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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IFRS 2:  Share – Based Payments 

(Bound volume 2012 Consolidated without early application))  
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บทนาํ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

บทนาํ 1 กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้หุ้นและ

โครงการให้สทิธซ้ืิอหุ้นเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหน่ึงของค่าตอบแทนที่ให้กบัพนักงานที่เป็น

กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส และพนักงานอื่นอกีมาก บางกจิการออกหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ือ

จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการวิชาชีพ  

 

บทนา 2  ก่อนการนาํเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่มีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่กาํหนดเกี่ยวกับการรับรู้ และวัดมูลค่ารายการลักษณะน้ี จึงมีการกาํหนด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีขึ้น 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่2  

บทนาํ 2ก  คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์เพ่ือช้ีแจงขอบเขตและวิธกีารบญัชีสาํหรับการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดของกลุ่มกจิการในงบการเงินเฉพาะกจิการ หรืองบ

การเงินของแต่ละกจิการเอง โดยกจิการได้รับสนิค้าหรือบริการเม่ือกจิการดังกล่าวไม่มี

ภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

หลกัการสาํคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
บทนาํ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้กจิการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้

พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายน้ันจะอยู่ในรปูของเงินสด สนิทรัพย์

อื่นหรือตราสารทุนของกจิการ รายการที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี ต้องปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจาก

รายการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาํหนดไว้แล้ว 

บทนาํ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะสาํหรับ 

ประเภทของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ว้ 3 ประเภท 

4.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน โดยกิจการได้รับสินค้าหรือ

บริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของกจิการ (ทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น)  

4.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด โดยกิจการได้มาซ่ึงสินค้าหรือ  

บริการโดยการก่อหน้ีสนิกบัคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการตามจาํนวนเงินที่

องิตามราคา (หรือมูลค่า) หุ้นของกจิการหรือตราสารทุนอื่นของกจิการ และ 

4.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของ

ข้อตกลงได้ให้ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้าหรือบริการ
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เหล่าน้ันในการเลือกว่าจะให้กจิการชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตรา

สารทุน  

บทนาํ 5 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกาํหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมขึ้ นของทุนที่

เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เว้นแต่มูลค่า

ยุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของ

สนิค้าหรือบริการเหล่าน้ัน และการเพ่ิมขึ้นของทุนที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างองิกับ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี 

5.1 สาํหรับรายการที่เกดิขึ้นกบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกนั 

กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยปกติแล้ว

เป็นไปไม่ได้ที่กจิการจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงานได้

อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้วัดมูลค่า ณ วันที่กิจการ

ออกให้ 

5.2 สาํหรับรายการที่เกดิขึ้นกบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการ

ในลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานเบื้ องต้นว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ 

วันที่กจิการได้รับสนิค้า หรือคู่สญัญาให้บริการ ในกรณทีี่เกดิขึ้นได้ยากย่ิง หากข้อ

สันนิษฐานไม่เป็นจริง รายการดังกล่าวจะวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้ โดยวัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาได้

ให้บริการ 

5.3 สาํหรับสนิค้าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

ออกให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดว่า เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงานทั้งหมดจะนํามาพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุน อย่างไรกต็าม เง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาดจะไม่นาํมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ ณ วัน

วัดมูลค่าที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กาํหนดไว้ข้างต้น) แต่เง่ือนไขการได้รับสทิธจิะนาํมา

พิจารณาโดยการปรับปรุงจาํนวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของรายการ 

เพ่ือว่าท้ายสดุ จาํนวนที่รับรู้สาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจาก

ตราสารทุนที่ออกให้จะขึ้นอยู่กบัจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสทิธิในที่สดุ ดังน้ัน 

ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับหากตราสารทุนที่

ออกให้ยังไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธ ิ(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) 
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5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก

ให้อ้างอิงกบัราคาตลาด (ถ้ามี) และให้นาํเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตรา

สารทุนที่ออกให้มาพิจารณาด้วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็น ณ วันที่

วัดมูลค่า โดยเป็นรายการที่มีการต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของ

ผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกนัระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเตม็ใจ 

5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกาํหนดสาํหรับกรณีที่มีการปรับปรุง

เง่ือนไขและข้อกาํหนดของสิทธิหรือหุ้นที่ออกให้ (เช่น มีการกาํหนดราคาของ

สทิธิใหม่) หรือมีการยกเลิกการให้ หรือมีการซ้ือคืนหุ้นหรือสทิธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ 

หรือเปล่ียนแทนด้วยการให้ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกาํหนดให้ อย่างน้อยที่สดุ กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับ

ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่

คาํนึงถงึการปรับปรงุ การยกเลิก หรือการชาํระตราสารทุนที่ออกให้แก่พนักงาน  

บทนาํ 6 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กําหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และหน้ีสินที่ เกิดขึ้ นด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิ กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานแต่ละงวด และ ณ วันที่ชาํระ จนกว่าจะชาํระหน้ีสนิเสรจ็สิ้น โดยการเปล่ียนแปลง

ของมูลค่าให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

บทนาํ 7 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ตามเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ให้กจิการหรือ

คู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการเลือกว่ากจิการจะชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการ

ออกตราสารทุน กจิการต้องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็นการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด หาก (และตามข้อเทจ็จริง) กจิการมีหน้ีสนิเกดิขึ้นซ่ึงจะ

ชาํระเป็นเงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่น) หรือรับรู้ เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วย

ตราสารทุน หาก (และตามข้อเทจ็จริง) หน้ีสนิดังกล่าวไม่เกดิขึ้น 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ  

8.1  ลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เกดิขึ้นในระหว่าง

งวด 

8.2  วิธกีาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของตรา

สารทุนที่ออกให้ระหว่างงวด และ 

8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดและ

ต่อฐานะการเงินของกจิการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรับปรุง 2555)  
เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

วตัถุประสงค ์
1.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดการรายงานทางการเงิน

ของกจิการที่มีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง กาํหนดให้กจิการแสดงผล

กระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต่์อกาํไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกจิการ 

รวมถงึค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการให้สทิธซ้ืิอหุ้นกบัพนักงาน 

ขอบเขต 

2.       กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ทุกรายการไม่ว่ากิจการจะสามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือ

ทั้งหมดกต็าม ได้แก่ 

2.1 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน  

2.2 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด และ 

2.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และเง่ือนไขของข้อตกลงได้ให้

กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการสามารถเลือกว่าจะให้กิจการชาํระด้วย

เงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่นๆ) หรือออกตราสารทุนให้ 

ยกเว้นรายการตามย่อหน้าที่ 3ก ถึง 6 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง  สถานการณ์อื่นอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) 

ต้องถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

3.       (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

3ก   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะชาํระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่ม

กจิการ) ในนามของกจิการที่ได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ ย่อหน้าที่ 2 จะถอืปฏบิัติกบั

กจิการดังต่อไปน้ี  

3ก.1 ได้รับสนิค้าหรือบริการเม่ือกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกนั (หรือผู้ถอืหุ้นของกลุ่มกจิการ) มี

ภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ 

3ก.2 มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์ม่ือกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกนั

ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

เว้นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือ 

จากการชาํระค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการน้ัน 
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4.       ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการออกหุ้นให้แก่พนักงาน

หรือบุคคลอื่นในฐานะเป็นผู้ถือตราสารทุนของกิจการไม่ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์ตัวอย่างเช่น หากกจิการให้สทิธผู้ิถอืตราสารทุนกลุ่มหน่ึงที่จะสามารถได้รับตราสารทุน

ของกจิการเพ่ิม ณ ระดับราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ัน และพนักงานได้รับ

สิทธิดังกล่าวเน่ืองจากเป็นผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มน้ัน การให้หรือการใช้สิทธิดังกล่าวไม่

เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5.      ตามย่อหน้าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑซ่ึ์ง

กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ โดยสินค้าให้หมายรวมถึง สินค้าคงเหลือ วัสดุ

สิ้นเปลือง     ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และสนิทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สนิทรัพย์

ทางการเงิน อย่างไรกด็ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับรายการที่กิจการ

ได้มาซ่ึงสินค้าที่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ในการ

รวมกจิการหรือธุรกจิที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้า ข1 – ข4 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) หรือการสมทบเงินในธุรกจิใน

รูปแบบของกิจการร่วมค้าตามคาํนิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

เร่ือง ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า ดังน้ัน ตราสารทุนที่ออกให้ในการรวมธุรกิจเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับอาํนาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซ้ือจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี อย่างไรกต็าม ตราสารทุนที่ออกให้พนักงานของกจิการผู้ถูกซ้ือใน

ฐานะพนักงาน (เช่น เพ่ือแลกกับบริการที่กิจการจะได้รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี การยกเลิก การเปล่ียนแปลง หรือการปรับปรุง

ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เน่ืองจากการรวมธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้างทุน ให้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)ได้ให้แนวทางในการกาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกใน

การรวมธุรกจิเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนไปเพ่ือแลกเปล่ียนกบัการควบคุมกจิการของ

ผู้ถูกซ้ือ (ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2555)) หรือเป็นผลตอบแทนสาํหรับบริการต่อเน่ืองที่ต้องรับรู้ ในงวดหลังการรวมธุรกิจ 

(ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี)  

6.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่กิจการได้รับหรือ

ได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการตามสญัญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

และย่อหน้าที่ 5 – 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)  
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  การรบัรูร้ายการ 

7.     กิจการตอ้งรบัรูสิ้นคา้หรือบริการที่ไดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์มื่อ

กิจการไดร้บัสินคา้หรือบริการแลว้ กิจการตอ้งรบัรูส่้วนของเจา้ของที่เกีย่วขอ้งเพิม่ข้ึน หาก

เป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยตราสารทุน หรือรบัรูห้นี้ สินเพิ่มข้ึน หากเป็น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

8.     หากสินคา้หรือบริการที่ไดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑไ์ม่เขา้เงือ่นไขที่จะ

สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ด ้กิจการตอ้งรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

9.     โดยปกติ ค่าใช้จ่ายเกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ประโยชน์ทนัท ี

ทาํให้มีการรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อคู่สญัญาให้บริการ ส่วนสนิค้ามักใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง 

เช่น สินค้าคงเหลือจะขายได้ในช่วงเวลาต่อมา ทาํให้มีการรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือขายหรือได้ใช้

ประโยชน์ อย่างไรกด็ี บางคร้ัง กจิการต้องรับรู้ ค่าใช้จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ประโยชน์จากสนิค้า

หรือบริการ เน่ืองจากสินค้าหรือบริการน้ันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะสามารถรับรู้ เป็นสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้มาซ่ึงสินค้ามาเป็นส่วนหน่ึงของขั้นวิจัยของโครงการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าสินค้าเหล่าน้ันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่มิได้เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้ เป็น

สนิทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

ภาพรวม 

10.     สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการทีไ่ดร้บั และการเพิม่ข้ึนของส่วนของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางตรง ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมของสินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บั เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไม่สามารถประมาณ

ไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการที่

ไดร้บัไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ข้ึน

ของส่วนของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางออ้มโดยอา้งอิง

กบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุน

ทีอ่อกให ้

11.     การปฏบิตัติามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กบัรายการที่มีกบัพนักงานหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการ

ในลักษณะเดยีวกนั

 กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยอ้างองิกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจาก โดยทั่วไป กจิการจะไม่สามารถประมาณมูลค่า

                                                 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้คาํว่า อ้างองิ แทนที่จะใช้คาํว่า ด้วย เน่ืองจากในที่สุดรายการจะวัดมูลค่า

ด้วยการคูณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ระบุในย่อหน้าที่ 11 หรือ 13 (ตาม 

แต่กรณ)ี ด้วยจาํนวนของตราสารทุนที่ได้รับสทิธดิังที่อธบิายในย่อหน้าที่ 19 


 ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการที่อ้างอิงถึงพนักงาน ให้รวมถึงบุคคลอื่นที่ 

ให้บริการในลักษณะเดียวกนัด้วย 
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ยุติธรรมของบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถอื ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 12 มูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนเหล่าน้ันต้องวัด ณ วันที่ให้สทิธ ิ

12.     โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน

ทั้งชุด เพ่ิมจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ  บริการที่ได้รับมักไม่สามารถวัด

มูลค่าโดยตรงว่าเป็นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ให้กับพนักงาน และอาจไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็นอสิระได้โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่ออกให้โดยตรง นอกจากน้ี บางคร้ัง หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการให้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของข้อตกลงการจ่ายโบนัสมากกว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น 

เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานยังรักษาสภาพการเป็นพนักงานของกิจการ หรือให้รางวัลพนักงานที่

พยายามปรับปรุงผลการดาํเนินงานของกจิการให้ดีขึ้น การที่กิจการยอมจ่ายผลตอบแทนเป็น

หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ิมจากค่าตอบแทนอื่นน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น แต่

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้ นค่อนข้างยาก และเน่ืองจากการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยตรงทาํได้ยาก กิจการจึงต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของ

พนักงานที่ได้รับโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

13.     การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กับรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน  

มีข้อสนันิษฐานที่โต้แย้งได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณได้

อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญาให้บริการ 

ในกรณีที่เกิดขึ้ นได้ยากย่ิง หากกิจการต้องปฏิบัติต่างจากข้อสันนิษฐาน เน่ืองจากไม่สามารถ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้กิจการวัดมูลค่า

สินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดย

อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาได้

ให้บริการ 

13ก.        โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสิ่งตอบแทนกจิการที่ได้รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกหรือหน้ีสนิที่เกดิขึ้น โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็

ว่า มีสิ่ งตอบแทนอื่ น  ( เ ช่น  สินค้าหรือบริการที่ ไ ม่สามารถระบุไ ด้) กิจการที่ ไ ด้ รับ            

(หรือที่จะได้รับ) กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถ

ระบุได้ที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชาํระโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ สามารถระบุได้ที่ ไ ด้ รับมา            

(หรือที่จะได้รับ) กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ณ 

วันที่ให้สทิธิ อย่างไรกต็ามสาํหรับรายการที่ชาํระด้วยเงินสด หน้ีสนิต้องวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะชาํระหน้ีสนิดังกล่าว อ้างองิตามย่อหน้าที่ 30 ถงึ 33 
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รายการที่ไดร้บับริการแลว้ 

14.     หากตราสารทุนที่ออกให้ได้รับสทิธทินัท ีคู่สญัญาย่อมไม่จาํเป็นต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่

กาํหนดก่อนจะได้รับสทิธใินตราสารทุนน้ันอย่างไม่มีเง่ือนไข หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น ให้

สันนิษฐานว่ากิจการได้รับมอบบริการจากคู่สัญญาเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่กิจการ

ออกให้แล้ว ในกรณีน้ี ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับทั้งจาํนวนพร้อมกับรับรู้

การเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

15.     หากตราสารทุนที่ให้ยังไม่ได้รับสทิธจินกว่าคู่สญัญาจะให้บริการตามช่วงเวลาที่กาํหนด กจิการ

ต้องสนันิษฐานว่า คู่สญัญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสทิธ ิกจิการต้องบันทกึบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ได้รับสทิธพิร้อมกบัรับรู้การเพ่ิมขึ้น

ของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

15.1 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี 

กจิการต้องสนันิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่

กจิการจะได้รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปีน้ัน 

15.2 หากพนักงานได้รับสทิธิซ้ือหุ้นภายใต้เง่ือนไขที่ต้องมีผลสาํเรจ็ของงาน และยังคงต้อง

เป็นพนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเง่ือนไขผลงานน้ันบรรลุ และความยาวของ

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิขึ้ นอยู่กับว่าเง่ือนไขผลงานจะบรรลุเม่ือใด กิจการต้อง

สันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะ

ได้รับในอนาคต ตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิน้ัน และกิจการต้องประมาณ

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยอ้างอิงกับเง่ือนไขผลงานที่น่าจะเป็นจริง

มากที่สุด หากเง่ือนไขผลงานเป็นเง่ือนไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิต้องสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใ ช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ ซ้ือหุ้น 

ที่ออกให้ และต้องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณขึ้ นแล้วในภายหลัง แต่หากเง่ือนไข

ผลงานไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด กจิการต้องปรับปรงุการประมาณระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ

(ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าระยะเวลาให้ได้รับสทิธิแตกต่างจากที่ประมาณ

ไว้เดิม 

 

รายการทีว่ดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

16.       สาํหรับรายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กจิการต้องวัด

มูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า โดยอ้างองิกบัราคาตลาดของตราสาร

ทุน (ถ้ามี)โดยพิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ซ่ึงได้ออกตราสารทุนให้ (ขึ้นอยู่กบั

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19–22) 
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17.       หากตราสารทุนน้ันไม่มีราคาตลาด กจิการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก

ให้โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า ใน

ลักษณะของการต่อรองที่เป็นอสิระและทั้งสองฝ่ายเตม็ใจและทราบข้อมูลเท่ากนั เทคนิคการ

วัดมูลค่าต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้สาํหรับการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่

เป็นที่ยอมรับทั่วไป และต้องครอบคลุมปัจจัยและข้อสมมติที่ผู้ที่มีความรอบรู้และเตม็ใจใช้

พิจารณาในการกาํหนดราคา (ขึ้นอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19-22) 

18.       ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมสาํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงให้

ความสาํคัญกับเง่ือนไขและข้อกาํหนดเฉพาะที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น

กบัพนักงาน 

  วิธีปฏิบติัสาํหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

19.       การให้ตราสารทุนอาจขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขที่ต้องทาํให้เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่กาํหนด

ไว้ ตัวอย่างเช่น การให้หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขที่

พนักงานจะยังเป็นพนักงานของกจิการในช่วงเวลาที่กาํหนด ซ่ึงบางคร้ังอาจต้องบรรลุเง่ือนไข

ผลงานด้วย เช่น กจิการต้องมีการเติบโตของกาํไรตามที่กาํหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกจิการ

ต้องสงูขึ้นถงึระดับที่กาํหนด กจิการต้องไม่นาํเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไข

ทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

แต่ต้องนาํเง่ือนไขการได้รับสทิธมิาปรับปรงุจาํนวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจาํนวนที่วัดมูลค่า 

เพ่ือให้ท้ายที่สดุ มูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับที่รับรู้ เป็นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออก

ให้ ต้องอ้างองิกบัจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสทิธใินที่สดุ ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์

สะสม กจิการจะไม่รับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับ หากตราสารทุนที่ออกให้ไม่ได้รับสทิธ ิ

เน่ืองจากพนักงานไม่สามารถปฏบิัตติามเงื่อนไขการได้รับสทิธ ิเช่น คู่สญัญาไม่สามารถ

ปฏบิตัติามช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด หรือไม่สามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขผลงาน ขึ้นอยู่กบั

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

20.       ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 กิจการต้องรับรู้ จาํนวนสินค้าหรือบริการที่

ได้รับตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยอ้างอิงกับจาํนวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสทิธิที่

เป็นประมาณการที่ดีที่สดุ และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ี

ว่าจาํนวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธ ิ

กจิการต้องปรับปรุงประมาณการจาํนวนหุ้นให้เท่ากบัจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสทิธิในท้ายสดุ 

โดยขึ้นอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

21.       กจิการต้องนาํเง่ือนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้าหมายที่ใช้เป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ หรือ

ความสามารถใช้สิทธิ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

ดังน้ัน สาํหรับการให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องรับรู้ สินค้าหรือบริการที่

ได้รับจากคู่สญัญา ที่สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธิอื่นๆ ได้ทั้งหมด (เช่น บริการ
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ที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะ

บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ 

วิธีปฏิบติัสาํหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิท่ีไม่ใช่เงือ่นไขการบริการหรือผลงาน  

21ก ในทาํนองเดียวกนั กจิการต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน สาํหรับการให้

ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้องรับรู้

สินค้าหรือบริการที่ได้รับจากคู่สัญญาที่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดที่

ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการ

ให้บริการที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะเข้าเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานหรือไม่ 

วิธีปฏิบติัสาํหรบัลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิท่ีใชแ้ลว้ 

22.       สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้ว กิจการต้องไม่นํา

ลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสทิธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สทิธิซ้ือหุ้นที่มีการออกสทิธิทดแทนต้องบันทกึ

เป็นสิทธิซ้ือหุ้นใหม่ที่ออกให้ เม่ือกิจการออกสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนให้ใน

ภายหลัง 

ภายหลงัวนัท่ีไดร้บัสิทธิ 

23.       กจิการที่รับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 – 22 และการเพ่ิมขึ้น

ของทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้รับสิทธ ิ

ตัวอย่างเช่น กิจการต้องไม่กลับรายการบริการที่ได้รับจากพนักงานที่ได้รับรู้ ไปแล้ว หาก

ภายหลังกจิการริบตราสารทุนที่พนักงานได้รับสทิธแิล้ว หรือกรณสีทิธซ้ืิอหุ้นที่ไม่มีการใช้สทิธ ิ

อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้ รายการที่โอนภายในส่วน

ของเจ้าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของ

เจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

กรณีทีไ่ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

24.       ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 16 – 23 ใช้เม่ือกจิการถูกกาํหนดให้วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีที่เกิดขึ้ นได้ยากย่ิง หาก

กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ณ วันที่วัด

มูลค่าตามข้อกาํหนดใน ย่อหน้าที่ 16 – 22 เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้ นได้ยากยิ่งน้ี กิจการต้อง

ดาํเนินการดังน้ีแทน 

24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่าที่แท้จริง เร่ิมตั้งแต่วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่ง
มอบบริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชาํระคร้ังสดุท้าย ผลการ
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เปล่ียนแปลงของมูลค่าที่แท้จริงรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับการให้สิทธิซ้ือหุ้น 

ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชาํระคร้ังสุดท้ายเม่ือมีการใช้สิทธิ หรือริบ

สทิธซ้ืิอหุ้น (เช่น เม่ือสิ้นสดุการจ้าง) หรือสิ้นสดุเวลาการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้น

สิ้นสดุกาํหนดการใช้สทิธ)ิ 

24.2 รับรู้ สินค้าหรือบริการโดยอ้างอิงกับจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในที่สุด หรือ (ถ้า

สามารถปฏิบัติได้) เม่ือมีการใช้สิทธิในที่สุด ในการใช้ข้อกาํหนดน้ีกับสิทธิซ้ือหุ้น 

กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ(ถ้ามี) ตามย่อ

หน้าที่ 14 และ 15 ยกเว้นข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 15.2 เม่ือไม่ได้ใช้เง่ือนไขทาง

ตลาด จาํนวนที่รับรู้ สาํหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ

ต้องอ้างอิงกับจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณ

การน้ี (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจาํนวนสทิธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ

ต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการให้

เท่ากับจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการ

ต้องโอนกลับจาํนวนที่รับรู้ สาํหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกริบใน

ภายหลัง หรือสิ้นสดุกาํหนดการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น 

25.       หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26 – 29 

เน่ืองจากการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้นาํมาพิจารณา

เม่ือปฏิบัติตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 อย่างไรกต็าม เม่ือกิจการจ่าย

ชาํระด้วยตราสารทุน ซ่ึงต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 24  

25.1 หากการจ่ายชาํระเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ กิจการต้องบันทึกการจ่าย

ชาํระเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ และต้องรับรู้จาํนวนค่าสนิค้าและบริการทนัที

แทนที่จะต้องทยอยรับรู้บริการที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้

ได้รับสทิธ ิ

25.2 การจ่ายชาํระด้วยเงินต้องบันทกึเสมือนการซ้ือคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็นรายการหัก

จากส่วนของเจ้าของ เว้นแต่ตามเน้ือหาแล้วการจ่ายน้ันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตรา

สารทุน ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน ส่วนเกนิดังกล่าวต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การปรบัปรุงเงือ่นไขและขอ้กําหนดของตราสารทุนท่ีออกให ้รวมถึงการยกเลิกและการชําระ 

26.       กจิการอาจต้องปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น 

กิจการอาจต้องลดราคาใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้พนักงาน (เช่น คาํนวณราคาสิทธิซ้ือหุ้น

ใหม่) ซ่ึงทาํให้มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นเหล่าน้ันสูงขึ้น ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 27 – 

29 สาํหรับผลกระทบของการปรับปรุงให้แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้

พนักงาน อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดต้องใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้กับบุคคลอื่นที่
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ไม่ใช่พนักงานด้วย โดยวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ใน

กรณีหลังน้ัน การอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 27 – 29 ณ วันที่ให้สิทธิต้องอ้างอิงถึงวันที่กิจการ

ได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการให้แทน 

27.       กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธ ิหากตราสาร

ทุนน้ันไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (นอกเหนือจาก

เง่ือนไขทางตลาด) ที่กาํหนด ณ วันที่ให้สทิธเิป็นอย่างน้อย กจิการต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนด

น้ีโดยไม่ต้องพิจารณาการปรับปรุงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือ

การยกเลิก หรือการชําระตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี กิจการต้องรับรู้ ผลกระทบของ

รายการปรับปรงุที่เพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือรายการที่

เป็นประโยชน์ให้กบัพนักงาน แนวทางปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ีแสดงอยู่ในภาคผนวก ข 

28.       หากกจิการยกเลิกหรือชาํระตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ (ยกเว้น 

ยกเลิกการให้โดยริบสทิธเิม่ือไม่ปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ)ิ 

28.1 กจิการต้องบันทกึการยกเลิก หรือการชาํระเสมือนเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

และต้องรับรู้ บริการที่ได้รับทันทีแทนที่จะต้องรับรู้ ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิที่

เหลืออยู่ 

28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้พนักงานเพ่ือการยกเลิกหรือชาํระการให้สทิธ ิต้องรับรู้ ในลักษณะ

เดียวกับการซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ยกเว้น รายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ที่วัดมูลค่า ณ 

วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ข้อตกลง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ด้รวมส่วนของหน้ีสนิไว้ กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสินในวันที่มีการยกเลิกหรือวันที่มีการชาํระ การจ่ายใดๆ ที่มีเพ่ือการชาํระหน้ีสิน

ต้องบันทกึเหมือนการยกเลิกหน้ีสนิดังกล่าว 

28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กจิการ

กาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็นตราสารทุนที่ทดแทนตราสารทุนที่ยกเลิก 

กจิการต้องบันทกึการออกตราสารทุนทดแทนน้ันในลักษณะเดียวกบัการปรับปรุงตรา

สารทุนที่ให้เม่ือเร่ิมแรก ตามย่อหน้าที่ 27 และตามแนวปฏบิัติในภาคผนวก ข มูลค่า

ยุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ให้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับ

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่า

ยุติธรรมสทุธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทนัท ี

หักด้วยจาํนวนที่จ่ายให้พนักงานเพ่ือยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้ เป็นรายการหักจากส่วน

ของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 28.2 ข้างต้น หากกจิการไม่ได้กาํหนดว่าตราสารทุนใหม่เป็น

ตราสารทุนทดแทนสาํหรับตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้องบันทึกตราสารทุนใหม่  

เป็นรายการออกตราสารทุนให้ใหม่ 
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28ก หากกิจการหรือคู่สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข

การบริการหรือผลงาน กิจการต้องปฏิบัติต่อความล้มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญาในการ

ปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสทิธใิห้มีผลเสมือนการยกเลิกสทิธ ิ

29.       หากกิจการซ้ือคืนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิแล้ว รายการที่จ่ายให้พนักงานต้องบันทึกเป็น

รายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นรายการจ่ายน้ันเกนิกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ซ้ือคืนที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

30.       สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการที่ไดม้าและหนี้ สินที่เกิดข้ึนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการตอ้งวดัมูลค่า

ยุติธรรมของหนี้ สินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และวนัที่มีการชําระจนกว่าจะชําระ

หนี้ สินเสร็จส้ิน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใหร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบั

งวด 

31.       ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้ นแก่พนักงานเป็น

ส่วนหน่ึงของชุดค่าตอบแทน ซ่ึงทาํให้พนักงานมีสทิธไิด้รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้รับ

ตราสารทุน) โดยอ้างองิกบัราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นจากระดับราคาที่กาํหนดตลอดช่วงเวลาหน่ึงที่กาํหนด

ไว้ หรือกจิการอาจให้สทิธพินักงานที่จะได้รับเงินสดในอนาคตโดยให้สทิธทิี่จะได้หุ้น (รวมถึงหุ้นที่

จะออกเม่ือใช้สทิธซ้ืิอหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับ (เช่น เม่ือสิ้นสดุการจ้าง) 

หรือตามที่พนักงานเลือก 

32.       กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่ต้องจ่ายสาํหรับบริการน้ันเม่ือพนักงานให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่พนักงานได้รับสทิธทินัท ีและไม่

ต้องปฏบิัติงานให้บริการในช่วงเวลาที่กาํหนดเพ่ือให้ได้รับสทิธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐาน

เป็นอย่างอื่น กจิการต้องสันนิษฐานว่ากจิการได้รับบริการจากพนักงานเพ่ือแลกกบัสทิธิที่จะ

ได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่ออกให้แล้ว ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและ

หน้ีสนิที่จะต้องจ่ายสาํหรับบริการน้ันทนัท ีหากสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น

ไม่ได้รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้บริการที่กาํหนด กิจการต้อง

รับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายตามที่พนักงานให้บริการในช่วงเวลาน้ัน 

33.       หน้ีสนิต้องวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชาํระหน้ีสิน

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาสทิธิซ้ือหุ้น พิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของสทิธิที่จะได้รับประโยชน์

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นและบริการที่พนักงานให้จนถงึขณะน้ัน 
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์มี่ทางเลือกชําระดว้ยเงินสด 

34.       สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขของขอ้ตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือ

คู่สญัญาสามารถเลือกชําระรายการดว้ยเงินสด (หรือสินทรพัยอ่ื์น) หรือดว้ยการออกตรา

สารทุน กิจการตอ้งรบัรูร้ายการหรือองคป์ระกอบของรายการนั้นเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดข้ึนซ่ึงจะชําระเป็นเงินสดหรือสินทรพัยอ่ื์น 

หรือรบัรูเ้ป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยตราสารทุน หากหนี้ สินดงักล่าวไม่

เกิดข้ึน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เงือ่นไขของข้อตกลงที่ให้คู่สัญญาเลอืกวธีิการชําระ 

35.       หากกิจการให้สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชาํระด้วยเงินสด
1
 

หรือด้วยการออกตราสารทุน ให้ถือว่ากิจการให้เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่ มี

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน (เช่น สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ชําระด้วยเงินสด) และ

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (เช่น สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ชําระด้วย      

การออกตราสารทุนไม่ใช่ด้วยเงินสด) สาํหรับรายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซ่ึง

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถวัดได้โดยตรง กิจการต้องวัดมูลค่า

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมด้วยผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับกบัมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน 

ณ วันที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

36.       สาํหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกบัพนักงาน กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคาํนึงถงึเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆเกี่ยวกบัสทิธิ

ที่จะได้รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ให้  

37.       ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 36 กิจการต้องเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสนิก่อนแล้วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยคาํนึงถึงการ

ที่คู่สญัญาต้องสละสทิธิ์ที่จะรับเงินสดเพ่ือไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินแบบผสมเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้ งสองประเภท        

อย่างไรกต็าม การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึงคู่สัญญามีทางเลือกที่จะให้ชําระมักถูกจัด

โครงสร้างมาแล้ว มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะชาํระทางหน่ึงจึงเหมือนกบัของทางเลือก

อื่น ตัวอย่างเช่น คู่สญัญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรับสิทธิซ้ือหุ้นหรือสทิธิที่จะได้รับประโยชน์

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นเป็นเงินสด ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วน

ของเจ้าของเป็นศูนย์ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจึงเท่ากบัมูลค่า

ยุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ในทางตรงกันข้าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือก

แต่ละทางเลือกที่จะชาํระแตกต่างกนั มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ

                                                 
1 ในย่อหน้าที่ 35 – 43 รายการที่อ้างองิถงึเงินสดให้รวมถงึสนิทรัพย์อื่นของกจิการด้วย 
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ย่อมมากกว่าศูนย์ ซ่ึงเป็นกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่า

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

38.       กจิการต้องบันทกึสนิค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือ

บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะชาํระสนิค้าหรือบริการ เม่ือคู่สญัญาได้ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ

ให้ โดยปฏบิัติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระเป็นเงินสด (ย่อหน้าที่ 

30 – 33) สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กิจการต้องรับรู้ สินค้าหรือ

บริการที่ได้รับและส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมขึ้ นเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดย

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน (ย่อหน้าที่ 10 

– 29) 

39.       ณ วันที่ชาํระ กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุน

เพ่ือชาํระแทนการจ่ายเงินสด หน้ีสนิจะโอนตรงไปเป็นส่วนของเจ้าของในฐานะที่เป็นสิ่งตอบแทน

สาํหรับตราสารทุนที่ออกให้ 

40.       หากกิจการจ่ายเงินสดเพ่ือชาํระแทนการออกตราสารทุน ให้ถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการชาํระ

หน้ีสินทั้งจาํนวน สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุน

ต่อไป เม่ือคู่สญัญาเลือกที่จะรับเงินสดเพ่ือการชาํระทาํให้คู่สญัญาหมดสทิธทิี่จะได้รับตราสาร

ทุน อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้ รายการที่โอนภายใน

ส่วนของเจ้าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วน

ของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เงือ่นไขของขอ้ตกลงท่ีใหกิ้จการเลือกวิธีการชําระ 

41.       สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้กิจการเลือกว่าจะชาํระด้วย 

เงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน กจิการต้องพิจารณาว่ากจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่

จะต้องชาํระเงินสดหรือไม่ และบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้สอดคล้องกนั กจิการมี

ภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชําระเงินสด หากทางเลือกที่จะชําระด้วยตราสารทุนไม่มี

เน้ือหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมีข้อห้ามทางกฎหมายไม่ให้กิจการออกหุ้น) หรือกิจการมี

แนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะชาํระด้วยเงินสด หรือปกติจะชาํระด้วยเงินสด

เม่ือใดกต็ามที่คู่สญัญาขอให้ชาํระด้วยเงินสด 

42.       หากกจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชาํระด้วยเงินสด กจิการต้องบันทกึรายการตาม

ข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 30 – 33 

43.            หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กจิการต้องบันทกึรายการค้าตามข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 10 – 29 เม่ือการชาํระมีลักษณะ

ดังน้ี 
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43.1 หากกิจการเลือกชาํระด้วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้องบันทึกเสมือนการซ้ือคืนส่วนของ

เจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 

43.3 ต่อไป 

43.2 หากกิจการเลือกชําระด้วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก 

(เว้นแต่การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงไปเป็นส่วนของเจ้าของ

อกีประเภท (ถ้ามี)) ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.3 หากกจิการเลือกทางเลือกที่ชาํระด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สงูกว่า ณ วันที่ชาํระ กจิการต้อง

รับรู้ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสาํหรับมูลค่าส่วนเกนิ เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่จะต้องออกให้หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที่ออกให้กบัจาํนวนเงินสดที่จะต้องจ่ายหากเลือก

ทางเลือกเดิม แล้วแต่ทางเลือกที่กจิการจะเลือก 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ 

43ก  สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑร์ะหว่างกจิการในกลุ่มกจิการ ในงบการเงินเฉพาะกจิการ

หรืองบการเงินของกจิการ กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการ

ที่ได้รับด้วยรายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุนหรือชาํระด้วยเงินสด 

โดยต้องประเมินว่า 

43ก.1 ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ 

43ก.2 สทิธแิละภาระผูกพันของกจิการ  

จาํนวนที่รับรู้ โดยกจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการอาจแตกต่างจากจาํนวนที่รับรู้ ในงบการเงิน

รวมของกลุ่มบริษัทหรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการที่จ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

43ข   กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน เม่ือ 

43ข.1 ผลตอบแทนที่ออกให้เป็นตราสารทุนของกจิการ หรือ 

43ข.2 กจิการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 กจิการต้องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสาร

ทุนสาํหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ตามที่กาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 เท่าน้ัน ในสถานการณ์อื่นทั้งหมดกจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการต้อง

วัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับมาเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

43ค   กิจการที่ชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการ

ต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน กต่็อเม่ือจ่าย
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ชาํระด้วยตราสารทุนของกิจการเอง มิฉะน้ันรายการดังกล่าวต้องรับรู้ เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

43ง    รายการของกลุ่มกจิการที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มกจิการหน่ึง

จ่ายชาํระอีกกลุ่มกิจการหน่ึงสาํหรับหน้ีสินของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่คู่สัญญา 

ที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องบันทึก

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต์ามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข โดยไม่คาํนึงถึงข้อตกลงการ

จ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

44. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของขอ้ตกลงการ

จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กิดข้ึนในระหว่างงวด 

45. เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44  กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

45.1 คาํอธิบายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดขึ้ นในช่วงเวลา
ต่างๆระหว่างงวด รวมถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆของข้อตกลงแต่ละข้อ อาท ิ

ข้อกาํหนดของการได้รับสิทธิ งวดเวลานานที่สุดของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการ

ชาํระ (เช่น เป็นเงินสดหรือตราสารทุน) กจิการที่มีประเภทของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เหมือนกนัในเน้ือหาสาระอาจรวมข้อมูลเหล่าน้ี หากการเปิดเผยข้อมูล

แยกตามข้อตกลงไม่จาํเป็นในการทาํให้เป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44 

45.2 จาํนวนและราคาใช้สิทธิถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของสิทธิซ้ือหุ้นสาํหรับกลุ่มสิทธิซ้ือหุ้น
ต่างๆ คือ 

45.2.1 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 

45.2.2 กลุ่มที่ออกให้ระหว่างงวด 

45.2.3 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด 

45.2.4 กลุ่มที่ใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.5 กลุ่มที่สิ้นสดุระยะเวลาใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.6 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ 

45.2.7 กลุ่มที่ยังสามารถใช้สทิธไิด้ ณ ปลายงวด 

45.3 สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้วระหว่างงวด ให้เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ณ 

วันใช้สิทธิ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกใช้สิทธิแล้วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจ

เปิดเผยราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างงวดแทน 
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45.4 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้เปิดเผยช่วงของราคาใช้สิทธิและระยะเวลา

คงเหลือตามสัญญาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก หากช่วงของราคาใช้สิทธิกว้าง สิทธิซ้ือหุ้นที่

คงเหลือต้องแบ่งเป็นช่วงราคาที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจาํนวนและ

จังหวะเวลาของหุ้นที่อาจออกเพ่ิมเติมและเงินสดที่อาจได้รับจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นน้ัน 

46.       กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกใหร้ะหว่างงวด 

47.       หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุน

ของกิจการโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพ่ือให้ผล

เป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 46 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

47.1 สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ระหว่างงวด ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก

ของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถงึ 

47.1.1 แบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธิซ้ือหุ้นและข้อมูลที่นาํมาคาํนวณในแบบจาํลอง 

รวมถึง ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ราคาใช้สิทธิ ความผันผวนของหุ้นที่

คาดหวัง อายุของสิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบี้ ยปลอด

ความเสี่ยง และข้อมูลอื่นที่นาํมาคาํนวณในแบบจาํลอง รวมถึง วิธีที่ใช้และ

ข้อสมมติที่กาํหนดขึ้นเพ่ือรวมผลกระทบของการคาดการณ์การใช้สทิธิก่อน

ครบกาํหนด 

47.1.2 วิธีกาํหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคาํอธิบายว่าความผันผวน

ของหุ้นที่คาดหวังได้องิกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ 

47.1.3 การนาํลักษณะอื่นของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ เช่น เง่ือนไขทางตลาด 

47.2 สาํหรับตราสารทุนอื่นที่ให้สิทธิระหว่างงวด (เช่น ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ือหุ้น) 

จํานวนและมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัด

มูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถงึ 

47.2.1 หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถ

สงัเกตได้ ต้องเปิดเผยวิธทีี่ใช้กาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

47.2.2 การนาํเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธนีาํ

เงินปันผลที่คาดหวังมารวมคาํนวณ และ 

47.2.3 การนาํลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ  

47.3 สาํหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีการปรับปรงุระหว่างงวด 
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47.3.1 คาํอธบิายรายการที่ปรับปรงุ 

47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ (ซ่ึงเป็นผลของรายการที่ปรับปรงุ) และ 

47.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ที่สอดคล้องกับ

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 47.1 และ 47.2 ข้างต้นเม่ือมีรายการดังกล่าว 

48.       หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างงวดได้โดยทางตรง กจิการ

ต้องเปิดเผยวิธีกาํหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมกาํหนดด้วยราคาตลาดของสินค้า

หรือบริการหรือไม่ 

49.       หากกิจการปฏบิัติต่างจากข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 13 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและ

อธบิายว่าเหตุใดจึงปฏบิัติต่างจากข้อสนันิษฐาน 

50.    กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑต่์อกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดและฐานะการเงินของกิจการ 

51.       เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 50 อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องเปิดเผยรายการ

ต่อไปน้ี 

51.1 จาํนวนค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ ในงวดที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ซ่ึงสนิค้าหรือ

บริการที่ได้รับไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้ เป็นสินทรัพย์ และต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทันท ี

รวมถึงการเปิดเผยแยกว่าส่วนของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทกึเป็น

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

51.2 สาํหรับหน้ีสนิที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด 

51.2.2 มูลค่าที่แท้จริงรวม ณ สิ้นงวดของหน้ีสินที่คู่สัญญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือ

สินทรัพย์อื่นที่ได้รับสิทธิภายในสิ้นงวด (เช่น สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จาก

ราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่ได้รับสทิธแิล้ว) 

52.       หากข้อมูลที่กาํหนดให้เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ทาํให้เป็นไป

ตามหลักการในย่อหน้าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่จาํเป็นที่

จะทาํให้สอดคล้องกบัหลักการดังกล่าว 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

53.       (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

54.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่บังคบัให้กจิการปฏบิัตติามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัการให้ตราสารทุนอื่น หากกจิการเปิดเผยเป็นการสาธารณะ

ถงึมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ันที่กาํหนด ณ วันที่วัดมูลค่า  
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55.       สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี กจิการต้องปรับข้อมูลเปรียบเทยีบย้อนหลัง และปรับปรุงกาํไรสะสมต้นงวดของงวด

แรกสดุที่นาํมาแสดงด้วย (ถ้าปฏบิัติได้) 

56.       สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี (เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กจิการยังคงต้องเปิดเผย

ข้อมูลที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 44 และ 45 

57.       ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว หากกจิการปรับปรุง

ข้อกาํหนดหรือเง่ือนไขของการออกตราสารทุนให้ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ถือปฏิบัติ กิจการยังต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26–29 เพ่ือบันทึกรายการปรับปรุง

เหล่าน้ัน 

58.       (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกบัสถานการณใ์นประเทศไทย)  

59.        มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุนแต่ไม่ได้กาํหนดให้กจิการต้องปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกบัหน้ีสนิรายการอื่นที่เกิดจากการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์เช่น หน้ีสนิที่ชาํระระหว่างงวดที่มีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ 

วนัถอืปฏิบติั 

60.       กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หาก

กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

61.       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ ได้มีการ

แก้ไขย่อหน้าที่ 5 กจิการต้องถอืปฏบิัติตามการแก้ไขดงักล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 หากกจิการได้ถือปฏบิัติตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ว 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องถอืปฏบิัติกบัรอบระยะเวลาบัญชีก่อนด้วย  

62.       กจิการต้องปรับปรงุย้อนหลังสาํหรับการแก้ไขต่อไปน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

62.1 ข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 21ก เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่

ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

62.2 การปรับปรุงคาํนิยามของ “การได้รับสิทธิ” และ “เง่ือนไขการได้รับสทิธิ” ได้รวมอยู่

ในภาคผนวก ก 

62.3 การแก้ไขในย่อหน้าที่ 28 และ 28ก ได้รวมเร่ืองการยกเลิกเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้นําการแก้ไขดังกล่าวไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏบิัติ หากกจิการนาํการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏบิัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

63.           กจิการต้องปรับปรงุย้อนหลังสาํหรับการแก้ไขเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงิน

สดของกลุ่มกิจการ ตามหัวข้อการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 53–59 ตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2557  

63.1 การแก้ไขในย่อหน้าที่ 2 การยกเลิกในย่อหน้าที่ 3 และการเพ่ิมเติมในย่อหน้าที่ 3ก 

และ 43ก – 43ง และย่อหน้าที่ ข45 ข47 ข50 ข54 ข56 ถึง ข58 และ ข60 ใน

ภาคผนวก ข ได้รวมการบัญชีสาํหรับรายการระหว่างกจิการในกลุ่มกจิการ 

63.2 การปรับปรงุคาํนิยามในภาคผนวก ก สาํหรับเร่ืองต่อไปน้ี 

63.2.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

63.2.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

63.2.3 ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์และ 

63.2.4 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

(ถ้าข้อมูลที่จาํเป็นในการปรับปรุงย้อนหลังไม่สามารถหาได้ กจิการต้องเปิดเผยจาํนวนที่เคย

รับรู้ ก่อนหน้าในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน

ของกิจการ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 

หากกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบิัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 

2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

64  (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ

โดยมีหน้ีสินเกิดขึ้ นเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้กับคู่สัญญาที่ส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการด้วยจาํนวนเงินที่องิกบัราคา (หรือมูลค่า) ตราสาร

ทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม  

พนักงานและบุคคลอ่ืน 

ที่ ให้บ ริการในลักษณะ

เดียวกนั 

 บุคคลที่ให้บริการกบักจิการเป็นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใด

ประเภทหน่ึงดังน้ี 1) บุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

หรือทางภาษี 2) บุคคลที่ทาํงานกับกิจการภายใต้แนวทางที่เป็นลักษณะ

เดียวกับบุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี 

หรือ 3) บริการที่ได้รับมีลักษณะเดียวกบับริการที่พนักงานเป็นผู้ให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น คาํนิยามน้ีรวมถึงฝ่ายบริหาร เช่น พนักงานที่มีอาํนาจบังคับ

บัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-

executive director) 

ตราสารทุน  สัญญาที่เป็นหลักฐานของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกิจการ

หลังหักหน้ีสนิทั้งหมด
2
 

ตราสารทุนทีอ่อกให ้  สทิธ ิ(ทั้งที่มีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข) ในตราสารทุนของกจิการที่ออกให้

บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ทีชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการ 

1) ได้รับสนิค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของ 

        กจิการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) หรือ 

2)   ได้รับสนิค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชาํระแก่คู่สญัญา 

มูลค่ายติุธรรม  จาํนวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสนิทรัพย์ ชาํระหน้ีสนิ หรือตราสารทุนที่ออก

ให้สามารถแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็น

อสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

                                                 
2
 แม่บทการบัญชีให้นิยามของหน้ีสินว่าเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่เกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต การชําระ

ภาระผูกพันเป็นผลให้เกดิกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือ

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ)  
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วนัทีใ่หสิ้ทธิ  วันที่กิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกันตาม

ข้อตกลงเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เม่ือกิจการและบุคคลอีกฝ่าย

หน่ึงทราบเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ตามข้อตกลงน้ันร่วมกนั ณ วันที่ให้

สทิธ ิกจิการให้สทิธกิบับุคคลอกีฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่น 

หรือตราสารทุนของกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดร้บัสิทธิ  

(ถ้ามี) ให้สําเร็จ หากข้อตกลงน้ันขึ้ นอยู่กับกระบวนการที่ ต้องอนุมัติ  

(เช่น อนุมัติโดยผู้ถอืหุ้น) วันที่ให้สทิธ ิคือ วันที่ที่ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว 

มูลค่าทีแ่ทจ้ริง  ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเง่ือนไข

และไม่มีเง่ือนไข) ถือหุ้น หรือสิทธิที่จะได้รับหุ้น และราคา (ถ้ามี)  

ที่คู่สัญญาต้องจ่ายเพ่ือให้ได้หุ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุน้ที่ราคาใช้สิทธิ

เท่ากับ 15 บาท ขณะที่ หุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาท มูลค่าที่

แท้จริงเท่ากบั 5 บาท 

เงือ่นไขทางตลาด  เง่ือนไขที่ราคาใช้สทิธ ิการได้รับสทิธ ิหรือความสามารถในการใช้สทิธติามตรา

สารทุนที่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่น ราคาหุ้น หรือ

จาํนวนเงินตามมูลค่าที่แทจ้ริงของสิทธิซ้ือหุน้อยู่ ณ ระดับราคาที่กาํหนด

หรือบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุนของ

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัดัชนีราคาตลาดของ ตราสารทุนของกจิการอื่น 

วนัทีว่ดัมูลค่า  วันที่ที่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ตามวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สําหรับรายการที่ เกี่ยวกับ

พนกังานและบุคคลอ่ืนที่ใหบ้ริการใหล้กัษณะเดียวกนั วันที่วัดมูลค่า 

คือ วนัที่ใหสิ้ทธิ สาํหรับรายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน 

(และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่

กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 

ลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้

ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

 ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมเติมเม่ือผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นใช้สิทธิ

ตามสทิธซ้ืิอหุ้นเดิมเพ่ือให้กจิการออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้สทิธ ิโดยไม่ได้

รับชาํระเป็นเงินสด 

สิทธิ ซ้ือหุ้นที่ มีการออก

สิทธิทดแทน 

 สิทธิซ้ือหุน้ที่ออกให้ใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้เดิม ณ ระดับราคาใช้

สทิธเิพ่ือให้กจิการออกหุ้นให้ 
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ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ ์

 ข้อตกลงระหว่างกจิการ (หรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการ
3
 หรือผู้ถือหุ้นของ

กิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงทาํ

ให้บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงได้รับสทิธทิี่จะได้รับ 

1) เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจํานวนที่อิงกับราคา  

(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของ

กจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น 

2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น) ของกิจการหรือกลุ่ม

กจิการอื่น  

เม่ือได้ปฎบิัติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิแล้ว 

การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์

 รายการที่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(รวมถงึพนักงาน) โดยมีข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

2)  ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชําระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงใน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้า

หรือบริการ 

สิทธิซ้ือหุน้  สญัญาที่ให้ผู้ถือสทิธิได้รับหุ้นของกจิการ ณ ระดับราคาที่กาํหนดไว้แน่นอน

ในช่วงระยะเวลาที่กาํหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้องใช้สทิธน้ัิน 

ไดร้บัสิทธิ  เป็นผู้มีสิทธิ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์สิทธิที่

คู่สัญญาจะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสารทุนของกิจการ เม่ือ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ และอีกฝ่ายหน่ึงพึงพอใจใน 

การปฏบิัติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิดังกล่าว 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ  เง่ือนไขที่ใช้พิจารณาว่ากิจการได้รับบริการที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้

สาํเรจ็เพ่ือให้ได้สิทธิที่จะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของ

กจิการหรือไม่ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เง่ือนไข

การได้รับสิทธิอาจเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด คือ เง่ือนไขการบริการหรือ

เง่ือนไขผลงาน เง่ือนไขการบริการกาํหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้

สาํเรจ็ภายในระยะเวลาที่กาํหนด เง่ือนไขผลงานกาํหนดให้คู่สัญญาต้อง

ปฏบิัติตามให้สาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่กาํหนด (เช่น ต้อง

ทาํให้กาํไรของกิจการสูงขึ้ นตลอดช่วงเวลาที่กาํหนดไว้) ซ่ึงเง่ือนไขการ

ดาํเนินงานอาจรวมไปถงึ เงือ่นไขทางตลาด 

3
 กลุ่มกจิการ ตามคาํนิยามในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทุกบริษัทของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัทใหญ่ในลาํดับ

สงูสดุของกจิการที่เสนอรายงาน 
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ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ  ระยะเวลาระหว่างที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิภายใต้

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้สาํเรจ็ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

ข1. ย่อหน้าที่ 2 – 41 ของภาคผนวกน้ีอธบิายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออก

ให้ โดยนาํเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นแก่

พนักงานมาพิจารณา อย่างไรกต็าม ลักษณะไม่ได้จาํกัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี นอกจากน้ี เน่ืองจากประเดน็การวัดมูลค่าที่อธิบายต่อไปเน้น

เกี่ยวกบัหุ้นและสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้กบัพนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสทิธิ

ซ้ือหุ้นวัด ณ วันที่ให้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ประเด็นการวัดมูลค่าที่จะอธิบายต่อไป (เช่น    

ความผนัผวนของหุ้นที่คาดหวัง) ได้นาํมาใช้พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือ

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญา

ส่งมอบบริการ 

หุน้ 

ข2. สาํหรับหุ้นที่ออกให้พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของ

กจิการ (หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้จาํหน่ายแก่สาธารณชน) และ

ปรับปรงุโดยคาํนึงถงึเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับ

สทิธ ิซ่ึงไม่นาํมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 – 21) 

ข3. ตัวอย่างเช่น หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

ปัจจัยน้ีต้องนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในทาํนองเดียวกัน 

หากหุ้นมีข้อจาํกดัในการโอนหลังจากวันที่ได้รับสทิธิ ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาเฉพาะกรณีที่

ข้อจํากัดหลังได้รับสิทธิกระทบต่อราคาที่ ผู้ลงทุนที่มีความรอบรู้ และเต็มใจจะจ่ายซ้ือหุ้น 

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นน้ันซ้ือขายอยู่ในตลาดซ้ือขายคล่อง ข้อจาํกัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิ

อาจมีผลเพียงเลก็น้อยต่อราคาหุ้นที่ผู้ลงทุนในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้นน้ัน 

ข้อจาํกดัการโอนหุ้นหรือข้อจาํกดัอื่นที่เกดิระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธไิม่ต้องนาํมาพิจารณา

เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สทิธขิองหุ้นที่ออกให้ เพราะข้อจาํกดัเหล่าน้ันมีที่มาจาก

เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่มีอยู่ ซ่ึงต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 19 – 21  

 

สิทธิซ้ือหุน้ 

ข4. ในหลายกรณี สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ขึ้นอยู่

กบัเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กบัสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการซ้ือขาย หากไม่มีสทิธซ้ืิอหุ้นที่
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มีการซ้ือขายที่มีเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆเหมือนกับสิทธิซ้ือหุ้นของกิจการ ให้คาํนวณ

มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธิ

ซ้ือหุ้น 

ข5. กิจการต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ลงทุนที่มีความรอบรู้และเตม็ใจในตลาดจะพิจารณาใน

การเลือกแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นมาใช้ ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นพนักงาน

จาํนวนมากมีระยะเวลาใช้สทิธนิานและมักสามารถใช้สทิธิได้ระหว่างวันที่ให้สทิธกิบัวันสิ้นสดุ

ระยะเวลาการใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้นน้ัน และมักมีการใช้สทิธติั้งแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่าน้ีต้อง

นํามาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ สาํหรับหลาย

กิจการ ปัจจัยเหล่าน้ีทําให้กิจการไม่สามารถใช้สูตรของ Black Scholes และ Merton 

เน่ืองจากสตูรดังกล่าวไม่ให้นาํความน่าจะเป็นที่จะใช้สทิธก่ิอนสิ้นสดุระยะเวลาการใช้สทิธขิอง

สทิธิซ้ือหุ้นมาพิจารณา และแบบจาํลองน้ีอาจไม่สะท้อนถึงผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็กว่า

กาํหนดได้อย่างเพียงพอ แบบจาํลองน้ียังไม่อนุญาตสาํหรับความน่าจะเป็นที่ความผันผวน

ของหุ้นที่คาดหวังและข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองอื่นอาจแตกต่างกนัตามระยะเวลาการให้ใช้

สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น อย่างไรกต็าม สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุตามสญัญาค่อนข้างสั้น หรือต้อง

มีการใช้สิทธิภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องนําปัจจัย

ข้างต้นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้มูลค่าที่มี

สาระสาํคัญเท่ากบัแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า 

ข6. อย่างน้อยที่สดุ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น ต้องนาํปัจจัยเหล่าน้ีมาพิจารณา 

ข6.1 ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.2 อายุของสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างองิ 

ข6.4 ความผนัผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง 

ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ 

ข6.6 อตัราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสาํหรับอายุของสทิธซ้ืิอหุ้น  

ข7. กิจการต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้ และเต็มใจลงทุนจะใช้

พิจารณาในการกาํหนดราคาหุ้น (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ือ

หุ้นทดแทนสทิธิที่ใช้แล้วซ่ึงไม่ให้นาํมาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 – 

22)  

ข8. ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่

ระบุไว้ (เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ได้สทิธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกาํกบัหลักทรัพย์

กาํหนด) ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาในกรณีที่แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่นาํมาใช้

อาจสมมติว่าสทิธซ้ืิอหุ้นจะใช้สทิธเิม่ือใดกไ็ด้ตลอดอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นดังกล่าว อย่างไรกต็าม 
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หากกิจการใช้แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิได้เม่ือ

สิ้นสุดอายุเท่าน้ัน การไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นใน

ระหว่างอายุของสทิธิซ้ือหุ้น) ไม่ต้องนาํมาปรับปรุง เน่ืองจากแบบจาํลองได้สมมติว่าสทิธิซ้ือ

หุ้นไม่สามารถใช้สทิธไิด้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ข9. ปัจจัยอกีประการหน่ึงที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้กบัพนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็นที่จะใช้สทิธซ้ืิอ

หุ้นเรว็ ตัวอย่างเช่น สทิธซ้ืิอหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอสิระ หรือพนักงานต้องใช้

สิทธิซ้ือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้วทั้งหมดเม่ือหมดสภาพการจ้าง ผลกระทบจากการใช้สิทธิเร็วที่

คาดไว้ต้องนาํมาพิจารณา ตามที่กล่าวถงึในย่อหน้าที่ ข16 – ข21  

ข10. ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะไม่นาํมาพิจารณาในการ

กาํหนดราคาของสิทธิซ้ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้องไม่นาํไปรวมในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่

ออกให้พนักงาน ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เกดิจากมุมมองของพนักงานแต่ละ

คนไม่เกี่ยวข้องกบัการประมาณราคาที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะ

กาํหนดขึ้น 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน้ 

ข11. ในการประมาณค่าความผันผวนและเงินปันผลที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง วัตถุประสงค์คือ 

เพ่ือประมาณความคาดหวังของราคาของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซ้ือขายแลกเปล่ียนใน

ตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกนั การประมาณผลกระทบของการใช้สทิธิซ้ือหุ้นของ

พนักงานเรว็ วัตถุประสงค์คือ เพ่ือประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถงึ

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้ นโดยอ้างอิงจาก

ข้อมูลที่มี ณ วันให้สทิธ ิ

ข12. ค่าความผนัผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้สทิธมัิกมีช่วงของความคาดหวังใน

อนาคตที่สมเหตุสมผล ดังน้ัน ต้องคาํนวณค่าคาดหวังโดยถ่วงนํา้หนักแต่ละค่าด้วยความ

น่าจะเป็นที่แต่ละค่าจะเกดิขึ้น 

ข13. ความคาดหวังในอนาคตมักมีพ้ืนฐานจากประสบการณแ์ละต้องปรับปรงุหากคาดหวังได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ระบุได้อาจช้ีว่า

ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นตัวพยากรณ์ที่ไม่ดีสาํหรับประสบการณ์ในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น หากกจิการที่มีสายงานทางธุรกจิ 2 สายงานที่แตกต่างกนัอย่างชัดเจน จาํหน่าย

สายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้อยกว่า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สดุในการกาํหนด

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

ข14. ในสถานการณ์อื่นๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กจิการที่เพ่ิงเข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) อยู่น้อย ซ่ึงจะ
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อภิปรายถึงกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯในภายหลัง 

ข15. สรปุ กจิการต้องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้สทิธ ิและเงินปันผล อย่างง่าย

โดยมีพ้ืนฐานเพียงจากข้อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเร่ืองใดเป็นค่า

พยากรณท์ี่สมเหตุสมผลของประสบการณใ์นอนาคต 

การใชสิ้ทธิเร็วท่ีคาดหวงั 

ข16. พนักงานมักใช้สิทธิซ้ือหุ้นเร็วด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถโอน

เปล่ียนมือ ทาํให้พนักงานมักใช้สิทธิซ้ือหุ้นเรว็เพราะเป็นทางเดียวที่พนักงานจะล้างสถานะ

ของตน เช่นเดียวกัน พนักงานที่สิ้นสุดการจ้างมักจาํเป็นต้องใช้สิทธิซ้ือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้ว

ภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะน้ันจะถูกริบสทิธ ิปัจจัยน้ีทาํให้พนักงานใช้สทิธเิรว็ ปัจจัยอื่นที่ทาํให้

ใช้สทิธเิรว็ เช่น การหลีกเล่ียงความเสี่ยงและการขาดการกระจายความม่ังคั่ง 

ข17. วิธพิีจารณาผลกระทบของการใช้สทิธิเรว็ที่คาดหวังขึ้นอยู่กบัแบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอ

หุ้นที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้สิทธิเรว็ที่คาดหวังอาจถูกนาํมาพิจารณาโดยการใช้ประมาณการ

อายุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่คาดหวัง (สาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้นของพนักงาน อายุของสทิธซ้ืิอหุ้น หมายถึง

ระยะเวลาตั้ งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สิทธิ ซ้ือหุ้น) เป็นข้อมูลนําเข้าใน

แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือ

การใช้สิทธิเร็วอาจพิจารณานําเข้าแบบจําลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นแบบทวินามหรือ

แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นอื่นที่ใช้อายุของสญัญาเป็นข้อมูลนาํเข้า 

ข18. ปัจจัยที่ใช้ประมาณการใช้สทิธเิรว็รวมถงึ 

ข18.1 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นมักไม่ให้ใช้สิทธิจนกว่าจะสิ้ นสุด

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ ดังน้ัน การกาํหนดความสาํคัญของการใช้สิทธิเรว็ในการ

กาํหนดมูลค่าจึงขึ้ นอยู่กับข้อสมมติว่า สิทธิซ้ือหุ้นน้ันจะได้รับสิทธิ ความสาํคัญ

ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธอิภิปรายอยู่ในย่อหน้าที่ 19 – 21 

ข18.2 ระยะเวลาเฉล่ียที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่คล้ายกนัคงเหลืออยู่ในอดีต 

ข18.3 ราคาของหุ้นอ้างองิ ประสบการณอ์าจช้ีว่าพนักงานมีแนวโน้มจะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเม่ือ

ราคาหุ้นไปถงึระดับราคาหน่ึงที่สงูกว่าราคาใช้สทิธ ิ

ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจช้ีว่า พนักงานระดับสงูมี

แนวโน้มจะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นช้ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธบิายในย่อหน้าที่ ข21) 

ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง โดยเฉล่ียพนักงานมีแนวโน้มที่จะใช้

สทิธซ้ืิอหุ้นของหุ้นที่มีความผนัผวนสงูก่อนหุ้นที่มีความผนัผวนตํ่า 

ข19. ตามย่อหน้าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้สิทธิเร็วให้นํามาพิจารณาโดยประมาณอายุที่

คาดหวังของสทิธิซ้ือหุ้นเพ่ือเป็นข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธิซ้ือหุ้น เม่ือ
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ประมาณอายุที่คาดหวังของสทิธิซ้ือหุ้นที่ให้กลุ่มพนักงาน กจิการควรประมาณอายุที่คาดหวัง

ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของสิทธิซ้ือหุ้นของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก

ของพนักงานกลุ่มย่อย ตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของพนักงาน  

(ดูรายละเอยีดต่อไป) 

ข20. การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิลักษณะเดียวกันมี

ความสาํคัญอย่างย่ิง มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเง่ือนไขของ

สิทธิซ้ือหุ้น มูลค่าเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อระยะเวลาของสิทธิซ้ือหุ้นนานข้ึน ตัวอย่างเช่น 

สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากนั แม้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุ 2 ปีจะมีมูลค่ามากกว่าสทิธซ้ืิอ

หุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสทิธิซ้ือหุ้น

ตามเกณฑข์องอายุสิทธิซ้ือหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นต่างกัน

จะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ การแยกสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้เป็นกลุ่ม

ย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของสทิธิซ้ือหุ้นใกล้เคียงกนั นาํมาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก จะลดมูลค่า

ที่เกนิจริงลง 

ข21.       ข้อพิจารณาในลักษณะเดียวกบัข้างต้นจะใช้เม่ือใช้แบบจาํลองทวินามหรือแบบจาํลองลักษณะ    

เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้สิทธิซ้ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

อาจช้ีว่า ผู้บริหารระดับสูงมีแนวโน้มที่จะถือสิทธิซ้ือหุ้นไว้นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และ

พนักงานระดับล่างมีแนวโน้มที่จะใช้สทิธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากน้ี พนักงานที่ได้รับ

การสนับสนุนหรือถูกกาํหนดให้ต้องถอืตราสารทุนรวมถงึสทิธซ้ืิอหุ้นไว้ขั้นตํ่าจาํนวนหน่ึง โดย

เฉล่ียจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นช้ากว่าพนักงานที่ไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี 

การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้สิทธิคล้ายกันจะทาํให้การประมาณ

มูลค่ายุติธรรมรวมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้ได้แม่นยาํกว่า 

ค่าความผนัผวนท่ีคาดหวงั 

ข22. ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็นตัววัดจาํนวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวด

เวลาหน่ึง ตัววัดของความผันผวนที่ใช้ในแบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นคือค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานประจาํปีของอตัราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ค่าความผนัผวนปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปีที่ใช้ในการคาํนวณที่สามารถเปรียบเทยีบกนั

ได้โดยไม่ขึ้นกบังวดเวลาอื่น เช่น ค่าสงัเกตของราคารายวัน รายสปัดาห์หรือรายเดือน 

ข23. อตัราผลตอบแทน (ซ่ึงอาจเป็นบวกหรือลบ) ของหุ้นในช่วงเวลาหน่ึงวัดว่า ผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพ่ิมค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น 

ข24.          ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซ่ึงอตัราผลตอบแทนประจาํปีสะสมต่อเน่ืองมักถูก

คาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอตัราผลตอบแทนที่

คาดหวังสะสมต่อเน่ือง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็นที่

อัตราผลตอบแทนของหุ้นน้ีในช่วง 1 ปีจะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% 
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(12% + 30%) อยู่ประมาณ 2/3 หากราคาหุ้นเป็น 100 บาท ณ ต้นปีและไม่มีการจ่ายเงิน

ปันผล ราคาหุ้น ณ สิ้ นปีที่คาดหวังจะอยู่ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e
-0.18

) และ 

152.20 บาท (100 บาท x e
0.42

) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา 

ข25. ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเม่ือประมาณค่าความผนัผวนที่คาดหวังรวมถงึ 

ข25.1 ค่าความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ือหุ้นที่ซ้ือขายกันที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตรา

สารอื่นที่ซ้ือขายกนัของกจิการที่มีคุณลักษณะของสทิธซ้ืิอหุ้น (เช่น หน้ีแปลงสภาพ

ได้ (ถ้ามี)) 

ข25.2 ค่าความผนัผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสดุที่สอดคล้องกบัค่าคาดหวังของ

สทิธซ้ืิอหุ้น (โดยพิจารณาถงึอายุสญัญาของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบ

ของการใช้สทิธก่ิอนกาํหนดที่คาดหวัง) 

ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่หุ้นของกจิการได้ซ้ือขายกบัสาธารณชน กจิการที่เพ่ิง

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสงูเปรียบเทยีบ

กับกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า แนวทางที่แนะนํา

สาํหรับกจิการใหม่จะอธบิายในส่วนต่อไป 

ข25.4 แนวโน้มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉล่ีย เช่น ระดับโดยเฉล่ียในระยะยาว 

และปัจจัยอื่นที่ช้ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความ

ผันผวนในอดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติใน

ช่วงเวลาหน่ึงที่อาจระบุได้เพราะล้มเหลวในการประมูลเพ่ือซ้ือกิจการหรือมีการ

ปรับโครงสร้างคร้ังใหญ่ ช่วงเวลาน้ันต้องไม่นาํมาพิจารณาในการคาํนวณค่าความ

ผนัผวนประจาํปีเฉล่ียในอดีต 

ข25.5 ช่วงของค่าสงัเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสงัเกตของราคามักสมํ่าเสมอ

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตัวอย่างเช่น กจิการอาจใช้ราคาปิดของแต่ละสปัดาห์หรือราคา

สงูสดุของสปัดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ราคาปิดบางสปัดาห์และสปัดาห์ที่เหลือใช้ราคา

สงูสดุ นอกจากน้ีค่าสงัเกตของราคาต้องเป็นเงินสกุลเดยีวกบัราคาใช้สทิธ ิ

กิจการทีเ่พ่ิงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข26. ตามย่อหน้าที่ ข25 กจิการต้องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลา

ล่าสุดที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกบัค่าความผนัผวนในอดีตเพียงพอ กจิการต้องคาํนวณ

ค่าความผันผวนในอดีตในช่วงเวลาที่นานที่สุดที่หุ้นน้ันมีกิจกรรมซ้ือขาย กิจการสามารถ

พิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของกิจการที่คล้ายกันในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกันได้ 

ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปีและให้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ

ของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวังเฉล่ีย 5 ปี ต้องพิจารณารูปแบบและระดับของค่าความผันผวนที่

คาดหวังของกจิการในอตุสาหกรรมเดียวกนัที่มีหุ้นซ้ือขายให้สาธารณชนมา 6 ปี 
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กิจการทีไ่ม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข27. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพ่ือใช้พิจารณา

เม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาํหนดไว้ต่อไปต้องนํามา

พิจารณาแทน 

ข28. ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสทิธิซ้ือหุ้นหรือหุ้น

ให้พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็นประจาํ อาจต้องกาํหนดตลาดภายในสาํหรับหุ้น ค่าความ

ผนัผวนสาํหรับราคาหุ้นเหล่าน้ีสามารถพิจารณาได้เม่ือประมาณค่าความผนัผวนที่คาดหวัง 

ข29. กจิการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผนัผวนในอดีตหรือโดยนัยของกจิการที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกนัที่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือราคาสทิธซ้ืิอหุ้นอยู่ที่ใช้เม่ือประมาณค่า

ความผันผวนที่คาดหวังได้ กรณีน้ีจะเหมาะสมเม่ือกิจการสามารถอ้างอิงมูลค่าของหุ้นตาม

ราคาของหุ้นของกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกนั 

ข30. หากกิจการไม่สามารถอ้างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกัน และเลือกใช้วิธีคาํนวณมูลค่าหุ้นอกีวิธีหน่ึง กิจการ

สามารถประมาณราคาหุ้นได้จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้องกับวิธีคาํนวณมูลค่า

น้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจกาํหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สนิทรัพย์สุทธิหรือกาํไร กจิการ

สามารถพิจารณาค่าความผนัผวนของมูลค่าสนิทรัพย์สทุธน้ัินหรือตามกาํไร 

เงินปันผลทีค่าดหวงั 

ข31. เงินปันผลที่คาดหวังจะนาํมาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาที่คู่สญัญามีสทิธไิด้รับเงินปันผลหรือสิ่งเทยีบเท่าเงินปันผล 

ข32. ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นและมีสิทธิได้รับเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงหรือเงิน

ปันผลเทียบเท่า (ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือลดราคาใช้สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้สิทธิถึงวันที่ใช้

สทิธิ สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้างอิงน้ันไม่ได้จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่

คาดหวังต้องเท่ากบัศูนย์ 

ข33. ในกรณีเดียวกัน เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิแก่พนักงาน ต้องไม่

ปรับปรุงเงินปันผลที่คาดหวังหากพนักงานได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธ ิ 

ข34. ในกรณีตรงข้าม หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธ ิ(หรือก่อนการใช้สทิธใินกรณขีองสทิธซ้ืิอหุ้น) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วัน

ให้สทิธแิก่พนักงานต้องนาํเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณามูลค่าด้วย กล่าวคือ เม่ือประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ให้นําเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจําลองการ

กาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้นาํมูลค่าปัจจุบันของเงินปัน

ผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธมิาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 
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ข35. แบบจาํลองกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นโดยปกติต้องมีข้อมูลอตัราผลตอบแทนเงินปันผลที่

คาดหวัง อย่างไรกด็ี แบบจาํลองเหล่าน้ีอาจปรับปรงุโดยใช้จาํนวนเงินปันผลที่คาดหวังแทน

อตัราผลตอบแทน กจิการอาจเลือกใช้อตัราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่

คาดหวังที่จะจ่ายให้อย่างใดอย่างหน่ึง หากกจิการเลือกใช้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้

ต้องพิจารณารปูแบบของเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้นในอดตี ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของ

กจิการจะเพ่ิมเงินปันผลให้ 3% ต่อปี การประมาณมูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นต้องไม่สมมติว่า 

จาํนวนเงินปันผลจะคงที่ตลอดอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสมมติ

ดังกล่าว 

ข36. โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปันผลที่คาดหวังต้องใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็น

เกณฑ ์กจิการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้องสมมติว่าอตัราผลตอบแทนเงินปัน

ผลเป็นศูนย์ อย่างไรกด็ี กจิการที่เร่ิมตั้งใหม่ที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเร่ิม

จ่ายเงินปันผลระหว่างอายุที่คาดหวังของสทิธิซ้ือหุ้นของพนักงาน กจิการเหล่าน้ีต้องใช้อตัรา

ผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียที่ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเงินปันผล

ของกจิการกลุ่มที่จะนาํมาเปรียบเทยีบกนัได้อย่างเหมาะสม 

อตัราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ง 

ข37. อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย

ดอกเบี้ ยคืนพร้อมเงินต้นซ่ึงราคาใช้สทิธิเป็นสกุลเงินของประเทศน้ัน โดยอายุของตราสารที่

เหลืออยู่เท่ากบัอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้อายุของสทิธซ้ืิอหุ้นและพิจารณาผลกระทบ

ของการใช้สิทธิเร็ว) หากไม่มีตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้อม

ช้ีให้เหน็ว่าตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้อมเงินต้นมีความหมายไม่เหมือนกบัอตัรา

ดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกจิที่ภาวะเงินเฟ้อสูง) อาจใช้อัตราผลตอบแทนของ

ตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากน้ี ต้องใช้อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหาก

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดใช้อัตราดังกล่าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย

ดอกเบี้ยคืนพร้อมเงินต้นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุเท่ากบัสทิธซ้ืิอ

หุ้นที่วัดมูลค่า  

ผลกระทบต่อโครงสรา้งทุน 

ข38. ตามปกติบุคคลที่ 3 ซ่ึงไม่ใช่กิจการเป็นผู้ออกสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือค้า เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น ผู้

ออกจะส่งมอบหุ้นที่ได้มาจากผู้ที่ถอืหุ้นให้กบัผู้ถอืสทิธซ้ืิอหุ้น ดังน้ันการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นลักษณะ

น้ีจึงไม่เกดิผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธ ิ

ข39. ในทางตรงกนัข้าม เม่ือกจิการออกสทิธซ้ืิอหุ้น กจิการจะออกหุ้นใหม่เม่ือมีการใช้สทิธ ิ(ไม่ว่า

จะออกหุ้นใหม่จริงหรือในเน้ือหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซ้ือหุ้นคืนมาและ

ถอืเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนไว้ให้กบัผู้ใช้สทิธ)ิ เน่ืองจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเท่ากบัราคาใช้สทิธ ิไม่ใช่

ราคาตลาดของหุ้น ณ วันใช้สทิธ ิจึงอาจเกดิผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังน้ัน ผู้ถอืสทิธซ้ืิอหุ้นจะ
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ไม่ได้รับกาํไรจากการใช้สทิธมิากเหมือนกบัการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ือค้าซ่ึงไม่เกดิผลกระทบการ

ปรับลดจากการใช้สทิธ ิ

ข40. ในกรณน้ีี มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น จาํนวน

หุ้นใหม่ที่ออกเพ่ือการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเปรียบเทียบกับจํานวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ว นอกจากน้ี       

หากตลาดคาดว่าจะมีการให้สทิธซ้ืิอหุ้น ตลาดอาจคาํนึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิขึ้นต่อ

ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ

ข41. อย่างไรกด็ี กจิการต้องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นในอนาคตจะมี

ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สทิธิ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอ

หุ้นสามารถปรับโดยคาํนึงถงึผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิขึ้นด้วย 

การปรบัปรุงขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชําระดว้ยตราสารทุน 

ข42. ย่อหน้าที่ 27 กาํหนดว่า โดยไม่คาํนึงถงึการปรับปรงุเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆของตราสาร

ทุนที่ออกให้หรือการยกเลิกหรือการชําระด้วยตราสารทุน อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องรับรู้

บริการที่ได้รับโดยวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ตราสารทุน หากตราสารทุนน้ันไม่ได้รับสิทธิ

เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากเง่ือนไขทาง

ตลาด) ได้ ณ วันที่ให้สทิธ ินอกจากน้ี กจิการต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรงุเง่ือนไขที่ทาํ

ให้มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพ่ิมขึ้ นหรือเพ่ิมประโยชน์แก่

พนักงาน 

ข43. ในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 27  

ข43.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพ่ิม (เช่น โดย

ลดราคาใช้สิทธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้อง

รวมมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้ สาํหรับบริการที่

ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมเป็นผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกบัมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสาร

ทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกดิขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมให้รวมในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้ สาํหรับ

บริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้รับสิทธิในตราสารทุนที่

ปรับปรงุเพ่ิมจากจาํนวนที่อ้างองิกบัมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที่ให้สทิธติราสารเดิม หาก

การปรับปรุงเกิดขึ้นหลังวันที่ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ได้ต้องรับรู้ทนัที

หรือตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธหิากพนักงานต้องให้บริการในระยะเวลาเพ่ิมเติม

จนเสรจ็และได้รับสทิธใินตราสารทุนที่ปรับปรงุอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข43.2 กรณีการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้จาํนวนตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมขึ้น กิจการ

ต้องรวมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรับปรุง

เง่ือนไขในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับสาํหรับตราสารทุนที่ออกให้เช่นเดียวกับ
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ย่อหน้าที่ ข43.1 ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรงุเง่ือนไขเกดิขึ้นระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมต้องนํามารวมในการวัด

มูลค่าของบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขจนถึงวันที่ที่

คู่สัญญาได้รับสิทธิในตราสารทุนที่ออกเพ่ิมให้ เพ่ิมเติมจากจาํนวนเงินเดิมตาม

มูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิคร้ังแรกที่

เหลืออยู่ 

ข43.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัด

เง่ือนไขผลงาน (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด และการเปล่ียนแปลงทาํให้ต้อง

รับรู้ รายการให้สอดคล้องกับย่อหน้าที่ ข43.1 ข้างต้น) กิจการต้องนาํเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธทิี่ปรับปรงุมาพิจารณาเม่ือปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 19 – 21 

ข44. นอกจากน้ี หากกจิการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดต่างๆของตราสารทุนที่ออกให้ใน

ลักษณะที่ลดมูลค่ายุตธิรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือในลักษณะที่ไม่เป็น

ประโยชน์กบัพนักงาน กจิการยังต้องบันทกึบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุน

ที่ออกให้เสมือนว่าไม่มีการปรับปรงุเง่ือนไขเกดิขึ้น (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกให้

บางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงต้องปฏบิัตติามย่อหน้าที่ 28) ตัวอย่างเช่น  

ข44.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทนัที

ก่อนและหลังการปรับปรุงเง่ือนไข กจิการต้องไม่นาํการปรับปรุงเง่ือนไขที่ลดมูลค่า

ยุติธรรมมาพิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้ สาํหรับบริการที่ได้รับ

เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่ให้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ 

วันที่ออกตราสารทุนที่ให้เป็นเกณฑ ์ 

ข44.2 หากการปรับปรุงเง่ือนไขลดจาํนวนของตราสารทุนที่ออกให้พนักงาน จํานวนที่

ลดลงดังกล่าวให้รับรู้ เป็นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ตามข้อกาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 28 

ข44.3 หากกจิการปรับปรงุเง่ือนไขการได้รับสทิธใินลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

เช่น โดยเพ่ิมระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยปรับหรือเพ่ิมเง่ือนไขผลงาน 

(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ ข44.1 ข้างต้น) กจิการ

ต้องไม่นาํการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสทิธิมาพิจารณาเม่ือปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 19 - 21  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ  

ข45          ย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค กาํหนดการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่ม

กิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้า ข46 ถึง ข61 

อธบิายถึงวิธีการที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 43ง การ
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จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการอาจเกิดขึ้ นได้จากหลายสาเหตุขึ้ นอยู่กับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ ์ดังน้ันคาํอธบิายดังกล่าวอาจไม่ละเอยีดเพียงพอและมีข้อสมมติว่า

กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชําระรายการ รายการดัง

กล่าวคือเงินอดุหนุนในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ที่ให้แก่บริษัทย่อย โดยไม่คาํนึงถึงการ

จ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข46           แม้ว่าคาํอธิบายมุ่งเน้นไปยังการทาํรายการกบัพนักงาน กจิการสามารถนาํมาปรับใช้กบัการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑก์บัคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการได้นอกเหนือจากพนักงานที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยอาจกาํหนดให้บริษัทย่อย

ต้องจ่ายคืนให้แก่บริษัทสาํหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ให้กับพนักงาน คําอธิบาย

ด้านล่างไม่ได้กาํหนดถงึวิธกีารบัญชีสาํหรับข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข47    กจิการอาจพบ 4 ประเดน็เกี่ยวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกจิการ ตัวอย่าง

ด้านล่างเป็นการอธบิายในประเดน็ที่เกดิขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กบับริษัทย่อย 

 ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งตราสารทุนของกิจการ 

ข48   ประเดน็ที่หน่ึงคือการทาํรายการที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนของกจิการควรบันทกึบัญชีเป็นการ

ชาํระด้วยตราสารทุนหรือการชาํระด้วยเงินสดตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี 

1)   กจิการให้สทิธแิก่พนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการ (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้น) และอาจ

ทาํให้กิจการต้องเลือกหรือจาํเป็นต้องซ้ือตราสารทุน (เช่น หุ้นซ้ือคืน) จากบุคคลอื่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ 

2)   พนักงานของกจิการได้รับสทิธิที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการ (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้น) ทั้ง

จากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้องจัดเตรียมตรา

สารทุนดังกล่าวเท่าที่จาํเป็น 

ข49   กจิการต้องบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ได้รับจากบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตรา

สารทุนของกจิการที่เป็นการชาํระด้วยตราสารทุน การถอืปฏบิัติไม่คาํถงึว่ากจิการจะเลือกหรือ

ต้องซ้ือตราสารทุนจากบุคคลอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้ข้อตกลง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์นอกจากน้ีกจิการยังต้องถอืปฏบิัติโดยไม่คาํนึงถงึว่า 

1)   สทิธขิองพนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการได้รับจากกจิการเองหรือจากผู้ถอืหุ้น

ของกจิการ หรือ 

2)   ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ่ายชําระโดยกิจการเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของ

กจิการ 

ข50   หากผู้ถอืหุ้นของกจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของกจิการที่ถูก

ลงทุน ทาํให้ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกิจการที่ถูกลงทุนมากกว่ากิจการเอง ดังน้ัน หาก

กจิการที่ถูกลงทุนอยู่ในกลุ่มเดียวกบักบัผู้ถอืหุ้น ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ค ผู้ถือหุ้นต้อง
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วัดมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสดในงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้น และต้องถือปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้

ถอืหุ้น 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัใหญ่ 

ข51   ประเดน็ที่สองเกี่ยวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑร์ะหว่างสองหรือหลายกจิการภายในกลุ่ม

กจิการเดียวกนัที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนของกจิการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อย

ที่ได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับการให้บริการกับ

บริษัทย่อย 

ข52   ดังน้ัน ในประเดน็ที่สองที่เกี่ยวกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

1)   บริษัทใหญ่ให้สทิธทิี่จะได้รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัท

ใหญ่ (ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ตราสารทุนกบัพนักงานของบริษัทย่อย และ  

2)   บริษัทย่อยให้สทิธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัท

ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 

 

บริษทัใหญ่ใหสิ้ทธิทีจ่ะไดร้บัตราสารทนุแก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52 (1)) 

ข53   บริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันในการให้ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ดังน้ัน ตามย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานตาม

ข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน และรับรู้ ส่วนของเจ้าของที่

เพ่ิมขึ้นเป็นเงินอดุหนุนจากบริษัทใหญ่ 

ข54   บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ตราสาร

ทุนของบริษัทใหญ่ ดังน้ันตามย่อหน้าที่ 43ค บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตาม

ข้อกาํหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

บริษัทย่อยใหสิ้ทธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย (ย่อหนา้ที ่ข

52(2)) 

ข55   เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่เข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องบันทึก

รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายชาํระด้วยเงินสด ข้อกาํหนดดังกล่าวไม่คาํนึงถึงว่าบริษัทย่อยจะ

ได้รับตราสารทุนเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน 
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ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการชําระดว้ยเงินสดแก่

พนกังาน 

ข56   ประเดน็ที่สามเป็นวิธทีี่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการจากคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ 

(รวมถงึพนักงาน) กจิการต้องบันทกึเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงิน

สดเมื่อกจิการไม่ได้มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระแก่คู่สญัญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีที่มี

ข้อตกลงที่ทาํให้บริษัทใหญ่ (ที่ไม่ใช่กิจการเอง) มีภาระผูกพันที่ต้องชําระเงินสดให้แก่

พนักงานของกจิการ 

1)   พนักงานของกจิการจะได้รับชาํระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกบัราคาของตราสารทุนของ

กจิการ 

2)   พนักงานของกิจการได้รับชําระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกับราคาของตราสารทุนของ 

บริษัทใหญ่ 

ข57   บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการแก่พนักงาน ดังน้ัน บริษัทย่อยต้องบันทกึ

รายการกบัพนักงานเป็นการชาํระด้วยตราสารทุน และรับรู้ ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมขึ้นเป็นการ

อุดหนุนจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยต้องทบทวนมูลค่าของต้นทุนของรายการดังกล่าวใน

ภายหลังสาํหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาดไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่างจากการวัดมูลค่าของ

รายการที่ชาํระด้วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ข58   เน่ืองจากบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการแก่พนักงานของบริษัทย่อย และสิ่ง

ตอบแทนที่จะได้รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มของกจิการโดยรวม) ต้องวัดมูลค่าของ

ภาระผูกพันตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 

43ค 

การโอนพนกังานระหว่างกลุ่มกิจการ 

ข59   ประเด็นที่สี่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับ

พนักงานของกลุ่มกิจการมากกว่าหน่ึงกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่อาจให้สิทธิที่จะ

ได้รับตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเง่ือนไขในการให้บริการอย่าง

ต่อเน่ืองกบักลุ่มของกจิการตามระยะเวลาที่กาํหนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงอาจโอน

การจ้างงานไปบริษัทย่อยอกีแห่งในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสทิธโิดยพนักงานไม่มีสทิธทิี่จะได้รับ

ตราสารทุนของบริษัทใหญ่ภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ดิมที่ยงัมีผลอยู่ 

หากบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้อง

บันทึกรายการดังกล่าวเป็นการชําระด้วยตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่า

บริการที่ได้รับจากพนักงานโดยการอ้างองิจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธทิี่

จะได้รับตราสารทุนจากบริษัทใหญ่เม่ือเร่ิมแรกตามคาํนิยามในภาคผนวก ก  และ สัดส่วน

ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธขิองพนักงานที่ให้บริการกบับริษัทย่อยแต่ละแห่ง 
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ข60   หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชาํระรายการกับพนักงานด้วยตราสารทุนของบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อยต้องบันทึกเป็นการชําระด้วยเงินสด บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่า

บริการที่ได้รับด้วยเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิของตราสารทุนสาํหรับสัดส่วน

ของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิของพนักงานที่ให้บริการกับบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากน้ี

บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่าง

ระยะเวลาการบริการของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อย 

ข61   พนักงานหลังจากที่ได้มีการโอนระหว่างกลุ่มกจิการ อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสทิธิ

นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดตามคํานิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่ม

กจิการก่อนระยะเวลาที่ให้บริการเสรจ็สิ้น ในกรณีน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสิทธิ คือ การ

ให้บริการกบักลุ่มกจิการ บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องปรับปรงุจาํนวนที่เคยรับรู้ ในงวดให้เป็นไป

ตามบริการที่ได้รับจากพนักงานให้สอดคล้องกบัหลักการในย่อหน้าที่ 19 ดังน้ันหากสทิธิที่

ได้รับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้าเง่ือนไขการได้รับสทิธิ เน่ืองจากพนักงานไม่เข้า

เง่ือนไขการได้รับสิทธินอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด จะไม่มีการรับรู้จาํนวนสะสมสาํหรับ

การบริการที่ได้รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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แนวปฏิบติัในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑม์าใช ้   

คําแนะนําน้ีใชป้ระกอบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

คํานยิามของวนัทีใ่หสิ้ทธิ 

แนวปฏบิัติ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ ์ให้นิยาม ของวันที่ให้สทิธิว่า คือ วันที่กจิการและพนักงาน (หรือบุคคลอื่น

ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) เหน็ด้วยตามข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

เม่ือกิจการและคู่สัญญาเหน็ชอบเกี่ยวกับเง่ือนไขและข้อกาํหนดของข้อตกลง ณ วันที่

ให้สทิธ ิกจิการต้องหารือกบัคู่สญัญาเร่ืองสทิธิที่จะชาํระด้วยเงินสด สนิทรัพย์อื่น หรือ

ตราสารทุนของกิจการ โดยมีเง่ือนไขว่าสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่

กาํหนด (ถ้ามี) หากข้อตกลงขึ้นอยู่กบักระบวนการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น อนุมัติโดยผู้

ถอืหุ้น) วันที่ให้สทิธคิือวันที่กจิการได้รับอนุมัติให้สทิธ ิ

แนวปฏบิตัิ 2 วันที่ให้สทิธ ิคอื วันที่ทั้ง 2 ฝ่ายเหน็ด้วยกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์คาํว่า  

“เหน็ด้วย” ใช้ในความหมายที่ใช้ทั่วไป ซ่ึงหมายความว่า ต้องมีทั้งข้อเสนอและการ

ยอมรับข้อเสนอน้ัน ดังน้ัน วันที่ฝ่ายหน่ึงเสนอข้อเสนอให้อกีฝ่ายหน่ึงยังไม่ถอืเป็นวันที่

ให้สทิธ ิวันที่ให้สทิธต้ิองเป็นวันที่อกีฝ่ายยอมรับข้อเสนอ ในบางสถานการณคู่์สญัญา

เหน็ด้วยกบัข้อตกลงอย่างชัดเจนโดยลงนามในสญัญา ขณะที่บางสถานการณข้์อตกลง

อาจไม่ชัดเจน เช่น ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้พนักงาน ข้อตกลงของ

พนักงานมีหลักฐานสนับสนุนเม่ือพนักงานเร่ิมให้บริการ 

แนวปฏบิัติ 3 นอกจากน้ี เม่ือทั้ง 2 ฝ่ายเหน็ด้วยกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ทั้ง 2 ฝ่าย 

ต้องเหน็ชอบร่วมกนัเร่ืองเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของข้อตกลง ดังน้ัน หากทั้ง 2 

ฝ่ายยอมรับเง่ือนไขและข้อกาํหนดบางเร่ือง ณ วันใดวันหน่ึง และยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อกําหนดที่ เหลือในภายหลัง ให้ถือว่าวันที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยกับเง่ือนไขและ

ข้อกาํหนดทั้งหมดเป็นวันที่ให้สิทธิ ตัวอย่างเช่น หากกิจการตกลงออกสิทธิซ้ือหุ้นให้

พนักงานคนหน่ึง แต่ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้นจะกาํหนดโดยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนที่จะประชุมกนัทุก 3 เดือน วันที่ให้สทิธิ คือ วันที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนกาํหนดราคาใช้สทิธ ิ

แนวปฏบิัติ 4 ในบางกรณ ีวันที่ให้สทิธอิาจเกดิขึ้นหลังจากที่พนักงานที่ได้รับตราสารทุนให้บริการกบั 

กจิการแล้ว ตัวอย่างเช่น หากการให้ตราสารทุนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วันที่ให้

สทิธิอาจเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับน้ัน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกาํหนดว่า กิจการต้องรับรู้บริการเมื่อได้รับบริการแล้ว ใน

สถานการณ์เช่นน้ีกิจการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธ ิ

(เช่น ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) เพ่ือ
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รับรู้บริการที่ได้รับระหว่างวันที่เร่ิมให้บริการจนถงึวันที่ให้สทิธ ิเม่ือกาํหนดวันที่ให้สทิธ ิ

กจิการต้องปรับปรงุประมาณการที่เคยทาํไว้ก่อนเพ่ือให้จาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการ

ที่ได้รับ ณ วันที่ให้สทิธเิป็นไปตามเกณฑข์องมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้

สทิธใินที่สดุ 

คํานยิามของเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

แนวปฏบิัติ 4ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ ์ให้นิยามของเง่ือนไขการได้รับสทิธิ ว่าเป็นเง่ือนไขที่กาํหนดว่ากจิการได้รับ

บริการซ่ึงทาํให้คู่สัญญามีสิทธิได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ 

ภายใต้ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือไม่ แผนผังต่อไปน้ีแสดงแนวการ

ประเมินเง่ือนไขว่าเป็นเง่ือนไขการให้บริการหรือผลงาน หรือเป็นเง่ือนไขการได้รับ

สทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช่ 

เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

ใช่ 

เง่ือนไขระบุเพียงระยะเวลาการให้บริการเสรจ็สิ้น 

เท่าน้ันหรือไม่ 

เง่ือนไขผลงาน เง่ือนไขการบริการ 

ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นเง่ือนไขที่ระบุว่ากจิการได้รับ

บริการซ่ึงทาํให้คู่สญัญามีสทิธใินการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑห์รือไม่ 
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รายการกบับุคคลอ่ืนทีไ่ม่ใช่พนกังาน  

แนวปฏบิัติ 5  สาํหรับรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะ

เดียวกนั) ซ่ึงวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้าที่ 

13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ได้กล่าวถึง ข้อสนันิษฐานที่โต้แย้ง

ได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณการได้อย่าง

น่าเช่ือถอื ในสถาณการณ์ดังกล่าว ย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 กาํหนดให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือ

คู่สญัญาส่งมอบบริการ 

รายการท่ีกิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการท่ีได้รบับางส่วนหรือทัง้หมด
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

แนวปฏบิัติ 5ก  ในบางกรณี อาจเป็นการยากที่ จะเห็นถึงสินค้าหรือบริการ (หรือจะ) ได้รับ 

ตัวอย่างเช่น กิจการออกหุ้นแก่องค์กรการกุศลโดยไม่มีสิ่งตอบแทน โดยปกติอาจ

เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือ

แลกเปล่ียนสาํหรับรายการดังกล่าว สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอาจเกดิขึ้นกบัรายการ

กบับุคคลหรือกจิการอื่น 

แนวปฏบิัติ 5ข     ย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 กาํหนดให้รายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ให้แก่พนักงาน ต้องวัดมูลค่าโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์  ณ วันที่ให้สิทธิ
3
 ดังน้ัน กิจการไม่จาํเป็นต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงาน 

แนวปฏบิัติ 5ค  ขอให้สังเกตวลี “มูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” อ้างอิงถึงมูลค่า

ยุติธรรมของการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑอ์ย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น กจิการอาจ

ถูกบังคับโดยกฎหมายให้ออกหุ้นตามสัดส่วนให้แก่ประชาชนของประเทศใดประเทศ

หน่ึง ซ่ึงอาจโอนให้ได้เพียงประชาชนภายในประเทศดังกล่าว ข้อจาํกดัเกี่ยวกบัการโอน

อาจส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ดังน้ันหุ้นดังกล่าวอาจมีมูลค่ายุติธรรมตํ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นอื่นที่ไม่มีข้อจาํกัดดังกล่าว ภายใต้สถานการณ์น้ี วลี “มูลค่ายุติธรรม

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” จะอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่มีข้อจํากัด

เท่าน้ัน ไม่ใช่หุ้นที่ไม่มีข้อจาํกดัดังกล่าว 

แนวปฏบิัติ 5ง   ยอ่หนา้ท่ี 13ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ระบุวิธกีารวัดมูลค่าของ

รายการ ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่ากิจการต้องนําข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับรายการที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างเฉพาะเจาะจง 

                                                 
ใน .มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 การอา้งองิทัง้หมดใหแ้กพ่นกังานรวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีค่ลา้ยคลงึกนั 
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ตวัอย่างที ่1    

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่กจิการไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดอย่าง 

เฉพาะเจาะจง 

ทีม่า    

        กจิการออกหุ้นโดยมีมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด 100,000 บาท ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานที่มาจา

บางส่วนของชุมชน (บุคคลที่เสียประโยชน์ในอดีต) ซ่ึงเป็นวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์กิจการที่ดี 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับจากการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาจเกิดขึ้ นในหลายลักษณะ เช่น  

การเพ่ิมขึ้นของฐานลูกค้า การดึงดูด หรือการรักษาพนักงาน หรือการเพ่ิม หรือรักษาความสามารถ

ในการประกวดราคาทางธุรกจิ 

 

         กจิการไม่สามารถระบุสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เช่น ไม่มีการได้รับเงินสด หรือไม่ได้รับเง่ือนไขการบริการ 

ดังน้ัน สิ่งตอบแทนที่สามารถระบุได้ (ไม่มี) น้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนที่จะให้สทิธ ิ

(100, 000 บาท) 

 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด   

        แม้ว่ากจิการจะไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างเฉพาะเจาะจง สถานการณ์ดังกล่าวแสดง

ให้เหน็ว่ามีสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ดังน้ันต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 2  

 

          ในสถาณการณเ์ช่นน้ี เน่ืองจากกจิการไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ  ข้อสนันิษฐานที่

โต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ที่มูลค่ายุตธิรรมของสนิค้า

หรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถอื กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการ

ที่ได้รับโดยอ้างองิจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธ ิ

 

วนัท่ีวดัมูลค่าสาํหรบัรายการกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่พนกังาน 

แนวปฏบิัติ 6 หากสนิค้าหรือบริการน้ันมีการส่งมอบมากกว่า 1 วัน กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่ออกให้ในแต่ละวันเม่ือได้รับสินค้าหรือบริการ กิจการต้องใช้มูลค่า

ยุติธรรมดังกล่าวเม่ือวัดมูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ ณ วันน้ัน 

แนวปฏบิัติ 7 อย่างไรกด็ี ในบางกรณีสามารถใช้ค่าประมาณของมูลค่ายุติธรรมได้ ตัวอย่างเช่น หาก

กิจการได้รับบริการต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 เดือน และราคาหุ้นของกิจการ 
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ไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญตลอดช่วงเวลาน้ัน กิจการสามารถใช้ราคาหุ้นเฉล่ีย

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้ 

ขอ้ตกลงในช่วงการเปลีย่นแปลง 

แนวปฏบิัติ 8  ย่อหน้าที่ 54 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 สนับสนุน (แต่ไม่

บังคับ) ให้กจิการใช้ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัการให้

ตราสารทุนรายการอื่นๆ (เช่น การให้ตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุในย่อหน้าที่ 53 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หากกิจการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนเหล่าน้ันที่วัดมูลค่า ณ วันที่วัดมูลค่าต่อสาธารณชน ตัวอย่างเช่น ตราสาร

ทุนดังกล่าวรวมถึงตราสารทุนที่กจิการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของกิจการตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฉบับที่ 123 เร่ือง การบัญชีสาํหรับค่าตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชําระดว้ยตราสารทุน 

แนวปฏบิตัิ 9 สาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนซ่ึงอ้างองิกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กาํหนดว่ากจิการต้องไม่นาํเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธ ินอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด
4
 มาพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า (เช่น วันที่ให้สทิธ ิสาํหรับรายการ

กบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกนั) แต่กจิการต้องนาํเง่ือนไข

การได้รับสทิธมิาร่วมพิจารณาโดยปรับปรงุจาํนวนตราสารทุนที่รวมในการวัดมูลค่า

ของจาํนวนเงินของรายการดังกล่าว เพ่ือว่าท้ายสดุจาํนวนที่รับรู้สาํหรับสนิค้าหรือ

บริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจากตราสารทุนที่ออกให้จะขึ้นอยู่กบัจาํนวนตราสารทุน

ที่จะได้รับสทิธใินที่สดุ ดังน้ัน ตามเกณฑก์ารสะสมจะไม่มีการรับรู้สนิค้าหรือบริการที่

ได้รับหากตราสารทุนที่ออกให้ยังไม่ได้รับสทิธ ิเน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏบิตัิ

ตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิเช่น คู่สญัญาไม่สามารถให้บริการตามระยะเวลาที่กาํหนด

ได้ หรือเง่ือนไขผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย วิธกีารบัญชีแบบน้ีเรียกว่า วิธกีาร

ปรับปรงุรายการ ณ วันที่ให้สทิธ ิเพราะจาํนวนตราสารทุนที่นาํมารวมในการกาํหนด

มูลค่าของรายการจะต้องปรับปรงุเพ่ือให้สะท้อนผลลัพธข์องเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิแต่

ไม่ต้องปรับปรงุมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ัน มูลค่ายุตธิรรมให้ประมาณขึ้น 

ณ วันที่ให้สทิธ ิ(สาํหรับรายการกบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะ

เดียวกนั) และไม่ต้องปรับปรงุมูลค่าในภายหลัง ดังน้ัน กจิการไม่ต้องนาํการเพ่ิมขึ้น

                                                 
4
 ในข้อความส่วนที่เหลือของย่อหน้าน้ีได้กล่าวถึงการอภิปรายเร่ืองเง่ือนไขการได้รับสิทธิไม่รวมเง่ือนไขทางตลาด  

ซ่ึงเง่ือนไขดังกล่าวขึ้ นอยู่กับข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
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หรือลดลงของมูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนหลังจากวันที่ให้สทิธมิาร่วมพิจารณาใน

การกาํหนดมูลค่าของรายการ (นอกจากกรณทีี่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่โอนให้หาก

มีการปรับปรงุการให้ตราสารทุนในภายหลัง) 

แนวปฏบิัติ 10 ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดเหล่าน้ี ย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กาํหนดให้กจิการรับรู้สนิค้าหรือ

บริการที่ได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยใช้การประมาณที่ดีที่สุดถึง

จาํนวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจาํเป็น) 

หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจาก

ประมาณการที่ผ่านมา ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการให้เท่ากับ

จํานวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในที่สุด (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21 

เกี่ยวกบัเง่ือนไขทางตลาด) 

แนวปฏบิัติ 11 ในตัวอย่างด้านล่าง สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ทั้งหมดได้รับสทิธ ิณ เวลาเดียวกนัเม่ือสิ้นสดุ

งวดเวลาที่กาํหนด ในบางสถานการณ์ สิทธิซ้ือหุ้นหรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้อาจ

ได้รับสทิธแิบบทยอยให้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิตัวอย่างเช่น สมมติพนักงานคน

หน่ึงได้สิทธิซ้ือหุ้น 100 สิทธิ ซ่ึงจะทยอยได้รับสิทธิคร้ังละ 25 สิทธิ ณ วันสิ้นปีทุกปี

เป็นเวลา 4 ปีถดัไป ในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กจิการต้องปฏบิัติกบัสทิธทิี่ทยอยให้น้ีเป็นการให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่แยกจากกนัในแต่ละคร้ัง

ที่ให้สิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ทยอยให้แต่ละคร้ังมีระยะเวลาให้ได้รับสิทธิแตกต่างกัน 

ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้แต่ละคร้ังจึงแตกต่างกัน (เพราะช่วง

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิที่ยาวนานต่างกันมีผลกระทบ ตัวอย่างเช่น กระทบต่อจังหวะ

เวลาของกระแสเงินสดที่เกดิจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น) 

 

ตวัอย่างที ่1ก 

ทีม่า  

กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้น 100 สทิธแิก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็น 

พนักงานที่ปฏบิัติงานให้แก่กจิการตลอดช่วงเวลา 3 ปีถดัไป กจิการประมาณว่ามูลค่ายุติธรรมของสทิธ ิ

ซ้ือหุ้นแต่ละสทิธิเป็น 15 บาท ตามเกณฑค์วามน่าจะเป็นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก กจิการประมาณว่าพนักงาน

ร้อยละ 20 จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และจะต้องริบสทิธซ้ืิอหุ้นส่วนน้ี 

 



 

48 

 

ตวัอย่างที ่1ก 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

สถานการณท์ี่ 1 

หากทุกอย่างเป็นไปตามคาด กจิการรับรู้จาํนวนเงินต่อไปน้ีระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิสาํหรับบริการที่ 

ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสทิธซ้ืิอหุ้น 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาท  

x 1/3 ปี 

200,000 200,000 

2 (สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาท  

x 2/3 ปี) – 200,000 บาท 

200,000 400,000 

3 (สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาท 

x 3/3 ปี) – 400,000 บาท 

200,000 600,000 

สถานการณท์ี่ 2 

ระหว่างปีที่ 1 มีพนักงาน 20 คนลาออก กจิการปรับปรงุประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปี 

จากร้อยละ 20 (พนักงาน 100 คน) เป็นร้อยละ 15 (พนักงาน 75 คน) ระหว่างปีที่ 2 มีพนักงาน 22 คน

ลาออกเพ่ิม กจิการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปี จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 

12 (พนักงาน 60 คน) ระหว่างปีที่ 3 มีพนักงาน 15 คนลาออกเพ่ิม ดังน้ัน พนักงาน 57 คนถูกริบสิทธิ

ซ้ือหุ้นระหว่าง 3 ปี และสทิธิซ้ือหุ้นที่เหลือ 44,300 สทิธิ (พนักงาน 443 คน x 100 สทิธิต่อพนักงาน 1 

คน) ได้รับสทิธเิม่ือสิ้นปีที่ 3 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 85% x 15 บาท  

x 1/3 ปี 

212,500 212,500 

2 (สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 88% x 15 บาท  

x 2/3 ปี) – 212,500 บาท 

227,500 440,000 

3 (สทิธซ้ืิอหุ้น 44,300 สทิธ ิx 15 บาท)  

– 440,000 บาท  

224,500 664,500 
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แนวปฏบิัติ 12 ตัวอย่างที่ 1ก สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ตามเง่ือนไขที่พนักงานต้องปฏบิัติงานตลอดระยะเวลา

ที่กาํหนด ในบางกรณี สทิธิซ้ือหุ้นหรือหุ้นที่ออกให้อาจขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขที่พนักงานต้อง

ปฏบิัติงานให้ผลงานสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ตัวอย่างที่ 2 3 และ 4 แสดงแนวปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาํหรับหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้โดยมีเง่ือนไข

ผลงาน (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด ซ่ึงอภิปรายในแนวปฏิบัติ 13 และแสดงใน

ตัวอย่างที่ 5 และ 6) ในตัวอย่างที่ 2 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิจะผันแปรไปตามการที่

พนักงานปฏบิัติงานได้ตามเง่ือนไขผลงาน ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกาํหนดให้กิจการประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธิที่คาดหวัง โดยใช้ผลลัพธ์ที่

น่าจะเป็นไปได้มากที่สดุของการปฏบิัติตามเง่ือนไขผลงาน และปรับปรุงประมาณการน้ัน 

(ถ้าจําเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิมีแนวโน้มว่าจะ

แตกต่างจากประมาณการเดิม 

 

ตวัอย่างที ่2 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงมีระยะเวลาให้ได้รับสทิธแิตกต่างกนั  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้หุ้น 100 หุ้นแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้อง 

เป็นพนักงานที่ปฏบิัติงานให้แก่กจิการตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิพนักงานจะได้รับสทิธใินหุ้น ณ สิ้น 

ปีที่ 1 หากกาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 18 และ ณ สิ้นปีที่ 2 หากกาํไรเฉล่ียของกจิการเพ่ิมขึ้น 

มากกว่าร้อยละ 13 ตลอด 2 ปี และ ณ สิ้นปีที่ 3 หากกาํไรเฉล่ียของกจิการเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 10  

ตลอด 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ ต้นปีที่ 1 เท่ากบั 30 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเท่ากบัราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ 

กจิการไม่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลตลอด 3 ปี 

ณ สิ้นปีที่ 1 กาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 และพนักงานลาออก 30 คน กจิการคาดว่ากาํไรจะเพ่ิมใน 

อตัราเดิมในปีที่ 2 ดังน้ัน กจิการคาดว่าพนักงานจะได้รับสทิธใินหุ้น ณ สิ้นปีที่ 2 ตามเกณฑค์วามน่าจะเป็น 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก กจิการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพ่ิม 30 คนระหว่างปีที่ 2 ดังน้ัน คาดว่าพนักงาน  

440 คนจะได้รับสทิธใินหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปีที่ 2 

ณ สิ้นปีที่ 2 กาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 10 ดังน้ัน พนักงานจะไม่ได้รับสทิธใินหุ้น ณ สิ้นปีที่ 2  

และพนักงาน 28 คนลาออกในระหว่างปี กจิการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพ่ิมอกี 25 คนในระหว่างปีที่ 3  

และกาํไรของกจิการจะเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 ทาํให้ได้อตัรากาํไรเพ่ิมขึ้นเฉล่ียเป็นร้อยละ 10 ต่อปี 

ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานลาออก 23 คน และกาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ทาํให้อตัรากาํไรเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 
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ตวัอย่างที ่2 

เป็นร้อยละ 10.67 ต่อปี ดังน้ัน พนักงาน 419 คนได้รับหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปีที่ 3 

 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 พนักงาน 440 คน x 100 หุ้น x 30 บาท x 1/2  660,000 660,000 

2 (พนักงาน 417 คน x 100 หุ้น x 30 บาท x 2/3) 

– 660,000 บาท 

174,000 834,000 

3 (พนักงาน 419 คน x 100 หุ้น x 30 บาท x 3/3) 

– 834,000 บาท 

423,000 1,257,000 

 

ตวัอย่างที ่3 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงจาํนวนตราสารทุนแตกต่างกนั  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการ A ให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่พนักงานในฝ่ายขายแต่ละคนๆ ละ 100 สทิธ ิพนักงานจะได้รับ 

สทิธซ้ืิอหุ้นน้ี ณ สิ้นปีที่ 3 โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานยังคงเป็นพนักงานของกจิการ และปริมาณขายสนิค้า 

ชนิดน้ันต้องเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีโดยเฉล่ีย หากปริมาณขายของสนิค้าชนิดน้ันเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย 

ระหว่างร้อยละ 5 ถงึร้อยละ 10 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 100 สทิธ ิหากปริมาณขาย 

ของสนิค้าชนิดน้ันเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียระหว่างร้อยละ 10 ถงึร้อยละ 15 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้รับสทิธ ิ

ซ้ือหุ้น 200 สทิธ ิหากปริมาณขายของสนิค้าชนิดน้ันเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียตั้งแต่ร้อยละ 15 ต่อปีขึ้นไป  

พนักงานแต่ละคนจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 300 สทิธ ิ 

 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการประมาณว่าสทิธซ้ืิอหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 20 บาทต่อสทิธ ิกจิการประมาณ 
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ตวัอย่างที ่3 

ปริมาณขายของสนิค้าว่าจะเพ่ิมขึ้นเฉล่ียระหว่างร้อยละ 10 ถงึร้อยละ 15 ต่อปี ดังน้ัน คาดว่าพนักงานแต่ 

ละคนที่ยังปฏบิัติงานถงึสิ้นปีที่ 3 จะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 200 สทิธ ิกจิการประมาณจากเกณฑค์วามน่าจะเป็น 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักว่า พนักงานร้อยละ 20 จะลาออกก่อนสิ้นปีที่ 3 

 

ณ สิ้นปีที่ 1 พนักงานลาออก 7 คน และกจิการยังคงคาดว่าพนักงานประมาณ 20 คนจะลาออกภายในสิ้น 

ปีที่ 3 ดังน้ัน กจิการคาดว่าพนักงาน 80 คน จะยังปฏบิัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ปริมาณขายเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 12 และกจิการคาดว่าอตัราการเพ่ิมขึ้นน้ีจะต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 2 ปีต่อไป  

ณ สิ้นปีที่ 2 พนักงานลาออกเพ่ิม 5 คน ทาํให้มีพนักงานลาออกแล้ว 12 คน กิจการคาดว่ามีพนักงานอีก

เพียง 3 คน จะลาออกระหว่างปีที่ 3 ดังน้ัน กจิการคาดว่าพนักงานทั้งหมด 15 คน จะลาออกระหว่าง 3 ปี

และ 85 คน จะยังปฏบิัติงานอยู่ ปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 ทาํให้อตัราเฉล่ียเป็นร้อยละ 15 ในช่วง 2 

ปี กิจการคาดว่าปริมาณขายมีอัตราเฉล่ียตั้งแต่ร้อยละ 15 หรือมากกว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังน้ัน 

คาดว่าพนักงานขายแต่ละคนจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 300 สทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานลาออกเพ่ิม 

2 คน ทาํให้มีพนักงานลาออก 14 คน ตลอดเวลา 3 ปี และมีพนักงานปฏบิัติงานอยู่ 86 คน ปริมาณขายมี

อตัราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 16 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดังน้ัน พนักงาน 86 คน ได้รับสทิธซ้ืิอหุ้นคนละ 300 

สทิธ ิ

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 พนักงาน 80 คน x สทิธซ้ืิอหุ้น 200 สทิธ ิ 

x 20 บาท x 1/3  

106,667 106,667 

2 (พนักงาน 85 คน x สทิธซ้ืิอหุ้น 300 สทิธ ิ 

x 20 บาท x 2/3) – 106,667 บาท 

233,333 340,000 

3 (พนักงาน 86 คน x สทิธซ้ืิอหุ้น 300 สทิธ ิ

x 20 บาท x 3/3) – 340,000 บาท   

176,000 516,000 
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ตวัอย่างที ่4 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงราคาใช้สทิธทิี่ผนัแปรได้ 

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการ A ให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง 10,000 สทิธ ิโดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็น 

ผู้บริหารที่ปฏบิัติงานอยู่กบักจิการถงึสิ้นปีที่ 3 ราคาใช้สทิธเิท่ากบั 40 บาท อย่างไรกด็ี ราคาใช้สทิธจิะ 

ลดลงเป็น 30 บาท หากกาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 โดยเฉล่ียตลอดช่วงเวลา 3 ปี 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการประมาณว่าสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีราคาใช้สทิธ ิ30 บาท มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 16 บาท 

ต่อสทิธ ิหากราคาใช้สทิธเิป็น 40 บาท กจิการประมาณว่าสทิธซ้ืิอหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 12 บาทต่อสทิธ ิ

ในระหว่างปีที่ 1 กาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 และกจิการคาดว่ากาํไรจะเพ่ิมในอตัราน้ีตลอดช่วงเวลา  

2 ปีต่อไป ดังน้ัน กจิการจึงคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายกาํไร และสทิธซ้ืิอหุ้นจะมีราคาใช้สทิธเิท่ากบั 30 บาท 

ในระหว่างปีที่ 2 กาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 และกจิการคาดว่าจะยังคงบรรลุเป้าหมายกาํไร  

ในระหว่างปีที่ 3 กาํไรของกจิการเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 3 ดังน้ันกจิการไม่บรรลุเป้าหมายกาํไร ผู้บริหาร 

ปฏบิัติงานกบักจิการครบ 3 ปี และถอืว่าปฏบิัติตามเง่ือนไขการบริการ ทั้งน้ี เน่ืองจากกจิการไม่บรรลุ 

เป้าหมายกาํไร สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธทิี่ได้รับสทิธจิึงมีราคาใช้สทิธเิท่ากบั 40 บาท 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด  

เน่ืองจากราคาใช้สทิธผินัแปรไปขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขผลงานซ่ึงไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ผลกระทบของเง่ือนไข 

ผลงาน (เช่น ความน่าจะเป็นที่ราคาใช้สทิธอิาจเท่ากบั 40 บาท และความน่าจะเป็นที่ราคาใช้สทิธอิาจ 

เท่ากบั 30 บาท) จะไม่นาํมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ 

แต่กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิภายใต้สถานการณแ์ต่ละสถานการณ ์ 

(เช่น ราคาใช้สทิธเิป็น 40 บาท และราคาใช้สทิธเิป็น 30 บาท) และปรับปรงุมูลค่าของรายการเพ่ือสะท้อน 

ผลลัพธข์องเง่ือนไขผลงานในท้ายสดุ ดังที่แสดงต่อไปน้ี 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx 16 บาท x 1/3 53,333 53,333 

2 (สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx 16 บาท x 2/3)  

– 53,333 บาท  

53,334 106,667 
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ตวัอย่างที ่4 

3 (สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx 12 บาท x 3/3)  

– 106,667 บาท 

 

13,333 120,000 

 

แนวปฏบิัติ 13  ย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กาํหนดให้นาํเง่ือนไขทาง

ตลาด เช่น ราคาเป้าหมายของหุ้นเป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (หรือความสามารถใน

การใช้สิทธิ) มาร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

ดังน้ัน กิจการที่ให้ตราสารทุนโดยมีเง่ือนไขทางตลาด ต้องรับรู้ สินค้าหรือบริการที่

ได้รับจากคู่สญัญาที่สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธอิื่นทั้งหมด (เช่น บริการ

ที่ได้รับจากพนักงานที่ปฏบิัติงานตามระยะเวลาการให้บริการที่กาํหนดไว้) โดยไม่ต้อง

พิจารณาว่าได้บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ ตัวอย่างที่ 5 แสดงข้อกาํหนดน้ี 

 

ตวัอย่างที ่5 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด 

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง 10,000 สทิธ ิโดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็น 

ผู้บริหารที่ปฏบิัติงานอยู่กบักจิการถงึสิ้นปีที่ 3 อย่างไรกด็ี สทิธซ้ืิอหุ้นน้ีไม่สามารถใช้สทิธหิากราคาหุ้นไม่ 

เพ่ิมจาก 50 บาท ณ ต้นปีที่ 1 เป็นราคาที่สงูกว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 หากราคาหุ้นสงูกว่า 65 บาท  

ณ สิ้นปีที่ 3 สทิธซ้ืิอหุ้นสามารถใช้สทิธเิม่ือใดกไ็ด้ระหว่างช่วงเวลา 7 ปีต่อไป กล่าวคือ ภายในสิ้นปีที่ 10 
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ตวัอย่างที ่5 

กจิการใช้แบบจาํลองกาํหนดราคาใช้สทิธแิบบทวินาม ซ่ึงพิจารณาถงึความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะเพ่ิมสงู 

กว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 (และดังน้ันสทิธซ้ืิอหุ้นจะสามารถใช้สทิธไิด้) และความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะ 

ไม่สงูกว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 (และดังน้ันสทิธซ้ืิอหุ้นจะถูกริบสทิธ)ิ กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีเง่ือนไขทางตลาดเท่ากบั 24 บาทต่อสทิธ ิ

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด  

เน่ืองจากย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กาํหนดให้กจิการรับรู้บริการที่ได้รับ 

จากคู่สญัญาที่ปฏบิัติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธอิื่นทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ปฏบิัติงาน 

ตามระยะเวลาการให้บริการที่กาํหนดไว้) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ ซ่ึงจะไม่ 

ทาํให้เกดิความแตกต่างไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมายได้นาํไปร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิดังน้ัน  

หากกจิการคาดว่าผู้บริหารจะยังเป็นพนักงานอยู่ถงึ 3 ปี และผู้บริหารได้ปฏบิัติเช่นน้ัน กจิการต้องรับรู้ 

จาํนวนเงินในปีที่ 1 2 และ 3 ดังน้ี: 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

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

2 (สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx 24 บาท x 2/3)  

– 80,000 บาท  

80,000 160,000 

3 (สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx 24 บาท x 3/3) 

– 160,000 บาท 

80,000 240,000 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กจิการต้องรับรู้จาํนวนเงินเหล่าน้ีโดยไม่ต้องพิจารณาว่าบรรลุเง่ือนไขทางตลาด 

หรือไม่ อย่างไรกด็ี หากผู้บริหารลาออกในระหว่างปีที่ 2 (หรือปีที่ 3) จาํนวนที่รับรู้ ในปีที่ 1 (และปีที่ 2)   

ต้องมีการกลับรายการในปีที่ 2 (หรือปีที่ 3) เน่ืองจากเง่ือนไขการบริการ ซ่ึงแตกต่างจากเง่ือนไขทางตลาด  

ไม่ต้องนาํมารวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิแต่เง่ือนไขการบริการต้อง 

นาํมาพิจารณาโดยปรับปรงุจาํนวนเงินของรายการเพ่ือให้คาํนวณมาจากจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสทิธ ิ

ในที่สดุ ตามย่อหน้าที่ 19 และ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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แนวปฏบิัติ 14 ในตัวอย่างที่ 5 ผลลัพธ์ของเง่ือนไขทางตลาดไม่เปล่ียนแปลงช่วงระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิ อย่างไรกด็ี หากช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กับว่าเง่ือนไข

ผลงานบรรลุเม่ือใด ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กาํหนดให้กจิการสนันิษฐานว่าบริการที่พนักงานจะส่งมอบเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตรา

สารทุนที่ออกให้จะได้รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ กิจการต้อง

ประมาณช่วงระยะเวลาที่คาดหวังของระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิณ วันที่ได้รับสทิธ ิโดยองิ

จากผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของเง่ือนไขผลงาน หากเง่ือนไขผลงานเป็น

เง่ือนไขทางตลาด การประมาณช่วงระยะเวลาคาดหวังของระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิต้อง

สอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และไม่

ต้องปรับปรงุอกีในภายหลัง ตัวอย่างที่ 6 แสดงข้อกาํหนดน้ี  

 

ตวัอย่างที ่6 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด ซ่ึงช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธแิตกต่างกนั 

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการ ให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุ 10 ปีแก่ผู้บริหารอาวุโส 10 คนๆ ละ 10,000 สทิธ ิสทิธ ิ

ซ้ือหุ้นน้ีจะได้รับสทิธแิละสามารถใช้สทิธไิด้ทนัท ีหากราคาหุ้นของกจิการเพ่ิมจาก 50 บาท เป็น 70 บาท  

โดยมีเง่ือนไขว่าผู้บริหารต้องเป็นพนักงานของกจิการที่ปฏบิัติงานอยู่จนราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมาย 

กจิการใช้แบบจาํลองกาํหนดราคาใช้สทิธแิบบทวินาม ซ่ึงพิจารณาถงึความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะเป็นไป 

ตามเป้าหมายระหว่างช่วงอายุของสทิธซ้ืิอหุ้น 10 ปี และความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมาย กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิท่ากบั 25 บาทต่อสทิธ ิตาม 

แบบจาํลองน้ี กจิการกาํหนดฐานนิยมของวันที่ได้รับสทิธทิี่เป็นไปได้ไว้ที่ 5 ปี กล่าวอกีนัยหน่ึงคือ  

ในบรรดาผลลัพธท์ี่อาจเป็นไปได้ ผลลัพธท์ี่น่าจะเป็นไปได้มากที่สดุของเง่ือนไขทางตลาดคือ ราคาหุ้นจะ 

เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปีที่ 5 ดังน้ัน กจิการประมาณว่าระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่คาดหวังคือ 5 ปี  

กจิการยังประมาณด้วยว่า ผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปีที่ 5 ดังน้ัน จึงคาดว่าสทิธซ้ืิอหุ้น 80,000  

สทิธ ิ(สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx ผู้บริหาร 8 คน) จะได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 5 ตลอดช่วงปีที่ 1 – 4  

กจิการยังประมาณว่าผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปีที่ 5 อย่างไรกต็าม ผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คนลาออก 

ในปีที่ 3 4 และ 5 ปีละ 1 คน ราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปีที่ 6 ผู้บริหารอกี 1 คนลาออก 

ระหว่างปีที่ 6 ก่อนที่ราคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมาย 

 



 

56 

 

ตวัอย่างที ่6 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด  

ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการรับรู้บริการที่ได้รับตลอด 

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่คาดหวัง ตามที่ประมาณ ณ วันที่ให้สทิธ ิและกาํหนดให้กจิการไม่ต้องปรับปรงุ 

ประมาณการดังกล่าว ดังน้ัน กจิการรับรู้บริการที่ได้รับจากผู้บริหารตลอดปีที่ 1 – 5 ดังน้ัน มูลค่าของ 

รายการจะองิจากสทิธซ้ืิอหุ้น 70,000 สทิธ ิ(สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธ ิx ผู้บริหาร 7 คนที่ยังเป็นพนักงาน 

ของกจิการ ณ สิ้นปีที่ 5) แม้ผู้บริหารอกี 1 คนจะลาออกระหว่างปีที่ 6 กจิการไม่ต้องปรับปรงุรายการ  

เพราะผู้บริหารได้ปฏบิัติตามระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่คาดหวังแล้ว ณ สิ้นปีที่ 5 ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้ 

จาํนวนเงินในปีที่ 1 - 5 ดังน้ี: 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 สทิธซ้ืิอหุ้น 80,000 สทิธ ิx 25 บาท x 1/5 400,000 400,000 

2 (สทิธซ้ืิอหุ้น 80,000 สทิธ ิx 25 บาท x 2/5) 

 – 400,000 บาท       

400,000 800,000 

3 (สทิธซ้ืิอหุ้น 80,000 สทิธ ิx 25 บาท x 3/5) 

 – 800,000 บาท   

400,000 1,200,000 

4 (สทิธซ้ืิอหุ้น 80,000 สทิธ ิx 25 บาท x 4/5) 

 – 1,200,000 บาท    

400,000 1,600,000 

5 (สทิธซ้ืิอหุ้น 70,000 สทิธ ิx 25 บาท) 

 – 1,600,000 บาท  

150,000 1,750,000 

 

แนวปฏบิัติ 15 ย่อหน้าที่ 26 – 29 และย่อหน้าที่ ข42 – ข44 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมีข้อกาํหนดที่ใช้ในกรณีที่มีการคาํนวณราคาสิทธิซ้ือหุ้นใหม่ (หรือกรณีกิจการ

ปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ)์ ตัวอย่างที่  

7 – 9 แสดงตัวอย่างตามข้อกาํหนดเหล่าน้ีบางส่วน 
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ตวัอย่างที ่7 

การให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการปรับปรงุราคาอกีภายหลัง  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้น 100 สทิธแิก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่า 

พนักงานต้องเป็นพนักงานที่ปฏบิัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อไป กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

สทิธซ้ืิอหุ้นแต่ละสทิธเิท่ากบั 15 บาท กจิการประมาณโดยใช้ความน่าจะเป็นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักเป็นเกณฑ ์

ว่า พนักงาน 100 คน จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และถูกริบสทิธทิี่จะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 

สมมติว่า พนักงานจาํนวน 40 คน ลาออกระหว่างปีที่ 1 และสิ้นปีที่ 1 ราคาหุ้นของกจิการลดลง และ 

กจิการปรับปรงุราคาสทิธซ้ืิอหุ้น และสทิธซ้ืิอหุ้นที่ปรับปรงุราคาน้ันได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 กจิการประมาณ 

ว่าพนักงานอกี 70 คนจะลาออกระหว่างปีที่ 2 และ 3 ดังน้ันจาํนวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกระหว่าง 

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปี มีจาํนวน 110 คน ระหว่างปีที่ 2 พนักงานอกี 35 คนลาออก และกจิการ 

ประมาณว่าพนักงานอกี 30 คนจะลาออกระหว่างปีที่ 3 ทาํให้จาํนวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกตลอดช่วง 

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิท่ากบั 105 คน ระหว่างปีที่ 3 พนักงาน 28 คนลาออก ดังน้ันจาํนวนพนักงานที่ 

กจิการเลิกจ้างระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิท่ากบั 103 คน พนักงาน 397 คนที่เหลือได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 

ซ่ึงได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 

กจิการประมาณว่า ณ วันที่ปรับปรงุราคาใหม่ มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นเดิมแต่ละสทิธทิี่ออกให้ (ก่อน 

พิจารณารวมถงึการปรับปรงุราคา) เท่ากบั 5 บาท และมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ปรับปรงุราคาแล้ว 

เท่ากบั 8 บาท 
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ตวัอย่างที ่7 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ย่อหน้าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องรับรู้ผลกระทบของการ 

ปรับปรงุที่ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายชาํระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์พ่ิมขึ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อ 

พนักงาน หากการปรับปรงุใดเพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ (เช่น ลดราคาใช้สทิธ)ิ ซ่ึงวัด 

มูลค่าทนัท ีณ ก่อนและหลังการปรับปรงุ ย่อหน้าที่ ข43.1 ของภาคผนวก ข กาํหนดให้กจิการรวมมูลค่า 

ยุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ให้ (เช่น ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรงุกบัมูลค่าเร่ิมแรกของ 

ตราสารทุนซ่ึงทั้ง 2 ค่า ประมาณ ณ วันที่ปรับปรงุ) ในการวัดมูลค่าที่ใช้รับรู้บริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทน 

สาํหรับตราสารทุนที่ออกให้ หากการปรับปรงุเกดิขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิมูลค่ายุติธรรมส่วน 

เพ่ิมที่ให้จะรวมในการวัดมูลค่าของจาํนวนที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลานับแต่วันที่ปรับปรงุ 

จนกระทั่งวันที่ตราสารทุนที่ปรับปรงุน้ันได้รับสทิธ ิเพ่ิมเติมจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ให้ตราสารทุน  

ซ่ึงให้รับรู้ ส่วนแรกตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิร่ิมแรก 

มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นส่วนเพ่ิมเท่ากบั 3 บาทต่อสทิธ ิ(8 บาท – 5 บาท) จาํนวนเงินน้ีให้รับรู้ตลอด 

ระยะเวลา 2 ปีที่ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่เหลืออยู่ พร้อมกบัค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้มูลค่า 

สทิธซ้ืิอหุ้นเม่ือเร่ิมแรกเท่ากบั 15 บาท เป็นเกณฑจ์าํนวนที่รับรู้ ในปีที่ 1 – 3 เป็นดังน้ี : 

 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สาํหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม

บาท 

1 พนักงาน (500 - 110) คน x สทิธซ้ืิอหุ้น  

100 x 15 บาท x 1/3 สทิธ ิ

195,000 195,000 

2 พนักงาน (500 - 105) คน x สทิธซ้ืิอหุ้น  

100 สทิธ ิx (15 บาท x 2/3 + 3 บาท x 1/2) 

 – 195,000 บาท 

259,250 454,250
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ตวัอย่างที ่7 

3 พนักงาน (500 - 103) คน x สทิธซ้ืิอหุ้น  

100 สทิธ ิx (15 บาท x 3/3 + 3 บาท x 2/2) 

 – 454,250 บาท 

260,350 714,600 

 

 

ตวัอย่างที ่8 

การให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีระยะเวลาให้ได้รับสทิธซ่ึิงมีการปรับปรงุในภายหลัง  

ทีม่า  

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่พนักงานในทมีงานขายแต่ละคนๆ ละ 1,000 สทิธ ิโดยมีเง่ือนไขว่า 

ต้องเป็นพนักงานที่ปฏบิัติงานให้กบักจิการตลอด 3 ปี และทมีงานขายต้องขายสนิค้าชนิดหน่ึงได้มากกว่า  

50,000 หน่วยตลอดระยะเวลา 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิท่ากบั 15 บาทต่อสทิธ ิ

ระหว่างปีที่ 2 กจิการเพ่ิมยอดขายเป้าหมายเป็น 100,000 หน่วย ณ สิ้นปีที่ 3 กจิการขายสนิค้าได้  

55,000 หน่วย และสทิธซ้ืิอหุ้นถูกริบคืน พนักงาน 12 คนยังคงอยู่ในทมีงานขายตลอดระยะเวลา 3 ปี  

 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดเกี่ยวกบัเง่ือนไขผลงานที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาด ให้กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธิโดยใช้ประมาณจาํนวนตราสารทุนที่

คาดว่าจะได้รับสิทธิที่ดีที่สุดที่มี และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้าจําเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่า 

จํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ ให้กิจการ

ปรับปรุงประมาณการให้เท่ากับจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด อย่างไรกด็ี ย่อหน้าที่ 27 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดว่า อย่างน้อยที่สุด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับซ่ึงวัด

มูลค่า ณ วันที่ให้สทิธิ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คาํนึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไข

และข้อกาํหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชาํระตราสารทุนที่ออกให้ดังกล่าว ยกเว้น 

ตราสารทุนน้ันจะไม่ได้รับสิทธิเน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (นอกเหนือจาก

เง่ือนไขทางตลาด) ที่กาํหนดไว้ ณ วันที่ให้สิทธิ นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ ข44.3 ของภาคผนวก ข กาํหนดว่า 

หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้องไม่นํา

เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ปรับปรุงน้ันมาพิจารณาเม่ือปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 – 21 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ดังน้ัน เน่ืองจากการปรับปรงุเง่ือนไขผลงานน้ีลดความเป็นไปได้ที่สทิธซ้ืิอหุ้นจะได้รับสทิธ ิซ่ึงไม่เป็น 
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ประโยชน์ต่อพนักงาน กจิการต้องไม่นาํการปรับปรงุเง่ือนไขผลงานมาพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้รับ  

แต่ต้องรับรู้บริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลา 3 ปีอย่างต่อเน่ืองโดยองิตามเงื่อนไขการได้รับสทิธเิม่ือเร่ิมแรก  

ดังน้ัน ท้ายที่สดุกจิการต้องรับรู้ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมจาํนวน 180,000 บาท ตลอดช่วงเวลา 3 ปี  

(พนักงาน 12 คน x สทิธซ้ืิอหุ้น 1,000 สทิธ ิx 15 บาท) 

หากกจิการเพ่ิมจาํนวนปีที่พนักงานต้องปฏบิัติงานเป็นพนักงานเพ่ือให้สทิธซ้ืิอหุ้นได้รับสทิธจิาก 3 ปี เป็น  

10 ปี แทนการปรับปรงุเป้าหมายผลงาน ผลลัพธจ์ะเป็นเช่นเดียวกนั เพราะการปรับปรงุน้ันลดความ 

เป็นไปได้ที่สทิธซ้ืิอหุ้นจะได้รับสทิธ ิซ่ึงไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน กจิการต้องไม่นาํการปรับปรงุเง่ือนไข 

การบริการมาร่วมพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้รับ แต่กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับจากพนักงาน 12 คน 

ที่ยังปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิดิมก่อนปรับปรงุ คือ 3 ปี 

 

 

 

ตวัอย่างที ่9 

การให้หุ้นที่มีการเพ่ิมทางเลือกในการชาํระด้วยเงินสดในภายหลัง 

ทีม่า  

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้หุ้น 10,000 หุ้น ที่มีมูลค่ายุติธรรม 33 บาทต่อหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง  

โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นผู้บริหารที่ปฏบิัติงานตลอด 3 ปีต่อไป ณ สิ้นปีที่ 2 ราคาหุ้นลดลงเหลือ 25 บาท 

ต่อหุ้น ณ วันที่ดังกล่าว กจิการเพ่ิมทางเลือกในการชาํระด้วยเงินสดให้กบัสทิธดิังกล่าว โดยที่ผู้บริหาร 

สามารถเลือกได้ว่าจะรับหุ้น 10,000 หุ้น หรือเงินสดเทยีบเท่ากบัมูลค่าหุ้น 10,000 หุ้น ณ วันที่ได้รัสทิธ ิ 

ราคาหุ้น ณ วันที่ได้รับสทิธเิท่ากบั 22 บาท 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ย่อหน้าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดว่า อย่างน้อยที่สดุ กจิการต้องรับรู้บริการ

ที่ได้รับซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คาํนึงถึงการ

ปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชาํระตราสารทุนที่ออกให้

ดังกล่าว ยกเว้น ตราสารทุนน้ันจะไม่ได้รับสิทธิเน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิ

(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) ที่กาํหนดไว้ ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับตลอดระยะเวลา 3 ปี 

โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิป็นเกณฑ ์

นอกจากน้ี การเพ่ิมทางเลือกในการชาํระด้วยเงินสด ณ สิ้นปีที่ 2 ทาํให้เกดิภาระผูกพันในการชาํระด้วย 
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เงินสด ตามข้อกาํหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด (ย่อหน้าที่ 30 – 33 ของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิที่ต้องชาํระด้วยเงินสด ณ วันที่ปรับปรงุ 

เง่ือนไข โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ปรับปรงุเง่ือนไข และลักษณะที่กจิการได้รับบริการที่ระบุไว้ 

เป็นเกณฑ ์นอกจากน้ี กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ  

ณ วันที่ชาํระ โดยการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด ดังน้ัน กจิการ 

จะรับรู้จาํนวนเงินดังน้ี: 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่าย 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

1 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสาํหรับปี  

หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 1/3 110,000 110,000  

2 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสาํหรับปี 

(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 2/3) 

 – 110,000 บาท 110,000 

110,000 

  

 จัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของ 

เป็นหน้ีสนิ 

หุ้น 10,000 หุ้น x 25 บาท x 2/3  (166,667) 166,667 

3  ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสาํหรับปี 

(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 3/3) 

 – 220,000 บาท 110,000 26,667* 83,333* 

 ปรับปรงุหน้ีสนิให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเม่ือ 

สิ้นสดุโครงการ 

(166,667 บาท + 83,333 บาท) 

–(22 บาท x หุ้น 10,000 หุ้น) (30,000)  (30,000) 

 รวม 300,000 80,000 220,000 

* ปันส่วนระหว่างหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของเพ่ือให้เศษหน่ึงส่วนสามของหน้ีสนิในปีสดุท้ายใช้มูลค่ายุติธรรมของ

หุ้น ณ วันที่ปรับปรุงเป็นเกณฑ ์

แนวปฏบิัติ 15ก    ในกรณกีารจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ั์นมีเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการ   
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                      บริการหรือผลงาน ซ่ึงคู่สญัญาสามารถเลือกที่จะไม่รับสทิธ ิหรือคู่สญัญาไม่บรรลุ 

เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานน้ันในระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสทิธ ิย่อหน้าที่ 28ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ปฏบิัตต่ิอ

เหตุการณด์ังกล่าวเหมือนเป็นการยกเลิกการได้รับสทิธดิงักล่าว ตัวอย่างที่ 9ก แสดง

วิธกีารบญัชีสาํหรับเหตุการณด์ังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่9ก 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิและเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการ 

หรือผลงาน ซ่ึงคู่สญัญาสามารถเลือกได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ 

ผลงานหรือไม่ 

ทีม่า 

กจิการให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในแผนที่พนักงานจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้นถ้าพนักงานตกลงออมเงินในอตัรา 

ร้อยละ 25 ของเงินเดือนจาํนวน 400 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี การจ่ายเงินสะสมต่อเดือนดังกล่าวน้ันทาํ 

โดยการหักจากเงินเดือนของพนักงาน พนักงานอาจใช้เงินออมสะสมเพ่ือใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเม่ือสิ้นสดุแผนการ 

ออมในปีที่ 3 หรือถอนเงินจ่ายสะสมน้ันคืนเม่ือใดกไ็ด้ในระหว่างช่วง 3 ปี โดยประมาณการค่าใช้จ่าย 

ประจาํปีสาํหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ี์เท่ากบั 120 บาท 

ภายหลังเดือนที่ 18 พนักงานได้หยุดการจ่ายเงินสะสมให้แผนการออม และถอนเงินที่จ่ายสะสมจนถงึ 

ปัจจุบันคืนเป็นจาํนวน 1,800 บาท 

ปีที่ 1 ค่าใช้จ่าย 

บาท 

เงินสด 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

เงินเดือนจ่าย 3,600

(75% x 400 x 12) 

(3,600)   

เงินเดือนที่ถูกหักเพ่ือจ่ายเข้า 

แผนการออม 

1,200 

(25% x 400 x 12) 

 (1,200)  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 120   (120) 

รวม 4,920 (3,600) (1,200) (120) 

ปีที่ 2 ค่าใช้จ่าย เงินสด หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ 
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ตวัอย่างที ่9ก 

บาท บาท บาท บาท 

เงินเดือนจ่าย 4,200

(75% x 400 x 6)

+ (100% x 400 x 6)  

(4,200)   

เงินเดือนที่ถูกหักเพ่ือจ่ายเข้า 

แผนการออม 

600 

(25% x 400 x 6) 

 (600)  

จ่ายเงินสะสมคืนให้กบั 

พนักงาน 

 (1,800) 1,800  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

(การเร่งรับรู้ ค่าใช้จ่ายที่ 

เหลืออยู่) 

240 

(120 x 3 - 120) 

  (240) 

รวม 5,040 (6,000) 1,200  (240) 

     

 

แนวปฏบิัติ 16 ย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดว่า ในกรณีที่เกดิขึ้น

ได้ยากย่ิง ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้กิจการวัดมูลค่ารายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ออกให้ แต่กจิการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่วัดมูลค่าที่ระบุ

ไว้ได้อย่างน่าเช่ือถือ (เช่น วันที่ให้สทิธ ิสาํหรับรายการที่เกดิกบัพนักงาน) กจิการต้อง

วัดมูลค่ารายการโดยใช้วิธวัีดมูลค่าที่แท้จริงแทน ย่อหน้าที่ 24 มีข้อกาํหนดว่าจะใช้วิธี

ดังกล่าวอย่างไร ตัวอย่างต่อไปน้ีจะแสดงข้อกาํหนดเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างที ่10 
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ตวัอย่างที ่10 

การให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่รับรู้ โดยใช้วิธมูีลค่าที่แท้จริง  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้น 1,000 สทิธแิก่พนักงาน 50 คน สทิธซ้ืิอหุ้นน้ีจะได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3  

โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็นพนักงานที่ปฏบิัติงานจนถงึเวลาดังกล่าว สทิธซ้ืิอหุ้นน้ีมีอายุ 10 ปี ราคา 

ใช้สทิธเิท่ากบั 60 บาท และราคาหุ้นของกจิการ ณ วันที่ให้สทิธเิท่ากบั 60 บาท 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการสรปุว่ากจิการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ได้อย่าง 

น่าเช่ือถอื 

ณ สิ้นปีที่ 1 มีพนักงานสิ้นสดุการจ้าง 3 คน และกจิการประมาณว่าพนักงานอกี 7 คนจะลาออกระหว่างปี 

ที่ 2 และ 3 ดังน้ันกจิการประมาณว่ามีสทิธซ้ืิอหุ้นที่จะได้รับสทิธเิพียงร้อยละ 80 พนักงาน 2 คนลาออก 

ระหว่างปีที่ 2 และกจิการปรับปรงุประมาณการจาํนวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสทิธเิป็นร้อยละ 86  

พนักงาน 2 คนลาออกระหว่างปีที่ 3 ดังน้ันสทิธซ้ืิอหุ้นที่ได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 เท่ากบั 43,000 สทิธ ิ

ราคาหุ้นของกจิการระหว่างปีที่ 1 – 10 และจาํนวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการใช้สทิธริะหว่างปีที่ 4 – 10 แสดงไว้ 

ดังต่อไปน้ี สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธริะหว่างปีใดปีหน่ึงถอืว่าใช้สทิธ ิณ สิ้นปีน้ันๆ ทั้งหมด 

ปี                          ราคาหุ้น ณ สิ้นปี จาํนวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธ ิณ สิ้นปี 

1                           63                                                       0 

2                           65                                                       0 

3                            75                                                      0 

4                            88                                                6,000 

5                         100                                                8,000 

6                           90                                               5,000 

7                            96                                               9,000 

8                         105                                                8,000 

9                          108                                                5,000 

10                         115                                               2,000  
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ตวัอย่างที ่10 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ตามย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้กจิการรับรู้จาํนวนเงินในปีที่ 1 – 10 ดังน้ี: 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่าย

สาํหรับ

งวด 

บาท 

ค่าใช้จ่าย

สะสม 

บาท 

1 สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x (63 บาท – 60 บาท) 

 x 1/3 ปี 

40,000  

 

40,000 

 

 

2 สทิธซ้ืิอหุ้น 50,000 สทิธ ิx 86% x (65 บาท – 60 บาท)  

x 2/3 ปี – 40,000 บาท 

103,333  

 

143,333 

3 สทิธซ้ืิอหุ้น 43,000 สทิธ ิx (75 บาท – 60 บาท) – 143,333 บาท  501,667  645,000 

4 สทิธซ้ืิอหุ้นคงเหลือ 37,000 สทิธ ิx (88 บาท – 75 บาท)  

+ สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 6,000 สทิธ ิx (88 บาท – 75 บาท)  

559,000 1,204,000 

5 สทิธซ้ืิอหุ้นคงเหลือ 29,000 สทิธ ิx (100 บาท – 88 บาท)  

+ สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 8,000 สทิธ ิx (100 บาท –  

88 บาท)  

444,000 1,648,000 

6 สทิธซ้ืิอหุ้นคงเหลือ 24,000 สทิธ ิx (90 บาท – 100 บาท) +  

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 5,000 สทิธ ิx (90 บาท – 100 บาท)  

(290,000) 1,358,000 

7 สทิธซ้ืิอหุ้นคงเหลือ 15,000 สทิธ ิx (96 บาท – 90 บาท) 

+ สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 9,000 สทิธ ิx (96 บาท – 90 บาท)  

144,000 1,502,000 

8 สทิธซ้ืิอหุ้นคงเหลือ 7,000 สทิธ ิx (105 บาท – 96 บาท) +  

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 8,000 สทิธ ิx (105 บาท – 96 บาท)  

135,000 1,637,000 

9 สทิธซ้ืิอหุ้นคงเหลือ 2,000 สทิธ ิx (108 บาท – 105 บาท)  +  

สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 5,000 สทิธ ิx (108 บาท – 105 บาท)  

21,000 1,658,000 

10 สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้ว 2,000 สทิธ ิx (115 บาท – 108 บาท)  14,000 1,672,000 
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แนวปฏบิัติ 17 โครงการสทิธซ้ืิอหุ้นและโครงการหุ้นพนักงานมีหลายประเภทแตกต่างกนั ตัวอย่างต่อไป

แสดงให้เหน็การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กับโครงการประเภท

หน่ึง – โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน โดยปกติโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานให้โอกาส

พนักงานในการซ้ือหุ้นของกิจการ ณ ราคาที่มีส่วนลด เง่ือนไขและข้อกาํหนดภายใต้

โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานจะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ หรือกล่าวได้ว่า โครงการ

สทิธิซ้ือหุ้นและโครงการหุ้นพนักงานไม่เพียงมีหลายประเภทที่แตกต่างกนั โครงการซ้ือ

หุ้นคืนให้พนักงานยังมีหลายประเภทที่แตกต่างกนัด้วย ดังน้ัน ตัวอย่างต่อไปน้ีจะแสดง

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กับโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน

โครงการหน่ึง 

 

ตวัอย่างที ่11 

โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน 

ทีม่า 

กจิการเสนอให้พนักงานทั้งหมด 1,000 คนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน พนักงานมี 

เวลา 2 สปัดาห์ในการตัดสนิใจว่าจะรับข้อเสนอน้ีหรือไม่ ภายใต้เง่ือนไขของโครงการ พนักงานแต่ละคนมี 

สทิธใินการซ้ือหุ้นสงูสดุ 100 หุ้น ราคาซ้ือหุ้นจะตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของกจิการ ณ วันที่รับข้อเสนอ 

ร้อยละ 20 และต้องจ่ายเงินทนัททีี่รับข้อเสนอ หุ้นที่ซ้ือทั้งหมดต้องถอืโดยทรัสต์เพ่ือพนักงาน และห้าม 

ขายภายใน 5 ปี พนักงานไม่สามารถถอนตัวจากโครงการระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หาก 

พนักงานสิ้นสดุการจ้างในระหว่าง 5 ปี หุ้นจะยังต้องอยู่ในโครงการจนสิ้นสดุงวด 5 ปี เงินปันผลใดที่มี 

การจ่ายในระหว่างงวด 5 ปีจะเกบ็ไว้ในทรัสต์เพ่ือพนักงานจนกว่าจะสิ้นสดุ 5 ปี 

ในภาพรวม พนักงาน 800 คนยอมรับข้อเสนอและพนักงานแต่ละคนซ้ือหุ้นโดยเฉล่ีย 80 หุ้น คือ  

พนักงานซ้ือหุ้นทั้งหมด 64,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ณ วันที่ซ้ือหุ้นเท่ากบั 30  

บาทต่อหุ้น และราคาซ้ือหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักเท่ากบั 24 บาทต่อหุ้น 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

สาํหรับรายการที่มีกบัพนักงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น 

เกณฑ ์(เม่ือมีการประกาศใช้)  กาํหนดว่า ให้วัดมูลค่ารายการโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ที่ออกให้ (ย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์(เม่ือมีการประกาศใช้)) ในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดน้ี จาํเป็นต้องเร่ิมจากการกาํหนดประเภทของ 
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ตวัอย่างที ่11 

ตราสารทุนที่ให้พนักงาน แม้โครงการน้ีจะเรียกว่า โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน (Employee Share  

Purchase Plan; ESPP) แต่โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานยังรวมลักษณะของสิทธิเลือก (Option 

features) และทาํให้โครงการเหล่าน้ันเป็นโครงการสทิธซ้ืิอหุ้น ตัวอย่างเช่น โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน 

โครงการหน่ึงอาจรวมลักษณะการมองกลับ (look-back-feature) ซ่ึงพนักงานสามารถซ้ือหุ้น ณ ราคาที่มี 

ส่วนลด และเลือกได้ว่าจะใช้ส่วนลดกบัราคาหุ้นของกจิการ ณ วันที่ให้สทิธ ิหรือกบัราคาหุ้นของกจิการ ณ  

วันที่ซ้ือหุ้น หรือโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานอาจระบุราคาซ้ือหุ้น และกาํหนดช่วงเวลาที่มีนัยสาํคัญที่ 

อนุญาตให้พนักงานตัดสนิใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ตัวอย่างอกีกรณหีน่ึงของลักษณะของสทิธเิลือก  

คือ โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานที่อนุญาตให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการยกเลิกการร่วมโครงการก่อน 

หรือ ณ สิ้นงวดเวลาที่กาํหนด และรับเงินที่เคยจ่ายเข้าโครงการคืน 

อย่างไรกต็าม ในตัวอย่างน้ี โครงการไม่รวมลักษณะของสทิธเิลือกไว้ ส่วนลดให้ใช้กบัราคาหุ้น ณ วันที่ซ้ือ 

หุ้น และพนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวจากโครงการ 

ปัจจัยอกีประการที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบของข้อจาํกดัการโอนหุ้นหลังได้รับสทิธิ (ถ้ามี) ย่อหน้าที่  

ข3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กล่าวว่า หากหุ้นมี

ข้อจํากัดในการโอนหลังวันที่ได้รับสิทธิ ปัจจัยดังกล่าวต้องนํามาร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นเหล่าน้ัน แต่ให้รวมเฉพาะในกรณีที่ ข้อจํากัดหลังได้รับสิทธิกระทบต่อราคาหุ้นที่

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายสาํหรับหุ้นน้ัน ตัวอย่างเช่น หากหุ้นมีการซ้ือขายอย่าง 

มากในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ข้อจาํกัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิอาจมีผลกระทบเลก็น้อย (ถ้ามี) ต่อ

ราคาที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายสาํหรับหุ้นน้ัน 

ในตัวอย่างน้ี หุ้นจะได้รับสิทธิเม่ือซ้ือ แต่ไม่สามารถขายได้ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซ้ือ ดังน้ัน 

กจิการต้องพิจารณาผลกระทบของข้อจาํกดัการโอนหุ้นหลังได้รับสทิธเิป็นเวลา 5 ปี ที่มีต่อมูลค่า ซ่ึงทาํให้

ต้องใช้เทคนิคการกาํหนดมูลค่าในการประมาณว่าราคาของหุ้นที่มีข้อจาํกดั ณ วันที่ซ้ือหุ้นในราคาที่ต่อรอง

ระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเป็นอสิระจะเป็นเท่าใด สมมติว่า ในตัวอย่างน้ี กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของหุ้นที่มีข้อจาํกดัเท่ากบั 28 บาทต่อหุ้น ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เท่ากบั 4 บาทต่อ

หุ้น (เป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่มีข้อจาํกดัซ่ึงเท่ากบั 28 บาท หักด้วยราคาซ้ือ 24 บาท) เน่ืองจากมีการ  

ซ้ือหุ้น 64,000 หุ้น มูลค่ายุติธรรมรวมของตราสารทุนที่ออกให้จึงเท่ากบั 256,000 บาท 

ในตัวอย่างน้ี ไม่มีระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิดังน้ัน ตามย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กจิการต้องรับรู้ ค่าใช้จ่าย 256,000 บาท ทนัท ีอย่างไรกด็ี ใน 
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ตวัอย่างที ่11 

บางกรณค่ีาใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานอาจไม่มีสาระสาํคัญ มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด  

กล่าวว่า นโยบายการบัญชีในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่จาํเป็นต้องถอืปฏบิัติหากผลกระทบจาก 

การใช้นโยบายการบัญชีเหล่าน้ันไม่มีสาระสาํคัญ (ย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ  

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับดังกล่าวยังกล่าวเพ่ิมด้วยว่า การละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงถอืว่า 

มีสาระสาํคัญหากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของ 

ผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระสาํคัญขึ้นอยู่กบัขนาดและลักษณะของการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดง 

รายการที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงพิจารณาภายใต้สถานการณแ์วดล้อม ทั้งน้ีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็น 

ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจัยกไ็ด้ (ย่อหน้าที่ 5 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด) ดังน้ัน  

ในตัวอย่างน้ีกจิการต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่าย 256,000 บาท มีสาระสาํคัญหรือไม่ 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

แนวปฏบิัติ 18 ย่อหน้าที่ 30 – 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดข้อกาํหนด

สาํหรับรายการที่กจิการได้รับสนิค้าหรือบริการโดยการก่อหน้ีสนิกบัคู่สญัญาที่ส่งมอบ

สินค้าหรือบริการในจาํนวนเงินที่ใช้ราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นของกิจการเป็นเกณฑ ์

กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่ต้องชาํระสาํหรับสนิค้าบริการเม่ือ

เร่ิมแรก เม่ือกจิการได้รับสนิค้าหรือบริการ โดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิ 

หลังจากน้ัน กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจนกว่าจะ

ชาํระหน้ีสนิน้ัน 

แนวปฏบิัติ 19 ตัวอย่างเช่น กจิการอาจให้สทิธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นแก่พนักงาน

เป็นส่วนหน่ึงของชุดค่าตอบแทน ซ่ึงทาํให้พนักงานจะมีสิทธิในการจ่ายเงินสดใน

อนาคต (มิใช่ตราสารทุน) โดยใช้การเพ่ิมขึ้ นของราคาหุ้นของกิจการจากระดับที่

กาํหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่กาํหนดเป็นเกณฑ ์หากสทิธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคา

หุ้นที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้รับสทิธจินกว่าพนักงานจะได้ปฏบิัติงานครบตามระยะเวลาให้บริการ

ที่กาํหนดไว้ กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่จะต้องจ่ายให้พนักงาน เม่ือ

พนักงานให้บริการระหว่างงวด หน้ีสินให้วัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และทุกวันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่
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เพ่ิมขึ้นจนกว่าจะชาํระหน้ีสนิ ซ่ึงคาํนวณได้จากแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธิเลือก 

และตามที่พนักงานได้ให้บริการมาจนถึง ณ วันที่ดังกล่าว การเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน ดังน้ัน หากจาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับ

ได้รวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการแล้ว 

(เช่น สนิค้าคงเหลือ) ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันด้วยผลกระทบ

จากการวัดมูลค่าของหน้ีสนิใหม่ ตัวอย่างที่ 12 แสดงข้อกาํหนดเหล่าน้ี  

 

ตวัอย่างที ่12 

ทีม่า 

กจิการให้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 100 สทิธแิก่พนักงานแต่ละคนจาํนวน 500 คน โดย 

มีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็นพนักงานที่ปฏบิัติงานใน 3 ปีต่อไป 

ในระหว่างปีที่ 1 มีพนักงาน 35 คนลาออก กจิการประมาณว่าพนักงานอกี 60 คนจะลาออกในระหว่างปีที่  

2 และ 3 ในระหว่างปีที่ 2 พนักงานอกี 40 คนลาออก และกจิการประมาณว่าพนักงานอกี 25 คนจะ 

ลาออกระหว่างปีที่ 3 ในระหว่างปีที่ 3 พนักงาน 22 คนลาออก ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงาน 150 คนใช้สทิธิที่

จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น ณ สิ้นปีที่ 4 พนักงานอกี 140 คนใช้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคา

หุ้นที่เพ่ิมขึ้น และ ณ สิ้นปีที่ 5 พนักงานที่เหลือ 113 คนใช้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 

กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น ณ สิ้นปีแต่ละปี ซ่ึงมี 

หน้ีสนิดังที่จะแสดงต่อไป ณ สิ้นปีที่ 3 สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นที่ถอืโดยพนักงาน 

ส่วนที่เหลือทั้งหมดถอืว่าได้รับสทิธ ิมูลค่าที่แท้จริงของสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น  

ณ วันที่ใช้สทิธ ิ(ซ่ึงเท่ากบัเงินสดที่จ่าย) ณ สิ้นปีที่ 3 4 และ 5 แสดงไว้ดังน้ี  

ปี มูลค่ายุตธิรรม (บาท) มูลค่าที่แท้จริง (บาท)   

1 14.40  

2 15.50  

3 18.20 15.00 

4 21.40 20.00 

5   25.00 
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ตวัอย่างที ่12 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

ปี การคาํนวณ   

 

ค่าใช้จ่าย 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

1 พนักงาน (500 – 95) คน x สทิธทิี่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 14.40 บาท x 1/3 ปี  

194,400  194,400 

2 พนักงาน (500 – 100) คน x สทิธทิี่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 15.50 บาท x 2/3 ปี  

– 194,400 บาท  

 218,933  413,333 

3 พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สทิธ ิ

ที่จะได้รับประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 18.20 บาท  

– 413,333 บาท 

47,127    460,460 

 + พนักงาน 150 คน x สทิธทิี่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 15.00 บาท 

225,000     

 รวม   272,127  

4 พนักงาน (253 – 140) คน x สทิธทิี่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 21.40 บาท –  

460,460 บาท 

(218,640)    241,820 

 + พนักงาน 140 คน x สทิธทิี่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 20.00 บาท       

280,000  

 

  

 รวม       61,360  

5 0 บาท – 241,820 บาท    

+ พนักงาน 113 คน x สทิธทิี่จะได้รับ

ประโยชน์ฯ 100 สทิธxิ 25.00 บาท    

(241,820) 

282,500  

 

 0 

 รวม   40,680  

 รวม   787,500  
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ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์มี่ทางเลือกชําระดว้ยเงินสด 

แนวปฏบิัติ 20 ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ให้พนักงาน บางคร้ังอนุญาตให้พนักงานเลือก

ว่าจะรับเงินสดหรือตราสารทุน ในสถานการณ์น้ี กจิการออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมให้ เช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิและทุน ย่อหน้าที่ 37 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม ณ วันที่ให้สิทธิ โดยเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิก่อน และจากน้ันจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของเจ้าของ โดยพิจารณาว่าพนักงานต้องถูกริบสทิธทิี่จะรับเงินสดเพ่ือรับตราสาร

ทุน 

แนวปฏบิตัิ 21 โดยปกติ ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีทางเลือกชาํระด้วยเงินสดถูกจัด

โครงสร้างขึ้นเพ่ือให้มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกในการชาํระทางหน่ึงเท่ากบัอกี

ทางเลือกหน่ึง ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจมีทางเลือกในการรับสทิธซ้ืิอหุ้น หรือเงินสด

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น ในกรณดีังกล่าวมูลค่ายุตธิรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

เจ้าของจะเท่ากบัศูนย์ และดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะ

เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ อย่างไรกด็ ีหากมูลค่ายุตธิรรม

ของทางเลือกในการชาํระแตกต่างกนั ซ่ึงโดยทั่วไปมูลค่ายุตธิรรมขององค์ประกอบที่

เป็นทุนมักจะมากกว่าศนูย์ในกรณเีช่นน้ี มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

แนวปฏบิัต ิ22 ย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กจิการรับรู้บริการที่

ได้รับแยกตามองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม สาํหรับองค์ประกอบที่

เป็นหน้ีสนิ กจิการรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายสาํหรับบริการนั้นเม่ือ

คู่สญัญาส่งมอบบริการตามข้อกาํหนดที่ใช้ปฏบิตัิกบัรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่

ชาํระด้วยเงินสด สาํหรับองคป์ระกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กจิการรับรู้บริการที่

ได้รับและส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมขึ้นสาํหรับบริการน้ันเม่ือคู่สญัญาส่งมอบบริการ ตาม

ข้อกาํหนดที่ใช้ปฏบิตัิกบัรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน ตัวอย่าง

ที่ 13 แสดงข้อกาํหนดน้ี  

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

ตวัอย่างที ่13 

ทีม่า 

กจิการให้พนักงานคนหน่ึงมีสทิธทิี่จะเลือกรับหุ้น phantom 1,000 หุ้น ซ่ึงคือสทิธทิี่จะรับเงินสดเท่ากบั 

มูลค่าหุ้น 1,000 หุ้น หรือเลือกรับหุ้น 1,200 หุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานที่ 

ปฏบิัติงานตลอด 3 ปีต่อไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการชาํระด้วยหุ้น จะต้องถอืหุ้นน้ันต่อไปอกี 3 ปี 

หลังวันที่ได้รับสทิธ ิ

ณ วันที่ให้สทิธ ิราคาหุ้นของกจิการเท่ากบั 50 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปีที่ 1 2 และ3 ราคาหุ้นเป็น 52 บาท  

55 บาท และ 60 บาท ตามลาํดับ กจิการไม่คาดว่าจะจ่ายปันผลใน 3 ปีถดัไป หลังจากนาํผลกระทบของ 

ข้อจาํกดัในการโอนหลังวันที่ได้รับสทิธมิาพิจารณา กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามทางเลือก 

การชาํระด้วยหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิท่ากบั 48 บาทต่อหุ้น 

ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานเลือก 

สถานการณท์ี่ 1: ทางเลือกการชาํระด้วยเงินสด  

สถานการณท์ี่ 2: ทางเลือกการชาํระด้วยตราสารทุน 

 

 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการชาํระด้วยตราสารทุนเท่ากบั 57,600 บาท (1,200 หุ้น x 48 บาท) มูลค่า

ยุติธรรมของทางเลือกการชาํระด้วยเงินสดเท่ากบั 50,000 บาท (หุ้น phantom 1,000 หุ้น x 50 

บาท) ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นทุนของเคร่ืองมือแบบผสมเท่ากบั 7,600 บาท 

(57,600 บาท – 50,000 บาท) 

กจิการจะรับรู้จาํนวนเงินดังน้ี 

ปี การคาํนวณ ค่าใช้จ่าย 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

1 องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ  

(หุ้น 1,000 หุ้น x 52 บาท x 1/3) 

17,333  17,333 

  องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 

1/3) 

2,533 2,533  
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2 องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ  

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

19,333  19,333 

  องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(7,600 บาท x 1/3) 

2,533 2,533  

3 องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ  

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

23,334  23,334 

 องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 

1/3) 

2,534  2,534 

     

ณ สิ้น สถานการณท์ี่ 1 จ่ายเงินสด 60,000 บาท   (60,000) 

ปีที่ 3  สถานการณท์ี่ 1 รวม 67,600 7,600 0 

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

 สถานการณท์ี่ 2 รวม     67,600 67,600 0 

 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ 

แนวปฏบิัติ 22ก  ย่อหน้าที่ 43ก และ 43ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อกาํหนด

สาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการ

หรืองบการเงินของกจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ ตัวอย่างที่ 14 แสดงการบันทกึบัญชี

ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกจิการสาํหรับรายการในกลุ่มบริษัทใหญ่

ให้สทิธใินตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ตวัอย่างที ่14 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑซ่ึ์งบริษัทใหญ่ออกสทิธซ้ืิอหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ทีม่า  

บริษัทใหญ่ออกสทิธิซ้ือหุ้น 200 หุ้นให้แก่พนักงานแต่ละคนจาํนวน 100 คน ของบริษัทย่อย โดยเง่ือนไข

ว่าพนักงานต้องให้บริการครบในระยะเวลา 2 ปีกบับริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ได้รับ

สทิธิ คือ 30 บาทต่อหุ้น วันที่ได้รับสิทธิบริษัทย่อยประมาณการว่าจาํนวนร้อยละ 80 ของพนักงานจะ

ให้บริการครบในระยะเวลา 2 ปี การประมาณการน้ีไม่เปล่ียนแปลงระหว่างระยะเวลาการได้รับสทิธ ิณ วัน

สิ้นสดุระยะเวลาการได้รับสทิธพินักงานจาํนวน 81 คน ให้บริการครบตามข้อกาํหนด 2 ปี บริษัทใหญ่ไม่มี

ข้อกาํหนดให้บริษัทย่อยจ่ายค่าหุ้นที่ต้องชาํระสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ 
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ตวัอย่างที ่14 

แนวปฏิบติัตามขอ้กําหนด  

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ ข53 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตลอดระยะเวลาการให้สทิธ ิ2 ปี  

บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานให้สอดคล้องกบัข้อกาํหนดตามแนวปฏบิัติของ 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน ดังน้ันบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจาก 

พนักงานบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ได้รับสทิธ ิ

การเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของจะรับรู้ เป็นเงินอดุหนุนจากบริษัทใหญ่ในงบการเงินเฉพาะกจิการหรืองบ 

การเงินของกจิการของบริษัทย่อย  

การบันทกึบัญชีโดยบริษัทย่อยในแต่ละปีของรอบระยะเวลา 2 ปี ดังน้ี 

ปีที ่1 

เดบิต ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน                                             240,000 บาท  

       (หุ้น 200 หุ้น x 100 คน  x 30 บาท x 0.8/2) 

เครดิต ทุน (เงินอดุหนุนจากบริษัทใหญ่)                                               240,000 บาท 

 

ปีที ่2 

เดบิต ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน                                             246,000 บาท  

       (หุ้น 200 หุ้น x 100 คน  x 30 บาท x 0.8 – 240,000 บาท) 

เครดิต ทุน (เงินอดุหนุนจากบริษัทใหญ่)                                               246,000 บาท 

 

 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 

แนวปฏบิัติ 23 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 44 – 52 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
5
 บางส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของบริษัท Z สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

                                                 
5
  ตัวอย่างน้ีไม่ตั้งใจจะให้ใช้เป็นตัวแบบหรือแบบจาํลอง จึงไม่ถอืว่าจาํเป็นต้องเปิดเผยเพียงเท่าที่ปรากฏในตัวอย่างน้ี 

เช่น ตัวอย่างน้ีไม่ได้เปิดเผยข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 47.3 48 และ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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ในระหว่างงวดสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 บริษัทมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์4 ข้อตกลง ดังที่แสดงไว้ต่อไปน้ี 

ประเภทข้อตกลง โครงการสทิธซ้ืิอหุ้น

สาํหรับ

ผู้บริหาร

อาวุโส

โครงการสทิธซ้ืิอ

หุ้นสาํหรับ

พนักงาน

ทั่วไป 

โครงการหุ้น

สาํหรับ

ผู้บริหาร 

โครงการสทิธทิี่จะได้รับ

ประโยชน์จาก

ราคาหุ้นที่

เพ่ิมขึ้น

สาํหรับ

ผู้บริหาร

อาวุโส 

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

จาํนวนที่ให้ 50,000  75,000 50,000 25,000 

อายุสญัญา (ปี) 10 10 ไม่กาํหนด 10 

เง่ือนไขการได้รับ

สทิธ ิ

เป็นพนักงาน 1.5 ปี 

และทาํราคา

หุ้นได้ตาม

เป้าหมายที่

กาํหนด 

เป็นพนักงาน 3 ปี เป็นพนักงาน 3 ปี

และทาํให้

กาํไรต่อ

หุ้นเติบโต

ตาม

เป้าหมาย  

เป็นพนักงาน 3 ปีและ

ทาํให้ส่วน

แบ่งตลาด

เพ่ิมได้ตาม

เป้าหมาย  

 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกให้ในโครงการสิทธิซ้ือหุ้นสาํหรับพนักงาน

ทั่วไปเท่ากบั 23.60 บาท คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธิเลือกแบบทวินาม ข้อมูลนาํเข้า

แบบจาํลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิซ่ึงเท่ากบั 50 บาท ราคาใช้สทิธเิท่ากบั 50 บาท ความผันผวน

ที่คาดหวังร้อยละ 30 คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล อายุสัญญา 10 ปี และอัตราดอกเบี้ ยปลอดความ

เสี่ยงร้อยละ 5 เพ่ือเป็นการรวมผลกระทบของการใช้สทิธิเรว็ สมมติว่าพนักงานจะใช้สทิธิซ้ือหุ้นหลังวันที่

ได้รับสทิธ ิเม่ือราคาหุ้นเป็น 2 เท่าของราคาใช้สทิธ ิความผนัผวนในอดีต คือ ร้อยละ 40 โดยได้รวมปีก่อน

หน้าของอายุของบริษัท บริษัทคาดว่าความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทจะลดลงเม่ือสิทธิเลือกครบ

กาํหนดมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหุ้นแต่ละหุ้นที่ออกให้ในโครงการหุ้นสาํหรับผู้บริหารเท่ากับ 

50.00 บาท ซ่ึงเท่ากบัราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ
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รายละเอยีดเพ่ิมเติมสาํหรับโครงการสทิธเิลือกให้หุ้น 2 โครงการมีดังน้ี 

 25X7 25X8 

จาํนวนสทิธิ

เลือก 

ราคาใช้

สทิธถิวั

เฉล่ียถ่วง

นํา้หนัก  

บาท 

จาํนวนสทิธิ

เลือก 

ราคาใช้

สทิธถิวั

เฉล่ียถ่วง

นํา้หนัก  

บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี 0 - 45,000 40 

สทิธเิลือกที่ออกให้ 50,000 40 75,000 50 

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

สทิธเิลือกที่มีการใช้สทิธ ิ 0 - (4,000) 40 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 45,000 40 108,000 46 

สทิธเิลือกที่สามารถใช้สทิธไิด้ ณ สิ้นปี 0 40 38,000 40 

 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ณ วันที่ใช้สิทธิสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการใช้สิทธิระหว่างปีเท่ากับ 52 บาท 

สทิธซ้ืิอหุ้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 มีราคาใช้สทิธเิท่ากบั 40 บาท หรือ 50 บาท และอายุ

สญัญาคงเหลือถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักเท่ากบั 8.64 ปี 

 25X7 

บาท 

25X8 

บาท 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 495,000 1,105,867 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากโครงการหุ้นและโครงการสทิธซ้ืิอหุ้น 495,000 1,007,000 

ยอดคงเหลือของหน้ีสนิยกไปสาํหรับโครงการรับเงินสดจากราคาหุ้น 

ที่เพ่ิมขึ้น 

- 98,867 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิสาํหรับ

โครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 

- 9,200 
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สรุปเงือ่นไขสาํหรบัคู่สญัญาในการไดร้บัตราสารทุนทีอ่อกใหแ้ละแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

แนวปฏบิัติ 24 ตารางดังต่อไปน้ีแสดงถงึเง่ือนไขต่างๆ ที่ใช้พิจารณาว่าคู่สญัญาได้รับตราสารทุนที่ออก

ให้หรือไม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในแต่ละ

เง่ือนไขพร้อมตัวอย่าง 

 

สรุปเงือ่นไขทีใ่ชใ้นการพจิารณาว่าคู่สญัญาจะไดร้บัตราสารทุนทีอ่อกใหห้รือไม่ 

 เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไข

การบริการหรือผลงาน 

เงือ่นไข

การ

บริการ 

เงือ่นไขผลงาน    

เงือ่นไข

ผลงานที่

เป็นเงือ่นไข

ทางตลาด 

เงือ่นไข

ผลงานอ่ืนๆ 

ทั้งกิจการ

และ

คู่สญัญาไม่

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะทําตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

คู่สญัญา

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะทําตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

กิจการ

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะทําตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

 

เงือ่นไข

ตวัอย่าง 

ต้องทาํงาน

กบักจิการ

อกี 3 ปี 

เป้าหมาย

ขึ้นอยู่กบั

ราคาตลาด

ของตราสาร

ทุนของ

กจิการ 

เป้าหมาย

ขึ้นอยู่กบั

ความสาํเรจ็

ของการเสนอ

ขายหุ้นต่อ

สาธารณชน

คร้ังแรก ซ่ึงมี

ข้อกาํหนด

เกี่ยวกบัการ

บริการที่ระบุ

ไว้ 

เป้าหมาย

ขึ้นอยู่กบั

ดัชนีสนิค้า

โภคภัณฑ ์

จ่ายสมทบ

ตามราคาใช้

สทิธขิอง

การจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์

การดาํเนิน

โครงการ

ต่อโดย

กจิการ 
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สรุปเงือ่นไขทีใ่ชใ้นการพจิารณาว่าคู่สญัญาจะไดร้บัตราสารทุนทีอ่อกใหห้รือไม่ 

 เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไข

การบริการหรือผลงาน 

เงือ่นไข

การ

บริการ 

เงือ่นไขผลงาน    

เงือ่นไข

ผลงานที่

เป็นเงือ่นไข

ทางตลาด 

เงือ่นไข

ผลงานอ่ืนๆ 

ทั้งกิจการ

และ

คู่สญัญาไม่

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะทําตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

คู่สญัญา

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะทําตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

กิจการ

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะทําตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

 

รวมอยู่ใน

มูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัทีใ่ห้

สิทธิ

หรือไม่ 

ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
ก
 

 

 

 

 

แนว

ปฏิบติั

ทางการ

บญัชี ถา้

ไม่เป็นไป

ตาม

เงือ่นไข

ภายหลงั

วนัทีใ่ห้

สิทธิและ

ระหว่าง

ระยะเวลา

ใหไ้ดร้บั

สิทธิ 

การริบสทิธ ิ

กจิการต้อง

ปรับปรงุ

ค่าใช้จ่าย

เพ่ือ

สะท้อนถงึ

ประมาณ

การที่ดี

ที่สดุที่มี

ของจาํนวน

ตราสารทุน

ที่คาดว่าจะ

ได้รับสทิธิ

(ย่อหน้าที่ 

19) 

ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง

ทางการ

บัญชี กจิการ

ยังคงรับรู้

ค่าใช้จ่าย

ตลอด

ระยะเวลาให้

ได้รับสทิธทิี่

เหลืออยู่ 

(ย่อหน้าที่ 

21) 

การริบสทิธ ิ

กจิการต้อง

ปรับปรงุ

ค่าใช้จ่าย

เพ่ือสะท้อน

ถงึประมาณ

การที่ดีที่สดุ

ที่มีของ

จาํนวนตรา

สารทุนที่คาด

ว่าจะได้รับ

สทิธ ิ

(ย่อหน้าที่ 

19) 

ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง

ทางการ

บัญชี กจิการ

ยังคงรับรู้

ค่าใช้จ่าย

ตลอด

ระยะเวลาให้

ได้รับสทิธทิี่

เหลืออยู่ 

(ย่อหน้าที่ 

21ก) 

การยกเลิก

สญัญา  

กจิการต้อง

รับรู้

ค่าใช้จ่ายที่

จะต้องรับรู้

ในช่วง

ระยะเวลา

ให้ได้รับ

สทิธทิี่

เหลืออยู่

ทนัท ี 

(ย่อหน้าที่ 

28ก) 

การยกเลิก

สญัญา  

กจิการต้อง

รับรู้

ค่าใช้จ่ายที่

จะต้องรับรู้

ในช่วง

ระยะเวลา

ให้ได้รับ

สทิธทิี่

เหลืออยู่

ทนัท ี 

(ย่อหน้าที่ 

28ก) 
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ก  ในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ความน่าจะเป็นในการดาํเนินโครงการต่อของ

กจิการสมมติว่าเป็นร้อยละ 100  


