เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๔/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุง
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IFRS 2: Share
– based Payment (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 6
19 30 ถึง 31 33 52 63 และ 63ค และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 33ก ถึง 33ซ 59ก ถึง 59ข 63ง และ ข44ก ถึง ข44ค
และหัวข้ อที่ เกี่ ยวข้ อง และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูร้ ายการ
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่า ยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 64 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ข้ อความที่ พิมพ์
ด้ วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสาคัญ คานิยามในภาคผนวก ก ที่ ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องอ่านโดย
คานึงถึงหลักการสาคัญของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่
ไม่ได้ ให้ แ นวปฏิบัติในการเลือ กและการใช้ น โยบายการบัญ ชีให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดการรายงานทางการเงินของ
กิจการที่ มีการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง กาหนดให้ กจิ การแสดงผลกระทบของ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ต่อกาไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ ยวข้ องกับรายการที่ มีการให้ สิทธิซ้ ือหุน้ กับพนักงาน

ขอบเขต
2

3

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในการบัญชีสาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ทุกรายการไม่ว่ากิจการจะสามารถระบุสนิ ค้ า หรือบริการที่ ได้ รับบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม
ได้ แก่
2.1
รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยตราสารทุน
2.2
รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยเงินสด และ
2.3
รายการที่ กิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่ งสินค้ าหรือบริการ และตามเงื่ อนไขของข้ อตกลงได้
ให้ ทางเลื อ กแก่ กิ จ การหรื อ คู่ สั ญ ญาที่ ส่ ง มอบสิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร เหล่ า นั้ นใน
การเลื อ กว่ า จะให้ กิจ การช าระรายการด้ วยเงิน สด (หรื อสิน ทรั พย์อื่ นๆ) หรื อ ด้ ว ย
การออกตราสารทุน
ยกเว้ น รายการตามย่ อ หน้ า ที่ 3ก ถึง 6 ในกรณี ที่ไม่ ส ามารถระบุ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารได้ อ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจง สถานการณ์ อื่ นอาจเป็ นข้ อ บ่ งชี้ ว่ า สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ได้ รั บ (หรื อจะได้ รั บ )
ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
3ก

4

5

รายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ อาจจะช าระโดยกิจการอื่ นในกลุ่ ม (หรื อผู้ ถือ หุ้ น ของกลุ่ ม
กิจการ) ในนามของกิจการที่ ได้ รับ หรือได้ มาซึ่ งสินค้ าหรือบริการ ย่อหน้ าที่ 2 จะถือปฏิบัติกับ
กิจการดังต่อไปนี้
3ก.1 ได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่ อกิจการอื่ นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ)
มีภาระผูกพันที่ ต้องชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
3ก.2 มี ภ าระผู ก พั น ที่ ต้ อ งช าระรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์เ มื่ อกิ จ การอื่ นในกลุ่ ม
เดียวกันได้ รับสินค้ าหรือบริการ
เว้ นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่า มีวัตถุประสงค์เป็ นอย่างอื่ นนอกเหนือจาก
การชาระค่าสินค้ าหรือบริการที่ ได้ ส่งมอบให้ แก่กจิ การที่ ได้ รับสินค้ าหรือบริการนั้น
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการออกหุ้นให้ แก่พนักงาน
หรื อ บุ ค คลอื่ นในฐานะเป็ นผู้ ถื อ ตราสารทุ น ของกิ จ การไม่ ถื อ เป็ นรายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น
เป็ นเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้ สิทธิผ้ ูถือตราสารทุนกลุ่มหนึ่ งที่ จะสามารถได้ รับตราสารทุน
ของกิจการเพิ่ ม ณ ระดับราคาที่ ตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนนั้น และพนักงานได้ รับสิทธิ
ดังกล่าวเนื่ องจากเป็ นผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มนั้น การให้ หรือการใช้ สิทธิดังกล่าวไม่เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ตามย่อ หน้ าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ กับ การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์
ซึ่ งกิ จ การได้ รั บ หรื อ ได้ ม าซึ่ งสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยสิ น ค้ า ให้ ห มายรวมถึ ง สิ น ค้ า คงเหลื อ
วัสดุส้ นิ เปลือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อื่นที่ ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ใช้ กับรายการที่ กิจการได้ มา
ซึ่ งสินค้ าที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของสินทรัพย์สุทธิทไี่ ด้ มาจากการรวมธุ รกิจ ซึ่ งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในการรวมกิจการหรือธุรกิจที่ อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันตามที่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ า ที่ ข1 ถึง ข
4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ องการรวมธุ ร กิ จ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือการสมทบเงินในธุรกิจในรูปแบบของกิจการร่วมค้ าตามคานิยามของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ดังนั้นตราสารทุนที่ ออกให้ ในการรวมธุรกิจเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับอานาจควบคุม
ในกิ จ การของผู้ ถู ก ซื้ อจึ ง ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
อย่างไรก็ตาม ตราสารทุนที่ ออกให้ พนักงานของกิจการผู้ถูก ซื้อในฐานะพนักงาน (เช่น เพื่ อแลก
กับบริการที่ กิจการจะได้ รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ การยกเลิก การเปลี่ ยนแปลง หรื อการปรั บปรุงข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เนื่ องจาก การรวมธุ ร กิ จ หรื อ การปรั บ โครงสร้ างทุ น ให้ ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ ด้ วยเช่ น เดียวกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ แนวทางในการกาหนดว่าตราสารทุน
ที่ ออกในการรวมธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอนไปเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการควบคุม
กิจการของผู้ถูกซื้อ (ดังนั้น จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
4
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(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) หรือเป็ นผลตอบแทนสาหรั บ
บริ ก ารต่ อ เนื่ องที่ ต้ อ งรั บ รู้ ใ นงวดหลั ง การรวมธุร กิจ (ดังนั้ น จึ ง อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ ไม่ ใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ที่ กิ จการได้ รั บ
หรื อได้ มาซึ่ งสินค้ าหรื อบริ การตามสัญญาภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิ น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ
ย่ อหน้ า ที่ 2.4 ถึ ง 2.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทาง
การเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ใช้ คานิ ยามของ “มู ลค่ ายุ ติธรรม” ในความหมายที่
แตกต่ า งจากค านิ ย ามของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้ น เมื่ อมีการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาปฏิบั ติ กิจการต้ องวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับนี้ ไม่ใช่ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การรับรูร้ ายการ
7

8
9

กิ จ การต้อ งรับ รู ้สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ได้ร ับ หรื อ ได้ม าจากการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
เมื่อกิจการได้รบั สินค้าหรือบริการแล้ว กิจการต้องรับรู ส้ ่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้ น
หากเป็ นการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ท่ ี ช าระด้ว ยตราสารทุ น หรื อ รับ รู ้ห นี้ สิ น เพิ่ มขึ้ น
หากเป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยเงินสด
หากสินค้าหรือบริการที่ได้รบั หรือได้มาจากการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะ
สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ได้ กิจการต้องรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
โดยปกติ ค่าใช้ จ่ายเกิดจากการใช้ สินค้ าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริ การมักใช้ ประโยชน์ทันที
ทาให้ มีการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อคู่สัญญาให้ บริการ ส่วนสินค้ ามักใช้ ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่ ง
เช่ น สิ น ค้ า คงเหลื อ จะขายได้ ในช่ วงเวลาต่ อมา ท าให้ มี การรั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อขายหรื อ
ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่างไรก็ดี บางครั้ งกิจการต้ องรั บรู้ค่าใช้ จ่ายก่อนจะขายหรื อใช้ ประโยชน์จาก
สินค้ าหรือบริ การ เนื่ องจากสินค้ าหรื อบริ การนั้นไม่เข้ าเงื่ อนไขที่ จะสามารถรั บรู้เป็ นสินทรัพย์
ตัวอย่ า งเช่ น กิจ การอาจได้ มาซึ่ งสิน ค้ า มาเป็ นส่ว นหนึ่ งของขั้น วิ จั ยของโครงการเพื่ อพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ หม่ แม้ ว่ า สิน ค้ า เหล่ า นั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แต่ มิ ไ ด้ เ ข้ า เงื่ อนไขที่ จะรั บ รู้ เ ป็ น
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง
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สาหรับการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยตราสารทุน กิจการต้องวัดมู ลค่าสินค้าหรือ
บริ การที่ ได้รบั และการเพิ่มขึ้ นของส่ ว นของเจ้าของที่ เกี่ยวข้อ งโดยทางตรง ด้ว ยมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รบั เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้
อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รบั
ได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมู ลค่าของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นและการเพิ่มขึ้ นของ
ส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมโดยอ้างอิง1กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
การปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 กับรายการที่ มีกับพนักงานหรือบุคคลอื่ นที่ให้บริการ
ในลัก ษณะเดี ย วกัน 2 กิ จ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของบริ ก ารที่ ได้ รั บ โดยอ้ า งอิ ง กั บ มู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่ ออกให้ เนื่ องจากโดยทั่ว ไปกิจ การจะไม่ ส ามารถประมาณมู ล ค่ า
ยุติธรรมของบริการที่ ได้ รับได้ อย่างน่าเชื่ อถือตามที่ ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 12 มูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนเหล่านั้นต้ องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ
โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ ือหุ้ น หรื อตราสารทุน อื่ นที่ ออกให้ พนักงานเป็ นส่วนหนึ่ งของค่าตอบแทน
ทั้งชุ ด เพิ่ มจากเงิน เดือ นและผลประโยชน์ ของพนั กงานอื่ นๆ บริ ก ารที่ ได้ รั บ มักไม่ ส ามารถ
วัดมูลค่าโดยตรงว่าเป็ นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ ให้ กับพนักงาน และอาจไม่
สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็ นอิสระได้ โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุ น ที่ ออกให้ โดยตรง นอกจากนี้ บางครั้ ง หุ้ นหรื อ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ กิ จ การให้ ถื อ เป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของข้ อตกลงการจ่ า ยโบนั ส มากกว่ า จะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของค่ า ตอบแทน พื้ นฐาน
ตัวอย่างเช่น เป็ นสิ่ งจู งใจให้ พนักงานยังรักษาสภาพการเป็ นพนักงานของกิจการ หรือให้ รางวัล
พนั ก งานที่ พยายามปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การให้ ดี ข้ ึ น การที่ กิ จ การยอมจ่ า ย
ผลตอบแทนเป็ นหุ้ น หรื อ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น เพิ่ มจากค่ า ตอบแทนอื่ นนั้ น เป็ นการจ่ า ยเพื่ อให้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ที่เพิ่ มขึ้น แต่ก ารประมาณมู ลค่ายุ ติธรรมของประโยชน์ที่เพิ่ มขึ้น ค่อนข้ างยาก และ
เนื่ องจากการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของบริ การที่ ได้ รับ โดยตรงทาได้ ยาก กิจการจึ งต้ องวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมของบริการของพนักงานที่ ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้
การปฏิบั ติตามข้ อก าหนดในย่ อหน้ า ที่ 10 กับ รายการที่ เกิดขึ้นกั บ บุคคลอื่ นที่ ไม่ ใช่ พนั กงาน
ต้ องมีข้อสันนิษฐานที่ สามารถโต้ แย้ งได้ ว่า มูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับสามารถ
ประมาณได้ อย่างน่าเชื่ อถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่ กิจการได้ รับสินค้ า หรือคู่สัญญา

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาว่า อ้ างอิง แทนที่ จะใช้ คาว่า ด้ วย เนื่ องจากในที่ สุดรายการจะวัดมูลค่าด้ วย
การคูณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ ซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ ระบุในย่อหน้ าที่ 11 หรือ 13 (ตามแต่กรณี) ด้ วย
จานวนของตราสารทุนที่ ได้ รับสิทธิดงั ที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ 19
2
ส่วนที่ เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการที่ อ้ างอิงถึงพนักงาน ให้ รวมถึงบุคคลอื่ นที่ ให้ บริการใน
ลักษณะเดียวกันด้ วย
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ให้ บริ การ ในกรณีที่เกิดขึ้น ได้ ยากยิ่ ง หากกิจการต้ องปฏิบัติต่างจากข้ อ สันนิษฐาน เนื่ องจาก
ไม่ ส ามารถประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ ได้ รั บ ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถื อ
ให้ กิจการวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับและการเพิ่ มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่ เกี่ ยวข้ องโดย
ทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ ณ วันที่ กิจการได้ รับสินค้ าหรือ
คู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งถ้ า สิ่ งตอบแทนกิจ การที่ ได้ รั บ ที่ สามารถระบุ ไ ด้ (ถ้ า มี ) มี มู ล ค่ า ต่า กว่ า
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกหรือหนี้สินที่ เกิดขึ้น โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่ามีสงตอบแทนอื่
ิ่
น (เช่น สินค้ าหรือบริการที่ ไม่สามารถระบุได้ ) กิจการที่ ได้ รับ (หรือที่ จะ
ได้ รับ ) กิจ การต้ อ งวั ด มูลค่ าของสินค้ า หรื อบริ การที่ สามารถระบุ ได้ ที่ได้ รั บ มาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริ การที่ ไม่สามารถระบุได้
ที่ ได้ รั บ (หรื อ ที่ จะได้ รั บ ) ด้ ว ยผลแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของการจ่ า ยช าระโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ สามารถระบุได้ ที่ ได้ รับมา (หรือที่ จะ
ได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ ไม่สามารถระบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันที่ ให้ สิทธิ
อย่างไรก็ตาม สาหรับรายการที่ ชาระด้ วยเงินสด หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานจนกว่าจะชาระหนี้สนิ ดังกล่าว อ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
รายการที่ได้รบั บริการแล้ว
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หากตราสารทุนที่ ออกให้ ได้ รับสิทธิ ทันที คู่สัญญาย่อมไม่จาเป็ นต้ องให้ บริการตลอดช่ วงเวลา
ที่ กาหนดก่อนจะได้ รับสิทธิในตราสารทุนนั้นอย่างไม่มีเงื่ อนไข หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่ น
ให้ สันนิษฐานว่ากิจการได้ รับมอบบริการจากคู่สัญญาเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับตราสารทุนที่ กิจการ
ออกให้ แล้ ว ในกรณีน้ ี ณ วั นที่ ให้ สิทธิ กิจการต้ องรั บรู้ บริ การที่ ได้ รับทั้งจานวนพร้ อมกับรั บ รู้
การเพิ่ มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่ เกี่ ยวข้ อง
หากตราสารทุนที่ ให้ ยังไม่ ได้ รับสิทธิจนกว่าคู่สัญญาจะให้ บริการตามช่วงเวลาที่ กาหนด กิจการ
ต้ องสันนิษฐานว่า คู่สัญญาจะให้ บริการเพื่ อให้ ได้ รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้
ได้รบั สิทธิ กิจการต้ องบันทึกบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิพร้ อมกับรับรู้การเพิ่ มขึ้น
ของส่วนของเจ้ าของที่ เกี่ ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
15.1 หากพนั ก งานได้ รั บ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่ มี เงื่ อนไขว่ า ต้ อ งเป็ นพนั ก งานต่ อ ไปจนครบ 3 ปี
กิจการต้ องสันนิษฐานว่า บริ การจากพนักงานจะเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่
กิจการจะได้ รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ 3 ปี นั้น
15.2 หากพนักงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นภายใต้ เงื่ อนไขที่ ต้องมีผลสาเร็จของงาน และยังคงต้ อง
เป็ นพนั ก งานของกิจ การอยู่ จ นกระทั่ง เงื่ อนไขผลงานนั้ น บรรลุ และความยาวของ
ระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ข้ ึ นอยู่ กั บ ว่ า เงื่ อนไขผลงานจะบรรลุ เ มื่ อใด กิ จ การต้ อ ง
สันนิษฐานว่า บริ การจากพนักงานจะเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ กิจการจะ
ได้ รั บ ในอนาคต ตลอดช่ ว งระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิน้ั น และกิ จ การต้ อ งประมาณ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ ให้ สิทธิ โดยอ้ างอิงกับเงื่ อนไขผลงานที่ น่าจะเป็ นจริ ง
7
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มากที่ สุด หากเงื่ อนไขผลงานเป็ น เงื่อนไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิต้องสอดคล้ องกับข้ อสมมติทใช้
ี่ ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ที่ ออกให้
และต้ องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ ประมาณขึ้นแล้ วในภายหลัง แต่หากเงื่ อนไขผลงานไม่ใช่
เงื่ อนไขทางตลาด กิจการต้ องปรั บปรุงการประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ าจาเป็ น)
หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างจากที่ ประมาณไว้ เดิม
รายการที่วดั มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
การกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
16
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ส าหรั บรายการที่ วั ดมู ลค่ าโดยอ้ างอิงกับมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของตราสารทุ นที่ ออกให้ กิจการต้ อง
วั ดมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของตราสารทุ น ที่ ออกให้ ณ วัน ที่ วัดมู ล ค่ า โดยอ้ า งอิ งกั บ ราคาตลาดของ
ตราสารทุน (ถ้ ามี) โดยพิจารณาเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ซึ่ งได้ ออกตราสารทุนให้ (ขึ้นอยู่กับ
ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
หากตราสารทุนนั้นไม่มีราคาตลาด กิจการต้ องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้
โดยใช้ เ ทคนิ ค การวั ด มู ล ค่ า เพื่ อประมาณราคาของตราสารทุ น เหล่ า นั้ น ณ วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า
ในลัก ษณะของการต่ อรองที่ เป็ นอิสระและทั้งสองฝ่ ายเต็มใจและทราบข้ อมู ลเท่า กัน เทคนิ ค
การวัดมูลค่าต้ องสอดคล้ องกั บวิธีการวัดมูลค่า ที่ ใช้ สาหรั บการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
ที่ เป็ นที่ ยอมรับทั่วไป และต้ องครอบคลุมปัจจัยและข้ อสมมติทผี่ ้ ูร่วมตลาดที่ มีความรอบรู้และเต็มใจ
ใช้ พิจารณาในการกาหนดราคา (ขึ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบั ติเพิ่ มเติ มส าหรั บการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ นและสิทธิซ้ ื อหุ้ น ซึ่ งให้
ความสาคัญกับเงื่ อนไขและข้ อกาหนดเฉพาะที่ เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นกับ
พนักงาน
วิธีปฏิบตั ิสาหรับเงื่อนไขการได้รบั สิทธิ
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การให้ ตราสารทุนอาจขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขที่ ต้ องทาให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิทกี่ าหนดไว้
ตัวอย่างเช่น การให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขที่ พนักงานจะยัง
เป็ นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่ กาหนด ซึ่ งบางครั้ งอาจต้ องบรรลุเงื่ อนไขผลงานด้ วย เช่น
กิจการต้ องมีการเติบโตของกาไรตามที่ กาหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการต้ องสูงขึ้นถึง ระดับที่
กาหนด กิจการต้ องไม่นาเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่ งอยู่นอกเหนือเงื่ อนไขทางตลาดมาพิจารณาใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ วัดมูลค่า แต่ต้องนาเงื่ อนไขการได้ รับ
สิทธิมาปรับปรุงจานวนตราสารทุนที่ รวมอยู่ในจานวนที่ วัดมูลค่า เพื่ อให้ ท้ายที่ สุด มูลค่าสินค้ า
หรือบริการที่ ได้ รับที่ รับรู้เป็ นสิ่ งตอบแทนของตราสารทุนที่ ออกให้ ต้ องอ้ างอิงกับจานวนตราสารทุน
ที่ จะได้ รับสิทธิในที่ สุด ดังนั้น เพื่ อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์สะสม กิจการจะไม่รับรู้สินค้ าหรือบริการ
ที่ ได้ รับ หากตราสารทุนที่ ออกให้ ไม่ ได้ รับสิทธิ เนื่ องจากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
8
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การได้รับสิทธิ ซึ่ งอยู่นอกเหนือเงื่ อนไขทางตลาด ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
ช่วงเวลาการให้ บริการที่ กาหนด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขผลงาน ขึ้นอยู่กับข้ อกาหนดตาม
ย่อหน้ าที่ 21
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19 กิจการต้ องรับรู้จานวนสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับ
ตลอดระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิท ธิ โดยอ้ า งอิง กับ จานวนตราสารทุ น ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ สิท ธิที่เป็ น
ประมาณการที่ ดีที่สุด และปรั บ ปรุ งประมาณการนั้ น (ถ้ า จาเป็ น) หากข้ อมู ลภายหลัง บ่ งชี้ว่า
จานวนตราสารทุนที่ คาดว่าจะได้ รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ ได้ รับสิทธิ กิจการ
ต้ องปรับปรุงประมาณการจานวนหุ้นให้ เท่ากับจานวนตราสารทุนที่ ได้ รับสิทธิในท้ ายสุด โดยขึ้นอยู่
กับข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 21
กิจการต้ อ งนาเงื่ อนไขทางตลาด เช่ น ราคาหุ้ นเป้ าหมายที่ ใช้ เป็ นเงื่ อนไขการได้ รับ สิทธิ หรื อ
ความสามารถใช้ สิทธิ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ ดังนั้น
สาหรั บการให้ ตราสารทุน ที่ มีเงื่ อนไขทางตลาด กิจการต้ องรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การที่ ได้ รับ จาก
คู่สัญญา ที่ สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิอื่นๆ ได้ ท้งั หมด (เช่น บริการที่ ได้ รับจาก
พนักงานที่ ยังเป็ นพนักงานในช่วงเวลาการให้ บริการที่ กาหนด) โดยไม่คานึงว่าจะบรรลุ เงื่ อนไข
ทางตลาดหรือไม่
วิธีปฏิบตั ิสาหรับเงื่อนไขการได้รบั สิทธิท่ ีไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
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ในทานองเดียวกัน กิจการต้ องพิ จารณาถึงเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่ อนไขการบริการหรื อ
ผลงานทั้งหมดในการประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ ดังนั้น สาหรั บการให้
ตราสารทุนที่ มีเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิทไม่
ี่ ใช่เงื่ อนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้ องรับรู้สินค้ า
หรือบริการที่ ได้ รับจากคู่สัญญาที่ สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิท้งั หมดที่ ไม่ใช่เงื่ อนไข
ทางตลาด (เช่ น บริ ก ารที่ ได้ รั บ จากพนั ก งานที่ ยั ง เป็ นพนั ก งานในช่ ว งเวลาการให้ บริ ก าร
ที่ ก าหนด) โดยไม่ คานึ งว่ าจะเข้ า เงื่ อนไขการได้ รั บสิทธิที่ไม่ ใช่ เงื่ อนไขการบริ การหรื อผลงาน
หรือไม่
วิธีปฏิบตั ิสาหรับลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้ ทดแทนสิทธิท่ ีใช้แล้ว
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สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุน้ ทดแทนสิทธิท่ ีใช้แล้ว กิจการต้ องไม่นาลักษณะ
การออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิทใช้
ี่ แล้ วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่ ออกให้ ณ วันที่ วัดมูลค่า แต่สิทธิซ้ ือหุน้ ที่มีการออกสิทธิทดแทนต้ องบันทึกเป็ นสิทธิซ้ ือหุ้น
ใหม่ทอี่ อกให้ เมื่ อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีการออกสิทธิทดแทนให้ ในภายหลัง
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ภายหลังวันที่ได้รบั สิทธิ
23

กิจการที่ รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ ได้ รับตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 ถึง 22 และการเพิ่ มขึ้นของ
ทุนที่ เกี่ ยวข้ อง ต้ องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้ าของทั้งหมดอีกภายหลัง วันที่ ได้ รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น
กิจ การต้ อ งไม่ ก ลับ รายการบริ ก ารที่ ได้ รั บ จากพนักงานที่ ได้ รั บ รู้ ไปแล้ ว หากภายหลั งกิจการ
ริ บตราสารทุนที่ พนักงานได้ รับสิทธิ แล้ ว หรื อกรณีสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่ ไม่มีการใช้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม
ข้ อกาหนดนี้ไม่ได้ ทาให้ กิจการหมดโอกาสที่ จะรับรู้รายการที่ โอนภายในส่วนของเจ้ าของ เช่ น
การโอนจากองค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ ง
กรณีท่ ีไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ

24

25

ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 16 ถึ ง 23 ใช้ เ มื่ อกิ จ การถู ก ก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ โ ดยอ้ า งอิ ง กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่ ออกให้ กรณี ที่ เกิ ด ขึ้ นได้ ย ากยิ่ ง
หากกิจการไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารทุ นที่ ออกให้ ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถื อ ณ วั น ที่
วั ดมู ลค่ าตามข้ อก าหนดในย่ อหน้ าที่ 16 ถึง 22 เฉพาะกรณี ที่เกิดขึ้นได้ ยากยิ่ งนี้ กิจการต้ อง
ดาเนินการดังนี้แทน
24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่ าที่แท้จริง เริ่ มตั้งแต่วันที่ กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สัญญา
ส่งมอบบริ การ และวั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่ อๆ มา และวั นที่ ชาระครั้ งสุดท้ าย
ผลการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าที่ แท้ จริ งรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุ น ส าหรั บการให้ สิทธิ
ซื้อหุ้ น ข้ อตกลงของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์จะชาระครั้ งสุดท้ ายเมื่ อมีการใช้ สิทธิ
หรื อ ริ บ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น (เช่ น เมื่ อสิ้ นสุ ด การจ้ าง) หรื อ สิ้ นสุ ด เวลาการใช้ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น
(เช่น สิทธิซ้ ือหุ้นสิ้นสุดกาหนดการใช้ สิทธิ)
24.2 รั บ รู้ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยอ้ า งอิ ง กับ จ านวนตราสารทุ น ที่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นที่ สุด หรื อ
(ถ้ าสามารถปฏิบัติได้ ) เมื่ อมีการใช้ สิทธิในที่ สุด ในการใช้ ข้อกาหนดนี้กับสิทธิซ้ ือหุ้น
กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ตาม
ย่ อ หน้ าที่ 14 และ 15 ยกเว้ นข้ อก าหนดตามย่ อหน้ าที่ 15.2 เมื่ อไม่ ได้ ใช้ เงื่ อนไข
ทางตลาด จานวนที่ รับรู้สาหรับสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ต้ องอ้ างอิงกับจานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่ คาดว่าจะได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการ
นี้ (ถ้ าจาเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่ คาดว่าจะได้ รับสิทธิต่าง
จากประมาณการเดิม ณ วันที่ ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการให้ เท่ากับ
จานวนตราสารทุนที่ จะได้ รับสิทธิในที่ สุด ภายหลังจากวันที่ ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องโอน
กลับจานวนที่ รับรู้สาหรับสินค้ าหรื อบริการที่ ได้ รับ หากสิทธิซ้ ือหุ้นถูกริบ ในภายหลัง
หรือสิ้นสุดกาหนดการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น
หากกิ จ การปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 24 กิ จ การไม่ จ าเป็ นต้ อ งปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 26 ถึ ง 29
เนื่ องจากการปรับปรุงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ ออกให้ ได้ นามาพิจารณาเมื่ อ
ปฏิบัติตามวิธมี ูลค่าที่ แท้ จริงที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 อย่างไรก็ตาม เมื่ อกิจการจ่ายชาระด้ วย
ตราสารทุน ซึ่ งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
25.1

25.2

หากการจ่ ายชาระเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการได้ รับสิทธิ กิจการต้ องบันทึกการจ่าย
ชาระเป็ นการเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ องรับรู้จานวนค่าสินค้ าและบริการทันที
แทนที่ จะต้ องทยอยรับรู้บริการที่ จะได้ รับตลอดระยะเวลาที่ เหลืออยู่ของระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิ
การจ่ายชาระด้ วยเงินต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็ นรายการหัก
จากส่ว นของเจ้ า ของ เว้ น แต่ ต ามเนื้ อหาแล้ วการจ่ า ยนั้ น สูงกว่ า มู ลค่ า ที่ แท้ จ ริ งของ
ตราสารทุนซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ ือคืน ส่วนเกินดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การปรับ ปรุ ง เงื่ อนไขและข้อ ก าหนดของตราสารทุ น ที่ ออกให้ รวมถึ ง การยกเลิ ก และ
การชาระ
26

27

28

กิจการอาจต้ องปรับปรุงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ ออกให้ ตัวอย่างเช่น กิจการ
อาจต้ องลดราคาใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ ให้ พนักงาน (กล่ าวคือ คานวณราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ นใหม่ )
ซึ่ งท าให้ มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นเหล่ า นั้ น สู ง ขึ้ น ข้ อ ก าหนดตามย่ อ หน้ า ที่ 27 ถึ ง 29
สาหรับผลกระทบของการปรับปรุงให้ แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ พนักงาน
อย่างไรก็ตาม ข้ อกาหนดต้ องใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ กับบุคคลอื่ นที่ ไม่ใช่พนักงาน
ด้ วย โดยวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ ในกรณีหลังนั้นการอ้ างอิง
ตามย่อหน้ าที่ 27 ถึง 29 ณ วันที่ ให้ สิทธิต้องอ้ างอิงถึงวันที่ กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สัญญาส่งมอบ
บริการให้ แทน
กิจการต้ องรับรู้บริการที่ ได้ รับด้ วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ ให้ สิทธิ หากตราสารทุนนั้น
ไม่ได้ รับ สิทธิ เนื่ องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่ อนไข
ทางตลาด) ที่ กาหนด ณ วันที่ ให้ สิทธิเป็ นอย่างน้ อย กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดนี้โดยไม่
ต้ องพิจารณาการปรับปรุงเงื่ อนไขหรือ ข้ อกาหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ ออกให้ หรือการยกเลิก
หรือการชาระตราสารทุนที่ ออกให้ นอกจากนี้ กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบของรายการปรับปรุงที่
เพิ่ มมูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือรายการที่ เป็ นประโยชน์ให้ กับ
พนักงาน แนวทางปฏิบัติตามข้ อกาหนดนี้แสดงอยู่ในภาคผนวก ข
หากกิจการยกเลิกหรื อชาระตราสารทุน ที่ ออกให้ ระหว่ างช่ วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ยกเว้ น
ยกเลิกการให้ โดยริบสิทธิเมื่ อไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ)
28.1 กิจการต้ องบั นทึกการยกเลิก หรือการชาระเสมือนเป็ นการเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
และต้ อ งรั บ รู้ บ ริ ก ารที่ ได้ รั บ ทัน ทีแ ทนที่ จะต้ อ งรั บ รู้ ต ลอดระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิท ธิ
ที่ เหลืออยู่
28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้ พนักงานเพื่ อการยกเลิกหรือชาระการให้ สิทธิ ต้ องรับรู้ในลักษณะ
เดียวกับการซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ น
รายการจ่ายนั้นเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ ทวัี่ ดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ ือคืน
รายการที่ จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีทขี่ ้ อตกลงการจ่ายโดย
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29

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ได้ รวมส่วนของหนี้สินไว้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใน
วันที่ มีการยกเลิกหรือวันที่ มีการชาระ การจ่ายใดๆ ที่ มีเพื่ อการชาระหนี้สินต้ องบันทึก
เหมือนการยกเลิกหนี้สนิ ดังกล่าว
28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้ พนักงาน และ ณ วันที่ ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการ
ก าหนดว่ า ตราสารทุ น ที่ ออกใหม่ น้ั น เป็ นตราสารทุ น ที่ ทดแทนตราสารทุ น ที่ ยกเลิ ก
กิจ การต้ องบั น ทึก การออกตราสารทุ น ทดแทนนั้ น ในลั กษณะเดียวกับ การปรั บ ปรุ ง
ตราสารทุนที่ ให้ เมื่ อเริ่ มแรก ตามย่อหน้ าที่ 27 และตามแนวปฏิบัติในภาคผนวก ข
มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ ให้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทน
กับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ ยกเลิก ณ วันที่ ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทันที
หักด้ วยจานวนที่ จ่ายให้ พนักงานเพื่ อยกเลิกตราสารทุนที่ รับรู้เป็ นรายการหัก จากส่วน
ของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่ 28.2 ข้ างต้ น หากกิจการไม่ได้ กาหนดว่าตราสารทุนใหม่เป็ น
ตราสารทุนทดแทนสาหรับตราสารทุนที่ ยกเลิก กิจการต้ องบันทึกตราสารทุนใหม่เป็ น
รายการออกตราสารทุนให้ ใหม่
หากกิจ การหรื อ คู่ สัญ ญาสามารถเลื อกที่ จะปฏิบั ติต ามเงื่ อนไขการได้ รั บ สิทธิที่ ไม่ ใช่ เ งื่ อนไข
การบริการหรือผลงาน กิจการต้ องปฏิบัติต่อความล้ มเหลวของกิจการหรือคู่สญ
ั ญา ในการปฏิบัติ
ตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิทไี่ ม่ใช่เงื่ อนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ให้ มีผลเสมือนการยกเลิกสิทธิ
หากกิจการซื้อคืนตราสารทุนที่ ได้ รับสิทธิแล้ ว รายการที่ จ่ายให้ พนักงานต้ องบันทึกเป็ นรายการ
หักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นรายการจ่ายนั้นเกินกว่ ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ซื้อคืน
ที่ วัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ ือคืน รายการที่ จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยเงินสด
30

31

สาหรับการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยเงินสด กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการ
ที่ได้มาและหนี้ สินที่เกิดขึ้ นด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน ตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 31 ถึง
33ง กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวันที่มีการ
ชาระจนกว่าจะชาระหนี้ สินเสร็จสิ้ น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รบั รูใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุนสาหรับงวด
ตัว อย่ า งเช่ น กิจ การอาจให้ สิท ธิที่ จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่ เพิ่ มขึ้น แก่ พนั กงานเป็ น
ส่วนหนึ่ งของชุ ดค่าตอบแทน ซึ่ งทาให้ พนักงานมี สิทธิได้ รับเงินสดในอนาคต (แทนที่ จะได้ รับ
ตราสารทุ น ) โดยอ้ างอิ งกั บราคาหุ้ นที่ เพิ่ มขึ้ นจากระดั บราคาที่ ก าหนดตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง
ที่ กาหนดไว้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ งกิจการอาจให้ สิทธิพนักงานที่ จะได้ รับเงินสดในอนาคตโดยให้ สิทธิที่
จะได้ ห้ ุน (รวมถึงหุ้นที่ จะออกเมื่ อใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น) ที่ สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็ นแบบบังคับ (เช่น
เมื่ อสิ้นสุดการจ้ าง) หรือตามที่ พนักงานเลือก ข้ อตกลงเหล่านี้เป็ นตัวอย่างของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
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32

33

เกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด สิทธิทจี่ ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่ เพิ่ มขึ้น ได้ ใช้ เป็ นตัวอย่างอธิบาย
ถึงบางข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 32 ถึง 33ง อย่างไรก็ตาม ข้ อกาหนดในย่อหน้ าเหล่านั้นใช้ กับการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสดทุกรายการ
กิจการต้ องรั บรู้ บริ การที่ ได้ รับ และหนี้ สินที่ ต้ องจ่ า ยสาหรั บบริ การนั้น เมื่ อพนั กงานให้ บริ การ
ตัวอย่ า งเช่ น สิทธิที่จะได้ รั บ ประโยชน์ จากราคาหุ้ น ที่ เพิ่ มขึ้น ที่ พนั กงานได้ รั บ สิทธิทัน ที และ
ไม่ต้องปฏิบัติงานให้ บริการในช่วงเวลาที่ กาหนดเพื่ อให้ ได้ รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐานเป็ น
อย่างอื่ น กิจการต้ องสันนิษฐานว่ ากิจการได้ รับบริ การจากพนักงานเพื่ อแลกกับสิทธิที่จะได้ รับ
ประโยชน์ จากราคาหุ้นที่ เพิ่ มขึ้นที่ ออกให้ แล้ ว ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริการที่ ได้ รับและหนี้สิน
ที่ จะต้ องจ่ายสาหรับบริการนั้นทันที หากสิทธิทจี่ ะได้ รับประโยชน์ จากราคาหุ้นที่ เพิ่ มขึ้นไม่ได้ รับ
สิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้ บริการที่ กาหนด กิจการต้ องรับรู้บริการที่
ได้ รับและหนี้สนิ ที่ จะต้ องจ่ายตามที่ พนักงานให้ บริการในช่วงเวลานั้น
หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าเมื่ อเริ่ มแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชาระหนี้สินด้ วย
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิทจี่ ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่ เพิ่ มขึ้น โดยใช้ แบบจาลองการกาหนด
ราคาสิทธิซ้ ือหุ้น พิจารณาเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของสิทธิทจี่ ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้น
ที่ เพิ่ มขึ้นและบริการที่ พนักงานให้ จนถึงขณะนั้นซึ่ งเป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 33ก ถึง
33ง กิจการอาจปรับปรุงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วย
เงินสดที่ ออกให้ แนวปฏิบัติสาหรับการปรับปรุงรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้ วยเงินสด
เป็ นชาระด้ วยตราสารทุนอยู่ในย่อหน้ าที่ ข44ก ถึง ข44ค ในภาคผนวก ข
วิธีปฏิบตั ิสาหรับเงื่อนไขการได้รบั สิทธิ และเงื่อนไขการได้รบั สิทธิท่ ีไม่ใช่เงื่อนไขการบริการ
หรือผลงาน

33ก

33ข

รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสดอาจขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขที่ ต้ องทาให้ เป็ นไปตาม
เงื่ อนไขการได้ รับสิทธิทกี่ าหนดไว้ ซึ่ งบางครั้งอาจต้ องบรรลุเงื่ อนไขผลงานด้ วย เช่น กิจการต้ องมี
การเติบโตของกาไรตามที่ กาหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการต้ องสูงขึ้นถึงระดับที่ กาหนด กิจการ
ต้ องไม่นาเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่ งอยู่นอกเหนือเงื่ อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด ณ วันที่ วัดมูลค่า แต่ต้องนา
เงื่ อนไขการได้ รับสิทธิซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่ อนไขทางตลาด มาปรับปรุงจานวนผลตอบแทนที่ รวมอยู่
ในจานวนที่ วัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่ เกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว
ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 33ก กิจการต้ องรับรู้จานวนสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับ
ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ จานวนดังกล่าวต้ องอ้ างอิงกับจานวนผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้ รับ
สิทธิทเป็
ี่ นประมาณการที่ ดีทสุี่ ด ที่ มีอยู่ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจาเป็ น) หาก
ข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจานวนผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้ รับสิทธิแ ตกต่างจากประมาณการเดิม ณ
วั น ที่ ได้ รั บ สิ ท ธิ กิ จ การต้ องปรั บ ปรุ ง ประมาณการจ านวนผลตอบแทนให้ เท่ า กั บ จ านวน
ผลตอบแทนที่ ได้ รับสิทธิในท้ายที่ สุด
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33ค

33ง

กิจการต้ องนาเงื่ อนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้ นเป้ าหมายที่ ใช้ เป็ นเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ (หรื อ
ความสามารถใช้ สิทธิ ) รวมทั้ง เงื่ อนไขการได้ รั บ สิทธิที่ไม่ ใ ช่ เ งื่ อนไขการบริ การหรื อ ผลงาน
มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด
ที่ ออกให้ และในการวัดมูลค่ายุติธรรมในภายหลังใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
ณ วันที่ จ่ายชาระ
จากการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33ค จานวนผลสะสมที่ รับรู้ในท้ ายที่ สุดสาหรับ
สินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับมาเพื่ อเป็ นการตอบแทนสาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วย
เงินสดจะเท่ากับจานวนเงินสดที่ จ่าย

รายการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีลกั ษณะของการชาระด้วยยอดสุทธิ สาหรับภาระผูกพัน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
33จ

33ฉ

33ช

33ซ

กฎหมายหรือข้ อบังคับทางภาษีอาจกาหนดให้ กิจการต้ องหักจานวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ ของ
พนักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ และนาส่งภาษีทหี่ ักไว้ ดังกล่าว ซึ่ งโดยปกติ
เป็ นเงินสด ให้ กับหน่ วยงานจั ดเก็บภาษี ในฐานะของพนักงาน เพื่ อปฏิบัติตามภาระผูกพั น นี้
เงื่ อนไขของข้ อตกลงในการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์อาจยินยอมหรือกาหนดให้ กิจการหักจานวน
ตราสารทุน เท่ากับจานวนเงินที่ พนักงานมีภาระผูกพั นต้ องจ่ายภาษีเงินได้ โดยหักจากจานวน
ตราสารทุนทั้งหมดที่ จะต้ องออกให้ กับพนักงานเมื่ อมีการใช้ สิทธิ (หรือเมื่ อได้ รับสิทธิ) จากการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กล่าวคือข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์มี “ลักษณะของการชาระ
ด้ วยยอดสุทธิ”
โดยเป็ นข้ อยกเว้ นสาหรับข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 34 กิจการต้ องจัดประเภทรายการที่ ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 33จ เป็ นรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุนทั้งหมด หากการจัด
ประเภทดังกล่าวไม่มลี ักษณะของการชาระด้ วยยอดสุทธิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 29 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับการหัก
จานวนหุ้ นเพื่ อจ่ ายภาษีเงินได้ ของพนักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ให้ กับ
หน่ วยงานจั ดเก็บ ภาษี ดังนั้ น รายการจ่ า ยจะต้ องบั น ทึก เป็ นรายการหั กจากส่วนของเจ้ า ของ
สาหรั บ หุ้ น ที่ ถู ก หั ก ไว้ ยกเว้ น รายการจ่ า ยนั้ น เกิน กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของตราสารทุ น ที่ หั ก ไว้
ณ วันที่ ชาระด้ วยยอดสุทธิ
ข้ อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 33ฉ ไม่ใช้ ปฏิบัติกบั
33ซ.1 ข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ที่ มีลักษณะของการชาระด้ วยยอดสุทธิ ซึ่งไม่มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือข้ อบังคับทางภาษีให้ กิจการหัก จานวนภาระผูกพันภาษี
เงินได้ ของพนักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
33ซ.2 ตราสารทุนที่ กิจการหักเกินจานวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ ทพนั
ี่ กงานต้ องจ่ายสาหรับ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (กล่าวคือกิจการหักมูลค่าของหุ้นไว้ เกินจานวนเงินของ
ภาระผูกพันภาษีเงินได้ ทพี่ นักงานต้ องจ่าย) กิจการต้ องรับรู้ห้ ุนที่ หักไว้ เกินดังกล่าวเป็ น
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การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด เมื่ อกิจการจ่ายจานวนดังกล่าวนี้ด้วย
เงินสด (หรือสินทรัพย์อนื่ ) ให้ พนักงาน

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีมีทางเลือกชาระด้วยเงินสด
34

สาหรับการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีมีเงื่อนไขของข้อตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือคู่สญ
ั ญา
สามารถเลือกชาระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อ่ ื น) หรือด้วยการออกตราสารทุน
กิจการต้องรับรู ร้ ายการหรื อองค์ประกอบของรายการนั้นเป็ นการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ที่ชาระด้วยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดขึ้ นซึ่ งจะชาระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ ื น หรือ
รับรูเ้ ป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยตราสารทุน หากหนี้ สินดังกล่าวไม่เกิดขึ้ น
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเงื่อนไขของข้อตกลงที่ให้คู่สญ
ั ญาเลือกวิธีการชาระ
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3

หากกิจการให้ สทิ ธิแก่คู่สัญญาที่ จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์จะชาระด้ วยเงินสด 3 หรือ
ด้ วยการออกตราสารทุน ให้ ถือว่ากิจการให้ เครื่ องมือทางการเงินแบบผสมที่ มีองค์ประกอบที่ เป็ น
หนี้สิน (กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่ จะเรียกร้ องให้ ชาระด้ วยเงินสด) และองค์ประกอบที่ เป็ น
ส่วนของเจ้ าของ (กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่ จะเรียกร้ องให้ ชาระด้ วยการออกตราสารทุนไม่ใช่
ด้ วยเงินสด) สาหรั บรายการกับคู่สัญญาอื่ นที่ ไม่ใช่ พนักงาน ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อ
บริการที่ ได้ รับสามารถวัดได้ โดยตรง กิจการต้ องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของของ
เครื่ องมือทางการเงินแบบผสมด้ วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับกับ
มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่ เป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ ได้ รับสินค้ าหรือบริการ
สาหรั บรายการอื่ นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่ วัดมูลค่า โดยคานึงถึงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ เกี่ ยวกับสิทธิ
ที่ จะได้ รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ ให้
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 36 กิจการต้ องเริ่ มวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่ เป็ นหนี้สิน
ก่อนแล้ วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยคานึงถึงการที่ คู่สัญญา
ต้ อ งสละสิ ทธิ์ ที่ จะรั บ เงิ น สดเพื่ อไปรั บ ตราสารทุ น มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น
แบบผสมเป็ นผลรวมของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมขององค์ ป ระกอบทั้ง สองประเภท อย่ า งไรก็ต าม
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ซึ่งคู่สัญญามีทางเลือกที่ จะให้ ชาระมักถูกจัดโครงสร้ างมาแล้ ว มูลค่า
ยุติธรรมของทางเลือกที่ จะชาระทางหนึ่ งจึงเหมือนกับของทางเลือกอื่ น ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาอาจ
เลือกทางเลือกที่ จะรับสิทธิซ้ ือหุ้นหรือสิทธิทจะได้
ี่
รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่ เพิ่ มขึ้นเป็ นเงินสด
ในกรณีดังกล่ าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นศูนย์ ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสมจึ งเท่ากับ มูลค่ ายุ ติธรรมขององค์ป ระกอบที่ เป็ น
หนี้สนิ ในทางตรงกันข้ าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางเลือกที่ จะชาระแตกต่างกัน

ในย่อหน้ าที่ 35 ถึง 43 รายการที่ อ้างอิงถึงเงินสดให้ รวมถึงสินทรัพย์อนื่ ของกิจการด้ วย
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38

39

40

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของย่อมมากกว่ าศูนย์ ซึ่ งเป็ นกรณีที่มูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมขององค์ป ระกอบที่ เป็ น
หนี้สนิ
กิจการต้ องบันทึกสินค้ าหรื อบริการที่ ได้ รับ หรือได้ มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ
เครื่ องมือทางการเงินแบบผสม สาหรั บองค์ประกอบที่ เป็ นหนี้สิน กิจการต้ องรั บรู้สินค้ าหรื อ
บริการที่ ได้ รับและหนี้สินที่ จะชาระสินค้ าหรือบริการ เมื่ อคู่สัญญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้
โดยปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระเป็ นเงินสด (ย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33)
สาหรับองค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับและ
ส่วนของเจ้ าของที่ เพิ่ มขึ้นเมื่ อคู่สญ
ั ญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ โดยปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ 10 ถึง 29)
ณ วันที่ ชาระ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สินให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพื่ อ
ชาระแทนการจ่ายเงินสด หนี้สินจะโอนตรงไปเป็ นส่วนของเจ้ าของในฐานะที่ เป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับ
ตราสารทุนที่ ออกให้
หากกิจการจ่ายเงินสดเพื่ อชาระแทนการออกตราสารทุน ให้ ถือว่าการจ่ายนั้นเป็ นการชาระหนี้สิน
ทั้งจานวน สาหรับองค์ประกอบที่ เป็ นทุนที่ เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุน ต่อไปเมื่ อ
คู่สัญญาเลือกที่ จะรั บเงินสดเพื่ อการชาระทาให้ คู่สัญญาหมดสิทธิที่จะได้ รับตราสารทุน อย่างไร
ก็ตาม ข้ อก าหนดนี้ ไม่ ได้ ท าให้ กิ จการหมดโอกาสที่ จะรั บรู้ รายการที่ โอนภายในส่ วนของเจ้ าของ
เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่ เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภท
หนึ่ ง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเงื่อนไขของข้อตกลงที่ให้กิจการเลือกวิธีการชาระ

41

42
43

สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทมีี่ เงื่ อนไขของข้ อตกลงให้ กิจการเลือกว่าจะชาระด้ วยเงินสด
หรื อด้ วยการออกตราสารทุ น กิจการต้ องพิ จารณาว่ า กิจการมีภาระผู กพั นในปั จจุ บั นที่ จะต้ อง
ชาระเงินสดหรือไม่ และบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกัน กิจการมีภาระผูกพัน
ในปั จจุ บันที่ จะต้ องชาระเงินสด หากทางเลือกที่ จะชาระด้ วยตราสารทุนไม่มี เนื้อหาเชิงพาณิชย์
(เช่ น เพราะมีข้อห้ ามทางกฎหมายไม่ให้ กิจการออกหุ้ น) หรื อกิจการมีแนวปฏิบัติ ในอดีตหรื อ
มีนโยบายชัดเจนที่ จะชาระด้ วยเงินสด หรือปกติจะชาระด้ วยเงิน สดเมื่ อใดก็ตามที่ คู่สัญญาขอให้
ชาระด้ วยเงินสด
หากกิจการมีภาระผูกพั นในปั จจุ บัน ที่ จะต้ องชาระด้ วยเงิน สด กิจการต้ องบันทึกรายการตาม
ข้ อกาหนดสาหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กิจการต้ องบันทึกรายการค้ าตามข้ อกาหนดสาหรับรายการจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 10 ถึง 29 เมื่ อการชาระมีลักษณะดังนี้
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43.1

43.2

43.3

หากกิ จ การเลื อ กช าระด้ วยเงิ น สด เงิ น สดที่ จ่ า ยต้ องบั น ทึ ก เสมื อ นการซื้ อคื น
ส่ว นของเจ้ า ของ กล่ า วคื อ เป็ นรายการหั ก จากส่ ว นของเจ้ า ของ ยกเว้ น ที่ จะกล่ า ว
ในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
หากกิจการเลือ กชาระด้ วยการออกตราสารทุ น กิจการไม่ต้องบั นทึกรายการอื่ นอีก
(เว้ นแต่ ก ารโอนองค์ ป ระกอบของส่ ว นของเจ้ าของประเภทหนึ่ งไปเป็ นส่ ว นของ
เจ้ าของอีกประเภท (ถ้ ามี)) ยกเว้ นที่ จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
หากกิจการเลือกทางเลือกที่ ชาระด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่ สูงกว่า ณ วันที่ ชาระ กิจการต้ อง
รั บรู้ค่า ใช้ จ่า ยเพิ่ มสาหรั บ มูลค่าส่วนเกิน เช่ น ผลต่ างระหว่ างเงินสดที่ จ่ ายกับมูลค่ า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ จะต้ องออกให้ หากเลือ กทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่าง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่ ออกให้ กับ จ านวนเงิ น สดที่ จะต้ อ งจ่ า ยหากเลื อ ก
ทางเลือกเดิม แล้ วแต่ทางเลือกที่ กจิ การจะเลือก

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ
43ก

43ข

43ค

สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
งบการเงิ น ของกิจ การ กิจ การที่ ได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของสิน ค้ า หรื อบริ ก าร
ที่ ได้ รั บ ด้ ว ยรายการที่ จ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ที่ ช าระด้ วยตราสารทุ น หรื อช าระด้ ว ยเงิ น สด
โดยต้ องประเมินว่า
43ก.1 ลักษณะของผลตอบแทนที่ ออกให้ และ
43ก.2 สิทธิและภาระผูกพันของกิจการ
จานวนที่ รับรู้โดยกิจการที่ ได้ รับสินค้ าหรือบริการอาจแตกต่างจากจานวนที่ รับรู้ ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทหรือกิจการอื่ นในกลุ่มกิจการที่ จ่ายชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการที่ ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ องวัดมูลค่า สินค้ าหรื อบริ การที่ ได้ รับ เป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน เมื่ อ
43ข.1 ผลตอบแทนที่ ออกให้ เป็ นตราสารทุนของกิจการ หรือ
43ข.2 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่ ต้องจ่ายชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องวัดมูลค่าในภายหลัง ใหม่สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน
ส าหรั บ การเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการได้ รั บ สิท ธิ ที่ ไม่ ใ ช่ เ งื่ อนไขทางตลาด ตามที่ ก าหนดใน
ย่อ หน้ า ที่ 19 ถึ ง 21 เท่านั้ น ในสถานการณ์ อื่ นทั้งหมดกิจการที่ ได้ รั บสิน ค้ า หรื อบริ การต้ อง
วัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับมาเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด
กิจการที่ ชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เมื่ อกิจการอื่ นในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ อง
รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน ก็ต่อเมื่ อจ่ายชาระ
ด้ ว ยตราสารทุ น ของกิ จ การเอง มิ ฉ ะนั้ น รายการดั ง กล่ า วต้ อ งรั บ รู้ เป็ นการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น
เป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด
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รายการของกลุ่มกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงการจ่ายชาระคืนซึ่ งกาหนดให้ กลุ่มกิจการหนึ่ งจ่าย
ช าระอี ก กลุ่ ม กิ จ การหนึ่ งส าหรั บ หนี้ สิ น ของการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ใ ห้ แก่ คู่ สั ญ ญา
ที่ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องบันทึกรายการ
จ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 43ข โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ข้ อ ตกลงการจ่ า ย
ชาระคืนภายในกลุ่มกิจการ

การเปิ ดเผยข้อมูล
44
45

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและขอบเขตของข้อตกลง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเกิดขึ้ นในระหว่างงวด
เพื่ อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
45.1 คาอธิบ ายข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์แ ต่ละประเภทที่ เกิดขึ้ นในช่ วงเวลา
ต่างๆ ระหว่ างงวด รวมถึงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของข้ อตกลงแต่ละข้ อ อาทิ
ข้ อ ก าหนดของการได้ รั บ สิ ท ธิ งวดเวลานานที่ สุ ด ของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ ออกให้ และ
วิ ธีก ารช าระ (เช่ น เป็ นเงิ น สดหรื อ ตราสารทุ น ) กิจ การที่ มี ป ระเภทของข้ อ ตกลง
การจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ที่ เหมื อ นกั น ในเนื้ อหาสาระอาจรวมข้ อ มู ล เหล่ า นี้
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามข้ อตกลงไม่ จาเป็ นในการทาให้ เป็ นไปตามหลักการ
ในย่อหน้ าที่ 44
45.2 จ านวนและราคาใช้ สิ ท ธิ ถั ว เฉลี่ ยถ่ ว งน้ า หนั ก ของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นส าหรั บ กลุ่ ม สิ ท ธิ
ซื้อหุ้นต่างๆ คือ
45.2.1
ยอดคงเหลือยกมาต้ นงวด
45.2.2
กลุ่มที่ ออกให้ ระหว่างงวด
45.2.3
กลุ่มที่ ริบคืนมาระหว่างงวด
45.2.4
กลุ่มที่ ใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
45.2.5
กลุ่มที่ ส้ นิ สุดระยะเวลาใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
45.2.6
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ
45.2.7
กลุ่มที่ ยังสามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ ปลายงวด
45.3 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ใช้ สทิ ธิแล้ วระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ ยถ่ว งนา้ หนัก ณ
วันใช้ สิทธิ หากสิทธิซ้ ือหุ้ นถูกใช้ สิทธิแล้ วตามหลั กเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจ
เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักระหว่างงวดแทน
45.4 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ คงเหลือปลายงวด ให้ เปิ ดเผยช่วงของราคาใช้ สิทธิและระยะเวลา
คงเหลื อตามสัญญาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้าหนัก หากช่ วงของราคาใช้ สิทธิกว้ า ง สิทธิซ้ ือหุ้ น
ที่ คงเหลือต้ องแบ่งเป็ นช่ วงราคาที่ ให้ ข้อมูลที่ มีประโยชน์ต่อการประมาณจานวนและ
จังหวะเวลาของหุ้นที่ อาจออกเพิ่ มเติมและเงินสดที่ อาจได้ รับจากการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นนั้น
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46
47

48

กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจวิ ธี การกาหนดมู ลค่ ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการที่ได้รบั หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างงวด
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับตราสารทุนของ
กิจการโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ เพื่ อให้ ผลเป็ นไปตาม
หลักการในย่อหน้ าที่ 46 อย่างน้ อยที่ สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
47.1 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ ระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก
ของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.1.1
แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นและข้ อมูลที่ นามาคานวณในแบบจาลอง
รวมถึง ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก ราคาใช้ สิทธิความผันผวนของหุ้ น
ที่ คาดหวั ง อายุ ข องสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น เงิ น ปั น ผลที่ คาดหวั ง อั ต ราดอกเบี้ ย
ปลอดความเสี่ ยง และข้ อมูลอื่ นที่ นามาคานวณในแบบจาลอง รวมถึง วิธีที่
ใช้ และข้ อสมมติทกี่ าหนดขึ้นเพื่ อรวมผลกระทบของการคาดการณ์การใช้
สิทธิก่อนครบกาหนด
47.1.2
วิธีกาหนดความผันผวนของหุ้นที่ คาดหวัง รวมถึงคาอธิบายว่าความผันผวน
ของหุ้นที่ คาดหวังได้ องิ กับความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ
47.1.3
การนาลักษณะอื่ นของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หรือไม่ และวิธนี าลักษณะอื่ นมารวมคานวณ เช่น เงื่ อนไขทางตลาด
47.2 สาหรั บตราสารทุนอื่ นที่ ให้ สิทธิระหว่างงวด (กล่าวคือ ตราสารทุนอื่ นที่ มิใช่สิทธิซ้ ือหุ้น)
จานวนและมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของตราสารทุนเหล่านั้น ณ วันที่ วัดมูลค่า
และข้ อมูลเกี่ ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.2.1
หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่ สามารถ
สังเกตได้ ต้ องเปิ ดเผยวิธที ใี่ ช้ กาหนดมูลค่ายุติธรรม
47.2.2
การนาเงินปั นผลที่ คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และ
วิธนี าเงินปันผลที่ คาดหวังมารวมคานวณ และ
47.2.3
การน าลั ก ษณะอื่ นของตราสารทุ น ที่ ออกให้ ม ารวมในการวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมหรือไม่ และวิธนี าลักษณะอื่ นมารวมคานวณ
47.3 สาหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทมี่ ีการปรับปรุงระหว่างงวด
47.3.1
คาอธิบายรายการที่ ปรับปรุง
47.3.2
มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ ออกให้ (ซึ่ งเป็ นผลของรายการที่ ปรับปรุง) และ
47.3.3
ข้ อมูลเกี่ ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ ออกให้ ทสี่ อดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 47.1 และ 47.2 ข้ างต้ นเมื่ อมีรายการดังกล่าว
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับระหว่างงวดได้ โดยทางตรง กิจการต้ อง
เปิ ดเผยวิ ธีก าหนดมูลค่า ยุติธรรม เช่ น มู ลค่ ายุ ติธรรมกาหนดด้ วยราคาตลาดของสิน ค้ า หรื อ
บริการหรือไม่
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49
50
51

52

หากกิจ การปฏิบัติต่างจากข้ อ สัน นิ ษฐานในย่ อหน้ าที่ 13 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและ
อธิบายว่าเหตุใดจึงปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน
กิ จการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อให้ ผู ้ใช้ งบการเงิ นเข้ าใจผลกระทบของการจ่ ายโดยใช้ หุ้ น
เป็ นเกณฑ์ต่อกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดและฐานะการเงินของกิจการ
เพื่ อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 50 อย่างน้ อยที่ สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
51.1 จานวนค่าใช้ จ่ายรวมที่ รับรู้ในงวดที่ เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่ งสินค้ าหรือ
บริ การที่ ได้ รับไม่เข้ าเงื่ อนไขที่ จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ และต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
รวมถึงการเปิ ดเผยแยกว่ าส่วนของค่า ใช้ จ่ายรวมที่ เกิดจากรายการต่างๆ ที่ บันทึกเป็ น
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน
51.2 สาหรับหนี้สนิ ที่ เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
51.2.1
มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด และ
51.2.2
มูลค่าที่ แท้จริงรวม ณ สิ้นงวดของหนี้สนิ ที่ คู่สญ
ั ญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือ
สินทรัพย์อื่นที่ ได้ รับสิทธิ ภายในสิ้น งวด (เช่ น สิทธิที่จะได้ รับประโยชน์
จากราคาหุ้นที่ เพิ่ มขึ้นที่ ได้ รับสิทธิแล้ ว)
หากข้ อมูลที่ กาหนดให้ เปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ทาให้ เป็ นไปตาม
หลักการในย่อหน้ าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมตามที่ จาเป็ นที่ จะทาให้
สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้ จัดประเภทรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์เป็ นการชาระด้ วยตราสารทุน ตามย่ อหน้ าที่ 33ฉ กิจการต้ องเปิ ดเผยการประมาณการ
จ านวนเงิน ที่ คาดว่ า จะโอนไปยังหน่ วยงานจั ด เก็บ ภาษี เพื่ อช าระภาระผู กพั น ภาษี เงิน ได้ ของ
พนักงาน เมื่ อมีความจาเป็ นที่ ต้ องแจ้ งผู้ใช้ งบการเงิน เกี่ ยวกับ ผลกระทบต่อ กระแสเงินสดใน
อนาคตที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
53
54

55

56

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ สนั บสนุ น แต่ไม่ กาหนดให้ กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับการให้ ตราสารทุนอื่ น หากกิจการเปิ ดเผยเป็ นการสาธารณะถึง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นที่ กาหนด ณ วันที่ วัดมูลค่า
สาหรั บรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ องปรั บข้ อ มูล เปรี ยบเทียบย้ อนหลัง และปรั บปรุงกาไรสะสมต้ นงวดของงวดแรกสุด
ที่ นามาแสดงด้ วย (ถ้ าปฏิบัติได้ )
สาหรับรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ (เช่น ตราสารทุนที่ ออกให้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่
กาหนดตามย่อหน้ าที่ 44 และ 45
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57

58
59

59ก

59ข

ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แ ล้ ว หากกิจการปรั บปรุ ง
ข้ อกาหนดหรื อเงื่ อนไขของการออกตราสารทุนให้ ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ได้ ถือปฏิบัติ กิจการยังต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 29 เพื่ อบันทึกรายการปรับปรุงเหล่านั้น
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนั บสนุ นแต่ ไม่ ได้ กาหนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ย้ อนหลังกับหนี้สินรายการอื่ นที่ เกิดจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ เช่น หนี้สนิ ที่ ชาระระหว่างงวดที่ มีการนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ
กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 30 ถึง 31 33 ถึง 33ซ และ ข44ก ถึง ข44ค
ตามที่ กาหนดดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงวดก่อน
59ก.1 การปรับปรุงในย่อหน้ าที่ ข44ก ถึง ข44ค ให้ ปฏิบัติเฉพาะกับการปรับปรุงเงื่ อนไขที่
เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ ทกี่ จิ การปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก
59ก.2 การปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 30 ถึง 31 และ 33 ถึง 33ง ให้ ปฏิบัติกับรายการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ทยี่ ังไม่ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ ทกี่ จิ การปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก
และให้ ปฏิบั ติกับรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่งวันที่ กิจการออกให้ เป็ นวันที่ ใน
หรือหลังวันที่ กิจการปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก สาหรับรายการจ่ายโดยใช้
หุ้ น เป็ นเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ รั บ สิทธิซึ่งกิจการออกให้ ก่อนวั น ที่ ที่ กิจการปฏิบัติตามการ
ปรั บ ปรุ งนี้ เป็ นครั้ งแรก กิจการต้ อ งวั ดมู ลค่ า หนี้ สิน ใหม่ ณ วั น ที่ ดังกล่ า วและรั บ รู้
ผลกระทบของการวัดมูลค่าใหม่ในยอดยกมาของกาไรสะสม (หรื อองค์ประกอบอื่ น
ของส่วนของเจ้ าของตามความเหมาะสม) ของรอบระยะเวลารายงานที่ ปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก
59ก.3 การปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 33จ ถึง 33ซ และการปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 52 ให้ ปฏิบัติกับ
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทยี่ ังไม่ได้ รับสิทธิ (หรือได้ รับสิทธิแล้ วแต่ยังไม่ได้ ใช้
สิทธิ) ณ วันที่ ทกี่ จิ การปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก และให้ ปฏิบัติกับ รายการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ซึ่งวันที่ กิจการออกให้ เป็ นวันที่ ในหรือหลังวันที่ กิจการปฏิบัติ
ตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินเป็ นส่วนของเจ้ าของ ณ วันที่ กิจการปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้ง
แรกสาหรั บ รายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (หรือส่วนประกอบของรายการ) ที่ ยัง
ไม่ได้ รับสิทธิ (หรือได้ รับสิทธิแล้ วแต่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ) ซึ่ งเคยจัดประเภทเป็ นการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสดแต่ได้ จัดประเภทใหม่เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุนตามการปรับปรุงนี้
แม้ ว่าจะมีข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 59ก กิจการอาจถือปฏิบัติตามการปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 63ง
โดยวิธีปรับย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับการ
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ ยนแปลงที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 53 ถึง 59 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ โดยจะทาได้ กต็ ่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะทาโดยปราศจากการพิจารณาข้ อมูล
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ย้ อนกลับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ ว หากกิจการเลือกวิธีปรับย้ อนหลั ง กิจการต้ องถือปฏิบัติ
กับการปรับปรุงทั้งหมดที่ เกิดจากการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าสาหรับรายการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (ที่ ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุง
2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))

วันถือปฏิบตั ิ
60

61
62
63
63ก
63ข
63ค

63ง

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 ทั้ง นี้ สนั บสนุ นให้ น าไปใช้ ก่ อนวั นถื อปฏิบั ติ หากกิ จ การ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 6 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวเมื่ อกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสาหรับรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (ที่ ปรับปรุงใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 19 30 ถึง 31 33 52 และ 63
และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 33ก ถึง 33ซ 59ก ถึง 59ข 63ง และ ข44ก ถึง ข44ค และหัวข้ อที่ เกี่ ยวข้ อง
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถื อ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ก่อ นวั น ที่ มี ผลบั ง คับ ใช้ กิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
64

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หมายถึง การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ทกิี่ จการได้ รับ หรือได้ มาซึ่ งสินค้ า
หรือบริการโดยมีหนี้สินเกิดขึ้นเพื่ อโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น
ที่ชาระด้วยเงินสด
ให้ กบั คู่สญ
ั ญาที่ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการด้ วยจานวนเงินที่ อิงกับ
ราคา (หรื อมู ลค่ า) ตราสารทุ น (รวมทั้งหุ้ นหรื อ สิ ทธิ ซื้ อหุ้น)
ของกิจการหรือกิจการอื่ นในกลุ่ม
พนักงานและบุคคลอื่น
ที่ให้บริการในลักษณะ
เดียวกัน

หมายถึง บุคคลที่ ให้ บริการกับกิจการเป็ นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
ประเภทใดประเภทหนึ่ งดั ง นี้ 1) บุ ค คลที่ เป็ นพนั ก งานตาม
วั ตถุ ประสงค์ทางกฎหมายหรื อทางภาษี 2) บุ คคลที่ ทางานกับ
กิจการภายใต้ แนวทางที่ เป็ นลักษณะเดียวกับบุคคลที่ เป็ นพนักงาน
ตามวั ตถุ ประสงค์ทางกฎหมายหรื อทางภาษี หรื อ 3) บริ การที่
ได้ รั บ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ บริ ก ารที่ พนั ก งานเป็ นผู้ ให้ บริ ก าร
ตั วอย่ า งเช่ น ค านิ ยามนี้ รวมถึ งฝ่ ายบริ หาร เช่ น พนั กงานที่ มี
อานาจบั งคั บบั ญชาและหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบในการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึงกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริหาร (non-executive director)

ตราสารทุน

หมายถึง สัญ ญาที่ เป็ นหลั กฐานของส่วนได้ เสียในสิน ทรั พย์ส่วนที่ เหลื อ
ของกิจการหลังหักหนี้สนิ ทั้งหมด4

ตราสารทุนที่ออกให้

หมายถึง สิทธิ (ทั้งที่ มีเงื่ อนไขและไม่มีเงื่ อนไข) ในตราสารทุนของกิจการ
ที่ ออกให้ บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ งภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์

4

กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ให้ นิยามของหนี้สนิ ว่าเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบันของ
กิจการที่ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การชาระภาระผูกพันเป็ นผลให้ เกิดกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ของกิจการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือสินทรัพย์อนื่ ของกิจการ)
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หมายถึง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทกี่ จิ การ
ที่ชาระด้วยตราสารทุน
1) ได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับตราสารทุน
ของกิจการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) หรือ
2) ได้ รั บสินค้ าหรื อบริ การ แต่ ไม่ มีภาระผู กพั นที่ จะจ่ ายชาระ
รายการแก่คู่ค้า
มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง จานวนเงินที่ ใช้ แลกเปลี่ ยนสินทรัพย์ ชาระหนี้สิน หรือตราสารทุน
ที่ ออกให้ สามารถแลกเปลี่ ยนระหว่ า งบุ ค คลฝ่ ายต่ า งๆ ที่ มี
การต่อรองอย่างเป็ นอิสระและมีความรอบรู้และเต็มใจ

วันที่ให้สิทธิ

หมายถึง วันที่ กิจการและบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกัน
ตามข้อตกลงเรื่องการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ เมื่ อกิจการและ
บุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ งทราบเงื่ อนไขและข้ อก าหนดต่ า งๆ ตาม
ข้ อตกลงนั้นร่ วมกัน ณ วันที่ ให้ สิทธิ กิจการให้ สิทธิกับบุคคลอีก
ฝ่ ายหนึ่ งที่ จะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของ
กิจการ โดยต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รบั สิทธิ (ถ้ ามี) ให้ สาเร็จ
หากข้ อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ ต้ องอนุมัติ (เช่น อนุ มัติ
โดยผู้ถือหุ้น) วันที่ ให้ สทิ ธิ คือ วันที่ ทขี่ ้ อตกลงได้ รับอนุมัติแล้ ว

มูลค่าที่แท้จริง

หมายถึง ผลต่างระหว่างมู ลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่ มี
เงื่ อนไขและไม่มีเงื่ อนไข) ถือหุ้ น หรื อสิทธิที่จะได้ รับหุ้ น และ
ราคา (ถ้ ามี) ที่ คู่สัญญาต้ องจ่ายเพื่ อให้ ได้ ห้ ุน ตัวอย่างเช่น สิทธิ
ซื้ อหุน้ ที่ ราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 15 บาท ขณะที่ ห้ ุนมีมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 20 บาท มูลค่าที่ แท้จริงเท่ากับ 5 บาท

เงื่อนไขทางตลาด

หมายถึง เงื่อนไขผลงานที่ ราคาใช้ สิทธิ การได้ รับสิทธิ หรือความสามารถใน
การใช้ สิทธิของตราสารทุนขึ้นอยู่ ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับราคาตลาด (หรือ
มูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุนของกิจการ
อื่ นในกลุ่มเดียวกัน) เช่น
1) เมื่ อราคาหุ้น หรื อจานวนเงินตามมู ลค่าที่แท้จริงของสิทธิ
ซื้ อหุน้ ขึ้นไปอยู่ ณ ระดับราคาหรือจานวนเงินที่ กาหนด หรือ
2) เมื่ อบรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ซึ่ งอ้ างอิงกับราคาตลาด
(หรือมูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุน
ของกิจการอื่ นในกลุ่มเดียวกัน) เมื่ อเปรี ยบเทียบกับดัชนี
ราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการอื่ น
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เงื่ อนไขทางตลาดกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องให้ บริการตลอดช่วงเวลา
ที่ กาหนด (เงื่อ นไขการบริการ) ข้ อกาหนดในการให้ บ ริ การ
เป็ นได้ ท้งั ที่ กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือที่ บอกเป็ นนัย
วันที่วดั มูลค่า

หมายถึง วั น ที่ ที่ วั ด มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่ ออกให้ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
สาหรับรายการที่ เกี่ ยวกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการให้
ลัก ษณะเดี ย วกัน วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า คื อ วัน ที่ ให้สิ ท ธิ ส าหรั บ
รายการกับบุคคลอื่ นนอกเหนื อจากพนักงาน (และบุคคลอื่ นที่
ให้ บ ริ การในลั ก ษณะเดียวกัน ) วั น ที่ วั ดมู ลค่ า คือวั น ที่ กิจการ
ได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ

เงื่อนไขผลงาน

หมายถึง เงื่อนไขการได้รบั สิทธิทกี่ าหนดให้
1) คู่สัญญาต้ องให้ บริ การตลอดช่ วงเวลาที่ กาหนด (เงื่อนไข
การบริ การ) ข้ อก าหนดในการให้ บริ การเป็ นได้ ทั้ งแบบ
ที่ เป็ นลายลักษณ์อักษรหรือแบบที่ บอกเป็ นนัย
2) ต้ องบรรลุตามเป้ าหมายผลงานที่ ตั้งไว้ ในขณะที่ คู่สัญญา
อยู่ระหว่างการให้ บริการตามที่ กาหนดในข้ อ 1)
ช่วงเวลาที่ ต้องบรรลุเป้ าหมายผลงาน
1) ต้ องไม่เกินกว่าการสิ้นสุดของช่วงเวลาการให้ บริการ
2) อาจเริ่ มก่อนช่ วงเวลาการให้ บริ การได้ โดยมีเงื่ อนไขว่ า
วันเริ่ มต้ นของเป้ าหมายผลงานต้ องไม่นานก่อนการเริ่ มต้ น
ของการให้ บริการ
เป้ าหมายผลงานมีการนิยามโดยอ้ างอิงกับ
1) การด าเนิ น งาน (หรื อ กิจ กรรม) ของกิจ การเอง หรื อ
การด าเนิ น งาน หรื อ กิ จ กรรมของกิ จ การอื่ นในกลุ่ ม
เดียวกัน (กล่าวคือเป็ นเงื่ อนไขที่ มิใช่เงื่ อนไขทางตลาด)
หรือ
2) ราคา (หรื อ มู ล ค่ า ) ของตราสารทุ น ของกิ จ การ หรื อ
ตราสารทุนของกิจการอื่ นในกลุ่มเดียวกัน (ซึ่ งรวมถึงหุ้น
และสิทธิซื้อหุน้ ) (กล่าวคือเป็ นเงื่อนไขทางตลาด)
เป้ าหมายผลงานอาจเกี่ ยวข้ อ งกับ ผลงานของกิจการโดยรวม
หรื อเพี ยงบางส่วนของกิจการ (หรือบางส่วนของกลุ่มกิจการ)
เช่น แผนก หรือพนักงานแต่ละบุคคล
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ลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้
ทดแทนสิทธิท่ ใี ช้แล้ว

หมายถึง ลักษณะที่ กิจการจะออกสิทธิซื้อหุน้ เพิ่ มเติมเมื่ อผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้น
ใช้ สิทธิตามสิทธิซ้ ือหุ้นเดิมเพื่ อให้ กิจการออกหุ้น ณ ระดับราคา
ใช้ สทิ ธิ โดยไม่ได้ รับชาระเป็ นเงินสด

สิทธิซื้อหุน้ ที่มีการออกสิทธิ หมายถึง สิทธิซื้อหุน้ ที่ ออกให้ ใหม่เมื่ อมีการใช้ สิทธิซื้อหุน้ เดิม ณ ระดับ
ราคาใช้ สทิ ธิเพื่ อให้ กจิ การออกหุ้นให้
ทดแทน
เงื่อนไขการบริการ

หมายถึง เงื่อนไขการได้รบั สิทธิทกี่ าหนดให้ คู่สัญญาต้ องให้ บริการตลอด
ช่ ว งเวลาที่ ก าหนด โดยในช่ ว งเวลานั้ น เป็ นการให้ บ ริ ก ารแก่
กิจการ หากคู่ สัญ ญาหยุ ดให้ บ ริ การในระหว่ า งช่ ว งการได้ร ับ
สิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า จะด้ ว ยเหตุ ผ ลใดก็ต าม ถื อ ว่ า คู่ สัญ ญาผิ ด เงื่ อนไข
เงื่ อนไขการบริการไม่ได้ กาหนดให้ คู่สัญญาต้ องบรรลุ เป้ าหมาย
ผลงาน

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้
เป็ นเกณฑ์

หมายถึง ข้ อตกลงระหว่ า งกิจการ (หรื อกิจการอื่ นในกลุ่ มกิจการ 5หรื อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ของกิ จ การในกลุ่ ม กิ จ การ) และบุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
(รวมถึ ง พนั ก งาน) ซึ่ งท าให้ บุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ งได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ จะได้ รับ
1) เงินสดหรือสินทรัพย์อนื่ ของกิจการเป็ นจานวนที่ อิงกับราคา
(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ )
ของกิจการหรือกลุ่มกิจการอื่ น หรือ
2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) ของกิจการหรือ
กลุ่มกิจการอื่ น
เมื่ อได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการได้รบั สิทธิแล้ ว

5

กลุ่มกิจการ ตามคานิยามในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัทใหญ่
ในลาดับสูงสุดของกิจการที่ เสนอรายงาน

26

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หมายถึง รายการที่ กจิ การ
1) ได้ รับสินค้ าหรื อบริการจากคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริ การ (รวมถึง พนั ก งาน) โดยมี ข ้อ ตกลงในการจ่ า ย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หรือ
2) ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระผู ก พั น ที่ ต้ องช าระให้ คู่ สั ญ ญาโดยมี
ข้อตกลงในการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เมื่ อกิจการอื่ น
ในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริการ
สิทธิซื้อหุน้

หมายถึง สัญญาที่ ให้ ผ้ ูถือสิทธิได้ รับหุ้นของกิจการ ณ ระดับราคาที่ กาหนด
ไว้ แน่นอนในช่วงระยะเวลาที่ กาหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่ จะต้ อง
ใช้ สทิ ธิน้ัน

ได้รบั สิทธิ

หมายถึง เป็ นผู้มีสิทธิ ภายใต้ ขอ้ ตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
สิทธิทคี่ ู่สัญญาจะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อนหรื
ื่ อตราสารทุนของ
กิจการ เมื่ อปฏิบัติตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ และอีกฝ่ ายหนึ่ ง
พึงพอใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รบั สิทธิดังกล่าว

เงื่อนไขการได้รบั สิทธิ

หมายถึง เงื่ อนไขที่ ใช้ พิจารณาว่ากิจการได้ รับบริการซึ่ งทาให้ คู่สัญญาได้
สิทธิทจี่ ะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ
หรื อ ไม่ ภายใต้ ข ้อ ตกลงของการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
เงื่ อนไขการได้ รั บ สิทธิเป็ นอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดระหว่ า งเงื่อนไข
การบริการหรือเงื่อนไขผลงาน

ระยะเวลาให้ได้รบั สิทธิ

หมายถึง ระยะเวลาระหว่ า งที่ ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามเงื่ อนไขการได้ร ับ สิ ท ธิ
ภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ให้ สาเร็จ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
ข1

ย่ อ หน้ า ที่ ข2 ถึ ง ข41 ของภาคผนวกนี้ อธิบ ายการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของหุ้ น และสิทธิซ้ ื อหุ้ น
ที่ ออกให้ โดยนาเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ที่ เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้น
แก่ พ นั ก งานมาพิ จ ารณา อย่ า งไรก็ต าม ลั ก ษณะไม่ ไ ด้ จ ากั ด อยู่ เ ฉพาะที่ เสนอในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้เนื่ องจากประเด็นการวัดมูลค่าที่ อธิบายต่อไปเน้ นเกี่ ยวกับ
หุ้ นและสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ ออกให้ กั บ พนั กงาน โดยสมมติ ว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหุ้ นหรื อ
สิทธิซ้ ือหุ้นวัด ณ วันที่ ให้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม ประเด็นการวัดมูลค่าที่ จะอธิบายต่อไป (เช่น ความ
ผันผวนของหุ้นที่ คาดหวัง) ได้ นามาใช้ พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่ ออกให้ บุคคลอื่ นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่ กิจการได้ รับสินค้ าหรื อคู่สัญญาส่งมอบ
บริการ
หุน้

ข2

ข3

สาหรั บหุ้ นที่ ออกให้ พนั กงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้ น ต้ องวัดมู ลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้ นของ
กิจ การ (หรื อ ราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้ นของบริ ษัทไม่ ได้ จาหน่ ายแก่ สาธารณชน) และ
ปรับปรุงโดยคานึงถึงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของหุ้นที่ ออกให้ (ยกเว้ นเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ
ซึ่ งไม่นามารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21)
ตัวอย่ า งเช่ น หากพนั ก งานไม่ ได้ รั บสิทธิที่จะได้ รั บ เงิ นปั นผลระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิทธิ
ปั จ จั ยนี้ ต้ องน ามาพิ จ ารณาเมื่ อประมาณมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของหุ้ น ที่ ออกให้ ในท านองเดี ยวกัน
หากหุ้ นมีข้อจากัดในการโอนหลังจากวันที่ ได้ รั บสิทธิ ปั จจัยนี้ ต้ องนามาพิ จารณาเฉพาะกรณี ที่
ข้ อจากัดหลั งได้ รั บสิทธิกระทบต่ อราคาที่ ผู้ ร่ วมตลาดที่ มีความรอบรู้ และเต็มใจจะจ่ ายซื้ อหุ้ น
ตัวอย่างเช่น หากหุ้นนั้นซื้อขายอยู่ในตลาดซื้อขายคล่อง ข้ อจากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิอาจ
มีผลเพียงเล็กน้ อยต่อราคาหุ้นที่ ผู้ ร่วมตลาดในตลาดที่ มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายซื้อหุ้นนั้น
ข้ อจากัดการโอนหุ้นหรือข้ อจากัดอื่ นที่ เกิดระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิไม่ต้องนามาพิจารณา
เมื่ อประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ให้ สิทธิของหุ้นที่ ออกให้ เพราะข้ อจากัดเหล่านั้นมีทมาจาก
ี่
เงื่ อนไขการได้ รับสิทธิทมี่ ีอยู่ ซึ่ งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
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สิทธิซื้อหุน้
ข4

ข5

ข6

ข7

ข8

ในหลายกรณี สิทธิซ้ ือหุ้นที่ ให้ แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ ข้ ึนอยู่กับ
เงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่า งๆ ที่ ไม่ได้ ใช้ กับ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่ มีการซื้ อขาย หากไม่ มีสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่ มี
การซื้อขายที่ มีเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ เหมือนกับสิทธิซ้ ือหุ้นของกิจการ ให้ คานวณมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ โดยประมาณการจากแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ผู้ ร่ ว มตลาดที่ มี ค วามรอบรู้ และเต็ม ใจจะพิ จ ารณาใน
การเลือกแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นมาใช้ เช่น สิทธิซ้ ือหุ้นพนักงานจานวนมากมี
ระยะเวลาใช้ สิท ธิน านและมัก สามารถใช้ สิทธิได้ ร ะหว่ า งวั น ที่ ให้ สิทธิกับ วั น สิ้น สุดระยะเวลา
การใช้ สิ ท ธิข องสิท ธิซ้ ื อหุ้ น นั้ น และมั ก มี ก ารใช้ สิท ธิต้ั ง แต่ ช่ ว งแรก ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ต้ อ งน ามา
พิจารณาเมื่ อประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ ให้ สิทธิ สาหรับหลายกิจการ ปัจจัย
เหล่านี้ทาให้ กิจการไม่สามารถใช้ สูตรของ Black Scholes และ Merton เนื่ องจากสูตรดังกล่ าว
ไม่ให้ นาความน่าจะเป็ นที่ จะใช้ สิทธิก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้น มาพิจารณา
และแบบจาลองนี้อาจไม่สะท้ อนถึงผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วกว่ ากาหนดได้ อย่างเพียงพอ
แบบจาลองนี้ยังไม่อนุ ญาตสาหรับความน่ าจะเป็ นที่ ความผันผวนของหุ้นที่ คาดหวัง และข้ อมูล
นาเข้ าในแบบจาลองอื่ นอาจแตกต่างกันตามระยะเวลาการให้ ใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้น อย่างไรก็ตาม
สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีอายุ ตามสัญญาค่อนข้ างสั้น หรือต้ องมีการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาไม่นาน
หลังจากวันที่ ได้ รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องนาปั จจัยข้ างต้ นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ
Black Scholes และ Merton อาจให้ มูลค่าที่ มีสาระสาคัญเท่ากับแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่ มีความยืดหยุ่นกว่า
อย่างน้ อยที่ สดุ แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ต้ องนาปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา
ข6.1 ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้น
ข6.2 อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่ อ้างอิง
ข6.4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่ คาดหวัง
ข6.5 เงินปันผลที่ คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ
ข6.6 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยงสาหรับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
กิจการต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จัยอื่ นที่ ผู้ ร่วมตลาดที่ มีความรอบรู้และเต็มใจลงทุ นจะใช้ พิ จารณาใน
การกาหนดราคาหุ้น (ยกเว้ นเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิ
ที่ ใช้ แล้ วซึ่ งไม่ให้ นามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่ ระบุไว้
(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สิทธิ หรือระหว่ างช่วงเวลาที่ หน่วยงานกากับหลักทรัพย์กาหนด)
ปัจจัยนี้ต้องนามาพิจารณาในกรณีที่ แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ที่ นามาใช้ อาจสมมติว่า
สิทธิซ้ ือหุ้นจะใช้ สิทธิเมื่ อใดก็ได้ ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้
แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่ วัดมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ใช้ สิทธิได้ เมื่ อสิ้นสุดอายุเท่านั้น
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ข9

ข10

การไม่สามารถใช้ สทิ ธิระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่ นในระหว่างอายุของสิทธิซ้ ือ
หุ้น) ไม่ต้องนามาปรั บปรุง เนื่ องจากแบบจาลองได้ สมมติว่า สิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ปั จ จั ย อี ก ประการหนึ่ งที่ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ที่ ให้ กั บ พนั ก งานมั ก มี ใ ห้ คื อ ความน่ า จะเป็ นที่ จะใช้
สิทธิซ้ ือหุ้น เร็ว ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถโอนเปลี่ ยนมือได้ อย่างอิสระ หรื อพนักงาน
ต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ ได้ รับสิทธิแล้ วทั้งหมดเมื่ อหมดสภาพการจ้ าง ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็ว
ที่ คาดไว้ ต้องนามาพิจารณาตามที่ กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21
ปั จจัยต่างๆ ซึ่ งผู้ร่วมตลาดที่ มีความรอบรู้และความเต็มใจจะไม่นามาพิจารณาในการกาหนด
ราคาของสิทธิซ้ ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่ น) ต้ องไม่นาไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่ น) ที่ ออกให้ ตัวอย่างเช่น สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ พนักงาน
ปัจจัยที่ กระทบต่อมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ ยวข้ องกับ
การประมาณราคาที่ ผ้ ูร่วมตลาดที่ มีความรอบรู้และความเต็มใจจะกาหนดขึ้น
ข้อมูลที่ใช้ในแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซื้อหุน้

ข11

ข12

ข13

ข14

ในการประมาณค่ า ความผั น ผวนและเงิ น ปั น ผลที่ คาดหวั ง ของหุ้ น อ้ า งอิง วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
เพื่ อประมาณความคาดหวั งของราคาของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่ เจรจาต่ อรองหรื อซื้ อขายแลกเปลี่ ยน
ในตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นของ
พนักงานเร็ว วัตถุประสงค์คือ เพื่ อประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่ สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้ สิทธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอ้ างอิงจากข้ อมูล
ที่ มี ณ วันให้ สทิ ธิ
ค่ า ความผั น ผวนของหุ้ น เงิ น ปั น ผลและพฤติ ก รรมการใช้ สิท ธิ มั ก มี ช่ ว งของความคาดหวั ง
ในอนาคตที่ สมเหตุ ส มผล ดั ง นั้ น ต้ อ งค านวณค่ า คาดหวั ง โดยถ่ ว งน้า หนั ก แต่ ล ะค่ า ด้ ว ย
ความน่าจะเป็ นที่ แต่ละค่าจะเกิดขึ้น
ความคาดหวั ง ในอนาคตมั ก มี พ้ ื นฐานจากประสบการณ์ แ ละต้ องปรั บ ปรุ ง หาก คาดหวั ง
ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า อนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ ระบุได้ อาจชี้ว่า
ประสบการณ์ ในอดีตที่ ไม่ ได้ ป รั บ ปรุงเป็ นตัวพยากรณ์ ที่ไม่ ดีสาหรั บ ประสบการณ์ ในอนาคต
ตัวอย่างเช่ น หากกิจการที่ มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจน จาหน่ าย
สายงานทางธุรกิจที่ เสี่ ยงน้ อยกว่ า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ ข้อมูลที่ ดีที่สุดในการกาหนด
ความคาดหวังที่ สมเหตุสมผลในอนาคต
ในสถานการณ์อื่นๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่ น กิจการที่ เพิ่ งเข้ ามาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) อยู่น้อย ซึ่ งจะอภิปราย
ถึ ง กิจ การที่ ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ในภายหลัง
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ข15

สรุป กิจการต้ องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้ สิทธิ และเงินปันผลอย่างง่ายโดย
มีพ้ ืนฐานเพียงจากข้ อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเรื่ องใดเป็ นค่าพยากรณ์
ที่ สมเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต
การใช้สิทธิเร็วที่คาดหวัง

ข16

ข17

ข18

ข19

พนั ก งานมั ก ใช้ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นเร็ ว ด้ วยเหตุ ผ ลต่ า งๆ เช่ น ตามปกติ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นไม่ ส ามารถ
โอนเปลี่ ยนมือ ทาให้ พนักงานมักใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น เร็วเพราะเป็ นทางเดียวที่ พนักงานจะล้ างสถานะ
ของตน เช่ น เดียวกัน พนั ก งานที่ สิ้น สุดการจ้ า งมักจาเป็ นต้ อ งใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่ ได้ รั บ สิทธิแ ล้ ว
ภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะนั้นจะถูกริบสิทธิ ปัจจัยนี้ทาให้ พนักงานใช้ สิทธิเร็ว ปัจจัยอื่ นที่ ทาให้ ใช้
สิทธิเร็ว เช่น การหลีกเลี่ ยงความเสี่ ยงและการขาดการกระจายความมั่งคั่ง
วิธพี ิจารณาผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วที่ คาดหวังขึ้นอยู่กับแบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
ที่ ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้ สทิ ธิเร็วที่ คาดหวังอาจถูกนามาพิจารณาโดยการใช้ ประมาณการอายุของ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ คาดหวัง (สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น หมายถึงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ให้ สทิ ธิจนถึงวันที่ คาดว่าจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น) เป็ นข้ อมูลนาเข้ าในแบบจาลองการกาหนด
ราคาสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือการใช้ สิทธิเร็วอาจพิจารณา
นาเข้ าแบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นแบบทวินามหรือแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้นอื่ นที่ ใช้ อายุของสัญญาเป็ นข้ อมูลนาเข้ า
ปัจจัยที่ ใช้ ประมาณการใช้ สทิ ธิเร็วรวมถึง
ข18.1 ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นมักไม่ให้ ใช้ สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิ ดังนั้น การกาหนดความสาคัญของการใช้ สิทธิ เร็วในการกาหนดมูลค่า จึง
ขึ้นอยู่กับข้ อสมมติว่า สิทธิซ้ ือหุ้นนั้นจะได้ รับสิทธิ ความสาคัญของระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิอภิปรายอยู่ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
ข18.2 ระยะเวลาเฉลี่ ยที่ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่ คล้ ายกันคงเหลืออยู่ในอดีต
ข18.3 ราคาของหุ้นอ้ างอิง ประสบการณ์อาจชี้ว่าพนักงานมีแนวโน้ มจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเมื่ อราคา
หุ้นไปถึงระดับราคาหนึ่ งที่ สงู กว่าราคาใช้ สทิ ธิ
ข18.4 ระดับ ของพนั ก งานภายในองค์กร เช่ น ประสบการณ์ อ าจชี้ ว่ า พนั กงานระดับ สูง มี
แนวโน้ มจะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21)
ข18.5 ค่าความผันผวนที่ คาดหวังของหุ้นอ้ างอิง โดยเฉลี่ ยพนักงานมีแนวโน้ มที่ จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น
ของหุ้นที่ มีความผันผวนสูงก่อนหุ้นที่ มีความผันผวนตา่
ตามย่อหน้ าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็วให้ นามาพิจารณาโดยประมาณอายุทคาดหวั
ี่
ง
ของสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่ อเป็ นข้ อมูลนาเข้ าในแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น เมื่ อประมาณอายุ
ที่ คาดหวั ง ของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ที่ ให้ ก ลุ่ ม พนั ก งาน กิ จ การควรประมาณอายุ ที่ คาดหวั ง ถั ว เฉลี่ ย
ถ่วงนา้ หนักของสิทธิซ้ ือหุ้นของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของพนักงาน

31

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ข20

ข21

กลุ่มย่อย ตามข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้ สิทธิของพนักงาน (ดูรายละเอียด
ต่อไป)
การแยกสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นตามกลุ่ ม ของพนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สิ ท ธิ ลั ก ษณะเดี ย วกั น มี
ความสาคัญอย่างยิ่ ง มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นไม่ ได้ มีความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงกับเงื่ อนไขของสิทธิ
ซื้อหุ้น มูลค่าเพิ่ มขึ้นในอัตราที่ ลดลงเมื่ อระยะเวลาของสิทธิซ้ ือหุ้นนานขึ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ ือหุ้น
ที่ มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน แม้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีอายุ 2 ปี จะมีมูลค่ามากกว่าสิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีอายุ 1
ปี แต่มูลค่าไม่ได้ มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ ือหุ้นตามเกณฑ์ของอายุ
สิทธิซ้ ือหุ้นถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักภายในกลุ่มที่ มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นต่างกันจะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ออกให้ การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ให้ เป็ นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของ
สิทธิซ้ ือหุ้นใกล้ เคียงกัน นามาถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก จะลดมูลค่าที่ เกินจริงลง
ข้ อพิจารณาในลักษณะเดียวกับข้ างต้ นจะใช้ เมื่ อใช้ แบบจาลองทวินามหรือ แบบจาลองลักษณะ
เดียวกัน ตัวอย่า งเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นครอบคลุมพนักงานทุกระดับ
อาจชี้ ว่า ผู้บ ริ หารระดับ สูงมีแ นวโน้ มที่ จะถือสิทธิซ้ ื อหุ้ นไว้ น านกว่ าผู้ บริ หารระดับกลาง และ
พนักงานระดับล่ างมีแนวโน้ มที่ จะใช้ สิทธิก่อนพนักงานระดับอื่ น นอกจากนี้ พนักงานที่ ได้ รับ
การสนั บ สนุ น หรื อ ถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งถื อ ตราสารทุ น รวมถึ ง สิ ท ธิซ้ ื อหุ้ น ไว้ ข้ั น ต่า จ านวนหนึ่ ง
โดยเฉลี่ ยจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานที่ ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไขนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้
การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นตามกลุ่มพนักงานที่ มีลักษณะการใช้ สิทธิคล้ ายกันจะทาให้ การประมาณมูลค่า
ยุติธรรมรวมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ให้ ได้ แม่นยากว่า
ค่าความผันผวนที่คาดหวัง

ข22

ข23
ข24

ค่ า ความผั น ผวนที่ คาดหวั ง เป็ นตั ว วั ด จ านวนเงิ น ของราคาที่ คาดหวั ง ที่ ผั น ผวนไประหว่ า ง
งวดเวลาหนึ่ ง ตั ว วั ด ของความผั น ผวนที่ ใช้ ใ นแบบจ าลองการก าหนดราคาสิท ธิ ซ้ ื อหุ้ น คื อ
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานประจาปี ของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ ต่อเนื่ องตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง
ค่าความผันผวนปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปี ที่ ใช้ ในการคานวณที่ สามารถเปรียบเทียบกันได้
โดยไม่ข้ นึ กับงวดเวลาอื่ น เช่น ค่าสังเกตของราคารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน
อัตราผลตอบแทน (ซึ่ งอาจเป็ นบวกหรื อลบ) ของหุ้ นในช่ วงเวลาหนึ่ งวัดว่ า ผู้ลงทุน จะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพิ่ มค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น
ค่าความผันผวนที่ คาดหวังรายปี คือ ช่ วงซึ่ งอัตราผลตอบแทนประจาปี สะสมต่ อเนื่ องมักถู ก
คาดว่ าจะอยู่ระหว่ างประมาณ 2 ใน 3 ของช่ วงเวลา ตัวอย่างเช่ น หุ้ นที่ มีอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังสะสมต่อเนื่ อง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่ า ค่าความน่ าจะเป็ นที่
อัตราผลตอบแทนของหุ้นนี้ในช่วง 1 ปี จะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% (12%
+ 30%) อยู่ ป ระมาณ 2/3 หากราคาหุ้ นเป็ น 100 บาท ณ ต้ นปี และไม่ มีการจ่ า ยเงินปั น ผล
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี ที่ คาดหวังจะอยู่ ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e-0.18) และ 152.20 บาท
(100 บาท x e0.42) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา
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ปัจจัยที่ ใช้ พิจารณาเมื่ อประมาณค่าความผันผวนที่ คาดหวังรวมถึง
ข25.1 ค่าความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ซ้ ือขายกันที่ มีต่อหุ้นของกิจการหรือตราสารอื่ นที่
ซื้อขายกันของกิจการที่ มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น หนี้แปลงสภาพได้ (ถ้ ามี))
ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้ นตลอดช่ วงเวลาล่าสุดที่ สอดคล้ องกับค่าคาดหวังของ
สิทธิซ้ ือหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสัญญาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ เหลืออยู่และผลกระทบของ
การใช้ สทิ ธิก่อนกาหนดที่ คาดหวัง)
ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่ ห้ ุนของกิจการได้ ซ้ ือขายกับสาธารณชน กิจการที่ เพิ่ งเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรี ยบเทียบกับ
กิจการอื่ นที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ มานานกว่ า แนวทางที่ แนะนาสาหรั บ
กิจการใหม่จะอธิบายในส่วนต่อไป
ข25.4 แนวโน้ มที่ ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉลี่ ย เช่น ระดับโดยเฉลี่ ยในระยะยาว
และปัจจัยอื่ นที่ ช้ ีว่า ค่าความผันผวนที่ คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความผันผวน
ในอดีต ตัวอย่า งเช่ น หากราคาหุ้ นของกิจการอาจผัน ผวนผิดปกติในช่ วงเวลาหนึ่ ง
ที่ อาจระบุ ได้ เพราะล้ มเหลวในการประมูลเพื่ อซื้ อกิจการหรื อมีการปรั บโครงสร้ า ง
ครั้ งใหญ่ ช่ วงเวลานั้นต้ องไม่นามาพิ จารณาในการคานวณค่าความผันผวนประจาปี
เฉลี่ ยในอดีต
ข25.5 ช่วงของค่าสังเกตของราคาที่ เหมาะสมและปกติ ค่าสังเกตของราคามักสมา่ เสมอตลอด
ช่วงเวลาหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ ราคาปิ ดของแต่ละสัปดาห์หรือราคาสูงสุดของ
สัปดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ ราคาปิ ดบางสัปดาห์และสัปดาห์ทเี่ หลือใช้ ราคาสูงสุด นอกจากนี้
ค่าสังเกตของราคาต้ องเป็ นเงินสกุลเดียวกับราคาใช้ สทิ ธิ
กิจการที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข26

ตามย่ อหน้ าที่ ข25 กิจ การต้ องพิ จารณาค่า ความผัน ผวนในอดีตของราคาหุ้ น ตลอดช่ วงเวลา
ล่าสุดที่ สอดคล้ องกับเงื่ อนไขของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ คาดหวัง หากกิจการที่ เพิ่ งเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ ยวกับค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้ องคานวณค่าความ
ผันผวนในอดีตในช่วงเวลาที่ นานที่ สดุ ที่ ห้ ุนนั้นมีกจิ กรรมซื้อขาย กิจการสามารถพิจารณาค่าความ
ผันผวนในอดีตของกิจการที่ คล้ า ยกันในช่ วงเวลาที่ เปรี ยบเทียบกัน ได้ ตัวอย่า งเช่ น กิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปี และให้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ คาดหวัง
เฉลี่ ย 5 ปี ต้ อ งพิ จ ารณารู ป แบบและระดั บ ของค่ า ความผั น ผวนที่ คาดหวั ง ของกิ จ การใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่ มีห้ ุนซื้อขายให้ สาธารณชนมา 6 ปี
กิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข27

กิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพื่ อใช้ พิจารณาเมื่ อ
ประมาณค่าความผันผวนที่ คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่ กาหนดไว้ ต่อไปต้ องนามาพิจารณาแทน
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ข29

ข30

ในบางกรณี กิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ ออกสิทธิซ้ ือหุ้นหรือหุ้นให้
พนักงาน (หรือบุคคลอื่ น) เป็ นประจา อาจต้ องกาหนดตลาดภายในสาหรั บหุ้น ค่าความผันผวน
สาหรับราคาหุ้นเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ เมื่ อประมาณค่าความผันผวนที่ คาดหวัง
กิจการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่ จดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ที่ คล้ า ยกัน ที่ มี ข้ อ มู ล ราคาหุ้ น หรื อ ราคาสิท ธิซ้ ื อหุ้ น อยู่ ที่ ใช้ เ มื่ อประมาณ
ค่าความผันผวนที่ คาดหวังได้ กรณีน้ ีจะเหมาะสมเมื่ อกิจการสามารถอ้ างอิงมูลค่าของหุ้นตาม
ราคาของหุ้นของกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ คล้ ายกัน
หากกิ จ การไม่ ส ามารถอ้ า งอิง การประมาณมู ล ค่ า หุ้ น ของกิ จ การตามราคาหุ้ น ของกิจ การที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ คล้ ายกัน และเลือกใช้ วิธีคานวณมูลค่าหุ้นอีกวิธีหนึ่ ง กิจการ
สามารถประมาณราคาหุ้นได้ จากค่าความผันผวนที่ คาดหวังที่ สอดคล้ องกับวิธีคานวณมูลค่านั้น
ตัวอย่างเช่น กิจการอาจกาหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิหรือกาไร กิจการสามารถ
พิจารณาค่าความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิน้ันหรือตามกาไร
เงินปันผลที่คาดหวัง

ข31
ข32

ข33
ข34

ข35

เงิ น ปั น ผลที่ คาดหวั ง จะน ามาพิ จารณาในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้ น หรื อสิทธิซ้ ื อหุ้ น หรื อ
ไม่ข้ นึ อยู่กบั ระยะเวลาที่ คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลหรือสิ่ งเทียบเท่าเงินปันผล
ตั วอย่ า งเช่ น หากพนั ก งานได้ รั บ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นและมี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลของหุ้ นอ้ า งอิ ง หรื อ
เงิ นปั นผลเทียบเท่ า (ซึ่ งอาจจ่ ายเป็ นเงิ นสดหรื อลดราคาใช้ สิ ทธิ ) ระหว่ างวั นที่ ให้ สิ ทธิ ถึ งวั นที่
ใช้ สิ ทธิ สิ ทธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ ให้ ต้ องมี มู ลค่ าเสมื อนว่ าหุ้ นอ้ างอิงนั้ นไม่ ได้ จ่ ายเงิ นปั นผล คื อ เงิ นปั นผล
ที่ คาดหวังต้ องเท่ากับศูนย์
ในกรณีเดียวกัน เมื่ อประมาณมูลค่ ายุติธรรมของหุ้ น ณ วันให้ สิทธิแก่พนักงาน ต้ องไม่ปรั บปรุ ง
เงินปันผลที่ คาดหวังหากพนักงานได้ รับสิทธิทจี่ ะได้ รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ในกรณีตรงข้ าม หากพนักงานไม่ได้ รับสิทธิทจี่ ะได้ รับเงินปันผลหรือรายการเทียบเท่าเงินปันผล
ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (หรือก่อนการใช้ สิทธิในกรณีของสิทธิซ้ ือหุ้น) การประเมินมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ที่ จะได้ หุ้ นหรื อ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ณ วั น ให้ สิ ท ธิ แ ก่ พ นั ก งานต้ อ งน าเงิ น ปั น ผล
ที่ คาดหวั ง มาพิ จ ารณามู ล ค่ า ด้ วย กล่ า วคื อ เมื่ อประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น
ให้ นาเงินปั นผลที่ คาดหวังมาพิจารณาในแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น เมื่ อประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้ นามูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่ คาดหวังที่ จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิมาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลที่ คาดหวั ง
อย่ า งไรก็ดี แบบจ าลองเหล่ า นี้ อาจปรั บ ปรุ ง โดยใช้ จ านวนเงิ น ปั น ผลที่ คาดหวั ง แทนอั ต รา
ผลตอบแทน กิจการอาจเลือกใช้ อัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังหรือผลตอบแทนที่ คาดหวังที่ จะ
จ่ายให้ อย่างใดอย่างหนึ่ ง หากกิจการเลือกใช้ ผลตอบแทนที่ คาดหวังที่ จะจ่ ายให้ ต้องพิ จารณา
รูป แบบของเงิน ปัน ผลที่เ พิ่ มขึ้ น ในอดีต ตัว อย่า งเช่น หากปกติน โยบายของกิจ การจะเพิ่ ม
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เงินปั นผลให้ 3% ต่อปี การประมาณมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นต้ องไม่ สมมติว่า จานวนเงินปันผลจะ
คงที่ ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ อสมมติดังกล่าว
โดยปกติ ข้ อ สมมติ เ กี่ ยวกั บ เงิ น ปั น ผลที่ คาดหวั ง ต้ องใช้ ข้ อมู ล ที่ เผยแพร่ แ ก่ ส าธารณชน
เป็ นเกณฑ์ กิจ การที่ ไม่ จ่า ยเงิ น ปั น ผลและไม่ มีแ ผนที่ จะจ่ า ยต้ องสมมติ ว่า อัตราผลตอบแทน
เงินปันผลเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี กิจการที่ เริ่ มตั้งใหม่ทไี่ ม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะ
เริ่ มจ่ายเงินปันผลระหว่างอายุทคี่ าดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่านี้ต้องใช้ อัตรา
ผลตอบแทนเงินปั นผลเฉลี่ ยที่ ผ่านมา (หรื อศู นย์) และค่าเฉลี่ ยอัตราผลตอบแทนเงินปั นผล
ของกิจการกลุ่มที่ จะนามาเปรียบเทียบกันได้ อย่างเหมาะสม
อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง

ข37

อัต ราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ ยง หมายถึ ง อัต ราผลตอบแทนของตราสารของรั ฐ บาลที่ จ่ า ย
ดอกเบี้ ยคืน พร้ อ มเงิ น ต้ น ซึ่ งราคาใช้ สิท ธิเป็ นสกุ ลเงิ น ของประเทศนั้ น โดยอายุ ของตราสาร
ที่ เหลืออยู่เท่ากับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ วัดมูลค่า (ใช้ อายุของสิทธิซ้ ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบ
ของการใช้ สทิ ธิเร็ว) หากไม่มีตราสารของรัฐบาลที่ มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้ อมชี้ให้ เห็น
ว่าตราสารของรัฐบาลที่ จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นมีความหมายไม่เหมือนกับอัตราดอกเบี้ย
ปลอดความเสี่ ยง (เช่น เศรษฐกิจที่ ภาวะเงินเฟ้ อสูง ) อาจใช้ อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่ น
ที่ เหมาะสมแทน นอกจากนี้ ต้ องใช้ อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่ นแทนหากผู้ ร่ วมตลาด
ใช้ อัตราดังกล่าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่ จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ น
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ มีอายุเท่ากับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ วัดมูลค่า
ผลกระทบต่อโครงสร้างทุน

ข38

ข39

ข40

ตามปกติ บุ ค คลที่ 3 ซึ่ งไม่ ใ ช่ กิ จ การเป็ นผู้ อ อกสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น เพื่ อค้ า เมื่ อมี ก ารใช้ สิท ธิ ซ้ ื อหุ้ น
ผู้ออกจะส่งมอบหุ้นที่ ได้ มาจากผู้ทถี่ ือหุ้นให้ กบั ผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้น ดังนั้นการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นลักษณะนี้
จึงไม่เกิดผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ในทางตรงกันข้ าม เมื่ อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เมื่ อมีการใช้ สิทธิ (ไม่ว่าจะ
ออกหุ้นใหม่จริงหรือในเนื้อหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซื้อหุ้นคืนมาและถือเป็ น
หุ้นทุนซื้อคืนไว้ ให้ กับผู้ใช้ สิทธิ) เนื่ องจากหุ้นที่ ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้ สิทธิ ไม่ใช่ราคาตลาด
ของหุ้น ณ วันใช้ สิทธิ จึงอาจเกิดผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังนั้น ผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้นจะไม่ได้ รับกาไร
จากการใช้ สิทธิมากเหมื อนกับการใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นเพื่ อค้ า ซึ่ งไม่ เกิดผลกระทบการปรั บ ลดจาก
การใช้ สทิ ธิ
ในกรณีน้ ี มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ ให้ จะได้ รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จานวน
หุ้นใหม่ที่ออกเพื่ อการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเปรียบเทียบกับจานวนหุ้ นที่ ออกอยู่แล้ ว นอกจากนี้ หาก
ตลาดคาดว่ าจะมีการให้ สิทธิซ้ ือหุ้ น ตลาดอาจคานึงถึงผลกระทบการปรั บลดที่ อาจเกิดขึ้นต่อ
ราคาหุ้น ณ วันที่ ให้ สทิ ธิ
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อย่างไรก็ดี กิจการต้ องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้ สิทธิ แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
สามารถปรับโดยคานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่ อาจเกิดขึ้นด้ วย
การปรับปรุงข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยตราสารทุน

ข42

ข43

ย่ อ หน้ าที่ 27 ก าหนดว่ า โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง การปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไขและข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ของ
ตราสารทุน ที่ ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชาระด้ วยตราสารทุน อย่างน้ อยที่ สดุ กิจการต้ องรับรู้
บริ ก ารที่ ได้ รับโดยวัดมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ ให้ ตราสารทุน หากตราสารทุน นั้น ไม่ได้ รับ สิทธิ
เพราะไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขการได้ รั บ สิ ท ธิ (เงื่ อนไขอื่ นนอกเหนื อ จากเงื่ อนไข
ทางตลาด) ได้ ณ วันที่ ให้ สิทธิ นอกจากนี้กิจการต้ องรั บรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเงื่ อนไข
ที่ ท าให้ มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์เ พิ่ มขึ้ นหรื อ เพิ่ มประโยชน์
แก่พนักงาน
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 27
ข43.1 หากการปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไขต่ า งๆ ท าให้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น เพิ่ ม (เช่ น
โดยลดราคาใช้ สิทธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีท้งั ก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้ อง
รวมมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มในการวัดมูลค่าของจานวนเงินที่ รับรู้สาหรับบริการที่ ได้ รับ
เป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรั บตราสารทุ นที่ ให้ มู ลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มเป็ นผลต่างระหว่ าง
มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของตราสารทุ น ที่ ปรั บปรุ งกั บ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมเดิ มของตราสารทุ น
ที่ ประมาณ ณ วันที่ ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มให้ รวมในการวัดมูลค่าของจานวนเงินที่ รับรู้สาหรั บบริ การที่
ได้ รั บ ตลอดช่ ว งเวลาจากวั น ที่ ปรั บ ปรุ ง ถึ ง วั น ที่ ได้ รั บ สิท ธิใ นตราสารทุ น ที่ ปรั บปรุ ง
เพิ่ มจากจ านวนที่ อ้ างอิ งกั บมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั นที่ ให้ สิ ทธิ ตราสารเดิ ม หากการปรั บปรุ ง
เกิด ขึ้ นหลั ง วั น ที่ ได้ รั บ สิ ท ธิ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมส่ ว นเพิ่ มที่ ได้ ต้ องรั บ รู้ ทัน ทีห รื อ ตลอด
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิหากพนักงานต้ องให้ บริการในระยะเวลาเพิ่ มเติมจนเสร็จและ
ได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่ ปรับปรุงอย่างไม่มีเงื่ อนไข
ข43.2 กรณีการปรับปรุงเงื่ อนไขต่างๆ ทาให้ จานวนตราสารทุนที่ ออกให้ เพิ่ มขึ้น กิจการต้ อง
รวมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ เพิ่ มที่ วัดมูลค่า ณ วันที่ ปรับปรุงเงื่ อนไขใน
การวั ด มู ลค่ า ของบริ ก ารที่ ได้ รั บ ส าหรั บ ตราสารทุ น ที่ ออกให้ เ ช่ น เดี ยวกับ ย่ อหน้ า ที่
ข43.1 ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเงื่ อนไขเกิดขึ้นระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
มูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ เพิ่ มต้ องน ามารวมในการวัดมู ลค่ า ของบริ การ
ที่ ได้ รับตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ปรับปรุงเงื่ อนไขจนถึงวันที่ ที่ คู่สัญญาได้ รับสิทธิใน
ตราสารทุนที่ ออกเพิ่ มให้ เพิ่ มเติมจากจานวนเงินเดิมตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้ สิทธิ
ซึ่ งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิครั้งแรกที่ เหลืออยู่
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ข44

ข43.3 หากกิ จการปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไขการได้ รั บสิ ทธิ ในลั กษณะที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อพนั กงาน
ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรื อขจัดเงื่ อนไข
ผลงาน (นอกเหนือจากเงื่ อนไขทางตลาด และการเปลี่ ยนแปลงทาให้ ต้องรับรู้ รายการ
ให้ สอดคล้ องกั บ ย่ อ หน้ าที่ ข43.1 ข้ า งต้ น ) กิ จการต้ องน าเงื่ อนไขการได้ รั บสิ ทธิ ที่
ปรับปรุงมาพิจารณาเมื่ อปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
นอกจากนี้ หากกิจการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขหรื อข้ อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ ออกให้ ใน
ลักษณะที่ ลดมูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือในลักษณะที่ ไม่เป็ น
ประโยชน์กับพนักงาน กิจการยังต้ องบันทึกบริการที่ ได้ รับเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับ ตราสารทุนที่
ออกให้ เสมือนว่ าไม่ มีการปรั บปรุ งเงื่ อนไขเกิดขึ้น (นอกจากการยกเลิ กตราสารทุ น ที่ ออกให้
บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่ งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 28) ตัวอย่างเช่น
ข44.1 หากการปรั บปรุงเงื่ อนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ วัดทันที
ก่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไข กิ จ การต้ อ งไม่ น าการปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไขที่ ลด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมมาพิ จ ารณา แต่ ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของจ านวนเงิ น ที่ รั บ รู้ ส าหรั บ บริ ก าร
ที่ ได้ รับเป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับตราสารทุนที่ ให้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ณ วันที่ ออกตราสารทุนที่ ให้ เป็ นเกณฑ์
ข44.2 หากการปรับปรุงเงื่ อนไขลดจานวนของตราสารทุนที่ ออกให้ พนักงาน จานวนที่ ลดลง
ดั ง กล่ า วให้ รั บ รู้ เป็ นการยกเลิ ก ส่ ว นของตราสารทุ น ที่ ออกให้ ตามข้ อ ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 28
ข44.3 หากกิจการปรั บปรุงเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
เช่ น โดยเพิ่ มระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ หรื อ โดยปรั บ หรื อ เพิ่ มเงื่ อนไขผลงาน
(นอกเหนือจากเงื่ อนไขทางตลาดที่ ต้องรับรู้ตามย่อหน้ าที่ ข44.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ อง
ไม่ น าการปรั บ ปรุ งเงื่ อนไขการได้ รั บ สิท ธิมาพิ จ ารณาเมื่ อปฏิบั ติ ตามข้ อก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
การบัญชีสาหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของรายการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเปลี่ยนการจัด
ประเภทจากการจ่ ายชาระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ ายชาระด้วยตราสารทุน

ข44ก

หากมีการปรับปรุงเงื่ อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วย
เงินสดซึ่ งส่งผลให้ กลายมาเป็ นรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ที่ ชาระด้ วยตราสารทุน กิจการ
ต้ องบันทึกรายการดังกล่าวนับจากวันที่ มีการปรับปรุงเงื่ อนไข โดยเฉพาะรายการดังนี้
ข44ก.1 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน ที่ วัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่า
ยุ ติธ รรมของตราสารทุ น ที่ ออกให้ ณ วั น ที่ มี การปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไข กิจการต้ องรั บ รู้
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุนในส่วนของเจ้ าของในวันที่ มีการ
ปรับปรุงเงื่ อนไขด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ ได้ รับ
ข44ก.2 กิจการต้ องตัดรายการหนี้สนิ จากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด ณ
วันที่ มกี ารปรับปรุงเงื่ อนไข
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ข44ข

ข44ค

ข44ก.3 กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่ ตัดรายการและจานวนของ
ส่วนของเจ้ าของที่ รับรู้ในวันที่ มีการปรับปรุงเงื่ อนไขในกาไรหรือขาดทุนทันที
หากการปรั บ ปรุ ง เงื่ อนไขเป็ นผลให้ ร ะยะเวลาให้ ได้ รั บ สิทธิ ขยายหรื อสั้น ลง การปฏิบั ติตาม
ข้ อก าหนดในย่ อหน้ าที่ ข44ก จะสะท้ อนถึงการปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาให้ ได้ รับ สิทธิ กิจการต้ อง
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ข44ก ถึงแม้ ว่าการปรับปรุงเงื่ อนไขเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิ
กิจการอาจยกเลิกหรือชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสด (ยกเว้ นรายการที่
ยกเลิกโดยการริบสิทธิเมื่ อไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ ) หากกิจการออกตราสารทุนและ
ได้ ระบุ ณ วันที่ ให้ สิทธิ ว่าเป็ นการออกทดแทนการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสดที่
ยกเลิก กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ข44ก และ ข44ข
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ

ข45

ข46

ข47

ย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค กาหนดการบัญชีสาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้ าที่ ข46 ถึง ข61 อธิบายถึง
วิธีการที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 43ง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการอาจเกิดขึ้นได้ จากหลายสาเหตุข้ ึนอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
ดังนั้ นคาอธิบ ายดังกล่ าวอาจไม่ ละเอียดเพี ยงพอและมีข้อสมมติ ว่า กิจการที่ ได้ รับ สิน ค้ า หรื อ
บริ การไม่มีภาระผูกพั นที่ จะต้ องจ่ายชาระรายการ รายการดังกล่าวคือเงินอุดหนุ นในส่วนของ
เจ้ าของของบริษัทใหญ่ทใี่ ห้ แก่บริษัทย่อย โดยไม่คานึงถึงการจ่ายชาระคืนภายในกลุ่มกิจการ
แม้ ว่าคาอธิบายมุ่งเน้ นไปยังการทารายการกับพนักงาน กิจการสามารถนามาปรับใช้ กับการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์กบั คู่สญ
ั ญาที่ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการได้ นอกเหนือจากพนักงานที่ มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน ข้ อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยอาจกาหนดให้ บริษัทย่อยต้ องจ่ายคืน
ให้ แก่บริษัทสาหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ ให้ กับพนักงาน คาอธิบายด้ านล่างไม่ได้ กาหนด
ถึงวิธกี ารบัญชีสาหรับข้ อตกลงการจ่ายชาระคืนภายในกลุ่มกิจการ
กิจการอาจพบ 4 ประเด็นเกี่ ยวกับ การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ร ะหว่ างกลุ่มกิจการ ตัวอย่า ง
ด้ านล่างเป็ นการอธิบายในประเด็นที่ เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กบั บริษัทย่อย
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเกี่ยวข้องตราสารทุนของกิจการ

ข48

ประเด็น ที่ หนึ่ งคื อ การท ารายการที่ เกี่ ยวข้ องกับ ตราสารทุ น ของกิ จการควรบั น ทึกบั ญ ชี เป็ น
การช าระด้ วยตราสารทุ น หรื อการช าระด้ วยเงิน สดตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
ข48.1 กิจการให้ สทิ ธิแก่พนักงานที่ จะได้ รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้น) และอาจ
ทาให้ กิจการต้ องเลือกหรือจาเป็ นต้ องซื้อตราสารทุน (กล่าวคือ หุ้นซื้อคืน) จากบุคคลอื่ น
เพื่ อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ
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ข49

ข50

ข48.2 พนัก งานของกิจการได้ รับ สิทธิ ท่ ีจะได้ รับ ตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้ น )
ทั้งจากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้ องจัดเตรียม
ตราสารทุนดังกล่าวเท่าที่ จาเป็ น
กิจ การต้ อ งบั น ทึก การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ที่ ได้ รั บ จากบริ ก ารเป็ นสิ่ งตอบแทนส าหรั บ
ตราสารทุนของกิจการที่ เป็ นการชาระด้ วยตราสารทุน การถือปฏิบัติไม่คาถึงว่ากิจการจะเลือก
หรือต้ องซื้อตราสารทุนจากบุคคลอื่ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้ ข้อตกลง
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี้กจิ การยังต้ องถือปฏิบัติโดยไม่คานึงถึงว่า
ข49.1 สิทธิของพนักงานที่ จะได้ รับตราสารทุนของกิจการได้ รับจากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้น
ของกิจการ หรือ
ข49.2 ข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ จ่า ยชาระโดยกิจการเองหรื อโดยผู้ ถือหุ้ น ของ
กิจการ
หากผู้ ถือ หุ้ น ของกิจ การมีภาระผู กพั น ที่ จะต้ องจ่ า ยชาระรายการให้ แ ก่ พนั กงานของกิจการที่
ถู ก ลงทุ น ทาให้ ต ราสารทุ น ที่ จั ด เตรี ย มมาจากกิจ การที่ ถู ก ลงทุ น มากกว่ า กิจ การเอง ดั ง นั้ น
หากกิจการที่ ถูกลงทุน อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้น ตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 43ค ผู้ถือหุ้ น
ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วโดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของการจ่ า ยโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้ วยเงินสดในงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้น และต้ องถือปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้น
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษทั ใหญ่

ข51

ข52

ประเด็นที่ สองเกี่ ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างสองหรือหลายกิจการภายในกลุ่มกิจการ
เดี ย วกั น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ตราสารทุ น ของกิ จ การอื่ นในกลุ่ ม เช่ น พนั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ย
ที่ ได้ รับสิทธิทจี่ ะได้ รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็ นสิ่ งตอบแทนสาหรับการให้ บริการกับบริษัทย่อย
ดังนั้น ในประเด็นที่ สองที่ เกี่ ยวกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ข52.1 บริษัทใหญ่ให้ สิทธิทจี่ ะได้ รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทใหญ่
(ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ ตราสารทุนกับพนักงานของบริษัทย่อย และ
ข52.2 บริษัทย่อยให้ สทิ ธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยมี
ภาระผูกพันที่ จะต้ องให้ ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย
บริษทั ใหญ่ให้สิทธิท่ ีจะได้รบั ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษทั ย่อย (ย่อหน้าที่ ข52.1)

ข53

บริษัทย่อยไม่ได้ มีภาระผูกพันในการให้ ตราสารทุนของบริ ษัทใหญ่ แก่พนักงานของบริ ษัทย่อย
ดั ง นั้ น ตามย่ อ หน้ าที่ 43ข บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของบริ ก ารที่ ได้ รั บ จากพนั ก งานตาม
ข้ อก าหนดของการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ที่ชาระด้ วยตราสารทุน และรั บรู้ ส่วนของเจ้ า ของ
ที่ เพิ่ มขึ้นเป็ นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่
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ข54

บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ จ่ายชาระรายการให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ ตราสารทุน
ของบริ ษั ท ใหญ่ ดั ง นั้ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 43ค บริ ษั ท ใหญ่ ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของภาระผู ก พั น ตาม
ข้ อกาหนดของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน
บริษทั ย่อยให้สิทธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย (ย่อหน้าที่ ข52.2)

ข55

เนื่ องจากบริษัทย่อยไม่เข้ าเงื่ อนไขตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 43ข บริษัทย่อยต้ องบันทึกรายการ
ดั งกล่ าวเป็ นการจ่ ายช าระด้ วยเงิ นสด ข้ อก าหนดดั งกล่ าวไม่ ค านึ งถึ งว่ าบริ ษั ทย่ อยจะได้ รั บ
ตราสารทุนเพื่ อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีเกี่ยวข้องกับการชาระด้วยเงินสดแก่พนักงาน

ข56

ข57

ข58

ประเด็นที่ สามเป็ น วิธีทกิี่ จการที่ ได้ รับสินค้ าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ
(รวมถึ งพนั ก งาน) กิจ การต้ อ งบั น ทึกเป็ นข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ที่ ชาระด้ ว ย
เงินสดเมื่ อกิจการไม่ได้ มีภาระผูกพันที่ ต้องชาระแก่คู่สัญญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีที่
มี ข้ อ ตกลงที่ ท าให้ บริ ษั ท ใหญ่ (ที่ ไม่ ใ ช่ กิจ การเอง) มี ภ าระผู ก พั น ที่ ต้ อ งช าระเงิ น สดให้ แ ก่
พนักงานของกิจการ
ข56.1 พนักงานของกิจการจะได้ รับชาระด้ วยเงินสดที่ สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุน ของ
กิจการ
ข56.2 พนั กงานของกิ จการได้ รั บช าระด้ วยเงิ นสดที่ สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุ นของ
บริษัทใหญ่
บริ ษัทย่อยไม่มีภาระผูกพั นที่ ต้ องจ่ ายชาระรายการแก่พนักงาน ดังนั้น บริ ษัทย่อยต้ องบันทึก
รายการกับ พนั ก งานเป็ นการช าระด้ ว ยตราสารทุ น และรั บ รู้ ส่ ว นของเจ้ า ของที่ เพิ่ มขึ้ นเป็ น
การอุ ด หนุ น จากบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งทบทวนมู ล ค่ า ของต้ น ทุ น ของรายการดั ง กล่ า ว
ในภายหลั ง ส าหรั บ การเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่ ส่ ง ผลให้ เ งื่ อนไขการได้ รั บ สิท ธิ ที่ ไม่ ใ ช่ เ งื่ อนไข
ทางตลาดไม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อนไขตามย่ อหน้ า ที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่ า งจากการวั ดมู ลค่ า ของ
รายการที่ ชาระด้ วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
เนื่ องจากบริ ษั ทใหญ่ มีภ าระผู ก พั น ที่ ต้ องจ่ า ยชาระรายการแก่ พ นั กงานของบริ ษัท ย่ อ ย และ
สิ่ งตอบแทนที่ จะได้ รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มกิจการโดยรวม) ต้ องวัดมูลค่าของภาระ
ผูกพันตามข้ อกาหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทชี่ าระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 43ค
การโอนพนักงานระหว่างกลุ่มกิจการ

ข59

ประเด็นที่ สเี่ กี่ ยวข้ องกับกลุ่มของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทเี่ กี่ ยวข้ องกับพนักงานของ
กลุ่มกิจการมากกว่ าหนึ่ งกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่ น บริษัทใหญ่ อาจให้ สิทธิทจะได้
ี่
รับตราสารทุน
แก่พนักงานของบริ ษัทย่อยหลายแห่ งโดยมีเงื่ อนไขในการให้ บริ การอย่างต่อเนื่ องกับกลุ่มของ
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ข60

ข61

กิจการตามระยะเวลาที่ กาหนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ งอาจโอนการจ้ างงานไปบริษัทย่อย
อีกแห่งในช่วงระยะเวลาที่ ได้ รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสิทธิทจะได้
ี่
รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่
ภายใต้ ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์เดิมที่ยังมีผลอยู่ หากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพัน
ที่ ต้องจ่ายชาระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้ องบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น การชาระ
ด้ วยตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้ องวัดมูลค่าบริการที่ได้ รับจากพนักงานโดยการอ้ างอิง
จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วัน ที่ให้ สิทธิท่ ีจะได้ รับ ตราสารทุนจากบริษัทใหญ่ เมื่อ
เริ่ มแรกตามคานิยามในภาคผนวก ก และ สัดส่วนของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิของพนักงานที่
ให้ บริการกับบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ จะต้ องชาระรายการกับพนักงานด้ วยตราสารทุนของบริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งบั น ทึก เป็ นการช าระด้ ว ยเงิ น สด บริ ษั ท ย่ อ ยแต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า บริ ก าร
ที่ ได้ รับด้ วยเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ให้ สิทธิของตราสารทุนสาหรับสัดส่วนของระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิของพนักงานที่ ให้ บริการกับบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากนี้บริษัทย่อยแต่ละแห่ง
ต้ อ งรั บ รู้ ก ารเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ น ในระหว่ า งระยะเวลาการบริ การ
ของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อย
พนักงานหลังจากที่ ได้ มีการโอนระหว่างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ
นอกเหนือเงื่ อนไขทางตลาดตามคานิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่มกิจการ
ก่อนระยะเวลาที่ ให้ บริการเสร็จสิ้น ในกรณีน้ ีเนื่ องจากเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ คือ การให้ บริการ
กับกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้ องปรับปรุงจานวนที่ เคยรับรู้ในงวดให้ เป็ นไปตามบริการที่
ได้ รับจากพนักงานให้ สอดคล้ องกับหลักการในย่อหน้ าที่ 19 ดังนั้นหากสิทธิทไี่ ด้ รับตราสารทุนที่
ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้ าเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ เนื่ องจากพนักงานไม่เข้ าเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ
นอกเหนือจากเงื่ อนไขทางตลาด จะไม่ มีการรั บรู้ จานวนสะสมสาหรั บ การบริ การที่ ได้ รับ จาก
พนักงานในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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