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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง   

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

 

คําแถลงการณ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก ําหนดขึ้ นโดยมาตรฐาน               

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS 2:  

Share – Based Payments (Bound volume 2015 Consolidated without early application) )  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุง      

คาํนิยามในภาคผนวก ก เพ่ิมย่อหน้าที่ 63ข 63ค เพ่ิมคาํนิยามในภาคผนวก ก และปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 64 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ข้อความที่

พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็นหลักการสําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ต้องอ่านโดยคาํนึงถงึหลักการสาํคัญของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กจิการ

ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญช ี

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด  

บทนาํ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 1 กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้หุ้นและโครงการ    

ให้สิทธิซ้ือหุ้นเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหน่ึงของค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานที่เป็นกรรมการ 

ผู้บริหารอาวุโส และพนักงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือจ่ายให้       

ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการวิชาชีพ  

บทนาํ 2  ก่อนการนําเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่มีมาตรฐานการรายงาน       

ทางการเงินที่กําหนดเกี่ยวกับการรับรู้ และวัดมูลค่ารายการลักษณะน้ี จึงมีการกาํหนด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีขึ้น 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

บทนาํ 2ก  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์เพ่ือช้ีแจงขอบเขตและวิธกีาร

บัญชีสําห รับการ จ่ายโดยใ ช้ หุ้นเ ป็นเกณฑ์ที่ ชําระ ด้วยเ งินสดของก ลุ่มกิจการใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรืองบการเงินของแต่ละกิจการเอง โดยกิจการได้รับสินค้าหรือ

บริการเม่ือกจิการดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

 

หลกัการสาํคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

บทนาํ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้กิจการรับรู้ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้

พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายน้ันจะอยู่ในรูปของเงินสด สนิทรัพย์อื่น

หรือตราสารทุนของกจิการ รายการที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากรายการที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาํหนดไว้แล้ว 
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บทนาํ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะสาํหรับประเภท

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ว้ 3 ประเภท 

4.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน โดยกิจการได้รับสินค้าหรือ

บริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของกจิการ (ทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น)  

4.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด โดยกิจการได้มาซ่ึงสินค้าหรือ  

บริการโดยการก่อหน้ีสินกบัคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการตามจาํนวนเงินที่อิง

ตามราคา (หรือมูลค่า) หุ้นของกจิการหรือตราสารทุนอื่นของกจิการ และ 

4.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลง

ได้ให้ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันใน        

การเลือกว่าจะให้กจิการชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน  

บทนาํ 5 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้าของที่

เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ เว้นแต่มูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถอื หากกจิการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

เหล่าน้ัน และการเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี 

5.1 สาํหรับรายการที่เกิดขึ้ นกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยปกติแล้วเป็นไป

ไม่ได้ที่กิจการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงานได้อย่าง

น่าเช่ือถอื มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้วัดมูลค่า ณ วันที่ให้สทิธ ิ

5.2 สาํหรับรายการที่เกดิขึ้นกบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการใน

ลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้า

หรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ 

วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญาให้บริการ ในกรณีที่เกิดขึ้ นได้ยากย่ิง หากข้อ

สันนิษฐานสามารถโต้แย้งได้ รายการดังกล่าวจะวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยวัด ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาได้

ให้บริการ 

5.3 สาํหรับสินค้าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

ออกให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดว่า เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงานทั้งหมดจะนํามาพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุน อย่างไรกต็าม เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาดจะไม่นํามาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ ณ วัน   

วัดมูลค่าที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กาํหนดไว้ข้างต้น) แต่เง่ือนไขการได้รับสิทธิจะนํามา

พิจารณาโดยการปรับปรุงจาํนวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของรายการ 

เพ่ือว่าท้ายสุด จาํนวนที่รับรู้ สาํหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจาก 
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ตราสารทุนที่ออกให้จะขึ้ นอยู่กับจํานวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ดังน้ัน 

ตามเกณฑก์ารสะสม จะไม่มีการรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับหากตราสารทุนที่ออก

ให้ยังไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิ

(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 

วันที่ให้สทิธด้ิวยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คาํนึงถึงการปรับปรุง 

การยกเลิก หรือการชาํระตราสารทุนที่ออกให้แก่พนักงาน  

บทนาํ 6 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และหน้ีสินที่เกิดขึ้นด้วยมูลค่ายุติธรรม

ของหน้ีสิน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน          

แต่ละงวด และ ณ วันที่ชาํระ จนกว่าจะชาํระหน้ีสนิเสรจ็สิ้น โดยการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

บทนาํ 7 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ตามเง่ือนไขของข้อตกลงน้ันให้กจิการหรือคู่สญัญาที่ส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการเลือกว่ากจิการจะชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน 

กจิการต้องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระ

ด้วยเงินสด หาก (และตราบเท่าที่) กิจการมีหน้ีสินเกิดขึ้ นซ่ึงจะชําระเป็นเงินสด (หรือ

สินทรัพย์อื่น) หรือรับรู้ เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน หาก (และ

ตราบเท่าที่) หน้ีสนิดังกล่าวไม่เกดิขึ้น 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ  

8.1  ลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เกดิขึ้นในระหว่างงวด 

8.2  วิธีกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของ    

ตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างงวด และ 

8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดและต่อ

ฐานะการเงินของกจิการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2558)  

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดการรายงานทางการเงินของ

กจิการที่มีการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง กาํหนดให้กจิการแสดงผลกระทบของ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต่์อกาํไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการให้สิทธิซ้ือหุน้กบัพนักงาน 

 

ขอบเขต 

2 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑทุ์กรายการไม่ว่ากจิการจะสามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดกต็าม 

ได้แก่ 

2.1 รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยตราสารทนุ  

2.2 รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยเงินสด และ 

2.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเงื่อนไขของข้อตกลงได้ให้

ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันในการเลือกว่าจะให้

กจิการชาํระรายการด้วยเงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่นๆ) หรือด้วยการออกตราสารทุน  

ยกเว้นรายการตามย่อหน้าที่ 3ก ถึง 6 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง  สถานการณอ์ื่นอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) ต้องถือ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

3 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

3ก   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑอ์าจจะชาํระโดยกจิการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกจิการ) 

ในนามของกิจการที่ได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ ย่อหน้าที่ 2 จะถือปฏิบัติกับกิจการ

ดังต่อไปน้ี  

3ก.1 ได้รับสินค้าหรือบริการเม่ือกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ)  

มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ 

3ก.2 มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน

ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

เว้นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก

การชาํระค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการน้ัน 

4 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการออกหุ้นให้แก่พนักงานหรือ

บุคคลอื่นในฐานะเป็นผู้ถือตราสารทุนของกิจการไม่ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
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ตัวอย่างเช่น หากกจิการให้สทิธผู้ิถือตราสารทุนกลุ่มหน่ึงที่จะสามารถได้รับตราสารทุนของกจิการ

เพ่ิม ณ ระดับราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ัน และพนักงานได้รับสิทธิดังกล่าว

เน่ืองจากเป็นผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มน้ัน การให้หรือการใช้สทิธิดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5 ตามย่อหน้าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์           

ซ่ึงกิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ โดยสินค้าให้หมายรวมถึง สินค้าคงเหลือ วัสดุ

สิ้ นเปลือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน อย่างไรกด็ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับรายการที่กิจการได้มา          

ซ่ึงสินค้าที่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงต้องปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ  ในการรวมกจิการหรือ

ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้า ข1 – ข4 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ หรือการสมทบเงินในธุรกิจใน

รูปแบบของกิจการร่วมค้าตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน ดังน้ันตราสารทุนที่ออกให้ในการรวมธุรกิจเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัอาํนาจควบคุมในกจิการของผู้ถูกซ้ือจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี อย่างไรก็ตาม ตราสารทุนที่ออกให้พนักงานของกิจการผู้ถูกซ้ือในฐานะ

พนักงาน (เช่น เพ่ือแลกกับบริการที่กิจการจะได้รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี การยกเลิก การเปล่ียนแปลง หรือการปรับปรุงขอ้ตกลงการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์น่ืองจาก การรวมธุรกจิ หรือการปรับโครงสร้างทุน ให้ปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้แนวทางในการกาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกใน             

การรวมธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนไปเพ่ือแลกเปล่ียนกับการควบคุมกจิการของผู้

ถูกซ้ือ (ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2558)เร่ือง การรวมธุรกิจ) หรือเป็นผลตอบแทนสาํหรับบริการต่อเน่ืองที่ต้องรับรู้ ในงวดหลัง

การรวมธุรกจิ (ดังน้ันจึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี)  

6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่กจิการได้รับหรือได้มา

ซ่ึงสินค้าหรือบริการตามสัญญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และ  

ย่อหน้าที่ 5 – 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือ   

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

6ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้คํานิยามของ “มูลค่ายุติธรรม” ในความหมายที่

แตกต่างจากคํานิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน เม่ือมีการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

มาปฏบิัติ กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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ไม่ใช่ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การรบัรูร้ายการ 

7 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นคา้หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์มือ่กิจการ

ไดร้บัสินคา้หรือบริการแลว้ กิจการตอ้งรบัรูส่้วนของเจ้าของที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มข้ึน หากเป็น    

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยตราสารทุน หรือรบัรูห้นี้ สินเพิม่ข้ึน หากเป็นการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

8 หากสินคา้หรือบริการที่ไดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑไ์ม่เขา้เงื่อนไขที่จะ

สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ด ้กิจการตอ้งรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

9 โดยปกติ ค่าใช้จ่ายเกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ประโยชน์ทันท ี 

ทาํให้มีการรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือคู่สัญญาให้บริการ ส่วนสินค้ามักใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง 

เช่น สินค้าคงเหลือจะขายได้ในช่วงเวลาต่อมา ทาํให้มีการรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือขายหรือได้ใช้

ประโยชน์ อย่างไรกด็ีบางคร้ังกจิการต้องรับรู้ ค่าใช้จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ประโยชน์จากสนิค้าหรือ

บริการ เน่ืองจากสินค้าหรือบริการน้ันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะสามารถรับรู้ เป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น 

กจิการอาจได้มาซ่ึงสนิค้ามาเป็นส่วนหน่ึงของขั้นวิจัยของโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ แม้ว่า

สินค้าเหล่าน้ันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่มิได้เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้ เป็นสินทรัพย์ตามมาตรฐาน     

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

ภาพรวม 

10 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยตราสารทุน กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการที่ไดร้บั และการเพิ่มข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวขอ้งโดยทางตรง ดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินคา้หรือบริการที่ไดร้บั เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่สามารถประมาณได้

อย่างน่าเช่ือถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการที่ไดร้บั

ไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ข้ึนของส่วน

ของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางออ้มโดยอา้งอิง

กบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

                                                 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้คาํว่า อ้างอิง แทนที่จะใช้คาํว่า ด้วย เน่ืองจากในที่สุดรายการจะวัด

มูลค่าด้วยการคูณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ระบุในย่อหน้าที่ 11 หรือ 13 (ตาม 

แต่กรณ)ี ด้วยจาํนวนของตราสารทุนที่ได้รับสทิธดิังที่อธบิายในย่อหน้าที่ 19 



 

9 

11 การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กับรายการที่มีกับพนกังานหรือบุคคลอื่นทีใ่หบ้ริการ 

ในลกัษณะเดียวกนั

 กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยทั่วไปกิจการจะไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

บริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 12 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

เหล่าน้ันต้องวัด ณ วนัทีใ่หสิ้ทธิ 

12 โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน   

ทั้งชุด เพ่ิมจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ  บริการที่ได้รับมักไม่สามารถ 

วัดมูลค่าโดยตรงว่าเป็นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ให้กับพนักงาน และอาจไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็นอิสระได้โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของ 

ตราสารทุนที่ออกให้โดยตรง นอกจากน้ีบางคร้ังหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการให้ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของข้อตกลงการจ่ายโบนัสมากกว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น เป็น

สิ่งจูงใจให้พนักงานยังรักษาสภาพการเป็นพนักงานของกจิการ หรือให้รางวัลพนักงานที่พยายาม

ปรับปรุงผลการดาํเนินงานของกจิการให้ดีขึ้น การที่กจิการยอมจ่ายผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือสทิธิ

ซ้ือหุ้นเพ่ิมจากค่าตอบแทนอื่นน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้ น แต่การประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นค่อนข้างยาก และเน่ืองจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการ

ที่ได้รับโดยตรงทาํได้ยาก กิจการจึงต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงานที่ได้รับโดย

อ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

13 การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กับรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน  

ต้องมีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถ

ประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญา

ให้บริการ ในกรณีที่เกิดขึ้ นได้ยากย่ิง หากกิจการต้องปฏิบัติต่างจากข้อสันนิษฐาน เน่ืองจากไม่

สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้กจิการวัดมูลค่า

สนิค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างอิง

กบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาได้ให้บริการ 

13ก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสิ่งตอบแทนกิจการที่ได้รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกหรือหน้ีสนิที่เกดิขึ้น โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่ามี

สิ่งตอบแทนอื่น (เช่น สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) กิจการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) 

กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมาตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับ (หรือที่

จะได้รับ) ด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชาํระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑแ์ละมูลค่า

ยุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา (หรือที่จะได้รับ) กจิการต้องวัดมูลค่า

ของสนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ณ วันที่ให้สทิธ ิอย่างไรกต็ามสาํหรับรายการ    

                                                 

 ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการที่อ้างอิงถึงพนักงาน ให้รวมถึงบุคคลอื่น          

ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกนัด้วย 
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ที่ชาํระด้วยเงินสด หน้ีสินต้องวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะชาํระหน้ีสิน

ดังกล่าว อ้างองิตามย่อหน้าที่ 30 ถงึ 33 

รายการทีไ่ดร้บับริการแลว้ 

14 หากตราสารทุนที่ออกให้ได้รับสิทธิทันที คู่สัญญาย่อมไม่จาํเป็นต้องให้บริการตลอดช่วงเวลา               

ที่กาํหนดก่อนจะได้รับสิทธิในตราสารทุนน้ันอย่างไม่มีเง่ือนไข หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น     

ให้สันนิษฐานว่ากิจการได้รับมอบบริการจากคู่สัญญาเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่กิจการ

ออกให้แล้ว ในกรณีน้ี ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการต้องรับรู้ บริการที่ได้รับทั้งจํานวนพร้อมกับรับรู้ 

การเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

15 หากตราสารทุนที่ให้ยังไม่ได้รับสทิธจินกว่าคู่สญัญาจะให้บริการตามช่วงเวลาที่กาํหนด กจิการต้อง

สนันิษฐานว่า คู่สัญญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาใหไ้ดร้บั

สิทธิ กจิการต้องบันทกึบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ได้รับสทิธพิร้อมกบัรับรู้การเพ่ิมขึ้นของส่วน

ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

15.1 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี กิจการ

ต้องสันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะ

ได้รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปีน้ัน 

15.2 หากพนักงานได้รับสทิธิซ้ือหุ้นภายใต้เง่ือนไขที่ต้องมีผลสาํเรจ็ของงาน และยังคงต้องเป็น

พนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเง่ือนไขผลงานน้ันบรรลุ และความยาวของระยะเวลาให้

ได้รับสิทธิขึ้นอยู่กับว่าเง่ือนไขผลงานจะบรรลุเม่ือใด กิจการต้องสนันิษฐานว่า บริการจาก

พนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะได้รับในอนาคต ตลอดช่วง

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธน้ัิน และกจิการต้องประมาณระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิณ วันที่ให้สทิธ ิ

โดยอ้างองิกับเง่ือนไขผลงานที่น่าจะเป็นจริงมากที่สุด หากเง่ือนไขผลงานเป็นเงือ่นไขทาง

ตลาด การประมาณระยะเวลาให้ได้รับสทิธิต้องสอดคล้องกบัข้อสมมติที่ใช้ประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และต้องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณขึ้นแล้วในภายหลัง 

แต่หากเง่ือนไขผลงานไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องปรับปรุงการประมาณระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธิ (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าระยะเวลาให้ได้รับสทิธแิตกต่างจากที่

ประมาณไว้เดิม 

 

รายการทีว่ดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

การกําหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

16 สาํหรับรายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กจิการต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วนัทีว่ดัมลูค่า โดยอ้างองิกบัราคาตลาดของตราสารทุน (ถ้ามี)

โดยพิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ซ่ึงได้ออกตราสารทุนให้ (ขึ้ นอยู่กับข้อกาํหนดตาม 

ย่อหน้าที่ 19 ถงึ 22) 
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17 หากตราสารทุนน้ันไม่มีราคาตลาด กิจการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า ในลักษณะ

ของการต่อรองที่เป็นอสิระและทั้งสองฝ่ายเตม็ใจและทราบข้อมูลเท่ากนั เทคนิคการวัดมูลค่าต้อง

สอดคล้องกบัวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้สาํหรับการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป 

และต้องครอบคลุมปัจจัยและข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้ และเตม็ใจใช้พิจารณาใน             

การกาํหนดราคา (ขึ้นอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 ถงึ 22) 

18 ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมสาํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงให้

ความสาํคัญกับเง่ือนไขและข้อกาํหนดเฉพาะที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับ

พนักงาน 

  วิธีปฏิบติัสําหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

19 การให้ตราสารทุนอาจขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขที่ต้องทาํให้เป็นไปตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิที่กาํหนดไว้ 

ตัวอย่างเช่น การให้หุ้นหรือสทิธิซ้ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขที่พนักงานจะยัง

เป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํหนด ซ่ึงบางคร้ังอาจต้องบรรลุเง่ือนไขผลงานด้วย เช่น 

กิจการต้องมีการเติบโตของกาํไรตามที่กาํหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการต้องสูงขึ้ นถึงระดับที่

กาํหนด กจิการต้องไม่นาํเง่ือนไขการได้รับสทิธิ ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาใน

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องนาํเง่ือนไขการได้รับ

สทิธมิาปรับปรงุจาํนวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจาํนวนที่วัดมูลค่า เพ่ือให้ท้ายที่สดุ มูลค่าสนิค้าหรือ

บริการที่ได้รับที่รับรู้ เป็นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออกให้ ต้องอ้างอิงกับจาํนวนตราสารทุน          

ที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์สะสม กิจการจะไม่รับรู้สินค้าหรือบริการ       

ที่ได้รับ หากตราสารทุนที่ออกให้ไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามเงือ่นไข  

การไดร้บัสิทธิ เช่น คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิัติตามช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด หรือไม่สามารถ

ปฏบิัติตามเง่ือนไขผลงาน ขึ้นอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

20 ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 กิจการต้องรับรู้ จาํนวนสินค้าหรือบริการที่ได้รับ

ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยอ้างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่ เป็น

ประมาณการที่ดีที่สดุ และปรับปรงุประมาณการน้ัน (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจาํนวน

ตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้อง

ปรับปรุงประมาณการจาํนวนหุ้นให้เท่ากับจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในท้ายสุด โดยขึ้นอยู่กับ

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

21 กิจการต้องนําเง่ือนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้าหมายที่ใช้เป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ หรือ

ความสามารถใช้สิทธิ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน 

สาํหรับการให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องรับรู้ สินค้าหรือบริการที่ได้รับจาก

คู่สัญญา ที่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิอื่นๆ ได้ทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้รับจาก

พนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะบรรลุเง่ือนไขทาง

ตลาดหรือไม่ 
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วิธีปฏิบติัสําหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไขการบริการหรือผลงาน  

21ก ในทาํนองเดียวกัน กิจการต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน สาํหรับการให้ 

ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้องรับรู้สินค้า

หรือบริการที่ได้รับจากคู่สัญญาที่สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดที่ไม่ใช่เง่ือนไข     

ทางตลาด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด) 

โดยไม่คาํนึงว่าจะเข้าเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานหรือไม่ 

 

วิธีปฏิบติัสําหรบัลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

22 สาํหรับสทิธิซ้ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ กจิการต้องไม่นาํลักษณะ

การออกสทิธซ้ืิอหุ้นทดแทนสทิธทิี่ใช้แล้วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น

ที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิซ้ือหุน้ทีมี่การออกสิทธิทดแทนต้องบันทกึเป็นสทิธิซ้ือหุ้นใหม่       

ที่ออกให้ เม่ือกจิการออกสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการออกสทิธทิดแทนให้ในภายหลัง 

 

ภายหลงัวนัทีไ่ดร้บัสิทธิ 

23 กจิการที่รับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ถึง 22 และการเพ่ิมขึ้นของ

ทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น 

กิจการต้องไม่กลับรายการบริการที่ได้รับจากพนักงานที่ได้รับรู้ ไปแล้ว หากภายหลังกิจการริบ  

ตราสารทุนที่พนักงานได้รับสิทธิแล้ว หรือกรณีสิทธิซ้ือหุ้นที่ไม่มีการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม 

ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้ รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้าของ เช่น   

การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

 

กรณีทีไ่ม่สามารถประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

24 ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 16 ถึง 23 ใช้เม่ือกิจการถูกกําหนดให้วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้น               

เป็นเกณฑ์โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีที่เกิดขึ้ นได้ยากย่ิง หาก

กจิการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ณ วันที่วัดมูลค่าตาม

ข้อกาํหนดใน ย่อหน้าที่ 16 ถงึ 22 เฉพาะกรณทีี่เกดิขึ้นได้ยากย่ิงน้ี กจิการต้องดาํเนินการดังน้ีแทน 

24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่าที่แทจ้ริง เร่ิมตั้งแต่วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญา 
ส่งมอบบริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชาํระคร้ังสุดท้าย ผลการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าที่แท้จริงรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับการให้สทิธิซ้ือหุ้น ข้อตกลง

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชําระคร้ังสุดท้ายเมื่อมีการใช้สิทธิ หรือริบสิทธิซ้ือหุ้น  

(เช่น เม่ือสิ้นสุดการจ้าง) หรือสิ้นสดุเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สิทธิซ้ือหุ้นสิ้นสุดกาํหนด 

การใช้สทิธ)ิ 
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24.2 รับรู้ สินค้าหรือบริการโดยอ้างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่ ไ ด้ รับสิทธิในที่สุด หรือ  

(ถ้าสามารถปฏิบัติได้) เม่ือมีการใช้สิทธิในที่สุด ในการใช้ข้อกาํหนดน้ีกับสิทธิซ้ือหุ้น 

กิจการต้องรับรู้ สินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ถ้ามี) ตาม 

ย่อหน้าที่ 14 และ 15 ยกเว้นข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 15.2 เม่ือไม่ได้ใช้เง่ือนไขทางตลาด 

จาํนวนที่รับรู้สาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธิต้องอ้างองิกบั

จาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการน้ี (ถ้าจาํเป็น) 

หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจาํนวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสทิธต่ิางจากประมาณการเดิม 

ณ วันที่ได้รับสทิธิ กจิการต้องปรับปรุงประมาณการให้เท่ากบัจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับ

สิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องโอนกลับจาํนวนที่รับรู้ สาํหรับสินค้า

หรือบริการที่ได้รับ หากสทิธซ้ืิอหุ้นถูกริบในภายหลัง หรือสิ้นสดุกาํหนดการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น 

25 หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 

เน่ืองจากการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้นาํมาพิจารณาเม่ือ

ปฏบิัติตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 อย่างไรกต็าม เม่ือกจิการจ่ายชาํระด้วย

ตราสารทุน ซ่ึงต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 24  

25.1 หากการจ่ายชาํระเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ กิจการต้องบันทกึการจ่ายชาํระ

เป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ และต้องรับรู้ จาํนวนค่าสินค้าและบริการทันทีแทนที่

จะต้องทยอยรับรู้บริการที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ

25.2 การจ่ายชาํระด้วยเงินต้องบันทกึเสมือนการซ้ือคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็นรายการหักจาก

ส่วนของเจ้าของ เว้นแต่ตามเน้ือหาแล้วการจ่ายน้ันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตราสารทุน  

ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน ส่วนเกนิดังกล่าวต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การปรบัปรุงเงือ่นไขและขอ้กําหนดของตราสารทุนทีอ่อกให ้รวมถงึการยกเลิกและการชําระ 

26 กจิการอาจต้องปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น กจิการ

อาจต้องลดราคาใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้พนักงาน (กล่าวคือ คาํนวณราคาสิทธิซ้ือหุ้นใหม่) ซ่ึง 

ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นเหล่าน้ันสูงขึ้ น ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 สาํหรับ

ผลกระทบของการปรับปรุงให้แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้พนักงาน  

อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดต้องใช้กบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้กบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานด้วย 

โดยวัดมูลค่าโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ในกรณีหลังน้ัน การอ้างองิตาม

ย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 ณ วันที่ให้สิทธิต้องอ้างอิงถึงวันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาส่งมอบ

บริการให้แทน 

27 กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธิ หากตราสารทุน

น้ันไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากไม่สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไข

ทางตลาด) ที่กาํหนด ณ วันที่ให้สทิธเิป็นอย่างน้อย กจิการต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ีโดยไม่ต้อง

พิจารณาการปรับปรุงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิก หรือ

การชาํระตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของรายการปรับปรุงที่เพ่ิม
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มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือรายการที่เป็นประโยชน์ให้กับ

พนักงาน แนวทางปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ีแสดงอยู่ในภาคผนวก ข 

28 หากกิจการยกเลิกหรือชําระตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ยกเว้น 

ยกเลิกการให้โดยริบสทิธเิม่ือไม่ปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ)ิ 

28.1 กจิการต้องบันทกึการยกเลิก หรือการชาํระเสมือนเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ และ

ต้องรับรู้บริการที่ได้รับทนัทแีทนที่จะต้องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่เหลืออยู่ 

28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้พนักงานเพ่ือการยกเลิกหรือชําระการให้สิทธิ ต้องรับรู้ ในลักษณะ

เดียวกับการซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้น 

รายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน 

รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ได้รวมส่วนของหน้ีสินไว้ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินในวันที่มี    

การยกเลิกหรือวันที่มีการชําระ การจ่ายใดๆ ที่มีเพ่ือการชําระหน้ีสินต้องบันทึกเหมือน       

การยกเลิกหน้ีสนิดังกล่าว 

28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการ

กาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็นตราสารทุนที่ทดแทนตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการ

ต้องบันทกึการออกตราสารทุนทดแทนน้ันในลักษณะเดียวกบัการปรับปรุงตราสารทุนที่ให้

เม่ือเร่ิมแรก ตามย่อหน้าที่ 27 และตามแนวปฏบิัติในภาคผนวก ข มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิม

ที่ให้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

ตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุน         

ที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทนัท ีหักด้วยจาํนวนที่จ่ายให้พนักงาน

เพ่ือยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 28.2 ข้างต้น 

หากกิจการไม่ได้กาํหนดว่าตราสารทุนใหม่เป็นตราสารทุนทดแทนสาํหรับตราสารทุน            

ที่ยกเลิก กจิการต้องบันทกึตราสารทุนใหม่ เป็นรายการออกตราสารทุนให้ใหม่ 

28ก หากกิจการหรือคู่สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข 

การบริการหรือผลงาน กจิการต้องปฏบิัติต่อความล้มเหลวของกจิการหรือคู่สญัญาในการปฏบิัติ

ตามเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธใิห้

มีผลเสมือนการยกเลิกสทิธ ิ

29 หากกจิการซ้ือคืนตราสารทุนที่ได้รับสทิธแิล้ว รายการที่จ่ายให้พนักงานต้องบันทกึเป็นรายการหัก

จากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นรายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ซ้ือคืน                   

ที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

30 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือบริการ

ที่ไดม้าและหนี้ สินที่เกิดข้ึนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของ
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หนี้ สินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และวนัที่มีการชําระจนกว่าจะชําระหนี้ สินเสร็จส้ิน  

การเปลีย่นแปลงของมูลค่ายติุธรรมใหร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวด 

31 ตัวอย่างเช่น กจิการอาจให้สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นแก่พนักงานเป็นส่วนหน่ึง

ของชุดค่าตอบแทน ซ่ึงทาํให้พนักงานมีสทิธิได้รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้รับตราสารทุน) 

โดยอ้างอิงกับราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้ นจากระดับราคาที่กาํหนดตลอดช่วงเวลาหน่ึงที่กาํหนดไว้ หรือกิจการ          

อาจให้สทิธพินักงานที่จะได้รับเงินสดในอนาคตโดยให้สทิธิที่จะได้หุ้น (รวมถึงหุ้นที่จะออกเม่ือใช้สทิธิ

ซ้ือหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับ (เช่น เม่ือสิ้นสดุการจ้าง) หรือตามที่พนักงานเลือก 

32 กิจการต้องรับรู้ บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่ต้องจ่ายสาํหรับบริการน้ันเม่ือพนักงานให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่พนักงานได้รับสทิธทินัท ีและไม่ต้อง

ปฏบิัติงานให้บริการในช่วงเวลาที่กาํหนดเพ่ือให้ได้รับสทิธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น 

กิจการต้องสันนิษฐานว่ากิจการได้รับบริการจากพนักงานเพ่ือแลกกับสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ 

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่ออกให้แล้ว ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่าย

สาํหรับบริการนั้นทันที หากสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้ นไม่ได้รับสิทธิจนกว่า

พนักงานจะได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้บริการที่กาํหนด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและ

หน้ีสนิที่จะต้องจ่ายตามที่พนักงานให้บริการในช่วงเวลาน้ัน 

33 หน้ีสินต้องวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชาํระหน้ีสนิด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนด

ราคาสทิธิซ้ือหุ้น พิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของสทิธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้น 

ที่เพ่ิมขึ้นและบริการที่พนักงานให้จนถงึขณะน้ัน 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์มี่ทางเลือกชําระดว้ยเงินสด 

34 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่มีเงื่อนไขของขอ้ตกลงใหเ้ลือกว่า กิจการหรือคู่สญัญา

สามารถเลือกชําระรายการดว้ยเงินสด (หรือสินทรพัยอ่ื์น) หรือดว้ยการออกตราสารทุน 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายการหรือองคป์ระกอบของรายการนั้นเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระ

ดว้ยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดข้ึนซ่ึงจะชําระเป็นเงินสดหรือสินทรพัยอ่ื์น หรือรบัรูเ้ป็น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน หากหนี้ สินดงักล่าวไม่เกิดข้ึน 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หคู่้สญัญาเลือกวิธีการชําระ 

35 หากกิจการให้สทิธิแก่คู่สญัญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชาํระด้วยเงินสด
1
 หรือ

ด้วยการออกตราสารทุน ให้ถือว่ากจิการให้เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสนิ (กล่าวคือ สทิธขิองคู่สญัญาที่จะเรียกร้องให้ชาํระด้วยเงินสด) และองค์ประกอบที่เป็นส่วน

ของเจ้าของ (กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ชาํระด้วยการออกตราสารทุนไม่ใช่ด้วย

เงินสด) สาํหรับรายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการ          

                                                 
1
 ในย่อหน้าที่ 35 ถงึ 43 รายการที่อ้างองิถงึเงินสดให้รวมถงึสนิทรัพย์อื่นของกจิการด้วย 
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ที่ได้รับสามารถวัดได้โดยตรง กิจการต้องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับกบั

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ ณ วันที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

36 สาํหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ            

ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคาํนึงถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ เกี่ยวกบัสทิธิที่จะ

ได้รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ให้  

37 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 36 กิจการต้องเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน

ก่อนแล้วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยคาํนึงถึงการที่คู่สัญญา

ต้องสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสดเพ่ือไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท อย่างไรกต็าม การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึงคู่สัญญามีทางเลือกที่จะให้ชาํระมักถูกจัดโครงสร้างมาแล้ว มูลค่ายุติธรรมของ

ทางเลือกที่จะชําระทางหน่ึงจึงเหมือนกับของทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาอาจเลือก

ทางเลือกที่จะรับสทิธซ้ืิอหุ้นหรือสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นเป็นเงินสด ในกรณี

ดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของเป็นศูนย์ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ในทาง

ตรงกนัข้าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางเลือกที่จะชาํระแตกต่างกนั มูลค่ายุติธรรม

ขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของย่อมมากกว่าศูนย์ ซ่ึงเป็นกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

38 กิจการต้องบันทึกสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน กิจการต้องรับรู้ สินค้าหรือ

บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่จะชาํระสินค้าหรือบริการ เม่ือคู่สญัญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ 

โดยปฏบิัติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระเป็นเงินสด (ย่อหน้าที่ 30 ถึง 

33) สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับ

และส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมขึ้นเม่ือคู่สญัญาได้ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ โดยปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน (ย่อหน้าที่ 10 ถงึ 29) 

39 ณ วันที่ชาํระ กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพ่ือ

ชาํระแทนการจ่ายเงินสด หน้ีสินจะโอนตรงไปเป็นส่วนของเจ้าของในฐานะที่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับ

ตราสารทุนที่ออกให้ 

40 หากกจิการจ่ายเงินสดเพ่ือชาํระแทนการออกตราสารทุน ให้ถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการชาํระหน้ีสนิ

ทั้งจาํนวน สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุนต่อไป เม่ือ

คู่สญัญาเลือกที่จะรับเงินสดเพ่ือการชาํระทาํให้คู่สญัญาหมดสทิธิที่จะได้รับตราสารทุน อย่างไรก็

ตาม ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กจิการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้าของ เช่น 

การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หกิ้จการเลือกวิธีการชําระ 

41 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้กจิการเลือกว่าจะชาํระด้วยเงินสดหรือ

ด้วยการออกตราสารทุน กจิการต้องพิจารณาว่ากจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชาํระเงินสด

หรือไม่ และบันทึกการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน            

ที่จะต้องชาํระเงินสด หากทางเลือกที่จะชาํระด้วยตราสารทุนไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมี 

ข้อห้ามทางกฎหมายไม่ให้กิจการออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจน             

ที่จะชาํระด้วยเงินสด หรือปกติจะชาํระด้วยเงินสดเม่ือใดกต็ามที่คู่สญัญาขอให้ชาํระด้วยเงินสด 

42 หากกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชําระด้วยเงินสด กิจการต้องบันทึกรายการตาม

ข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 30 ถงึ 33 

43 หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กจิการต้องบันทกึรายการค้าตามข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 10 ถงึ 29 เม่ือการชาํระมีลักษณะดังน้ี 

43.1 หากกิจการเลือกชําระด้วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้องบันทึกเสมือนการซ้ือคืนส่วนของ

เจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 

ต่อไป 

43.2 หากกิจการเลือกชาํระด้วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทกึรายการอื่นอีก (เว้น

แต่การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงไปเป็นส่วนของเจ้าของอีก

ประเภท (ถ้ามี)) ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.3 หากกจิการเลือกทางเลือกที่ชาํระด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สงูกว่า ณ วันที่ชาํระ กจิการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสาํหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่จะต้องออกให้หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้กับจาํนวนเงินสดที่จะต้องจ่ายหากเลือกทางเลือกเดิม แล้วแต่

ทางเลือกที่กจิการจะเลือก 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ 

43ก  สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑร์ะหว่างกจิการในกลุ่มกจิการ ในงบการเงินเฉพาะกจิการหรือ

งบการเงินของกิจการ กจิการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ

ด้วยรายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุนหรือชําระด้วยเงินสด โดยต้อง

ประเมินว่า 

43ก.1  ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ 

43ก.2  สทิธแิละภาระผูกพันของกจิการ  

จาํนวนที่รับรู้ โดยกจิการที่ได้รับสินค้าหรือบริการอาจแตกต่างจากจาํนวนที่รับรู้ ในงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษัทหรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการที่จ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

43ข   กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น            

เป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน เม่ือ 

43ข.1  ผลตอบแทนที่ออกให้เป็นตราสารทุนของกจิการ หรือ 
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43ข.2  กจิการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

 กิจการต้องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน

สาํหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

19 ถึง 21 เท่าน้ัน ในสถานการณ์อื่นทั้งหมดกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของ

สนิค้าหรือบริการที่ได้รับมาเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

43ค   กิจการที่ชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการต้อง

รับรู้ รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน กต่็อเม่ือจ่ายชาํระ

ด้วยตราสารทุนของกจิการเอง มิฉะน้ันรายการดังกล่าวต้องรับรู้ เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ที่ชาํระด้วยเงินสด 

43ง    รายการของกลุ่มกจิการที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มกจิการหน่ึงจ่าย

ชําระอีกกลุ่มกิจการหน่ึงสําหรับหน้ีสินของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่ คู่สัญญา 

ที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ ในกรณดีังกล่าวกจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการต้องบันทกึรายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข โดยไม่คาํนึงถึงข้อตกลงการจ่ายชําระคืน

ภายในกลุ่มกจิการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

44 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของขอ้ตกลง         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กิดข้ึนในระหว่างงวด 

45. เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44  กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

45.1 คาํอธิบายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดขึ้ นในช่วงเวลาต่างๆ
ระหว่างงวด รวมถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของข้อตกลงแต่ละข้อ อาทิ ข้อกาํหนด

ของการได้รับสิทธิ งวดเวลานานที่สดุของสทิธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการชาํระ (เช่น เป็น

เงินสดหรือตราสารทุน) กิจการที่มีประเภทของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์           

ที่เหมือนกนัในเน้ือหาสาระอาจรวมข้อมูลเหล่าน้ี หากการเปิดเผยข้อมูลแยกตามข้อตกลง

ไม่จาํเป็นในการทาํให้เป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44 

45.2 จาํนวนและราคาใช้สทิธถิวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของสทิธซ้ืิอหุ้นสาํหรับกลุ่มสทิธซ้ืิอหุ้นต่างๆ 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 
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45.3 สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้วระหว่างงวด ให้เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ณ วัน

ใช้สิทธิ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกใช้สิทธิแล้วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจเปิดเผย

ราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างงวดแทน 

45.4 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้เปิดเผยช่วงของราคาใช้สิทธิและระยะเวลา

คงเหลือตามสัญญาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก หากช่วงของราคาใช้สิทธิกว้าง สิทธิซ้ือหุ้น            

ที่คงเหลือต้องแบ่งเป็นช่วงราคาที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจาํนวนและจังหวะ

เวลาของหุ้นที่อาจออกเพ่ิมเติมและเงินสดที่อาจได้รับจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นน้ัน 

46 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินคา้

หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกใหร้ะหว่างงวด 

47 หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของ

กจิการโดยทางอ้อม โดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพ่ือให้ผลเป็นไปตาม

หลักการในย่อหน้าที่ 46 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

47.1 สาํหรับสทิธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ระหว่างงวด ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของ

สทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถงึ 

47.1.1 แบบจําลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นและข้อมูลที่นํามาคํานวณในแบบจําลอง 

รวมถงึ ราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ราคาใช้สทิธ ิความผนัผวนของหุ้นที่คาดหวัง 

อายุของสิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง และ

ข้อมูลอื่นที่นาํมาคาํนวณในแบบจาํลอง รวมถึง วิธทีี่ใช้และข้อสมมติที่กาํหนดขึ้น

เพ่ือรวมผลกระทบของการคาดการณก์ารใช้สทิธก่ิอนครบกาํหนด 

47.1.2 วิธีกาํหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคาํอธิบายว่าความผันผวนของ

หุ้นที่คาดหวังได้องิกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ 

47.1.3 การนาํลักษณะอื่นของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ เช่น เง่ือนไขทางตลาด 

47.2 สาํหรับตราสารทุนอื่นที่ให้สิทธิระหว่างงวด (กล่าวคือ ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ือหุ้น) 

จาํนวนและมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า 

และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถงึ 

47.2.1 หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ตามหลักเกณฑข์องราคาตลาดที่สามารถสงัเกต

ได้ ต้องเปิดเผยวิธทีี่ใช้กาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

47.2.2 การนาํเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธีนาํเงิน

ปันผลที่คาดหวังมารวมคาํนวณ และ 

47.2.3 การนาํลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ  

47.3 สาํหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีการปรับปรงุระหว่างงวด 

47.3.1 คาํอธบิายรายการที่ปรับปรงุ 

47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ (ซ่ึงเป็นผลของรายการที่ปรับปรงุ) และ 
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47.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ที่สอดคล้องกับ

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 47.1 และ 47.2 ข้างต้นเม่ือมีรายการดังกล่าว 

48 หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างงวดได้โดยทางตรง กจิการต้อง

เปิดเผยวิธกีาํหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมกาํหนดด้วยราคาตลาดของสนิค้าหรือบริการ

หรือไม่ 

49 หากกจิการปฏบิัติต่างจากข้อสนันิษฐานในย่อหน้าที่ 13 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและอธบิาย

ว่าเหตุใดจึงปฏบิัติต่างจากข้อสนันิษฐาน 

50 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑต่์อกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดและฐานะการเงินของกิจการ 

51 เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 50 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

51.1 จาํนวนค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงสินค้าหรือ
บริการที่ได้รับไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ และต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทนัท ีรวมถึง

การเปิดเผยแยกว่าส่วนของค่าใช้จ่ายรวมที่เกดิจากรายการต่างๆ ที่บันทกึเป็นการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

51.2 สาํหรับหน้ีสนิที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด และ 

51.2.2 มูลค่าที่แท้จริงรวม ณ สิ้ นงวดของหน้ีสินที่ คู่สัญญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือ

สนิทรัพย์อื่นที่ได้รับสทิธิภายในสิ้นงวด (เช่น สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคา

หุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่ได้รับสทิธแิล้ว) 

52 หากข้อมูลที่กาํหนดให้เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ทาํให้เป็นไปตาม

หลักการในย่อหน้าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่จาํเป็นที่จะทาํให้

สอดคล้องกบัหลักการดังกล่าว 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

53 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

54 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่กาํหนดให้กิจการปฏบิัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับการให้ตราสารทุนอื่น หากกิจการเปิดเผยเป็นการสาธารณะถึง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ันที่กาํหนด ณ วันที่วัดมูลค่า 

55 สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กิจการต้องปรับข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง และปรับปรุงกาํไรสะสมต้นงวดของงวดแรกสุด               

ที่นาํมาแสดงด้วย (ถ้าปฏบิัติได้) 

56 สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี (เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูล          

ที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 44 และ 45 



 

21 

57 ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว หากกิจการปรับปรุง

ข้อกาํหนดหรือเง่ือนไขของการออกตราสารทุนให้ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ถือปฏิบัติ กิจการยังต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 เพ่ือบันทึกรายการปรับปรุง

เหล่าน้ัน 

58 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

59 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุนแต่ไม่ได้กาํหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกบัหน้ีสนิรายการอื่นที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ ์เช่น หน้ีสนิที่ชาํระระหว่างงวดที่มีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

60 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกิจการถือปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

61 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

62 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง)  

63     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

63ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

63ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ได้มีการปรับปรุงย่อหน้าที่ 15 และ 19 และในภาคผนวก ก ได้มีการปรับปรุงคํานิยามของ 

“เง่ือนไขการได้รับสทิธ”ิ และ “เง่ือนไขทางตลาด” และเพ่ิมคาํนิยามของ “เง่ือนไขผลงาน” และ 

“เง่ือนไขการบริการ” กจิการต้องถอืปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้น

ไปสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีวันที่ให้สทิธเิร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็น

ต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

63ค (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

64  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ

โดยมีหน้ีสินเกิดขึ้ นเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้กับคู่สัญญา  

ที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการด้วยจํานวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลค่า)  

ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม  

พนักงานและบุคคลอ่ืน 

ที่ ให้บ ริการในลักษณะ

เดียวกนั 

 บุคคลที่ให้บริการกบักจิการเป็นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใด

ประเภทหนึ่งดังน้ี 1) บุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

หรือทางภาษี 2) บุคคลที่ทาํงานกับกิจการภายใต้แนวทางที่เป็นลักษณะ

เดียวกับบุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี 

หรือ 3) บริการที่ได้รับมีลักษณะเดียวกบับริการที่พนักงานเป็นผู้ให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น คาํนิยามน้ีรวมถึงฝ่ายบริหาร เช่น พนักงานที่มีอาํนาจบังคับ

บัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-

executive director) 

ตราสารทุน  สัญญาที่เป็นหลักฐานของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกิจการ

หลังหักหน้ีสนิทั้งหมด
2
 

ตราสารทุนทีอ่อกให ้  สทิธ ิ(ทั้งที่มีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข) ในตราสารทุนของกจิการที่ออกให้

บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ทีชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของ  

กจิการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) หรือ 

2)    ได้รับสนิค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชาํระรายการแก่

คู่ค้า 

มูลค่ายติุธรรม  จาํนวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสนิทรัพย์ ชาํระหน้ีสนิ หรือตราสารทุนที่ออก

ให้สามารถแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็น

อสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

                                                 
2
 กรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้นิยามของหน้ีสินว่าเป็น

ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่เกดิขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การชาํระภาระผูกพันเป็นผลให้เกิดกระแสไหลออก

ของทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นของกจิการ)  
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วนัทีใ่หสิ้ทธิ  วันที่กิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกันตาม

ขอ้ตกลงเรื่องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เม่ือกิจการและบุคคลอกีฝ่าย

หน่ึงทราบเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ตามข้อตกลงน้ันร่วมกนั ณ วันที่ให้

สทิธ ิกจิการให้สทิธกิบับุคคลอกีฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่น 

หรือตราสารทุนของกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดร้บัสิทธิ  

(ถ้ามี) ให้สําเร็จ หากข้อตกลงน้ันขึ้ นอยู่กับกระบวนการที่ ต้องอนุมัติ  

(เช่น อนุมัติโดยผู้ถอืหุ้น) วันที่ให้สทิธ ิคือ วันที่ที่ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว 

มูลค่าทีแ่ทจ้ริง  ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเง่ือนไข

และไม่มีเง่ือนไข) ถือหุ้น หรือสิทธิที่จะได้รับหุ้น และราคา (ถ้ามี)  

ที่คู่สัญญาต้องจ่ายเพ่ือให้ได้หุ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุน้ที่ราคาใช้สิทธิ

เท่ากับ 15 บาท ขณะที่ หุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาท มูลค่าที่

แท้จริงเท่ากบั 5 บาท 

เงือ่นไขทางตลาด  เง่ือนไขผลงานที่ราคาใช้สทิธิ การได้รับสทิธิ หรือความสามารถในการใช้สทิธิ

ของตราสารทุนขึ้ นอยู่ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับราคาตลาด (หรือมูลค่า) ของ

ตราสารทุนของกจิการ (หรือ ตราสารทุนของกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกนั) เช่น 

1) เม่ือราคาหุ้น หรือจาํนวนเงินตามมูลค่าทีแ่ทจ้ริงของสิทธิซ้ือหุน้ขึ้นไปอยู่ 

ณ ระดับราคาหรือจาํนวนเงินที่กาํหนด หรือ 

2) เม่ือบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคาตลาด (หรือมูลค่า)

ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม

เดียวกนั) เม่ือเปรียบเทยีบกบัดัชนีราคาตลาดของตราสารทุนของกจิการ

อื่น 

เง่ือนไขทางตลาดกาํหนดให้คู่สัญญาต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่กาํหนด 

(เง่ือนไขการบริการ) ข้อกาํหนดในการให้บริการเป็นได้ทั้งที่กาํหนดเป็น

ลายลักษณอ์กัษรหรือที่บอกเป็นนัย 

วนัทีว่ดัมูลค่า  วันที่ที่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ตามวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สําหรับรายการที่ เกี่ยวกับ

พนกังานและบุคคลอ่ืนที่ใหบ้ริการใหล้กัษณะเดียวกนั วันที่วัดมูลค่า 

คือ วนัที่ใหสิ้ทธิ สาํหรับรายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน 

(และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่

กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 
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เงือ่นไขผลงาน 

 

 เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิที่กาํหนดให้ 

1) คู่สัญญาต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่กําหนด (เงื่อนไขการ

บริการ) ข้อกาํหนดในการให้บริการเป็นได้ทั้งแบบที่เป็นลายลักษณ์

อกัษรหรือแบบที่บอกเป็นนัย 

2) ต้องบรรลุตามเป้าหมายผลงานที่ตั้งไว้ ในขณะที่คู่สญัญาอยู่ระหว่าง

การให้บริการตามที่กาํหนดในข้อ 1) 

ช่วงเวลาที่ต้องบรรลุเป้าหมายผลงาน 

1) ต้องไม่เกนิกว่าการสิ้นสดุของช่วงเวลาการให้บริการ 

2) อาจเร่ิมก่อนช่วงเวลาการให้บริการได้ โดยมีเง่ือนไขว่าวันเร่ิมต้น

ของเป้าหมายผลงานต้องไม่นานก่อนการเร่ิมต้นของการให้บริการ 

เป้าหมายผลงานมีการนิยามโดยอ้างองิกบั 

1) การดาํเนินงาน (หรือกจิกรรม)ของกจิการเอง หรือ การดาํเนินงาน 

หรือกจิกรรมของกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกนั (กล่าวคือเป็นเง่ือนไขที่

มิใช่เง่ือนไขทางตลาด) หรือ 

2) ราคา (หรือมูลค่า)ของตราสารทุนของกจิการ หรือตราสารทุนของ

กิจการอื่ นในกลุ่มเดียวกัน ( ซ่ึ งรวมถึง หุ้นและ สิทธิ ซ้ือหุ้น) 

(กล่าวคือเป็นเงือ่นไขทางตลาด) 

เป้าหมายผลงานอาจเกี่ยวข้องกับผลงานของกิจการโดยรวม หรือเพียง

บางส่วนของกิจการ (หรือบางส่วนของกลุ่มกิจการ) เช่น แผนก หรือ

พนักงานแต่ละบุคคล 

ลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้

ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

 ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมเติมเม่ือผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นใช้สิทธิ

ตามสทิธซ้ืิอหุ้นเดิมเพ่ือให้กจิการออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้สทิธ ิโดยไม่ได้

รับชาํระเป็นเงินสด 

สิทธิ ซ้ือหุ้นที่ มีการออก

สิทธิทดแทน 

 สิทธิซ้ือหุน้ที่ออกให้ใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้เดิม ณ ระดับราคาใช้

สทิธเิพ่ือให้กจิการออกหุ้นให้ 

เงือ่นไขการบริการ 

 

 เงือ่นไขการไดร้บัสทิธทิี่กาํหนดให้คู่สญัญาต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่

กาํหนด โดยในช่วงเวลาน้ันเป็นการให้บริการแก่กจิการ หากคู่สญัญาหยุด

ให้บริการในระหว่างช่วงการไดร้บัสิทธิไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดกต็าม ถือว่า

คู่สญัญาผิดเง่ือนไข เง่ือนไขการบริการไม่ได้กาํหนดให้คู่สญัญาต้องบรรลุ

เป้าหมายผลงาน 
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ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ ์

 ข้อตกลงระหว่างกจิการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ
3
หรือผู้ถือหุ้นของ

กิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงทาํ

ให้บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงได้รับสทิธทิี่จะได้รับ 

  1) เงินสดหรือสินทรัพย์อื่ นของกิจการเป็นจํานวนที่อิงกับราคา 

(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของ

กจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น หรือ 

2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของกิจการหรือกลุ่ม

กจิการอื่น  

เม่ือได้ปฏบิัติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิแล้ว 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์

 รายการที่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(รวมถึงพนักงาน) โดยมีขอ้ตกลงในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

หรือ 

2) ก่อให้เกดิภาระผูกพันที่ต้องชาํระให้คู่สญัญาโดยมีขอ้ตกลงในการ

จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือ

บริการ 

สิทธิซ้ือหุน้  สญัญาที่ให้ผู้ถือสทิธิได้รับหุ้นของกจิการ ณ ระดับราคาที่กาํหนดไว้แน่นอน

ในช่วงระยะเวลาที่กาํหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้องใช้สทิธน้ัิน 

ไดร้บัสิทธิ  เป็นผู้มีสิทธิ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์สิทธิที่

คู่สัญญาจะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสารทุนของกิจการ เม่ือ

ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขการไ ด้ รับสิทธิ  และอีก ฝ่ายหน่ึงพึงพอใจใน 

การปฏบิัติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิดังกล่าว 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ  เง่ือนไขที่ใช้พิจารณาว่ากิจการได้รับบริการซ่ึงทาํให้คู่สัญญาได้สิทธิที่จะ

ได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการหรือไม่ ภายใต้

ขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เง่ือนไขการได้รับสิทธิเป็น

อย่างหน่ึงอย่างใดระหว่างเงือ่นไขการบริการหรือเงือ่นไขผลงาน  

ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ  ระยะเวลาระหว่างที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิภายใต้

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้สาํเรจ็ 

 

 

                                                 
3
  กลุ่มกจิการ ตามคาํนิยามในภาคผนวก ก  ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัท

ใหญ่ในลาํดับสงูสดุของกจิการที่เสนอรายงาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

ข1 ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข41 ของภาคผนวกน้ีอธบิายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออก

ให้ โดยนําเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่

พนักงานมาพิจารณา อย่างไรกต็ามลักษณะไม่ได้จาํกัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการรายงาน             

ทางการเงินฉบับน้ี นอกจากน้ีเน่ืองจากประเดน็การวัดมูลค่าที่อธบิายต่อไปเน้นเกี่ยวกบัหุ้นและสทิธิ

ซ้ือหุ้นที่ออกให้กบัพนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสทิธิซ้ือหุ้นวัด ณ วันที่ให้สทิธ ิ

อย่างไรกต็ามประเด็นการวัดมูลค่าที่จะอธิบายต่อไป (เช่น ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง)  

ได้นํามาใช้พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้บุคคลอื่น

นอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 

 

หุน้ 

ข2 สาํหรับหุ้นที่ออกให้พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของ

กิจการ (หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้จําหน่ายแก่สาธารณชน) และ

ปรับปรงุโดยคาํนึงถงึเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ

ซ่ึงไม่นาํมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 ถงึ 21) 

ข3 ตัวอย่างเช่น หากพนักงานไม่ได้รับสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิปัจจัยน้ี

ต้องนํามาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในทาํนองเดียวกันหากหุ้นมี

ข้อจาํกัดในการโอนหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาเฉพาะกรณีที่ข้อจาํกัดหลัง

ได้รับสิทธิกระทบต่อราคาที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้น ตัวอย่างเช่น หาก

หุ้นน้ันซ้ือขายอยู่ในตลาดซ้ือขายคล่อง ข้อจาํกัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิอาจมีผลเพียงเลก็น้อย

ต่อราคาหุ้นที่ผู้ร่วมตลาดในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้นน้ัน ข้อจาํกัดการโอนหุ้น

หรือข้อจํากัดอื่นที่เกิดระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิไม่ต้องนํามาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ให้สทิธิของหุ้นที่ออกให้ เพราะข้อจาํกัดเหล่าน้ันมีที่มาจากเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ

ที่มีอยู่ ซ่ึงต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 19 ถงึ 21  

 

สิทธิซ้ือหุน้ 

ข4 ในหลายกรณี สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ขึ้ นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขาย หากไม่มีสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการ

ซ้ือขายที่มีเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆเหมือนกบัสทิธซ้ืิอหุ้นของกจิการ ให้คาํนวณมูลค่ายุติธรรม

ของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น 
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ข5 กจิการต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะพิจารณาในการเลือก

แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธิซ้ือหุ้นมาใช้ เช่น สทิธิซ้ือหุ้นพนักงานจาํนวนมากมีระยะเวลาใช้

สทิธินานและมักสามารถใช้สทิธิได้ระหว่างวันที่ให้สทิธกิบัวันสิ้นสดุระยะเวลาการใช้สทิธิของสทิธิ

ซ้ือหุ้นน้ัน และมักมีการใช้สทิธติั้งแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่าน้ีต้องนาํมาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิสาํหรับหลายกจิการ ปัจจัยเหล่าน้ีทาํให้กจิการไม่สามารถ

ใช้สูตรของ Black Scholes และ Merton เน่ืองจากสูตรดังกล่าวไม่ให้นําความน่าจะเป็นที่จะใช้

สทิธิก่อนสิ้นสดุระยะเวลาการใช้สทิธิของสทิธิซ้ือหุ้นมาพิจารณา และแบบจาํลองน้ีอาจไม่สะท้อน

ถึงผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็กว่ากาํหนดได้อย่างเพียงพอ แบบจาํลองน้ียังไม่อนุญาตสาํหรับ

ความน่าจะเป็นที่ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวังและข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองอื่นอาจแตกต่าง

กนัตามระยะเวลาการให้ใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น อย่างไรกต็ามสาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุตามสญัญา

ค่อนข้างสั้น หรือต้องมีการใช้สทิธิภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากวันที่ได้รับสทิธิ กจิการอาจไม่

ต้องนาํปัจจัยข้างต้นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้ 

มูลค่าที่มีสาระสาํคัญเท่ากบัแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า 

ข6 อย่างน้อยที่สดุ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น ต้องนาํปัจจัยเหล่าน้ีมาพิจารณา 

ข6.1 ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.2 อายุของสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างองิ 

ข6.4 ความผนัผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง 

ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ 

ข6.6 อตัราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสาํหรับอายุของสทิธซ้ืิอหุ้น  

ข7 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้ และเต็มใจลงทุนจะใช้พิจารณาใน           

การกาํหนดราคาหุ้น (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธ ิ        

ที่ใช้แล้วซ่ึงไม่ให้นาํมาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 ถงึ 22)  

ข8 ตัวอย่างเช่น สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้สทิธิระหว่างช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกาํกับหลักทรัพย์กาํหนด) 

ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาในกรณีที่แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่นาํมาใช้อาจสมมติว่า

สิทธิซ้ือหุ้นจะใช้สิทธิเม่ือใดกไ็ด้ตลอดอายุของสิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรกต็ามหากกิจการใช้

แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิได้เม่ือสิ้นสุดอายุเท่าน้ัน 

การไม่สามารถใช้สทิธิระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นในระหว่างอายุของสทิธิซ้ือ

หุ้น) ไม่ต้องนํามาปรับปรุง เน่ืองจากแบบจาํลองได้สมมติว่าสิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถใช้สิทธิได้ 

ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ข9 ปัจจัยอกีประการหน่ึงที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้กบัพนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็นที่จะใช้สทิธิซ้ือหุ้น

เรว็ ตัวอย่างเช่น สทิธซ้ืิอหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอสิระ หรือพนักงานต้องใช้สทิธซ้ืิอ

หุ้นที่ได้รับสิทธิแล้วทั้งหมดเม่ือหมดสภาพการจ้าง ผลกระทบจากการใช้สิทธิเร็วที่คาดไว้ต้อง

นาํมาพิจารณา ตามที่กล่าวถงึในย่อหน้าที่ ข16 ถงึ ข21  
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ข10 ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะไม่นาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคา

ของสทิธซ้ืิอหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้องไม่นาํไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอ

หุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้พนักงาน ปัจจัยที่

กระทบต่อมูลค่าของสิทธิ ซ้ือหุ้นที่ เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับ 

การประมาณราคาที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะกาํหนดขึ้น 

 

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน้ 

ข11 ในการประมาณค่าความผันผวนและเงินปันผลที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง วัตถุประสงค์คือ 

เพ่ือประมาณความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ือหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซ้ือขายแลกเปล่ียน           

ในตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ

พนักงานเร็ว วัตถุประสงค์คือ เพ่ือประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้สทิธขิองพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างองิจากข้อมูลที่มี 

ณ วันให้สทิธ ิ

ข12 ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้สิทธิมักมีช่วงของความคาดหวังใน

อนาคตที่สมเหตุสมผล ดังน้ัน ต้องคํานวณค่าคาดหวังโดยถ่วงนํ้าหนักแต่ละค่าด้วยความ     

น่าจะเป็นที่แต่ละค่าจะเกดิขึ้น 

ข13 ความคาดหวังในอนาคตมักมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์และต้องปรับปรุงหากคาดหวังได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ ระบุได้อาจช้ีว่า

ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นตัวพยากรณ์ที่ไม่ดีสาํหรับประสบการณ์ในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จําหน่าย   

สายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้อยกว่า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดในการกาํหนด  

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

ข14 ในสถานการณ์อื่นๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กิจการที่เพ่ิงเข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) อยู่น้อย ซ่ึงจะอภิปรายถึง

กจิการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในภายหลัง 

ข15 สรุป กจิการต้องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้สทิธิ และเงินปันผล อย่างง่ายโดย

มีพ้ืนฐานเพียงจากข้อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเร่ืองใดเป็นค่าพยากรณ ์   

ที่สมเหตุสมผลของประสบการณใ์นอนาคต 

 

การใชสิ้ทธิเร็วทีค่าดหวงั 

ข16 พนักงานมักใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเรว็ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสทิธซ้ืิอหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือ 

ทําให้พนักงานมักใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นเร็วเพราะเป็นทางเดียวที่พนักงานจะล้างสถานะของตน 

เช่นเดียวกนั พนักงานที่สิ้นสดุการจ้างมักจาํเป็นต้องใช้สทิธซ้ืิอหุ้นที่ได้รับสทิธแิล้วภายในช่วงเวลา

สั้นๆ มิฉะน้ันจะถูกริบสทิธ ิปัจจัยน้ีทาํให้พนักงานใช้สทิธเิรว็ ปัจจัยอื่นที่ทาํให้ใช้สทิธเิรว็ เช่น การ

หลีกเล่ียงความเสี่ยงและการขาดการกระจายความม่ังคั่ง 
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ข17 วิธีพิจารณาผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็ที่คาดหวังขึ้นอยู่กบัแบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น          

ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้สทิธิเรว็ที่คาดหวังอาจถูกนาํมาพิจารณาโดยการใช้ประมาณการอายุของ

สิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง (สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ือหุ้น หมายถึงระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ให้สทิธิจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สทิธิซ้ือหุ้น) เป็นข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองการกาํหนด

ราคาสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือการใช้สิทธิเรว็อาจพิจารณา

นาํเข้าแบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นแบบทวินามหรือแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น

อื่นที่ใช้อายุของสญัญาเป็นข้อมูลนาํเข้า 

ข18  ปัจจัยที่ใช้ประมาณการใช้สทิธเิรว็รวมถงึ 
ข18.1 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นมักไม่ให้ใช้สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาให้

ได้รับสิทธิ ดังน้ัน การกาํหนดความสาํคัญของการใช้สิทธิเรว็ในการกาํหนดมูลค่าจึงขึ้ น     

อยู่กับข้อสมมติว่า สิทธิซ้ือหุ้นน้ันจะได้รับสิทธิ ความสาํคัญของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ

อภิปรายอยู่ในย่อหน้าที่ 19 ถงึ 21 

ข18.2 ระยะเวลาเฉล่ียที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่คล้ายกนัคงเหลืออยู่ในอดีต 

ข18.3 ราคาของหุ้นอ้างองิ ประสบการณอ์าจช้ีว่าพนักงานมีแนวโน้มจะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเม่ือราคาหุ้น

ไปถงึระดับราคาหน่ึงที่สงูกว่าราคาใช้สทิธ ิ

ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจช้ีว่า พนักงานระดับสงูมีแนวโน้ม

จะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นช้ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธบิายในย่อหน้าที่ ข21) 

ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นอ้างองิ โดยเฉล่ียพนักงานมีแนวโน้มที่จะใช้สทิธิซ้ือหุ้น

ของหุ้นที่มีความผนัผวนสงูก่อนหุ้นที่มีความผนัผวนตํ่า 

ข19 ตามย่อหน้าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้สทิธเิรว็ให้นาํมาพิจารณาโดยประมาณอายุที่คาดหวังของ

สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือเป็นข้อมูลนําเข้าในแบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เม่ือประมาณอายุ          

ที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุที่คาดหวังถัวเฉล่ียถ่วง

นํา้หนักของสทิธซ้ืิอหุ้นของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของพนักงานกลุ่ม

ย่อย ตามข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้สทิธขิองพนักงาน (ดูรายละเอยีดต่อไป) 

ข20 การแยกสทิธซ้ืิอหุ้นตามกลุ่มของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใช้สทิธลัิกษณะเดียวกนัมีความสาํคัญ

อย่างย่ิง มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้น 

มูลค่าเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเม่ือระยะเวลาของสิทธิซ้ือหุ้นนานขึ้ น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นที่มี      

ข้อสมมติทุกอย่างเท่ากนั แม้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุ 2 ปีจะมีมูลค่ามากกว่าสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่

มูลค่าไม่ได้มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสทิธิซ้ือหุ้นตามเกณฑ์ของอายุสิทธิ

ซ้ือหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นต่างกันจะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสทิธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ การแยกสทิธิซ้ือหุ้นที่ให้เป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของ

สทิธซ้ืิอหุ้นใกล้เคียงกนั นาํมาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก จะลดมูลค่าที่เกนิจริงลง 

ข21 ข้อพิจารณาในลักษณะเดียวกับข้างต้นจะใช้เม่ือใช้แบบจาํลองทวินามหรือแบบจาํลองลักษณะ

เดียวกนั ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกจิการที่ให้สทิธิซ้ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับอาจช้ี

ว่า ผู้บริหารระดับสูงมีแนวโน้มที่จะถือสิทธิซ้ือหุ้นไว้นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และพนักงาน

ระดับล่างมีแนวโน้มที่จะใช้สทิธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากน้ี พนักงานที่ได้รับการสนับสนุน
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หรือถูกกาํหนดให้ต้องถือตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ือหุ้นไว้ขั้นตํ่าจาํนวนหน่ึง โดยเฉล่ียจะใช้สิทธ ิ 

ซ้ือหุ้นช้ากว่าพนักงานที่ไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี การแยกสิทธิซ้ือหุ้น

ตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้สิทธิคล้ายกันจะทาํให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมรวมของ

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้ได้แม่นยาํกว่า 

 

ค่าความผนัผวนทีค่าดหวงั 

ข22 ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็นตัววัดจาํนวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวดเวลา

หน่ึง ตัววัดของความผันผวนที่ใช้ในแบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นคือค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานประจาํปีของอตัราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาหน่ึง ค่าความผันผวน               

ปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปีที่ใช้ในการคาํนวณที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้โดยไม่ขึ้นกับงวด

เวลาอื่น เช่น ค่าสงัเกตของราคารายวัน รายสปัดาห์หรือรายเดือน 

ข23 อัตราผลตอบแทน (ซ่ึงอาจเป็นบวกหรือลบ) ของหุ้นในช่วงเวลาหน่ึงวัดว่า ผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพ่ิมค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น 

ข24 ค่าความผนัผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซ่ึงอตัราผลตอบแทนประจาํปีสะสมต่อเน่ืองมักถูกคาดว่า

จะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

สะสมต่อเน่ือง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็นที่อัตรา

ผลตอบแทนของหุ้นน้ีในช่วง 1 ปีจะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% (12% + 

30%) อยู่ประมาณ 2/3 หากราคาหุ้นเป็น 100 บาท ณ ต้นปีและไม่มีการจ่ายเงินปันผล ราคา

หุ้น ณ สิ้นปีที่คาดหวังจะอยู่ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e
-0.18

) และ 152.20 บาท (100 

บาท x e
0.42

) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา 

ข25 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเม่ือประมาณค่าความผนัผวนที่คาดหวังรวมถงึ 

ข25.1 ค่าความผนัผวนตามนัยจากสทิธซ้ืิอหุ้นที่ซ้ือขายกนัที่มีต่อหุ้นของกจิการหรือตราสารอื่น

ที่ซ้ือขายกนัของกจิการที่มีคุณลักษณะของสทิธซ้ืิอหุ้น (เช่น หน้ีแปลงสภาพได้ (ถ้ามี)) 

ข25.2 ค่าความผนัผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสดุที่สอดคล้องกบัค่าคาดหวังของสทิธิ

ซ้ือหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสญัญาของสิทธิซ้ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบของการใช้

สทิธก่ิอนกาํหนดที่คาดหวัง) 

ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่หุ้นของกิจการได้ซ้ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพ่ิงเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบกับ

กิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า แนวทางที่แนะนําสาํหรับ

กจิการใหม่จะอธบิายในส่วนต่อไป 

ข25.4 แนวโน้มที่ค่าความผนัผวนจะผนักลับไปสู่ค่าเฉล่ีย เช่น ระดับโดยเฉล่ียในระยะยาว และ

ปัจจัยอื่นที่ช้ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความผันผวน

ในอดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกจิการอาจผันผวนผิดปกติในช่วงเวลาหน่ึงที่อาจ

ระบุได้เพราะล้มเหลวในการประมูลเพ่ือซ้ือกิจการหรือมีการปรับโครงสร้างคร้ังใหญ่ 

ช่วงเวลาน้ันต้องไม่นาํมาพิจารณาในการคาํนวณค่าความผนัผวนประจาํปีเฉล่ียในอดีต 
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ข25.5 ช่วงของค่าสงัเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสงัเกตของราคามักสมํ่าเสมอตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง ตัวอย่างเช่น กจิการอาจใช้ราคาปิดของแต่ละสปัดาห์หรือราคาสงูสดุของ

สปัดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ราคาปิดบางสัปดาห์และสัปดาห์ที่เหลือใช้ราคาสูงสดุ นอกจากน้ี

ค่าสงัเกตของราคาต้องเป็นเงินสกุลเดียวกบัราคาใช้สทิธ ิ

 

กิจการทีเ่พ่ิงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ข26 ตามย่อหน้าที่ ข25 กจิการต้องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสดุ

ที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกบัค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กจิการต้องคาํนวณค่าความ

ผันผวนในอดีตในช่วงเวลาที่นานที่สดุที่หุ้นน้ันมีกจิกรรมซ้ือขาย กจิการสามารถพิจารณาค่าความ

ผันผวนในอดีตของกิจการที่คล้ายกันในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการที่ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปีและให้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง

เฉล่ีย 5 ปี ต้องพิจารณารูปแบบและระดับของค่าความผันผวนที่คาดหวังของกิจการใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัที่มีหุ้นซ้ือขายให้สาธารณชนมา 6 ปี 

 

กิจการทีไ่ม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข27 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพ่ือใช้พิจารณาเม่ือ

ประมาณค่าความผนัผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาํหนดไว้ต่อไปต้องนาํมาพิจารณาแทน 

ข28 ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสิทธิซ้ือหุ้นหรือหุ้นให้

พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็นประจาํ อาจต้องกาํหนดตลาดภายในสาํหรับหุ้น ค่าความผันผวน

สาํหรับราคาหุ้นเหล่าน้ีสามารถพิจารณาได้เม่ือประมาณค่าความผนัผวนที่คาดหวัง 

ข29 กจิการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกจิการที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกนัที่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือราคาสทิธซ้ืิอหุ้นอยู่ที่ใช้เม่ือประมาณค่าความ

ผันผวนที่คาดหวังได้ กรณีน้ีจะเหมาะสมเมื่อกจิการสามารถอ้างองิมูลค่าของหุ้นตามราคาของหุ้น

ของกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกนั 

ข30 หากกิจการไม่สามารถอ้างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกัน และเลือกใช้วิธีคํานวณมูลค่าหุ้นอีกวิธีหน่ึง กิจการ

สามารถประมาณราคาหุ้นได้จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้องกับวิธีคาํนวณมูลค่าน้ัน 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจกาํหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิหรือกาํไร กิจการสามารถ

พิจารณาค่าความผนัผวนของมูลค่าสนิทรัพย์สทุธน้ัินหรือตามกาํไร 

 

เงินปันผลทีค่าดหวงั 

ข31 เงินปันผลที่คาดหวังจะนํามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาที่คู่สญัญามีสทิธไิด้รับเงินปันผลหรือสิ่งเทยีบเท่าเงินปันผล 



 

32 

ข32 ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นและมีสิทธิได้รับเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงหรือเงินปันผล

เทยีบเท่า (ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือลดราคาใช้สทิธ)ิ ระหว่างวันที่ให้สทิธถิึงวันที่ใช้สทิธ ิสทิธซ้ืิอหุ้น

ที่ให้ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้างองิน้ันไม่ได้จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้องเท่ากบัศูนย์ 

ข33 ในกรณีเดียวกัน เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิแก่พนักงาน ต้องไม่ปรับปรุง

เงินปันผลที่คาดหวังหากพนักงานได้รับสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ 

ข34 ในกรณีตรงข้าม หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลหรือรายการเทียบเท่าเงินปันผล

ระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ (หรือก่อนการใช้สทิธิในกรณีของสทิธิซ้ือหุ้น) การประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของสทิธทิี่จะได้หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันให้สทิธแิก่พนักงานต้องนาํเงินปันผลที่คาดหวัง

มาพิจารณามูลค่าด้วย กล่าวคือ เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ให้นําเงินปันผล          

ที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

หุ้น ให้นํามูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิมาลด

มูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

ข35 แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดหวัง 

อย่างไรก็ดี แบบจําลองเหล่าน้ีอาจปรับปรุงโดยใช้จํานวนเงินปันผลที่คาดหวังแทนอัตรา

ผลตอบแทน กจิการอาจเลือกใช้อตัราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่าย

ให้อย่างใดอย่างหน่ึง หากกจิการเลือกใช้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้ต้องพิจารณารูปแบบ

ของเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของกจิการจะเพ่ิมเงินปันผลให้ 3% 

ต่อปี การประมาณมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นต้องไม่สมมติว่า จาํนวนเงินปันผลจะคงที่ตลอดอายุของ

สทิธซ้ืิอหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสมมติดังกล่าว 

ข36 โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกบัเงินปันผลที่คาดหวังต้องใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็นเกณฑ ์

กจิการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้องสมมติว่าอตัราผลตอบแทนเงินปันผลเป็นศูนย์ 

อย่างไรกด็ี กิจการที่เร่ิมตั้งใหม่ที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเร่ิมจ่ายเงินปันผล

ระหว่างอายุที่คาดหวังของสทิธซ้ืิอหุ้นของพนักงาน กจิการเหล่าน้ีต้องใช้อตัราผลตอบแทนเงินปัน

ผลเฉล่ียที่ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเงินปันผลของกจิการกลุ่มที่จะนาํมา

เปรียบเทยีบกนัได้อย่างเหมาะสม 

 

อตัราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ง 

ข37 อตัราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง หมายถงึ อตัราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ย

คืนพร้อมเงินต้นซ่ึงราคาใช้สทิธเิป็นสกุลเงินของประเทศน้ัน โดยอายุของตราสารที่เหลืออยู่เท่ากบั

อายุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้อายุของสทิธซ้ืิอหุ้นและพิจารณาผลกระทบของการใช้สทิธเิรว็) 

หากไม่มีตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้อมช้ีให้เหน็ว่าตราสารของรัฐบาล

ที่จ่ายดอกเบี้ ยคืนพร้อมเงินต้นมีความหมายไม่เหมือนกับอัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง (เช่น 

เศรษฐกจิที่ภาวะเงินเฟ้อสงู) อาจใช้อตัราผลตอบแทนของตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากน้ี 

ต้องใช้อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหากผู้ร่วมตลาดใช้อัตราดังกล่าวแทนอัตรา
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ผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้อมเงินต้นในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุเท่ากบัสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า  

 

ผลกระทบต่อโครงสรา้งทุน 

ข38 ตามปกติบุคคลที่ 3 ซ่ึงไม่ใช่กจิการเป็นผู้ออกสทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ือค้า เม่ือมีการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น ผู้ออกจะ

ส่งมอบหุ้นที่ได้มาจากผู้ที่ถือหุ้นให้กับผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้น ดังน้ันการใช้สิทธิซ้ือหุ้นลักษณะน้ีจึงไม่

เกดิผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธ ิ

ข39 ในทางตรงกนัข้าม เม่ือกจิการออกสทิธซ้ืิอหุ้น กจิการจะออกหุ้นใหม่เม่ือมีการใช้สทิธ ิ(ไม่ว่าจะออก

หุ้นใหม่จริงหรือในเน้ือหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซ้ือหุ้นคืนมาและถือเป็นหุ้นทุน

ซ้ือคืนไว้ให้กบัผู้ใช้สิทธิ) เน่ืองจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้สิทธิ ไม่ใช่ราคาตลาดของหุ้น 

ณ วันใช้สิทธิ จึงอาจเกิดผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นจะไม่ได้รับกาํไรจากการใช้

สทิธมิากเหมือนกบัการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ือค้าซ่ึงไม่เกดิผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธ ิ

ข40 ในกรณีน้ี มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น จาํนวน

หุ้นใหม่ที่ออกเพ่ือการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเปรียบเทียบกับจํานวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ว นอกจากน้ี หาก

ตลาดคาดว่าจะมีการให้สทิธซ้ืิอหุ้น ตลาดอาจคาํนึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิขึ้นต่อราคา

หุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ

ข41 อย่างไรกด็ี กิจการต้องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นในอนาคตจะมี

ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สทิธิ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น

สามารถปรับโดยคาํนึงถงึผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิขึ้นด้วย 

 

การปรบัปรุงขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

ข42 ย่อหน้าที่ 27 กาํหนดว่าโดยไม่คาํนึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆของตราสารทุน 

ที่ออกให้หรือการยกเลิกหรือการชําระด้วยตราสารทุน อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องรับรู้บริการที่

ได้รับโดยวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ตราสารทุน หากตราสารทุนน้ันไม่ได้รับสิทธิเพราะไม่

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ได้ ณ 

วันที่ให้สิทธิ นอกจากน้ีกจิการต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเง่ือนไขที่ทาํให้มูลค่ายุติธรรม

ของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์พ่ิมขึ้นหรือเพ่ิมประโยชน์แก่พนักงาน 

ข43 ในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 27  

ข43.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพ่ิม (เช่น โดยลด

ราคาใช้สทิธ)ิ จากการวัดมูลค่าทนัททีั้งก่อนและหลังการปรับปรุง กจิการต้องรวมมูลค่า

ยุติธรรมส่วนเพ่ิมในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบ

แทนสาํหรับตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสารทุนที่ประมาณ ณ วันที่

ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วน

เพ่ิมให้รวมในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้ สาํหรับบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลา
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จากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้รับสทิธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงเพ่ิมจากจาํนวนที่อ้างองิกบั

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สทิธิตราสารเดิม หากการปรับปรุงเกดิขึ้นหลังวันที่ได้รับสทิธ ิ

มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ ไ ด้ ต้องรับรู้ ทันทีหรือตลอดระยะเวลาให้ได้ รับสิทธ ิ          

หากพนักงานต้องให้บริการในระยะเวลาเพ่ิมเติมจนเสรจ็และได้รับสิทธิในตราสารทุน         

ที่ปรับปรงุอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข43.2 กรณีการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้จาํนวนตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมขึ้น กิจการต้อง

รวมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขใน

การวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับสาํหรับตราสารทุนที่ออกให้เช่นเดียวกบัย่อหน้าที่ ข43.1 

ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเง่ือนไขเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ มูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมต้องนาํมารวมในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับ

ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขจนถึงวันที่ที่คู่สญัญาได้รับสทิธิในตราสารทุน

ที่ออกเพ่ิมให้ เพ่ิมเติมจากจาํนวนเงินเดิมตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้

ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธคิร้ังแรกที่เหลืออยู่ 

ข43.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัดเง่ือนไข

ผลงาน (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด และการเปล่ียนแปลงทาํให้ต้องรับรู้ รายการ

ให้สอดคล้องกับย่อหน้าที่ ข43.1 ข้างต้น) กิจการต้องนําเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิ         

ที่ปรับปรงุมาพิจารณาเม่ือปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 19 ถงึ 21 

ข44 นอกจากน้ี หากกิจการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกําหนดต่างๆของตราสารทุนที่ออกให้                 

ในลักษณะที่ลดมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือในลักษณะที่ไม่เป็น

ประโยชน์กับพนักงาน กิจการยังต้องบันทึกบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุน            

ที่ออกให้เสมือนว่าไม่มีการปรับปรุงเง่ือนไขเกิดขึ้ น (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกให้

บางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 28) ตัวอย่างเช่น  

ข44.1 หากการปรับปรงุเง่ือนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทนัทก่ีอน

และหลังการปรับปรุงเง่ือนไข กจิการต้องไม่นาํการปรับปรุงเง่ือนไขที่ลดมูลค่ายุติธรรม

มาพิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทน

สาํหรับตราสารทุนที่ให้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ออกตราสารทุน             

ที่ให้เป็นเกณฑ ์ 

ข44.2 หากการปรับปรุงเง่ือนไขลดจาํนวนของตราสารทุนที่ออกให้พนักงาน จาํนวนที่ลดลง

ดังกล่าวให้รับรู้ เป็นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 

ข44.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

เ ช่น  โดยเ พ่ิมระยะเวลาให้ได้ รับสิทธิ หรือโดยปรับหรือเ พ่ิมเ ง่ือนไขผลงาน 

(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ ข44.1 ข้างต้น) กิจการต้อง

ไม่นําการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิมาพิจารณาเม่ือปฏิบัติตามข้อกาํหนดใน      

ย่อหน้าที่ 19 ถงึ 21  
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ  

ข45   ย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค กาํหนดการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกจิการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้าที่ ข46 ถึง ข61 อธิบายถึง

วิธีการที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 43ง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกจิการอาจเกดิขึ้นได้จากหลายสาเหตุขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ ์

ดังน้ันคาํอธบิายดังกล่าวอาจไม่ละเอยีดเพียงพอและมีข้อสมมติว่ากจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ

ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระรายการ รายการดังกล่าวคือเงินอุดหนุนในส่วนของเจ้าของ  

ของบริษัทใหญ่ที่ให้แก่บริษัทย่อย โดยไม่คาํนึงถงึการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข46   แม้ว่าคาํอธิบายมุ่งเน้นไปยังการทาํรายการกับพนักงาน กิจการสามารถนาํมาปรับใช้กับการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑก์บัคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการได้นอกเหนือจากพนักงานที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน ข้อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยอาจกาํหนดให้บริษัทย่อยต้องจ่ายคืน

ให้แก่บริษัทสาํหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ให้กับพนักงาน คาํอธิบายด้านล่างไม่ได้กาํหนด

ถงึวิธกีารบัญชีสาํหรับข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข47  กิจการอาจพบ 4 ประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ ตัวอย่าง

ด้านล่างเป็นการอธบิายในประเดน็ที่เกดิขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กบับริษัทย่อย 

 

 ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งตราสารทุนของกิจการ 

ข48   ประเดน็ที่หน่ึงคือการทาํรายการที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนของกจิการควรบันทกึบัญชีเป็นการชาํระ

ด้วยตราสารทุนหรือการชาํระด้วยเงินสดตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข48.1  กจิการให้สทิธแิก่พนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการ (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้น) และอาจทาํ

ให้กิจการต้องเลือกหรือจาํเป็นต้องซ้ือตราสารทุน (กล่าวคือ หุ้นซ้ือคืน) จากบุคคลอื่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ 

ข48.2  พนักงานของกจิการได้รับสทิธทิี่จะได้รับตราสารทุนของกจิการ (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้น) ทั้งจาก

กจิการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกจิการต้องจัดเตรียมตราสารทุน

ดังกล่าวเท่าที่จาํเป็น 

ข49  กจิการต้องบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ได้รับจากบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสาร

ทุนของกจิการที่เป็นการชาํระด้วยตราสารทุน การถือปฏบิัติไม่คาํถึงว่ากจิการจะเลือกหรือต้องซ้ือ

ตราสารทุนจากบุคคลอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ ์นอกจากน้ีกจิการยังต้องถอืปฏบิัติโดยไม่คาํนึงถงึว่า 

ข49.1  สทิธขิองพนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการได้รับจากกจิการเองหรือจากผู้ถือหุ้น

ของกจิการ หรือ 

ข49.2  ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑจ่์ายชาํระโดยกจิการเองหรือโดยผู้ถอืหุ้นของกจิการ 

ข50   หากผู้ถือหุ้นของกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของกิจการที่ถูก

ลงทุน ทาํให้ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกจิการที่ถูกลงทุนมากกว่ากจิการเอง ดังน้ัน หากกจิการ

ที่ถูกลงทุนอยู่ในกลุ่มเดียวกับกับผู้ถือหุ้น ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ค ผู้ถือหุ้นต้องวัดมูลค่า
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ของภาระผูกพันดังกล่าวโดยถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วย

เงินสดในงบการเงินเฉพาะกจิการของผู้ถือหุ้น และต้องถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้ถอืหุ้น 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัใหญ่ 

ข51   ประเดน็ที่สองเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างสองหรือหลายกิจการภายในกลุ่ม

กิจการเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อย              

ที่ได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับการให้บริการกบับริษัท

ย่อย 

ข52   ดังน้ัน ในประเดน็ที่สองที่เกี่ยวกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

ข52.1  บริษัทใหญ่ให้สทิธทิี่จะได้รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทใหญ่ 

(ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ตราสารทุนกบัพนักงานของบริษัทย่อย และ  

ข52.2  บริษัทย่อยให้สทิธใินตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยมี

ภาระผูกพันที่จะต้องให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 

 

บริษทัใหญ่ใหสิ้ทธิทีจ่ะไดร้บัตราสารทนุแก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52.1) 

ข53   บริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันในการให้ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ดังน้ัน ตามย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานตามข้อกาํหนด

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน และรับรู้ ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมขึ้นเป็นเงิน

อดุหนุนจากบริษัทใหญ่ 

ข54   บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ตราสารทุน

ของบริษัทใหญ่ ดังน้ันตามย่อหน้าที่ 43ค บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามข้อกาํหนด

ของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

 

บริษทัย่อยใหสิ้ทธิในตราสารทนุของบริษทัใหญ่แก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52.2) 

ข55   เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่เข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องบันทกึรายการ

ดังกล่าวเป็นการจ่ายชําระด้วยเงินสด ข้อกาํหนดดังกล่าวไม่คํานึงถึงว่าบริษัทย่อยจะได้รับตราสารทุน                  

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งกบัการชําระดว้ยเงินสดแก่พนกังาน 

ข56   ประเดน็ที่สามเป็นวิธีที่กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(รวมถึงพนักงาน) กจิการต้องบันทกึเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด

เม่ือกิจการไม่ได้มีภาระผูกพันที่ต้องชําระแก่คู่สัญญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีที่มี
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ข้อตกลงที่ทาํให้บริษัทใหญ่ (ที่ไม่ใช่กิจการเอง) มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระเงินสดให้แก่พนักงาน

ของกจิการ 

ข56.1  พนักงานของกิจการจะได้รับชําระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกับราคาของตราสารทุนของ

กจิการ 

ข56.2  พนักงานของกจิการได้รับชาํระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกบัราคาของตราสารทุนของ บริษัทใหญ่ 

ข57   บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงาน ดังน้ัน บริษัทย่อยต้องบันทึก

รายการกับพนักงานเป็นการชําระด้วยตราสารทุน และรับรู้ ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมขึ้ นเป็นการอุดหนุน          

จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยต้องทบทวนมูลค่าของต้นทุนของรายการดังกล่าวในภายหลังสาํหรับ

การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไข ตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่างจากการวัดมูลค่าของรายการที่ชําระด้วยเงินสด            

จะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ข58   เน่ืองจากบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงานของบริษัทย่อย และ 

สิ่งตอบแทนที่จะได้รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มกจิการโดยรวม) ต้องวัดมูลค่าของภาระ

ผูกพันตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 43ค 

 

การโอนพนกังานระหว่างกลุ่มกิจการ 

ข59   ประเดน็ที่สี่ เกี่ยวข้องกบักลุ่มของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกบัพนักงานของ

กลุ่มกจิการมากกว่าหน่ึงกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่อาจให้สิทธิที่จะได้รับตราสารทุนแก่

พนักงานของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเง่ือนไขในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองกับกลุ่มของกิจการ

ตามระยะเวลาที่กาํหนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงอาจโอนการจ้างงานไปบริษัทย่อยอกีแห่ง

ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่ภายใต้

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ดิมที่ยังมีผลอยู่ หากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้อง

จ่ายชาํระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้องบันทกึรายการดังกล่าวเป็นการชาํระด้วย  

ตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่าบริการที่ได้รับจากพนักงานโดยการอ้างองิจาก

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธิที่จะได้รับตราสารทุนจากบริษัทใหญ่เม่ือเร่ิมแรก

ตามคาํนิยามในภาคผนวก ก และ สดัส่วนของระยะเวลาให้ได้รับสทิธขิองพนักงานที่ให้บริการกบั

บริษัทย่อยแต่ละแห่ง 

ข60   หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชาํระรายการกับพนักงานด้วยตราสารทุนของบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อยต้องบันทกึเป็นการชาํระด้วยเงินสด บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่าบริการที่ได้รับ

ด้วยเกณฑข์องมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สทิธขิองตราสารทุนสาํหรับสดัส่วนของระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธขิองพนักงานที่ให้บริการกบับริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากน้ีบริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องรับรู้

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่างระยะเวลาการบริการของพนักงาน

ของแต่ละบริษัทย่อย 

ข61   พนักงานหลังจากที่ได้มีการโอนระหว่างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ

นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดตามคาํนิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่มกิจการ
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ก่อนระยะเวลาที่ให้บริการเสรจ็สิ้น ในกรณีน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิคือ การให้บริการกบั

กลุ่มกิจการ บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องปรับปรุงจํานวนที่เคยรับรู้ ในงวดให้เป็นไปตามบริการ             

ที่ได้รับจากพนักงานให้สอดคล้องกบัหลักการในย่อหน้าที่ 19 ดังน้ันหากสทิธทิี่ได้รับตราสารทุน           

ที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้าเง่ือนไขการได้รับสทิธิ เน่ืองจากพนักงานไม่เข้าเง่ือนไขการได้รับสทิธิ

นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด จะไม่มีการรับรู้ จํานวนสะสมสาํหรับการบริการที่ได้รับจาก

พนักงานในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 


