน่ืองภายในระยะเวลาที่ก  าหนด นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ยังท าสญัญาให้สทิธซ้ืิอหุ้นส่วนตัวแก่คู่ค้ากลุ่มหน่ึง โดยที่คู่ค้ารายดังกล่าวจะต้องท าขายวัตถุดิบให้แก่บริษัท 

อย่างต่อเน่ืองภายในระยะเวลาที่ก  าหนด รายการดังกล่าวถือว่าเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เน่ืองจาก

บริษัทจะได้รับบริการจากพนักงาน และได้รับสินค้าจากคู่ค้า โดยที่พนักงานและคู่ค้ามีสิทธิที่จะได้รับหุ้น

ของบริษัทเม่ือได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในสัญญาแล้ว ไม่ว่าจะจ่ายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือจ่าย

จากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มกจิการเดียวกนักต็าม 
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ตวัอย่างที ่3 การจ่ายหุน้เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการซ้ือธุรกิจ 

ก่อนการรวมธุรกิจ นาย ก ถือหุ้นบริษัท ก ในอัตราร้อยละ 100 และนาย ข ถือหุ้นบริษัท ข      

ในอตัราร้อยละ 100 โดยทั้งนาย ก และนาย ข ไม่มีความสมัพันธก์นั 

ต่อมาบริษัท ก เข้าซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ข จากนาย ข ในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ในการน้ี 

บริษัท ก จึงออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ิมเติมให้แก่นาย ข เพ่ือเป็นการตอบแทนการขายหุ้นต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ก ของนาย ก เหลือร้อยละ 75 และของนาย ข เทา่กบัร้อยละ 25 

ในกรณีดังกล่าวถือว่าการออกหุ้นของบริษัท ก ให้แก่นาย ข ถือเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ  

กบับริษัท ข ดังน้ันจึงไม่เข้าเกณฑข์องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ ์แต่ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  เร่ือง การรวมธุรกจิ 

ค านยิาม 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share-based payment) หมายถึง รายการที่กจิการ  

1. ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ (รวมถึงพนักงาน) โดยมีข้อตกลง

ในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือ  

2. ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องช าระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์     

เมื่อกจิการอื่นในกลุ่มได้รับสนิค้าหรือบริการ 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share-based payment arrangement) หมายถึง ข้อตกลง

ระหว่างกจิการ (หรือกจิการอื่นในกลุ่มกิจการ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 

(รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงเมื่อได้ปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธแิล้ว ท าให้บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงมีสิทธิที่จะได้รับ  

1. เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นของกจิการเป็นจ านวนที่องิกบัราคา (หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้ง

หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น หรือ 

2. ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเ ป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเ งินสด  (Cash-settled share-based payment 

transaction) หมายถึง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการโดยมี

หน้ีสินเกิดข้ึนเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินที่ 

องิกบัราคา (หรือมูลค่า) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ที่ช าระดว้ยตราสารทุน (Equity-settled share-based payment 

transaction) หมายถึง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่กจิการ  

1. ได้รับสนิค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนของกจิการ (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธิซ้ือหุ้น) 

หรือ  

2. ได้รับสนิค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายช าระแก่คู่สญัญา  
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วนัทีใ่หสิ้ทธิ (Grant date) หมายถึง วันที่กจิการและบุคคลอกีฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลง

กันตามข้อตกลงเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงทราบเง่ือนไขและ

ข้อก าหนดต่างๆ ตามข้อตกลงน้ันร่วมกัน ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการให้สิทธิกับบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับ

เงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (ถ้ามี)    

ให้ส าเรจ็ หากข้อตกลงน้ันข้ึนอยู่กับกระบวนการที่ต้องอนุมัติ (เช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้สิทธิ คือ 

วันที่ที่ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว  

วนัที่วดัมูลค่า (Measurement date) หมายถึง วันที่ที่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับรายการที่เกี่ยวกับพนักงานและ

บุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน วันที่วัดมูลค่า คือ วันที่ให้สิทธิ ส าหรับรายการกับบุคคลอื่น

นอกเหนือจากพนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกนั) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่กจิการได้รับ

สนิค้าหรือวันที่คู่สญัญาส่งมอบบริการ 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุน 

ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่

ได้รับหรือได้มาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับสินค้าหรือบริการน้ันแล้ว พร้อมทั้งรับรู้ส่วนของ

เจ้าของที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน โดยกิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และการเพ่ิมขึ้นของส่วนของ

เจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ 

หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ 

กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันและการเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดย

ทางอ้อมโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ (หรือ ณ 

วันที่ให้สทิธ ิส าหรับกรณีจ่ายให้แก่พนักงานของบริษัท) 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนสามารถสรุปเป็น

แผนภาพได้ดังน้ี 
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ส าหรับหุ้นที่ออกให้พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของกิจการ 

(หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้จ าหน่ายแก่สาธารณชน) และปรับปรุงโดยค านึงถึง

เง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่จะอธบิายต่อไป) 

ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้กับพนักงาน ในหลายกรณีสิทธิซ้ือดังกล่าวจะไม่มีราคาตลาด เพราะ

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขายเป็นปกติ 

หากไม่มีสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขายที่มีเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ เหมือนกับสิทธิซ้ือหุ้นของกิจการให้

ค านวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิ ซ้ือ

หุ้น เช่น สูตรของ Black Scholes และ Morton ซ่ึงอาจค านวณโดยบุคลากรฝ่ายการเงินของกิจการที่มี

ความรู้ความเข้าใจในแบบจ าลองดังกล่าว หรือที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก อย่างไรกต็ามในการค านวณ

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว กิจการควรใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกให้มากที่สุด ตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ตวัอย่างที่ 4 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่กิจการไม่สามารถระบุสินคา้หรือบริการที่ไดร้บับางส่วน

หรือทั้งหมดอย่างเฉพาะเจาะจง 

กิจการออกหุ้นโดยมีมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด 100,000 บาท ให้แก่บุคคลอื่นที่มาจากบางส่วนของ

ชุมชน (บุคคลที่ เสียประโยชน์ในอดีต) เช่น ผู้น าชุมชน โดยไม่มีการจ่ายสิ่งตอบแทนให้แก่กิจการ  

ซ่ึงการให้หุ้นดังกล่าวเป็นวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์กิจการที่ดีของกิจการ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ที่ได้รับจากการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาจเกดิข้ึนในหลายลักษณะ เช่น การเพ่ิมข้ึนของฐานลูกค้า การดึงดูด 

หรือการรักษาพนักงาน หรือการเพ่ิม หรือรักษาความสามารถในการประกวดราคาทางธุรกจิ 
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กิจการไม่สามารถระบุสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เช่น ไม่มีการได้รับเงินสด หรือไม่ได้รับเง่ือนไข 

การบริการ ดังน้ันสิ่งตอบแทนที่สามารถระบุได้ (ไม่มี) น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ให้สิทธ ิ

(100,000 บาท) 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

แม้ว่ากจิการจะไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สถานการณ์ดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่ามีสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ดังน้ันกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน      

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ในสถานการณ์เช่นน้ี เน่ืองจากกจิการไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ กิจการต้องวัดมูลค่า

ของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับโดยอ้างองิจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธ ิ(100,000 บาท) 

 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ (Vesting condition) 

ในหลายกรณี ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนมักข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่

ต้องท าให้เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ก  าหนดไว้ เช่น การให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงาน โดย

ปกติจะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่พนักงานจะยังเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงบางคร้ังอาจต้อง

บรรลุเง่ือนไขผลงานด้วย เช่น กิจการต้องมีการเติบโตของก าไรตามที่ก  าหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการ

ต้องสูงข้ึนถึงระดับที่ก  าหนด พนักงานจึงจะมีสิทธิได้รับหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นตามข้อตกลงดังกล่าว เง่ือนไข

การได้รับสทิธสิามารถแบ่งตามประเภทได้ตามแผนภาพดังน้ี 
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ไม่ใช่ 

เง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

(Non-vesting condition) 

ใช่ 

เง่ือนไขระบุเพียงระยะเวลาการให้บริการเสรจ็สิ้น 

เทา่นั้นหรือไม่ 

เง่ือนไขผลงาน 

(Performance condition) 

เง่ือนไขการบริการ 

(Service condition) 

ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นเง่ือนไขที่ระบุว่ากจิการได้รับ

บริการซ่ึงท าให้คู่สญัญามีสิทธใินการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑห์รือไม่ 
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1. เง่ือนไขการบริการ (Service condition) หมายถึง เง่ือนไขที่ก  าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ

ตามให้ส าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด (เช่น พนักงานที่จะได้รับสิทธิต้องท างานกับกิจการ

ต่อไปในอกี 5 ปีข้างหน้า) เง่ือนไขการบริการ จะน ามาปรับปรุงกบัจ านวนตราสารทุนที่รวมอยู่

ในจ านวนที่วัดมูลค่า เพ่ือให้ท้ายที่สุดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนของ  

ตราสารทุนที่ออกให้ต้องอ้างองิกบัจ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสทิธใินที่สดุ 

2. เง่ือนไขผลงาน (Performance condition) หมายถึง เง่ือนไขที่ก  าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ

ตามให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ภายในเวลาที่ก  าหนด (เช่น ต้องท าให้ก าไรของกิจการสูงขึ้น

ตลอดช่วงเวลาที่ก  าหนดไว้) ซ่ึงเง่ือนไขผลงานอาจรวมไปถึง เง่ือนไขทางตลาด (Market 

condition) และเง่ือนไขที่ไม่ใช่เง่ือนไขตลาด (Non-market condition) 

2.1. เง่ือนไขทางตลาด (Market condition) หมายถึง เง่ือนไขที่ราคาใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ 

หรือความสามารถในการใช้สิทธิตามตราสารทุนที่ข้ึนอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุน

ของกจิการ เช่น ราคาหุ้น หรือจ านวนเงินตามมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิซ้ือหุ้นอยู่ ณ ระดับ

ราคาที่ก  าหนด หรือบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน

ของกจิการที่เกี่ยวข้องกบัดัชนีราคาตลาดของตราสารทุนของกจิการอื่น โดยจะน าเง่ือนไข

ทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน

เง่ือนไขทางตลาดที่เป็นส่วนหน่ึงในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าว

จะไม่มีการปรับปรุงในภายหลัง แม้ว่าอาจจะไม่มีการบรรลุเง่ือนไขทางตลาดดังกล่าว 

2.2. เง่ือนไขที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด (Non-market condition) หมายถึง เง่ือนไขที่ไม่เข้า

เง่ือนไขทางตลาด เช่น ผลก าไรเป้าหมายของกิจการ เง่ือนไขที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด  

จะน ามาปรับปรุงกับจ านวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจ านวนที่วัดมูลค่า เพ่ือให้ท้ายที่สุด 

มูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับที่รับรู้เป็นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออกให้ต้องอ้างอิง

กบัจ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสทิธใินที่สดุ 

3. เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน (Non-vesting condition) กิจการ

ต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานทั้งหมดในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ันส าหรับการให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไข

การได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับ

จากคู่สัญญาที่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด โดย

ไม่ค านึงว่าจะเข้าเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานหรือไม่ 
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงถึงเง่ือนไขต่างๆ ที่ใช้พิจารณาว่าคู่สัญญาได้รับตราสารทุนที่ออกให้หรือไม่ 

และแนวปฏบัิติทางการบัญชีของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์นแต่ละเงื่อนไขพร้อมตัวอย่าง 

สรุปเง่ือนไขที่ใชใ้นการพิจารณาว่าคู่สญัญาจะไดร้บัตราสารทุนที่ออกใหห้รือไม่ 

 เง่ือนไขการไดร้บัสิทธิ เง่ือนไขการไดร้บัสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงาน 

 

เง่ือนไขการ

บริการ 

เง่ือนไขผลงาน 

เง่ือนไขผลงาน

ที่เป็นเง่ือนไข

ทางตลาด 

เง่ือนไขผลงาน

อ่ืนๆ 

ทั้งกิจการและ

คู่สญัญาไม่

สามารถเลือก

ไดว่้าจะท าตาม

เง่ือนไขหรือไม ่

คู่สญัญา

สามารถเลือก

ไดว่้าจะท าตาม

เง่ือนไขหรือไม ่

กิจการสามารถ

เลือกไดว่้าจะท า

ตามเง่ือนไข

หรือไม่ 

เง่ือนไข

ตวัอย่าง 

ต้องท างานกบั

กจิการอกี 3 ปี 

เป้าหมายขึ้นอยู่

กบัราคาตลาด

ของตราสารทุน

ของกจิการ 

เป้าหมายขึ้นอยู่

กบัความส าเรจ็

ของการเสนอขาย

หุ้นต่อสาธารณชน

คร้ังแรก ซ่ึงมี

ข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการ

บริการที่ระบุไว้ 

เป้าหมายขึ้นอยู่

กบัดัชนีสนิค้า

โภคภณัฑ ์

จ่ายสมทบตาม

ราคาใช้สทิธขิอง

การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ ์

การด าเนิน

โครงการต่อโดย

กจิการ 

รวมอยู่ใน

มูลค่า

ยติุธรรม ณ 

วนัที่ใหสิ้ทธิ

หรือไม่ 

ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
ก
 

แนวปฏิบติั

ทางการบญัชี 

ถา้ไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไข

ภายหลงัวนัที่

ใหสิ้ทธิและ

ระหว่าง

ระยะเวลาให้

ไดร้บัสิทธิ 

การริบสทิธ ิ

กจิการต้อง

ปรับปรงุ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือ

สะท้อนถึง

ประมาณการที่

ดีที่สดุที่มีของ

จ านวนตราสาร

ทุนที่คาดว่าจะ

ได้รับสทิธิ 

ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง

ทางการบัญชี 

กจิการยังคงรับรู้

ค่าใช้จ่ายตลอด

ระยะเวลาให้

ได้รับสทิธทิี่

เหลืออยู่ 

การริบสทิธ ิ

กจิการต้อง

ปรับปรงุ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือ

สะท้อนถึง

ประมาณการที่ดี

ที่สดุที่มีของ

จ านวนตราสาร

ทุนที่คาดว่าจะ

ได้รับสทิธิ 

ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง

ทางการบัญชี 

กจิการยังคงรับรู้

ค่าใช้จ่ายตลอด

ระยะเวลาให้

ได้รับสทิธทิี่

เหลืออยู่ 

การยกเลิก

สญัญา  

กจิการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายที่

จะต้องรับรู้

ในช่วงระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธทิี่

เหลืออยู่ทนัท ี 

การยกเลิกสญัญา  

กจิการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายที่จะต้อง

รับรู้ในช่วง

ระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธทิี่เหลืออยู่

ทนัท ี

ก ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ความน่าจะเป็นในการด าเนินโครงการต่อของกจิการ

สมมตว่ิาเป็นร้อยละ 100 
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ตวัอย่างที ่5 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุนทีม่ีเงือ่นไขการบริการ 

กิจการให้สิทธิซ้ือหุ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงาน

ต้องเป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานให้แก่กจิการตลอดช่วงเวลา 3 ปีถัดไป กิจการประมาณว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิเป็น 15 บาทตามเกณฑ์ความน่าจะเป็นถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก กิจการประมาณว่า

พนักงานร้อยละ 20 จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และจะต้องริบสทิธซ้ืิอหุ้นส่วนนี้  

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

สถานการณ์ที่ 1 

หากทุกอย่างเป็นไปตามคาดการณ์ กิจการรับรู้จ านวนเงินต่อไปน้ีระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

ส าหรับบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้น 

ปี การค านวณ ค่าใชจ่้าย

ค่าตอบแทน 

ส าหรบังวด (บาท) 

ค่าใชจ่้าย

ค่าตอบแทน 

สะสม (บาท) 

1 สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาท x 1/3 200,000 200,000 

2 (สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาท x 2/3) – 200,000 บาท 200,000 400,000 

3 (สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาทx 3/3) – 400,000 บาท 200,000 600,000 

สถานการณ์ที่ 2 

ระหว่างปีที่ 1 มีพนักงาน 20 คนลาออก กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออก

ตลอด 3 ปี จากร้อยละ 20 (พนักงานลาออกทั้งสิ้น 100 คน) เป็นร้อยละ 15 (พนักงานลาออกทั้งสิ้น 75 

คน) ระหว่างปีที่ 2 มีพนักงาน 22 คนลาออกเพ่ิม กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออก

ตลอด 3 ปี จากร้อยละ  15 เป็นร้อยละ 12 (พนักงานลาออกทั้งสิ้น 60 คน) ระหว่างปีที่ 3 มีพนักงาน  

15 คน ลาออกเพ่ิม ดังน้ันพนักงาน 57 คน ถูกริบสิทธิ ซ้ือหุ้นระหว่าง 3 ปี และสิทธิซ้ือหุ้นที่เหลือ 

44,300 สทิธ ิ(พนักงาน 443 คน x 100 สทิธต่ิอพนักงาน 1 คน) ได้รับสทิธเิม่ือสิ้นปีที่ 3 

ปี การค านวณ ค่าใชจ่้าย

ค่าตอบแทนส าหรบั

งวด (บาท) 

ค่าใชจ่้าย

ค่าตอบแทนสะสม 

(บาท) 

1 สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 85% x 15 บาท x 1/3 212,500 212,500 

2 (สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 88% x 15 บาท x 2/3) – 212,500 บาท 227,500 440,000 

3 (สทิธซิื้อหุ้น 44,300 สทิธ ิx 15 บาท) – 440,000 บาท  224,500 664,500 

 

 

 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 2) หน้า 11 

 

ตวัอย่างที ่6 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุนทีม่ีการทยอยใชสิ้ทธิ 

หากข้อมูลเป็นเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 5 ในสถานการณ์ที่ 1 เว้นแต่กิจการก าหนดให้พนักงาน

สามารถทยอยใช้สิทธิซ้ือหุ้นได้ปีละหน่ึงในสามส่วนของจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงาน โดยราคาใช้

สิทธิเท่ากับ 15 บาทต่อหุ้นในปีที่หน่ึง 16 บาทต่อหุ้นในปีที่สอง และ 17 บาทต่อหุ้นในปีที่สาม โดย

สถานการณ์เป็นไปตามที่กจิการคาดการณ์ไว้ 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

กจิการต้องพิจารณาแต่ละเงื่อนไขเสมือนว่าเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สามข้อตกลง 

โดยมีระยะเวลาการได้รับสิทธิที่แตกต่างกัน กิจการต้องรับรู้จ านวนเงินต่อไปน้ีระหว่างระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธสิ าหรับแต่ละเง่ือนไขแยกจากกนัส าหรับบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้น 

ปี การค านวณ ค่าใชจ่้าย

ค่าตอบแทน 

ส าหรบังวด (บาท) 

ค่าใชจ่้าย

ค่าตอบแทน 

สะสม (บาท) 

1 1.1 สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 1/3 x 80% x 15 บาท x 1/1 

1.2 สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 1/3 x 80% x 16 บาท x 1/2 

1.3 สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 1/3 x 80% x 17 บาท x 1/3 

รวม 

200,000 

106,666 

75,556 

382,222 

200,000 

106,666 

75,556 

382,222 

2 1.2 (สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 1/3 x 80% x 16 บาท x 2/2) – 

106,666 บาท 

1.3 (สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 1/3 x 80% x 17 บาท x 2/3) – 

75,556 บาท 

รวม 

106,666 

 

75,556 

 

182,222 

106,666 

 

75,556 

 

182,222 

3 1.3 (สทิธซิื้อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 1/3 x 80% x 17 บาท x 3/3) – 

151,112 บาท 

75,555 75,555 

ตวัอย่างที ่7 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุนทีม่ีเงือ่นไขตลาด 

เม่ือต้นปีที่ 1 กิจการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง 10,000 สิทธิ โดยมีเง่ือนไขว่าต้อง

เป็นผู้บริหารที่ปฏบัิติงานอยู่กบักจิการถึงสิ้นปีที่ 3 อย่างไรกด็ี สิทธิซ้ือหุ้นน้ีไม่สามารถใช้สิทธิหากราคาหุ้น

ไม่เพ่ิมจาก 50 บาท ณ ต้นปีที่ 1 เป็นราคาที่สูงกว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 หากราคาหุ้นสูงกว่า 65 บาท   

ณ สิ้นปีที่ 3 สทิธซ้ืิอหุ้นสามารถใช้สทิธเิมื่อใดกไ็ด้ระหว่างช่วงเวลา 7 ปีต่อไป คือภายในสิ้นปีที่ 10 

กิจการใช้แบบจ าลองก าหนดราคาใช้สิทธิแบบทวินาม (Binomial option pricing model) ซ่ึง

พิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะเพ่ิมสูงกว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 (ดังน้ันสิทธิซ้ือหุ้นจะสามารถใช้

สทิธไิด้) และความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะไม่สงูกว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 (ดังน้ันสิทธิซ้ือหุ้นจะถูกริบสิทธิ) 

กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีเง่ือนไขทางตลาดเทา่กบั 24 บาทต่อสทิธ ิ
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แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดให้กิจการรับรู้บริการที่ได้รับจากคู่สัญญาที่ปฏบัิติ

ตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิอื่นทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ปฏิบัติงานตามระยะเวลา      

การให้บริการที่ก  าหนดไว้) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ ซ่ึงจะไม่ท าให้เกิด

ความแตกต่างไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายได้น าไปรวมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ ดังน้ัน     

หากกิจการคาดว่าผู้บริหารจะยังเป็นพนักงานอยู่ถึง 3 ปี และผู้บริหารได้ปฏิบัติเช่นน้ัน กิจการต้องรับรู้

จ านวนเงินในปีที่ 1 2 และ 3 ดังน้ี 

ปี การค านวณ ค่าใชจ่้ายค่าตอบแทน 

ส าหรบังวด(บาท) 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าตอบแทนสะสม(บาท) 

1 สทิธซิื้อหุ้น 10,000 สทิธ ิx 24 บาท x 1/3 80,000 80,000 

2 (สทิธซิื้อหุ้น 10,000 สทิธ ิx 24 บาท x 2/3)– 80,000 บาท  80,000 160,000 

3 (สทิธซิื้อหุ้น 10,000 สทิธ ิx 24 บาท x 3/3)– 160,000 บาท 80,000 240,000 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กจิการต้องรับรู้จ านวนเงินเหล่าน้ีโดยไม่ต้องพิจารณาว่าบรรลุเง่ือนไขทางตลาด

หรือไม่(เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นได้รวมความน่าจะเป็นของการบรรลุเง่ือนไขทางตลาดไว้แล้ว) 

อย่างไรกด็ี หากผู้บริหารลาออกในระหว่างปีที่ 2 (หรือปีที่ 3) จ านวนที่รับรู้ในปีที่ 1 (และปีที่ 2) ต้องมีการ

กลับรายการในปีที่ 2 (หรือปีที่ 3) เน่ืองจากเง่ือนไขการบริการ แตกต่างจากเง่ือนไขทางตลาด คือไม่ต้อง

น ามารวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ แต่เง่ือนไขการบริการต้องน ามา

พิจารณาโดยปรับปรุงจ านวนเงินของรายการเพ่ือให้ค านวณมาจากจ านวนตราสารทุนที่ได้รับสทิธใินที่สดุ 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด ตัวอย่างเช่น กิจการให้สิทธิที่จะได้รับ

ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน (Share Appreciation Rights : SAR) แก่พนักงาน ซ่ึงท าให้พนักงานมี

สิทธิได้รับเงินสดในอนาคตโดยอ้างอิงกับราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากระดับราคาที่ก  าหนดตลอดช่วงเวลาที่

ก  าหนดไว้ เป็นต้น 

กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับสินค้า

หรือบริการน้ันแล้ว พร้อมทั้งรับรู้หน้ีสินเพ่ิมข้ึน โดยต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้มาและหน้ีสินที่

เกดิขึ้นด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิ นอกจากน้ีกจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่คงเหลือทุกวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน และวันที่มีการช าระจนกว่าจะช าระหน้ีสินเสร็จสิ้ น การเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 
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วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสดสามารถสรุปเป็น

แผนภาพได้ดังน้ี 

 

 ส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสดซ่ึงมีเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (Vesting 

condition) และเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขบริการหรือผลงาน (Non-vesting condition) กิจการ

ต้องพิจารณาปรับปรุงประมาณการหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากรายการดังกล่าว หากเป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่

เป็นเง่ือนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้าหมายที่ใช้เป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (หรือความสามารถใช้สิทธิ) 

รวมทั้งเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน โดยกิจการต้องน าเง่ือนไขดังกล่าวมา

พิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสดที่ออกให้ และใน

การวัดมูลค่ายุติธรรมในภายหลังใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันที่จ่ายช าระ หากเป็น

เง่ือนไขการได้รับสิทธิซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องน าเง่ือนไขดังกล่าวมาปรับปรุงจ านวน

ผลตอบแทนที่รวมอยู่ในจ านวนที่วัดมูลค่าของหน้ีสนิที่เกดิข้ึนจากรายการดังกล่าว 

ตวัอย่างที ่8 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

กิจการให้สิทธิที่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนจ านวน   

500 คน โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็นพนักงานที่ยังคงปฏบัิติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีถัดไป โดย

จ านวนเงินที่จ่ายในอัตรา 15 บาทต่อหุ้น หากใช้สิทธิในปีที่ 3 อัตรา 20 บาทต่อหุ้น หากใช้สิทธิในปีที่ 4 

และอตัรา 25 บาทต่อหุ้น หากใช้สทิธใินปีที่ 5 

• ในระหว่างปีที่ 1 มีพนักงาน 35 คนลาออก กิจการประมาณว่าพนักงานอีก 60 คนจะลาออกใน

ระหว่างปีที่ 2 และ 3  

• ในระหว่างปีที่ 2 พนักงานอกี 40 คนลาออก และกจิการประมาณว่าพนักงานอีก 25 คนจะลาออก

ระหว่างปีที่ 3 
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• ในระหว่างปีที่ 3 พนักงาน 22 คนลาออก ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงาน 150 คนใช้สิทธิที่จะได้รับเงินสด

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน  

• ณ สิ้นปีที่ 4 พนักงานอกี 140 คนใช้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน และ ณ สิ้นปีที่ 5 

พนักงานที่เหลือ 113 คนใช้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 

กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน ณ สิ้นปีแต่ละปี 

ซ่ึงมีหน้ีสินดังที่จะแสดงต่อไป ณ สิ้ นปีที่ 3 สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ถือโดย

พนักงานส่วนที่เหลือทั้งหมดถือว่าได้รับสิทธิ มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่

เพ่ิมข้ึน ณ วันที่ใช้สทิธ ิ(ซ่ึงเทา่กบัจ านวนเงินสดที่จ่ายให้กับพนักงานตามข้อตกลง) ณ สิ้นปีที่ 3 4 และ 5 

แสดงไว้ดังน้ี 

ปี มูลค่ายติุธรรม (บาท) จ านวนสดท่ีจ่ายใหพ้นกังาน

ตามขอ้ตกลง (บาท) 

1 14.40 - 

2 15.50 - 

3 18.20 15.00 

4 21.40 20.00 

5 - 25.00 
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ตารางต่อไปน้ีเป็นการค านวณค่าใช้จ่ายและหน้ีสนิที่ต้องรับรู้ในแต่ละปีภายใต้ข้อตกลงการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด 

ปี การค านวณ  ค่าใชจ่้าย 

(บาท) 

หนี้ สิน

คงเหลือ 

(บาท) 

1 พนักงาน (500 – 95) คน x สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์ฯ 

100 สทิธ ิx 14.40 บาท x 1/3   

194,400     194,400 

2 พนักงาน (500 – 100) คน x สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์ฯ 

100 สทิธ ิx 15.50 บาท x 2/3 – 194,400 บาท  

 

218,933    413,333 

3 พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สทิธ ิ

ที่จะได้รับประโยชนฯ์ 100 สทิธ ิx 18.20 บาท – 

413,333 บาท 

47,127                     460,460 

  + พนักงาน 150 คน x สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์ฯ 100 

สทิธ ิx 15.00 บาท (จ่ายช าระด้วยเงินสด) 

225,000          

  รวม    272,127  
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4 พนักงาน (253 – 140) คน x สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์ฯ 

100 สทิธ ิx 21.40 บาท  

(218,640)   142,318 

 + พนักงาน 140 คน x สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์ฯ 100 

สทิธ ิx 20.00 บาท (จ่ายช าระด้วยเงินสด) 

280,888   

 รวม           12,018  

5 0 บาท – 142, 318 บาท (241,820)   

 + พนักงาน 113 คน x สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์ฯ 100 

สทิธ ิx 25.00 บาท (จ่ายช าระด้วยเงินสด) 

282,500   

 รวม  48,138  

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นตลอด 5 ปี  232,088  

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่มีลกัษณะของการช าระดว้ยยอดสุทธิส าหรบัภาระผูกพนัภาษีเงินได้

หกั ณ ทีจ่่าย 

 กฎหมายหรือข้อบังคับทางภาษีอาจก าหนดให้กิจการต้องหักจ านวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของ

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และน าส่งภาษีที่หักไว้ดังกล่าว ซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด 

ให้กับหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีในฐานะของพนักงาน เพ่ือปฏบัิติตามภาระผูกพันน้ี เง่ือนไขของข้อตกลงใน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจยินยอมหรือก าหนดให้กิจการหักจ านวนตราสารทุนเท่ากับจ านวนเงินที่

พนักงานมีภาระผูกพันต้องจ่ายภาษีเงินได้ โดยหักจากจ านวนตราสารทุนทั้งหมดที่จะต้องออกให้กับ

พนักงานเมื่อมีการใช้สทิธ ิ(หรือเมื่อได้รับสทิธ)ิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กล่าวคือข้อตกลงการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มี “ลักษณะของการช าระด้วยยอดสุทธิ” กิจการต้องถือปฏบัิติเช่นเดียวกับกรณีที่

กิจการซ้ือคืนตราสารทุนที่รับสิทธิแล้ว โดยรายการจ่ายจะต้องบันทึกเป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ

ส าหรับหุ้นที่ถูกหักไว้ ยกเว้นรายการจ่ายน้ันเกนิกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่หักไว้ ณ วันที่ช าระด้วย

ยอดสทุธ ิ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ม่ีทางเลือกช าระดว้ยเงินสด 

ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือคู่สัญญา

สามารถเลือกช าระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อื่น) หรือด้วยการออกตราสารทุน กิจการต้องรับรู้

รายการหรือองค์ประกอบของรายการน้ันเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด หากกิจการมี

หน้ีสนิเกดิขึ้นซ่ึงจะช าระเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วย

ตราสารทุน หากหน้ีสนิดังกล่าวไม่เกดิขึ้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีทางเลือกช าระด้วยเงินสด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

1. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เง่ือนไขของข้อตกลงที่ให้คู่สญัญาเลือกวิธกีารช าระ 

2. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เง่ือนไขของข้อตกลงที่ให้กจิการเลือกวิธกีารช าระ 
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หคู่้สญัญาเลือกวิธีการจ่ายช าระ 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีทางเลือกช าระด้วยเงินสดสามารถสรุป

เป็นแผนภาพได้ดังน้ี 

 

หากกิจการให้สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะช าระด้วยเงินสด หรือ

ด้วยการออกตราสารทุน ให้ถือว่ากิจการออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน 

(กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ช าระด้วยเงินสด) และองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(กล่าวคือ สทิธขิองคู่สญัญาที่จะเรียกร้องให้ช าระด้วยการออกตราสารทุน ไม่ใช่ด้วยเงินสด)  

ส าหรับรายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ

สามารถวัดได้โดยตรง กิจการต้องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงิน

แบบผสมด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ ได้รับกับมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ ณ วันที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

ส าหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยค านึงถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ

เงินสดหรือตราสารทุนที่ให้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมดังกล่าว กิจการ

ต้องเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินก่อนแล้วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่

เป็นส่วนของเจ้าของ โดยค านึงถึงการที่คู่สัญญาต้องสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสดเพ่ือไปรับตราสารทุน มูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท 
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ณ วันที่ช าระ หากกิจการออกตราสารทุนเพ่ือช าระแทนการจ่ายเงินสด หน้ีสินจะโอนโดยตรงไป

เป็นส่วนของเจ้าของในฐานะที่เป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนที่ออกให้ แต่หากกิจการจ่ายเงินสดเพ่ือ

ช าระแทนการออกตราสารทุน ให้ถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการช าระหน้ีสินทั้งจ านวน ส าหรับองค์ประกอบที่

เป็นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุนต่อไป เม่ือคู่สัญญาเลือกที่จะรับเงินสดท าให้คู่สัญญา

หมดสทิธทิี่จะได้รับตราสารทุน 

ตวัอย่างที ่9 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หคู่้สญัญาเลือกวิธีการช าระ 

กจิการให้พนักงานคนหน่ึงมีสทิธทิี่จะเลือกรับหุ้น Phantom
1
 1,000 หุ้น ซ่ึงคือ สิทธิที่จะรับเงินสด

เท่ากับมูลค่าหุ้น 1,000 หุ้น หรือเลือกรับหุ้น 1,200 หุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็น

พนักงานที่ปฏิบัติงานตลอด 3 ปีต่อไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการช าระด้วยหุ้น จะต้องถือหุ้นน้ัน

ต่อไปอกี 3 ปีหลังวันที่ได้รับสทิธ ิ 

ณ วันที่ให้สิทธ ิราคาหุ้นของกิจการเท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปีที่ 1 2 และ 3 ราคาต่อหุ้นเป็น 

52 บาท 55 บาท และ 60 บาท ตามล าดับ กิจการไม่คาดว่าจะจ่ายปันผลใน 3 ปีถัดไป หลังจากน า

ผลกระทบของข้อจ ากัดในการโอนหลังวันที่ได้รับสิทธิมาพิจารณา กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น

ตามทางเลือกการช าระด้วยหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิทา่กบั 48 บาทต่อหุ้น 

ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานเลือก  

สถานการณ์ที่ 1: ทางเลือกการช าระด้วยเงินสด  

สถานการณ์ที่ 2: ทางเลือกการช าระด้วยตราสารทุน  

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการช าระด้วยตราสารทุนเท่ากับ 57,600 บาท (1,200หุ้น  x 48 บาท)                 

มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการช าระด้วยเงินสดเท่ากับ 50,000 บาท (หุ้น Phantom 1,000หุ้น  x 50 บาท)                 

ดังน้ัน ณ วันที่ให้สิทธิ มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นทุนของเคร่ืองมือแบบผสมเท่ากับ 7,600 บาท               

(57,600 บาท – 50,000 บาท)  

กจิการจะรับรู้จ านวนเงินดังน้ี 

ปี การค านวณ ค่าใชจ่้าย 

(บาท) 

การบนัทึกส่วน

ของเจา้ของ 

(บาท) 

การบนัทึก

หนี้ สิน 

(บาท) 

1 องคป์ระกอบที่เป็นหนี้สนิ (หุ้น 1,000 หุ้น x 52 บาท x 1/3)  17,333  17,333 

องคป์ระกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 1/3)  2,533  2,533   

2 

 

องคป์ระกอบที่เป็นหนี้สนิ  

(หุ้น 1,000 หุ้น x 55 บาท x 2/3) – 17,333 บาท  

19,333  19,333 

                                                      
1
 หุ้น Phantom (Phantom share)หมายถึง ข้อตกลงระหว่างกิจการและผู้ที่ถอืหุ้น phantom โดยผู้ถอืหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินสด ณ เวลาที่ก าหนดแน่นอนหรือ

เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในอนาคต จ านวนเงินสดที่จะได้รับจะเช่ือมโยงกับราคาตลาดของจ านวนที่เทยีบเท่ากับหุ้นสามัญของกิจการ 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 2) หน้า 18 

 

องคป์ระกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 2/3) – 

2,533  

2,533  2,533    

3 

 

องคป์ระกอบที่เป็นหนี้สนิ  

(หุ้น 1,000 หุ้น x 60 บาท) – 36,666 บาท  

23,334  23,334 

องคป์ระกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 3/3) – 

2,533 – 2,533 

2,534 2,534   

ณ สิ้น

ปีที่ 3 

สถานการณท์ี่ 1 จ่ายเงนิสด 60,000 บาท  

 

  (60,000) 

สถานการณท์ี่ 1 รวม  67,600 7,600 0 

สถานการณท์ี่ 2 ออกหุ้น 1,200 หุ้น  60,000 (60,000) 

สถานการณท์ี่ 2 รวม  67,600 67,600 0 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หก้ิจการเลือกวิธีการช าระ 

ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้กิจการเลือกว่าจะช าระด้วยเงินสด

หรือด้วยการออกตราสารทุน กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องช าระเงินสด

หรือไม่ และบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน กิจการจะถือว่ามีภาระผูกพันในปัจจุบันที่

จะต้องช าระด้วยเงินสด หากทางเลือกที่จะช าระด้วยตราสารทุนไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมี     

ข้อห้ามทางกฎหมายไม่ให้กจิการออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏบัิติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะช าระ

ด้วยเงินสด หรือปกติจะช าระด้วยเงินสดเม่ือใดกต็ามที่คู่สัญญาขอให้ช าระด้วยเงินสด ในกรณีดังกล่าว

กจิการต้องบันทกึรายการตามข้อก าหนดส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด  

หากกิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายช าระด้วยเงินสด กิจการต้องบันทกึรายการค้าตามข้อก าหนด

ส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน เมื่อการช าระมีลักษณะดังน้ี 

1. หากกิจการเลือกช าระด้วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้องบันทึกเสมือนการซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ 

กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นที่จะกล่าวในข้อ 3 ต่อไป  

2. หากกิจการเลือกช าระด้วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก (เว้นแต่

การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงไปเป็นส่วนของเจ้าของอีกประเภท  

(ถ้ามี)) ยกเว้นที่จะกล่าวในข้อ 3 ต่อไป  

3. หากกิจการเลือกทางเลือกที่จะช าระด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่า ณ วันที่ช าระ กิจการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมส าหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่จะต้องออกให้หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ  

ตราสารทุนที่ออกให้กับจ านวนเงินสดที่จะต้องจ่ายหากเลือกทางเลือกเดิม แล้วแต่ทางเลือกที่

กจิการจะเลือก 
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การบญัชีส าหรบัการปรบัปรุงเงือ่นไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่เปลีย่นการจัดประเภทจาก

การจ่ายช าระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 

หากมีการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วย

เงินสดซ่ึงส่งผลให้กลายมาเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน กิจการต้องบันทึก

รายการดังกล่าวนับจากวันที่มีการปรับปรุงเง่ือนไขดังน้ี 

 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุนที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่มีการปรับปรุงเง่ือนไข กิจการต้องรับรู้รายการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนในส่วนของเจ้าของในวันที่มีการปรับปรุงเง่ือนไขด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ 

 กจิการต้องตัดรายการหน้ีสินจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด ณ วันที่มี

การปรับปรุงเง่ือนไข 

 กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่ตัดรายการและจ านวนของส่วนของ

เจ้าของที่รับรู้ในวันที่มีการปรับปรุงเง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

 ในกรณีที่การปรับปรุงเง่ือนไขเป็นผลให้ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิขยายหรือสั้นลง กิจการต้อง

ปฏบัิติตามข้อก าหนดข้างต้น ถึงแม้ว่าการปรับปรุงเง่ือนไขเกดิขึ้นหลังจากระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ  
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ 

ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทใหญ่หรืองบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่า

ของสินค้าหรือบริการที่ได้รับด้วยรายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนหรือช าระด้วย

เงินสด โดยต้องประเมินถึง 

1. ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ  

2. สทิธแิละภาระผูกพันของกจิการ  

จ านวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการอาจแตกต่างจากจ านวนที่รับรู้ในงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษัทหรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการที่จ่ายช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน เมื่อ  

 ผลตอบแทนที่ออกให้เป็นตราสารทุนของกจิการ หรือ  

 กจิการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

กิจการต้องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน

ส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดเท่าน้ัน ในสถานการณ์อื่นทั้งหมด

กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับมาเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด  

กิจการที่ช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการต้อง

รับรู้รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน กต่็อเมื่อจ่ายช าระด้วยตราสาร

ทุนของกิจการเอง มิฉะน้ันรายการดังกล่าวต้องรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด

รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจ่ายช าระคืนซ่ึงก าหนดให้กลุ่มกิจการหน่ึงจ่ายช าระอีก

กลุ่มกิจการหน่ึงส าหรับหน้ีสินของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่คู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ   

ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องบันทึกรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงข้อตกลงการจ่ายช าระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปวิธีการบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่ม

กิจการ โดยสมมติมีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่พนักงานของ

บริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกนั 
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กิจการท่ีไดร้บั

สินคา้หรือบริการ 

กิจการท่ีมี

ภาระผูกพนั

ในการจ่าย

ช าระ 

สิ่งท่ีช าระตาม

ขอ้ตกลง 

การจดัประเภทรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เกณฑ ์

งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั

ใหญ่ 

งบการเงินของ

บริษทัย่อย 

งบการเงินรวม 

บริษัทย่อย บริษัทย่อย หุ้นของบริษัทย่อย ไม่เกี่ยวข้อง ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

บริษัทย่อย บริษัทย่อย เงนิสด ไม่เกี่ยวข้อง ช าระด้วยเงนิสด ช าระด้วยเงนิสด 

บริษัทย่อย บริษัทย่อย หุ้นของบริษัทใหญ่ ไม่เกี่ยวข้อง ช าระด้วยเงนิสด ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หุ้นของบริษัทย่อย ช าระด้วยเงนิสด ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

ช าระด้วย             

ตราสารทุน 

บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ เงนิสด ช าระด้วยเงนิสด ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

ช าระด้วยเงนิสด 

บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หุ้นของบริษัทใหญ่ ช าระด้วย              

ตราสารทุน 

ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

ช าระด้วย 

ตราสารทุน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน 

 เข้าใจลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เกดิข้ึนในระหว่างงวด 

 เข้าใจวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือมูลค่ายุติธรรมของ     

ตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างงวด 

 เข้าใจผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดและฐานะ

การเงินของกจิการ 

โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

 ค าอธิบายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆ 

ระหว่างงวด รวมถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของข้อตกลงแต่ละข้อ เช่น 

 ข้อก าหนดของการได้รับสทิธิ 

 งวดเวลานานที่สดุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ และ 

 วิธกีารช าระ (เช่น เป็นเงินสดหรือตราสารทุน)  

 จ านวนและราคาใช้สทิธถิัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของสทิธิซ้ือหุ้นส าหรับกลุ่มสทิธซ้ืิอหุ้นต่างๆ  

 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 

 กลุ่มที่ออกให้ระหว่างงวด 

 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด 

 กลุ่มที่ใช้สทิธริะหว่างงวด 
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 กลุ่มที่สิ้นสดุระยะเวลาใช้สทิธริะหว่างงวด 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ 

 กลุ่มที่ยังสามารถใช้สทิธไิด้ ณ ปลายงวด 

 ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิแล้วระหว่างงวด ให้เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ณ วันใช้

สทิธ ิหากสทิธซ้ืิอหุ้นถูกใช้สทิธแิล้วตามหลักเกณฑป์กติตลอดงวด กจิการอาจเปิดเผยราคาหุ้น

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักระหว่างงวดแทน 

 ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้เปิดเผยช่วงของราคาใช้สิทธิและระยะเวลาคงเหลือ

ตามสัญญาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก หากช่วงของราคาใช้สิทธิกว้าง สิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือต้อง

แบ่งเป็นช่วงราคาที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจ านวนและจังหวะเวลาของหุ้นที่อาจ

ออกเพ่ิมเติมและเงินสดที่อาจได้รับจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นน้ัน 

หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนของ

กิจการโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ อย่างน้อยที่สุดกิจการต้อง

เปิดเผยรายการต่อไปนี้  

 ส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ระหว่างงวด ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของสิทธิ

ซ้ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

 แบบจ าลองก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นและข้อมูลที่น ามาค านวณในแบบจ าลอง รวมถึง 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ราคาใช้สิทธิ ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง อายุของ

สิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง และข้อมูลอื่นที่

น ามาค านวณในแบบจ าลอง รวมถึง วิธีที่ใช้และข้อสมมติที่ก  าหนดข้ึนเพ่ือรวม

ผลกระทบของการคาดการณ์การใช้สทิธกิ่อนครบก าหนด 

 วิธกี  าหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงค าอธิบายว่าความผันผวนของหุ้นที่

คาดหวังได้องิกบัความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ 

 การน าลักษณะอื่นของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมค านวณ เช่น เง่ือนไขทางตลาด 

 ส าหรับตราสารทุนอื่นที่ให้สิทธิระหว่างงวด (เช่น ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ือหุ้น) จ านวน

และมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูล

เกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

 ต้องเปิดเผยวิธีที่ใช้ก าหนดมูลค่ายุติธรรมหากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ตาม

หลักเกณฑข์องราคาตลาดที่สามารถสงัเกตได้  

 การน าเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธีน าเงิน   

ปันผลที่คาดหวังมารวมค านวณ และ 
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 การน าลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมค านวณ 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 

บางส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ก ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 บริษัทมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4 

ข้อตกลง ดังที่แสดงไว้ต่อไปน้ี 

ประเภทขอ้ตกลง  โครงการสิทธิซ้ือหุ้น

ส า ห รั บ ผู ้ บ ริ ห า ร

อาวุโส  

โครงการสิทธิซ้ือหุ้น

ส าหรบัพนกังานทัว่ไป  

โครงการหุ้นส าหรับ

ผูบ้ริหาร  

โครงการสิท ธิ ท่ีจะ

ไ ด้ รั บ เ งิ น ส ด จ า ก

ราคาหุ้ น ท่ี เพิ่ ม ข้ึ น

ส า ห รั บ ผู ้ บ ริ ห า ร

อาวุโส 

วันที่ให้สทิธ ิ 1 มกราคม 25X7 1 มกราคม 25X8 1 มกราคม 25X8  1 กรกฎาคม 25X8 

จ านวนที่ให้ 50,000 75,000 50,000 25,000 

อายุสญัญา (ปี)  10 10 - 10 

เงื่ อนไขการได้รับ

สทิธ ิ

เป็นพนักงาน 1.5 ปี 

และท าราคาหุ้นได้ตาม

เป้าหมายที่ก  าหนด 

เป็นพนักงาน 3 ปี เป็นพนักงาน 3 ปีและ

ท า ใ ห้ ก า ไ ร ต่ อ หุ้ น

เตบิโตตามเป้าหมาย  

เป็นพนักงาน 3 ปีและ

ท าให้ส่วนแบ่งตลาด

เพ่ิมได้ตามเป้าหมาย  

 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกให้ในโครงการสิทธิซ้ือหุ้นส าหรับ

พนักงานทั่วไปเท่ากับ 23.60 บาท ค านวณโดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิเลือกแบบทวินาม 

(Binomial option pricing model) ข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ ซ่ึงเท่ากับ 50 

บาท ราคาใช้สทิธเิทา่กบั 50 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 30 คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล อายุ

สญัญา 10 ปี และอัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงร้อยละ 5 เพ่ือเป็นการรวมผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็ 

(Early exercise) สมมติว่าพนักงานจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นหลังวันที่ได้รับสิทธิ เมื่อราคาหุ้นเป็น 2 เท่าของราคา

ใช้สทิธ ิความผันผวนในอดีต คือ ร้อยละ 40 โดยได้รวมช่วงปีแรกๆ ของอายุของบริษัทเข้าไปด้วย บริษัท

คาดว่าความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทจะลดลงเมื่อสิทธเิลือกครบก าหนด 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหุ้นแต่ละหุ้นที่ออกให้ในโครงการหุ้นส าหรับผู้บริหารเท่ากับ 

50.00 บาท ซ่ึงเทา่กบัราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ
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รายละเอยีดเพ่ิมเติมส าหรับโครงการสทิธิซ้ือหุ้น 2 โครงการมีดังน้ี 

 25X8 25X7 

จ านวนสทิธซิื้อหุ้น ราคาใช้สทิธ ิ

ถวัเฉล่ีย 

ถ่วงน า้หนัก 

(บาท) 

จ านวนสทิธ ิ

ซื้อหุ้น 

ราคาใช้สทิธ ิ

ถวัเฉล่ีย 

ถ่วงน า้หนัก 

(บาท) 

ยอคงเหลือต้นปี 45,000 40 - - 

สทิธซิื้อหุ้นที่ออกให้ 75,000 50 50,000 40 

สทิธซิื้อหุ้นที่ถูกริบ (8,000) 46 (5,000) 40 

สทิธซิื้อหุ้นที่มกีารใช้สทิธ ิ (4,000) 40 - - 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 108,000 46 45,000 40 

สทิธซิื้อหุ้นที่สามารถใช้สทิธไิด้ ณ 

สิ้นปี 

38,000 40 - 40 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ณ วันที่ใช้สิทธิส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการใช้สิทธิระหว่างปีเท่ากับ 52 

บาท สทิธซ้ืิอหุ้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 40 บาท หรือ 50 บาท และ

อายุสญัญาคงเหลือถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักเทา่กบั 8.64 ปี 

 25X8 

(บาท) 

25X7 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 1,105,867 495,000 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากโครงการหุ้นและโครงการสทิธซิื้อหุ้น  1,007,000 495,000 

ยอดคงเหลือของหนี้สนิยกไปส าหรับโครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่

เพ่ิมขึ้น  

98,867                    - 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิส าหรับ

โครงการรับเงนิสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น  

9,200                    - 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการและกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 ก าหนดวิธีการรับรู้และการวัดมูลค่าส าหรับในกรณีที่

กจิการอาจมีการให้หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นกบัพนักงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานที่เป็น

กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส และพนักงานอื่นๆ รวมทั้งกิจการอาจออกหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือจ่ายให้แก่

ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ทั้งน้ีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ยังให้รวมถึงการช าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม 

(หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกจิการ) ด้วย  

 

*************** 


