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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง   

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 2:  Share – Based Payments 

(Bound volume 2013 Consolidated without early application) )  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 6ก และ 

63ก และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้ ้นเป็นเกณฑ ์

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 64 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ข้อความที่พิมพ์

ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คาํที่ปรากฏคร้ังแรกในภาคผนวก ก เป็นตัวอักษรเอน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องอ่านโดยคาํนึงถึงหลักการสาํคัญของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทาง

การเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการ

ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 1 กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้หุ้นและโครงการให้

สทิธซ้ืิอหุ้นเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหน่ึงของค่าตอบแทนที่ให้กบัพนักงานที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร

อาวุโส และพนักงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือจ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น ผู้

ให้บริการวิชาชีพ  

บทนาํ 2  ก่อนการนาํเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

กาํหนดเกี่ยวกบัการรับรู้และวัดมูลค่ารายการลักษณะน้ี จึงมีการกาํหนดมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีข้ึน 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

บทนาํ 2ก  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เพ่ือช้ีแจงขอบเขตและวิธีการ

บัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยเงินสดของกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะ

กจิการ หรืองบการเงินของแต่ละกจิการเอง โดยกจิการได้รับสนิค้าหรือบริการเม่ือกิจการดังกล่าว

ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

 

หลกัการสําคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

บทนาํ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้กิจการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้พนักงาน

หรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายน้ันจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสาร

ทุนของกจิการ รายการที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากรายการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับ

อื่นกาํหนดไว้แล้ว 
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บทนาํ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหลักการวัดมูลค่าและเง่ือนไขเฉพาะสาํหรับประเภทของ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ว้ 3 ประเภท 

4.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุน โดยกิจการได้รับสินค้าหรือบริการ

เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของกจิการ (ทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น)  

4.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด โดยกิจการได้มาซ่ึงสินค้าหรือ  บริการ

โดยการก่อหน้ีสินกับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจํานวนเงินที่อิงตามราคา 

(หรือมูลค่า) หุ้นของกจิการหรือตราสารทุนอื่นของกจิการ และ 

4.3 รายการที่กจิการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลงได้ให้

ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันในการเลือกว่าจะให้

กจิการชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน  

บทนาํ 5 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กําหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่

เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เว้นแต่มูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกจิการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

สินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการเหล่าน้ัน 

และการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตรา

สารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี 

5.1 สาํหรับรายการที่เกดิข้ึนกบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน กิจการ

ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยปกติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่

กิจการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงานได้อย่างน่าเช่ือถือ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้วัดมูลค่า ณ วันที่ให้สทิธ ิ

5.2 สาํหรับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการใน

ลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่

กจิการได้รับสนิค้า หรือคู่สัญญาให้บริการ ในกรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง หากข้อสันนิษฐาน

ไม่เป็นจริง รายการดังกล่าวจะวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

ออกให้ โดยวัด ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาได้ให้บริการ 

5.3 สาํหรับสนิค้าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดว่า เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการ

บริการหรือผลงานทั้งหมดจะนาํมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

ทุน อย่างไรกต็าม เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดจะไม่นาํมาพิจารณาใน

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสทิธ ิณ วัน   วัดมูลค่าที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กาํหนด

ไว้ข้างต้น) แต่เง่ือนไขการได้รับสทิธจิะนาํมาพิจารณาโดยการปรับปรุงจาํนวนตราสารทุน

ที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของรายการ เพ่ือว่าท้ายสุด จํานวนที่รับรู้สาํหรับสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจาก ตราสารทุนที่ออกให้จะข้ึนอยู่กับจาํนวนตราสารทุนที่

จะได้รับสิทธิในที่สุด ดังน้ัน ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้าหรือบริการที่
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ได้รับหากตราสารทุนที่ออกให้ยังไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏบัิติตาม

เง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) 

5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

อ้างอิงกับราคาตลาด (ถ้ามี) และให้นาํเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่

ออกให้มาพิจารณาด้วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็น ณ วันที่วัดมูลค่า โดยเป็น

รายการที่มีการต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มี  ความเกี่ยวข้อง

กนัระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเตม็ใจ 

5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกาํหนดสาํหรับกรณีที่มีการปรับปรุงเง่ือนไขและ

ข้อกาํหนดของสิทธิหรือหุ้นที่ออกให้ (เช่น มีการกาํหนดราคาของสิทธิใหม่) หรือมีการ

ยกเลิกการให้ หรือมีการซ้ือคืนหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ หรือเปล่ียนแทนด้วยการให้

ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ 

อย่างน้อยที่สุด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คาํนึงถึงการปรับปรุง การยกเลิก หรือการชาํระ

ตราสารทุนที่ออกให้แก่พนักงาน  

บทนาํ 6 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และหน้ีสินที่เกิดข้ึนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสิน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

และ ณ วันที่ชาํระ จนกว่าจะชาํระหน้ีสินเสรจ็สิ้น โดยการเปล่ียนแปลงของมูลค่าให้รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับงวด 

บทนาํ 7 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ตามเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ให้กิจการหรือคู่สัญญาที่

ส่งมอบสินค้าหรือบริการเลือกว่ากิจการจะชาํระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน 

กจิการต้องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วย

เงินสด หาก (และตามข้อเทจ็จริง) กิจการมีหน้ีสินเกิดข้ึนซ่ึงจะชาํระเป็นเงินสด (หรือสินทรัพย์

อื่น) หรือรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน หาก (และตามข้อเทจ็จริง) 

หน้ีสนิดังกล่าวไม่เกดิข้ึน 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบ

การเงินเข้าใจ  

8.1  ลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่เกดิข้ึนในระหว่างงวด 

8.2  วิธีกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

ทุนที่ออกให้ระหว่างงวด และ 

8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดและต่อฐานะ

การเงินของกจิการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2557)  

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดการรายงานทางการเงินของกิจการ

ที่มีการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง กาํหนดให้กิจการแสดงผลกระทบของการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อกาํไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

รายการที่มีการให้สิทธิซ้ือหุน้กบัพนักงาน 
 

ขอบเขต 

2 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ทุกรายการไม่ว่ากจิการจะสามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดกต็าม ได้แก่ 

2.1 รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยตราสารทนุ  

2.2 รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยเงินสด และ 

2.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของข้อตกลงได้ให้

ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันในการเลือกว่าจะให้กิจการ

ชาํระรายการด้วยเงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่นๆ) หรือด้วยการออกตราสารทุน  

ยกเว้นรายการตามย่อหน้าที่  3ก ถึง 6 ในกรณีที่ ไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง  สถานการณ์อื่นอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) ต้องถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

3 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

3ก   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะชาํระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) ใน

นามของกจิการที่ได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ ย่อหน้าที่ 2 จะถือปฏบัิติกบักจิการดังต่อไปน้ี  

3ก.1 ได้รับสินค้าหรือบริการเม่ือกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) มีภาระ

ผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ 

3ก.2 มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกันได้รับ

สนิค้าหรือบริการ 

เว้นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการ

ชาํระค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการน้ัน 

4 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการออกหุ้นให้แก่พนักงานหรือ

บุคคลอื่นในฐานะเป็นผู้ถือตราสารทุนของกิจการไม่ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ตัวอย่างเช่น หากกจิการให้สทิธผู้ิถือตราสารทุนกลุ่มหน่ึงที่จะสามารถได้รับตราสารทุนของกิจการเพ่ิม 

ณ ระดับราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ัน และพนักงานได้รับสิทธิดังกล่าวเน่ืองจากเป็น
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ผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มน้ัน การให้หรือการใช้สิทธิดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5 ตามย่อหน้าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึงกิจการ

ได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ โดยสินค้าให้หมายรวมถึง สินค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรกดี็ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับรายการที่กิจการได้มาซ่ึงสินค้าที่เป็นส่วนหน่ึงของ

สนิทรัพย์สทุธทิี่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ในการรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกนัตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้า ข1 – ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือการสมทบเงินในธุรกิจ

ในรูปแบบของกจิการร่วมค้าตามคาํนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การ

ร่วมการงาน ดังน้ันตราสารทุนที่ออกให้ในการรวมธุรกิจเพ่ือแลกเปล่ียนกับอาํนาจควบคุมในกิจการ

ของผู้ถูกซ้ือจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี อย่างไรกต็าม ตราสารทุน

ที่ออกให้พนักงานของกิจการผู้ถูกซ้ือในฐานะพนักงาน (เช่น เพ่ือแลกกับบริการที่กิจการจะได้รับ

ต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี การยกเลิก การ

เปล่ียนแปลง หรือการปรับปรุงขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์น่ืองจากการรวมธุรกิจ หรือการ

ปรับโครงสร้างทุน ให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้

ให้แนวทางในการกาํหนดว่าตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนไป

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการควบคุมกจิการของผู้ถูกซ้ือ (ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้)) หรือเป็น

ผลตอบแทนสาํหรับบริการต่อเน่ืองที่ต้องรับรู้ในงวดหลังการรวมธุรกิจ (ดังน้ันจึงอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี)  

6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึง

สินค้าหรือบริการตามสัญญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่  8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 5 – 

7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้)  

6ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้คํานิยามของ “มูลค่ายุติธรรม” ในความหมายที่ 

แตกต่างจากคํานิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง  

การวดัมลูค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน เม่ือประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องวัด

มูลค่ายุติธรรมตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ใช่ตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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การรบัรูร้ายการ 

7 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นคา้หรือบริการที่ไดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์มื่อกิจการ

ไดร้บัสินคา้หรือบริการแลว้ กิจการตอ้งรบัรูส่้วนของเจา้ของที่เกี่ยวขอ้งเพิม่ข้ึน หากเป็นการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน หรือรบัรูห้นี้ สินเพิม่ข้ึน หากเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

8 หากสินคา้หรือบริการที่ไดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะ

สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ด ้กิจการตอ้งรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

9 โดยปกติ ค่าใช้จ่ายเกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ประโยชน์ทันท ี 

ทาํให้มีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือคู่สัญญาให้บริการ ส่วนสินค้ามักใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง เช่น 

สินค้าคงเหลือจะขายได้ในช่วงเวลาต่อมา ทาํให้มีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือขายหรือได้ใช้ประโยชน์ 

อย่างไรกด็ี บางคร้ัง กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ 

เน่ืองจากสินค้าหรือบริการน้ันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ได้มาซ่ึงสนิค้ามาเป็นส่วนหน่ึงของข้ันวิจัยของโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าสินค้าเหล่าน้ัน

ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่มิได้เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

ภาพรวม 

10 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยตราสารทุน กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือบริการ

ที่ไดร้บั และการเพิ่มข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวขอ้งโดยทางตรง ดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินคา้หรือบริการที่ไดร้บั เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการที่ไดร้บัไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ข้ึนของส่วนของเจา้ของที่เกีย่วขอ้ง

โดยทางออ้มโดยอา้งอิง0

∗
กบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

11 การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 กับรายการที่มีกับพนักงานหรือบุคคลอื่นทีใ่หบ้ริการใน

ลกัษณะเดียวกนั 1

+
 กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยทั่วไปกิจการจะไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่

                                                 
∗
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้คาํว่า อ้างองิ แทนที่จะใช้คาํว่า ด้วย เนื่องจากในที่สุดรายการจะวัดมูลค่า

ด้วยการคูณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ระบุในย่อหน้าที่ 11 หรือ 13 (ตาม 

แต่กรณ)ี ด้วยจาํนวนของตราสารทุนที่ได้รับสทิธดิงัที่อธบิายในย่อหน้าที่ 19 
+
 ส่วนที่ เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  รายการที่ อ้างอิงถึงพนักงาน ให้รวมถึงบุคคลอื่นที่ 

ให้บริการในลักษณะเดยีวกนัด้วย 
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ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 12 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ันต้องวัด 

ณ วนัทีใ่หสิ้ทธิ 

12 โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนทั้งชุด 

เพ่ิมจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ  บริการที่ได้รับมักไม่สามารถวัดมูลค่าโดยตรง

ว่าเป็นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ให้กับพนักงาน และอาจไม่สามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็นอิสระได้โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

โดยตรง นอกจากน้ีบางคร้ังหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงการจ่ายโบนัส

มากกว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานยังรักษาสภาพ

การเป็นพนักงานของกิจการ หรือให้รางวัลพนักงานที่พยายามปรับปรุงผลการดาํเนินงานของกิจการ

ให้ดีข้ึน การที่กจิการยอมจ่ายผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมจากค่าตอบแทนอื่นน้ันเป็นการ

จ่ายเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน แต่การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนค่อนข้าง

ยาก และเน่ืองจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยตรงทาํได้ยาก กิจการจึงต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของบริการของพนักงานที่ได้รับโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

13 การปฏิบัติตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่  10 กับรายการที่ เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน  

ต้องมีข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณ

ได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญาให้บริการ ใน

กรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง หากกิจการต้องปฏิบัติต่างจากข้อสันนิษฐาน เน่ืองจากไม่สามารถประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่

ได้รับและการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาได้ให้บริการ 

13ก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสิ่งตอบแทนกจิการที่ได้รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึน โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่ามีสิ่งตอบแทน

อื่น (เช่น สนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) กจิการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) กิจการต้องวัดมูลค่า

ของสินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการ

ต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ด้วยผลแตกต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชาํระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑแ์ละมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่

สามารถระบุได้ที่ได้รับมา (หรือที่จะได้รับ) กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุ

ได้ที่ได้รับมา ณ วันที่ให้สิทธิ อย่างไรกต็ามสาํหรับรายการที่ชาํระด้วยเงินสด หน้ีสินต้องวัดมูลค่าใหม่

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะชาํระหน้ีสนิดังกล่าว อ้างองิตามย่อหน้าที่ 30 ถึง 33 
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รายการทีไ่ดร้บับริการแลว้ 

14 หากตราสารทุนที่ออกให้ได้รับสิทธิทนัท ีคู่สญัญาย่อมไม่จาํเป็นต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่กาํหนด

ก่อนจะได้รับสทิธใินตราสารทุนน้ันอย่างไม่มีเง่ือนไข หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น     ให้สันนิษฐาน

ว่ากจิการได้รับมอบบริการจากคู่สญัญาเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่กิจการออกให้แล้ว ในกรณีน้ี 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับทั้งจาํนวนพร้อมกบัรับรู้การเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่

เกี่ยวข้อง 

15 หากตราสารทุนที่ให้ยังไม่ได้รับสิทธิจนกว่าคู่สัญญาจะให้บริการตามช่วงเวลาที่กาํหนด กิจการต้อง

สันนิษฐานว่า คู่สัญญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ 

กิจการต้องบันทึกบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ได้รับสิทธิพร้อมกับรับรู้การเพ่ิมข้ึนของส่วนของ

เจ้าของที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

15.1 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี กิจการต้อง

สันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะได้รับใน

อนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปีน้ัน 

15.2 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นภายใต้เง่ือนไขที่ต้องมีผลสาํเร็จของงาน และยังคงต้องเป็น

พนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเง่ือนไขผลงานน้ันบรรลุ และความยาวของระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธข้ึินอยู่กบัว่าเง่ือนไขผลงานจะบรรลุเม่ือใด กิจการต้องสันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะ

เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะได้รับในอนาคต ตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธน้ัิน และกิจการต้องประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยอ้างอิงกับเง่ือนไข

ผลงานที่น่าจะเป็นจริงมากที่สุด หากเง่ือนไขผลงานเป็นเงื่อนไขทางตลาด การประมาณ

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธต้ิองสอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่

ออกให้ และต้องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณข้ึนแล้วในภายหลัง แต่หากเง่ือนไขผลงานไม่ใช่

เง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องปรับปรุงการประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ถ้าจาํเป็น) หาก

ข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าระยะเวลาให้ได้รับสิทธแิตกต่างจากที่ประมาณไว้เดิม 

 

รายการทีว่ดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

16 สาํหรับรายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กิจการต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วนัทีว่ดัมูลค่า โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน (ถ้ามี) โดย

พิจารณาเ ง่ือนไขและข้อกําหนดต่างๆ ซ่ึงได้ออกตราสารทุนให้ (ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดตาม 

ย่อหน้าที่ 19 ถึง 22) 

17 หากตราสารทุนน้ันไม่มีราคาตลาด กิจการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้โดยใช้

เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า ในลักษณะของการ

ต่อรองที่เป็นอิสระและทั้งสองฝ่ายเตม็ใจและทราบข้อมูลเท่ากัน เทคนิคการวัดมูลค่าต้องสอดคล้อง

กับวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้สาํหรับการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และต้อง
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ครอบคลุมปัจจัยและข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจใช้พิจารณาในการกาํหนดราคา 

(ข้ึนอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 22) 

18 ภาคผนวก ข มีแนวปฏบัิติเพ่ิมเติมสาํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงให้ความสาํคัญ

กบัเง่ือนไขและข้อกาํหนดเฉพาะที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกบัพนักงาน 

  วิธีปฏิบติัสําหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

19 การให้ตราสารทุนอาจข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่ต้องทาํให้เป็นไปตามเงื่อนไขการไดร้ับสิทธิที่กาํหนดไว้ 

ตัวอย่างเช่น การให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่พนักงานจะยังเป็น

พนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํหนด ซ่ึงบางคร้ังอาจต้องบรรลุเง่ือนไขผลงานด้วย เช่น กิจการ

ต้องมีการเติบโตของกาํไรตามที่ก ําหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการต้องสูงข้ึนถึงระดับที่กาํหนด 

กิจการต้องไม่นาํเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องนาํเง่ือนไขการได้รับสิทธิมาปรับปรุง

จาํนวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจาํนวนที่วัดมูลค่า เพ่ือให้ท้ายที่สดุ มูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับที่รับรู้

เป็นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออกให้ ต้องอ้างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑส์ะสม กจิการจะไม่รับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับ หากตราสารทุนที่ออก

ให้ไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข  การได้รับสิทธิ เช่น คู่สัญญาไม่

สามารถปฏบัิติตามช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด หรือไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขผลงาน ข้ึนอยู่กับ

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

20 ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 19 กิจการต้องรับรู้จาํนวนสินค้าหรือบริการที่ได้รับตลอด

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยอ้างอิงกับจาํนวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่เป็นประมาณการที่ดี

ที่สดุ และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจาํนวนตราสารทุนที่คาดว่า

จะได้รับสทิธแิตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสทิธ ิกจิการต้องปรับปรุงประมาณการจาํนวน

หุ้นให้เทา่กบัจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธใินท้ายสุด โดยข้ึนอยู่กบัข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 21 

21 กิจการต้องนําเ ง่ือนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้าหมายที่ใช้เป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ หรือ

ความสามารถใช้สิทธิ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน 

สาํหรับการให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับจากคู่สัญญา ที่

สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิอื่นๆ ได้ทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็น

พนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะบรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ 

วิธีปฏิบติัสําหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไขการบริการหรือผลงาน  

21ก ในทาํนองเดียวกัน กิจการต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน

ทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน สาํหรับการให้ตราสารทุนที่มี

เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับ



 

12 

จากคู่สญัญาที่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด (เช่น บริการที่

ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่กาํหนด) โดยไม่คาํนึงว่าจะเข้าเง่ือนไข

การได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานหรือไม่ 
 

วิธีปฏิบติัสําหรบัลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

22 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ กิจการต้องไม่นาํลักษณะการ

ออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออก

ให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิซ้ือหุน้ทีมี่การออกสิทธิทดแทนต้องบันทึกเป็นสิทธิซ้ือหุ้นใหม่ที่ออกให้ 

เม่ือกจิการออกสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการออกสทิธทิดแทนให้ในภายหลัง 

 

ภายหลงัวนัทีไ่ดร้บัสิทธิ 

23 กจิการที่รับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ถึง 22 และการเพ่ิมข้ึนของทุนที่

เกี่ยวข้อง ต้องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น กิจการต้อง

ไม่กลับรายการบริการที่ได้รับจากพนักงานที่ได้รับรู้ไปแล้ว หากภายหลังกิจการริบ  ตราสารทุนที่

พนักงานได้รับสิทธิแล้ว หรือกรณีสิทธิซ้ือหุ้นที่ไม่มีการใช้สิทธิ อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้

กจิการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้าของ เช่น   การโอนจากองค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

 

กรณีทีไ่ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

24 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 16 ถึง 23 ใช้เม่ือกิจการถูกกาํหนดให้วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

โดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง หากกิจการไม่สามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ณ วันที่วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดใน ย่อหน้าที่ 

16 ถึง 22 เฉพาะกรณีที่เกดิข้ึนได้ยากย่ิงน้ี กจิการต้องดาํเนินการดังน้ีแทน 

24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่าทีแ่ทจ้ริง เร่ิมต้ังแต่วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาส่งมอบ

บริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชาํระคร้ังสุดท้าย ผลการเปล่ียนแปลง

ของมูลค่าที่แท้จริงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับการให้สิทธิซ้ือหุ้น ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์จะชาํระคร้ังสุดท้ายเม่ือมีการใช้สิทธิ หรือริบสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น เม่ือสิ้นสุดการจ้าง) 

หรือสิ้นสดุเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้นสิ้นสดุกาํหนดการใช้สิทธิ) 

24.2 รับรู้สินค้าหรือบริการโดยอ้างอิงกับจาํนวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในที่สุด หรือ (ถ้าสามารถ

ปฏบัิติได้) เม่ือมีการใช้สิทธิในที่สุด ในการใช้ข้อกาํหนดน้ีกับสิทธิซ้ือหุ้น กิจการต้องรับรู้สินค้า

หรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ถ้ามี) ตามย่อหน้าที่ 14 และ 15 ยกเว้น

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 15.2 เม่ือไม่ได้ใช้เง่ือนไขทางตลาด จาํนวนที่รับรู้สาํหรับสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิต้องอ้างอิงกับจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับ

สทิธ ิกจิการต้องปรับปรุงประมาณการน้ี (ถ้าจาํเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจาํนวนสิทธิซ้ือ
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หุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุง

ประมาณการให้เท่ากับจาํนวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้รับสิทธ ิ

กิจการต้องโอนกลับจํานวนที่รับรู้สาํหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกริบใน

ภายหลัง หรือสิ้นสดุกาํหนดการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น 

25 หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 กิจการไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 เน่ืองจาก

การปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้นาํมาพิจารณาเม่ือปฏบัิติตามวิธี

มูลค่าที่แท้จริงที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 อย่างไรกต็าม เม่ือกิจการจ่ายชาํระด้วยตราสารทุน ซ่ึงต้อง

ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 24  

25.1 หากการจ่ายชาํระเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ กิจการต้องบันทึกการจ่ายชาํระเป็น

การเร่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิและต้องรับรู้จาํนวนค่าสนิค้าและบริการทนัทแีทนที่จะต้องทยอย

รับรู้บริการที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ

25.2 การจ่ายชาํระด้วยเงินต้องบันทกึเสมือนการซ้ือคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วน

ของเจ้าของ เว้นแต่ตามเน้ือหาแล้วการจ่ายน้ันสงูกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตราสารทุน ซ่ึงวัดมูลค่า 

ณ วันที่ซ้ือคืน ส่วนเกนิดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การปรบัปรุงเงือ่นไขและขอ้กําหนดของตราสารทุนทีอ่อกให ้รวมถงึการยกเลิกและการชําระ 

26 กิจการอาจต้องปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ต้องลดราคาใช้สิทธิของสิทธิ ซ้ือหุ้นที่ ให้พนักงาน (กล่าวคือ คํานวณราคาสิทธิ ซ้ือหุ้นใหม่) ซ่ึง 

ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นเหล่าน้ันสงูข้ึน ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 สาํหรับผลกระทบ

ของการปรับปรุงให้แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์ให้พนักงาน อย่างไร 

กต็าม ข้อกาํหนดต้องใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานด้วย โดยวัด

มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ในกรณีหลังน้ัน การอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 27 

ถึง 29 ณ วันที่ให้สทิธต้ิองอ้างอิงถึงวันที่กจิการได้รับสินค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการให้แทน 

27 กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ หากตราสารทุนน้ัน

ไม่ได้รับสทิธ ิเน่ืองจากไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) 

ที่กาํหนด ณ วันที่ให้สิทธิเป็นอย่างน้อย กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดน้ีโดยไม่ต้องพิจารณาการ

ปรับปรุงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิก หรือการชาํระตราสาร

ทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของรายการปรับปรุงที่เพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของ

ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือรายการที่เป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน แนวทางปฏบัิติตาม

ข้อกาํหนดน้ีแสดงอยู่ในภาคผนวก ข 

28 หากกิจการยกเลิกหรือชาํระตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ยกเว้น ยกเลิก

การให้โดยริบสทิธเิม่ือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ)ิ 
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28.1 กจิการต้องบันทกึการยกเลิก หรือการชาํระเสมือนเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ และต้อง

รับรู้บริการที่ได้รับทนัทแีทนที่จะต้องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่เหลืออยู่ 

28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้พนักงานเพ่ือการยกเลิกหรือชาํระการให้สิทธิ ต้องรับรู้ในลักษณะเดียวกับ

การซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้น รายการจ่ายน้ัน

เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกินน้ัน

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ได้รวมส่วน

ของหน้ีสินไว้ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินในวันที่มีการยกเลิกหรือวันที่มีการชาํระ 

การจ่ายใดๆ ที่มีเพ่ือการชาํระหน้ีสนิต้องบันทกึเหมือนการยกเลิกหน้ีสนิดังกล่าว 

28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการกาํหนด

ว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็นตราสารทุนที่ทดแทนตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้องบันทกึการ

ออกตราสารทุนทดแทนน้ันในลักษณะเดียวกับการปรับปรุงตราสารทุนที่ให้เม่ือเร่ิมแรกตามย่อ

หน้าที่ 27 และตามแนวปฏบัิตใินภาคผนวก ข มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ให้ คือ ผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่

ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม ณ 

เวลาก่อนยกเลิกโดยทันที หักด้วยจํานวนที่จ่ายให้พนักงานเพ่ือยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้เป็น

รายการหักจากส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 28.2 ข้างต้น หากกิจการไม่ได้กาํหนดว่าตราสาร

ทุนใหม่เป็นตราสารทุนทดแทนสาํหรับตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้องบันทึกตราสารทุนใหม่ 

เป็นรายการออกตราสารทุนให้ใหม่ 

28ก หากกิจการหรือคู่สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ ไม่ใช่เ ง่ือนไข 

การบริการหรือผลงาน กิจการต้องปฏบัิติต่อความล้มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญาในการปฏบัิติตาม

เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิให้มีผล

เสมือนการยกเลิกสทิธ ิ

29 หากกจิการซ้ือคืนตราสารทุนที่ได้รับสทิธแิล้ว รายการที่จ่ายให้พนักงานต้องบันทกึเป็นรายการหักจาก

ส่วนของเจ้าของ ยกเว้นรายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ซ้ือคืนที่วัดมูลค่า ณ 

วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

30 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือบริการที่

ไดม้าและหนี้ สินที่เกิดข้ึนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และวันที่มีการชําระจนกว่าจะชําระหนี้ สินเสร็จส้ิน  การ

เปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมใหร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวด 

31 ตัวอย่างเช่น กจิการอาจให้สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนแก่พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุดค่าตอบแทน ซ่ึงทาํให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้รับตราสารทุน) โดย

อ้างอิงกับราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากระดับราคาที่กาํหนดตลอดช่วงเวลาหน่ึงที่กาํหนดไว้ หรือกิจการอาจให้สิทธิ
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พนักงานที่จะได้รับเงินสดในอนาคตโดยให้สิทธิที่จะได้หุ้น (รวมถึงหุ้นที่จะออกเม่ือใช้สิทธิซ้ือหุ้น) ที่

สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับ (เช่น เม่ือสิ้นสดุการจ้าง) หรือตามที่พนักงานเลือก 

32 กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่ ต้องจ่ายสําหรับบริการน้ันเม่ือพนักงานให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่พนักงานได้รับสิทธิทันที และไม่ต้อง

ปฏิบัติงานให้บริการในช่วงเวลาที่กาํหนดเพ่ือให้ได้รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น 

กจิการต้องสนันิษฐานว่ากจิการได้รับบริการจากพนักงานเพ่ือแลกกบัสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคา

หุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ออกให้แล้ว ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่จะต้องจ่ายสาํหรับบริการ

น้ันทันที หากสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนไม่ได้รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้

ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้บริการที่กาํหนด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่จะต้องจ่าย

ตามที่พนักงานให้บริการในช่วงเวลาน้ัน 

33 หน้ีสนิต้องวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชาํระหน้ีสินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือ

หุ้น พิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนและ

บริการที่พนักงานให้จนถึงขณะน้ัน 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์มี่ทางเลือกชําระดว้ยเงินสด 

34 สําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขของขอ้ตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือคู่สญัญา

สามารถเลือกชําระรายการดว้ยเงินสด (หรือสินทรพัยอื์่น) หรือดว้ยการออกตราสารทุน กิจการ

ตอ้งรบัรูร้ายการหรือองคป์ระกอบของรายการนั้นเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ชําระดว้ยเงินสด 

หากกิจการมีหนี้ สินเกิดข้ึนซ่ึงจะชําระเป็นเงินสดหรือสินทรพัยอื์่น หรือรบัรูเ้ป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน หากหนี้ สินดงักล่าวไม่เกิดข้ึน 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หคู่้สญัญาเลือกวิธีการชําระ 

35 หากกิจการให้สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะชาํระด้วยเงินสด 2

1 หรือด้วย

การออกตราสารทุน ให้ถือว่ากิจการให้เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน 

(กล่าวคือ สทิธขิองคู่สญัญาที่จะเรียกร้องให้ชาํระด้วยเงินสด) และองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ชาํระด้วยการออกตราสารทุนไม่ใช่ด้วยเงินสด) สาํหรับ

รายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถวัดได้

โดยตรง กิจการต้องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม

ด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่

เป็นหน้ีสนิ ณ วันที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

                                                 
1
 ในย่อหน้าที่ 35 ถงึ 43 รายการที่อ้างองิถงึเงนิสดให้รวมถงึสนิทรัพย์อื่นของกจิการด้วย 
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36 สาํหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคาํนึงถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ

เงินสดหรือตราสารทุนที่ให้  

37 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 36 กิจการต้องเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินก่อน

แล้วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยคาํนึงถึงการที่คู่สัญญาต้องสละ

สทิธิ์ที่จะรับเงินสดเพ่ือไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมเป็นผลรวม

ของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท อย่างไรกต็าม การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึง

คู่สัญญามีทางเลือกที่จะให้ชาํระมักถูกจัดโครงสร้างมาแล้ว มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะชาํระทาง

หน่ึงจึงเหมือนกับของทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรับสิทธิซ้ือหุ้นหรือ

สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่ เพ่ิมข้ึนเป็นเงินสด ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของเป็นศูนย์ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม

จึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ในทางตรงกันข้าม หากมูลค่ายุติธรรมของ

ทางเลือกแต่ละทางเลือกที่จะชาํระแตกต่างกัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ย่อมมากกว่าศูนย์ ซ่ึงเป็นกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ามูลค่า

ยุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

38 กิจการต้องบันทึกสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่

ได้รับและหน้ีสินที่จะชําระสินค้าหรือบริการ เม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ โดยปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระเป็นเงินสด (ย่อหน้าที่ 30 ถึง 33) สาํหรับ

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับและส่วนของ

เจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเม่ือคู่สญัญาได้ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ โดยปฏบัิติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน (ย่อหน้าที่ 10 ถึง 29) 

39 ณ วันที่ชาํระ กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพ่ือชาํระ

แทนการจ่ายเงินสด หน้ีสนิจะโอนตรงไปเป็นส่วนของเจ้าของในฐานะที่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่

ออกให้ 

40 หากกิจการจ่ายเงินสดเพ่ือชาํระแทนการออกตราสารทุน ให้ถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการชาํระหน้ีสินทั้ง

จาํนวน สาํหรับองค์ประกอบที่เป็นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุนต่อไป เม่ือคู่สัญญา

เลือกที่จะรับเงินสดเพ่ือการชําระทําให้คู่สัญญาหมดสิทธิที่จะได้รับตราสารทุน อย่างไรก็ตาม 

ข้อกาํหนดน้ีไม่ได้ทาํให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้าของ เช่น การโอน

จากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่งือ่นไขของขอ้ตกลงทีใ่หกิ้จการเลือกวิธีการชําระ 

41 สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้กิจการเลือกว่าจะชาํระด้วยเงินสดหรือด้วย

การออกตราสารทุน กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชาํระเงินสดหรือไม่ 

และบันทึกการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชาํระ

เงินสด หากทางเลือกที่จะชาํระด้วยตราสารทุนไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมีข้อห้ามทางกฎหมาย
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ไม่ให้กิจการออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏบัิติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะชาํระด้วยเงินสด หรือ

ปกติจะชาํระด้วยเงินสดเม่ือใดกต็ามที่คู่สญัญาขอให้ชาํระด้วยเงินสด 

42 หากกจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องชาํระด้วยเงินสด กจิการต้องบันทกึรายการตามข้อกาํหนด

สาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 30 ถึง 33 

43 หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กจิการต้องบันทกึรายการค้าตามข้อกาํหนดสาํหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 29 เม่ือการชาํระมีลักษณะดังน้ี 

43.1 หากกิจการเลือกชาํระด้วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้องบันทึกเสมือนการซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ 

กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.2 หากกิจการเลือกชาํระด้วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก (เว้นแต่

การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงไปเป็นส่วนของเจ้าของอีกประเภท  

(ถ้ามี)) ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.3 หากกิจการเลือกทางเลือกที่ชาํระด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่า ณ วันที่ชําระ กิจการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสาํหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่จะต้องออกให้หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตรา

สารทุนที่ออกให้กับจํานวนเงินสดที่จะต้องจ่ายหากเลือกทางเลือกเดิม แล้วแต่ทางเลือกที่

กจิการจะเลือก 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ 

43ก  สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบ

การเงินของกิจการ กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับด้วย

รายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุนหรือชาํระด้วยเงินสด โดยต้องประเมินว่า 

43ก.1  ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ 

43ก.2  สทิธแิละภาระผูกพันของกจิการ  

จาํนวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการอาจแตกต่างจากจาํนวนที่รับรู้ในงบการเงินรวมของ

กลุ่มบริษัทหรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการที่จ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

43ข   กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ที่ชาํระด้วยตราสารทุน เม่ือ 

43ข.1  ผลตอบแทนที่ออกให้เป็นตราสารทุนของกจิการ หรือ 

43ข.2  กจิการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 กจิการต้องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยตราสารทุนสาํหรับ

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 

เทา่น้ัน ในสถานการณ์อื่นทั้งหมดกจิการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่

ได้รับมาเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 
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43ค   กิจการที่ชาํระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการต้องรับรู้

รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน กต่็อเม่ือจ่ายชาํระด้วยตราสาร

ทุนของกจิการเอง มิฉะน้ันรายการดังกล่าวต้องรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

43ง    รายการของกลุ่มกจิการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มกิจการหน่ึงจ่ายชาํระ

อีกกลุ่มกิจการหน่ึงสาํหรับหน้ีสินของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่คู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือ

บริการ ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องบันทึกรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข โดยไม่คาํนึงถึงข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

44 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของขอ้ตกลงการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กิดข้ึนในระหว่างงวด 

45 เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44  กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

45.1 คาํอธบิายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑแ์ต่ละประเภทที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆระหว่าง

งวด รวมถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของข้อตกลงแต่ละข้อ อาท ิข้อกาํหนดของการได้รับ

สทิธ ิงวดเวลานานที่สดุของสทิธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการชาํระ (เช่น เป็นเงินสดหรือตราสาร

ทุน) กิจการที่มีประเภทของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกันในเน้ือหาสาระ

อาจรวมข้อมูลเหล่าน้ี หากการเปิดเผยข้อมูลแยกตามข้อตกลงไม่จาํเป็นในการทาํให้เป็นไปตาม

หลักการในย่อหน้าที่ 44 

45.2 จาํนวนและราคาใช้สทิธถิัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของสทิธซ้ืิอหุ้นสาํหรับกลุ่มสิทธิซ้ือหุ้นต่างๆ คือ 

45.2.1 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 

45.2.2 กลุ่มที่ออกให้ระหว่างงวด 

45.2.3 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด 

45.2.4 กลุ่มที่ใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.5 กลุ่มที่สิ้นสดุระยะเวลาใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.6 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ 

45.2.7 กลุ่มที่ยังสามารถใช้สทิธไิด้ ณ ปลายงวด 

45.3 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิแล้วระหว่างงวด ให้เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ณ วันใช้

สิทธิ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกใช้สิทธิแล้วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจเปิดเผยราคาหุ้น

ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างงวดแทน 

45.4 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้เปิดเผยช่วงของราคาใช้สิทธิและระยะเวลาคงเหลือ

ตามสัญญาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก หากช่วงของราคาใช้สิทธิกว้าง สิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือต้อง

แบ่งเป็นช่วงราคาที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจาํนวนและจังหวะเวลาของหุ้นที่อาจ

ออกเพ่ิมเติมและเงินสดที่อาจได้รับจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นน้ัน 
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46 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือ

บริการทีไ่ดร้บัหรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกใหร้ะหว่างงวด 

47 หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของ

กิจการโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพ่ือให้ผลเป็นไปตาม

หลักการในย่อหน้าที่ 46 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

47.1 สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ระหว่างงวด ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของสิทธิ

ซ้ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

47.1.1 แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นและข้อมูลที่นาํมาคาํนวณในแบบจาํลอง รวมถึง 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ราคาใช้สิทธิ ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง อายุของ

สิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง และข้อมูลอื่นที่

นํามาคํานวณในแบบจําลอง รวมถึง วิธีที่ใช้และข้อสมมติที่ก ําหนดข้ึนเพ่ือรวม

ผลกระทบของการคาดการณ์การใช้สทิธกิ่อนครบกาํหนด 

47.1.2 วิธกีาํหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคาํอธิบายว่าความผันผวนของหุ้นที่

คาดหวังได้องิกบัความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ 

47.1.3 การนําลักษณะอื่นของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ เช่น เง่ือนไขทางตลาด 

47.2 สาํหรับตราสารทุนอื่นที่ให้สทิธริะหว่างงวด (กล่าวคือ ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ือหุ้น) จาํนวน

และมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูล

เกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

47.2.1 หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้ 

ต้องเปิดเผยวิธทีี่ใช้กาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

47.2.2 การนาํเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธีนาํเงินปัน

ผลที่คาดหวังมารวมคาํนวณ และ 

47.2.3 การนําลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

และวิธนีาํลักษณะอื่นมารวมคาํนวณ  

47.3 สาํหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีการปรับปรุงระหว่างงวด 

47.3.1 คาํอธบิายรายการที่ปรับปรุง 

47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ (ซ่ึงเป็นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ 

47.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ที่สอดคล้องกับข้อกาํหนด

ตามย่อหน้าที่ 47.1 และ 47.2 ข้างต้นเม่ือมีรายการดังกล่าว 

48 หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างงวดได้โดยทางตรง กิจการต้อง

เปิดเผยวิธีกาํหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมกาํหนดด้วยราคาตลาดของสินค้าหรือบริการ

หรือไม่ 

49 หากกิจการปฏบัิติต่างจากข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 13 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและอธิบายว่า

เหตุใดจึงปฏบัิติต่างจากข้อสนันิษฐาน 
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50 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดและฐานะการเงินของกิจการ 

51 เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 50 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

51.1 จาํนวนค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงสินค้าหรือบริการที่

ได้รับไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ และต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันท ีรวมถึงการเปิดเผย

แยกว่าส่วนของค่าใช้จ่ายรวมที่เกดิจากรายการต่างๆ ที่บันทกึเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่

ชาํระด้วยตราสารทุน 

51.2 สาํหรับหน้ีสนิที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด และ 

51.2.2 มูลค่าที่แท้จริงรวม ณ สิ้นงวดของหน้ีสินที่คู่สัญญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือสินทรัพย์

อื่นที่ได้รับสิทธิภายในสิ้นงวด (เช่น สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่

ได้รับสทิธแิล้ว) 

52 หากข้อมูลที่กาํหนดให้เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ทาํให้เป็นไปตาม

หลักการในย่อหน้าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่จําเป็นที่จะทาํให้

สอดคล้องกบัหลักการดังกล่าว 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

53 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

54 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่กาํหนดให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัการให้ตราสารทุนอื่น หากกิจการเปิดเผยเป็นการสาธารณะถึงมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ันที่กาํหนด ณ วันที่วัดมูลค่า 

55 สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กิจการต้องปรับข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง และปรับปรุงกาํไรสะสมต้นงวดของงวดแรกสุดที่นาํมา

แสดงด้วย (ถ้าปฏบัิติได้) 

56 สาํหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

(เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดตาม

ย่อหน้าที่ 44 และ 45 

57 ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว หากกิจการปรับปรุงข้อกาํหนด

หรือเง่ือนไขของการออกตราสารทุนให้ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ถือปฏิบัติ 

กจิการยังต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 เพ่ือบันทกึรายการปรับปรุงเหล่าน้ัน 

58 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

59 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุนแต่ไม่ได้กาํหนดให้กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกับหน้ีสินรายการอื่นที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

เช่น หน้ีสนิที่ชาํระระหว่างงวดที่มีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ 



 

21 

วนัถอืปฏิบติั 

60 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

61 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ทาํให้เกิดการปรับปรุงในย่อหน้าที่ 5 กิจการต้องถือปฏบัิติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 หากกิจการได้ถือปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ว การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องถือปฏบัิติกับรอบระยะเวลา

บัญชีก่อนด้วย  

62 กจิการต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับการแก้ไขต่อไปน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2558 

62.1 ข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 21ก เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

62.2 การปรับปรุงคํานิยามของ “การได้รับสิทธิ” และ “เง่ือนไขการได้รับสิทธิ” ได้รวมอยู่ใน

ภาคผนวก ก 

62.3 การแก้ไขในย่อหน้าที่ 28 และ 28ก ได้รวมเร่ืองการยกเลิกเง่ือนไขการได้รับสทิธิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้นาํการแก้ไขดังกล่าวไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หาก

กิจการนาํการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

63     กจิการต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับการแก้ไขเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่าํระดว้ยเงินสดของ

กลุ่มกิจการ ตามหัวข้อการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 53–59 ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2558  

63.1 การแก้ไขในย่อหน้าที่ 2 การยกเลิกในย่อหน้าที่ 3 และการเพ่ิมเติมในย่อหน้าที่ 3ก และ 43ก 

ถึง 43ง และย่อหน้าที่ ข45 ข47 ข50 ข54 ข56 ถึง ข58 และ ข60 ในภาคผนวก ข ได้รวม

การบัญชีสาํหรับรายการระหว่างกจิการในกลุ่มกจิการ 

63.2 การปรับปรุงคาํนิยามในภาคผนวก ก สาํหรับเร่ืองต่อไปน้ี 

63.2.1  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสด 

63.2.2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

63.2.3  ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์และ 

63.2.4  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์



 

22 

(ถ้าข้อมูลที่จาํเป็นในการปรับปรุงย้อนหลังไม่สามารถหาได้ กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนที่เคยรับรู้ก่อน

หน้าในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินของกิจการ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

63ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ทาํให้เกดิการปรับปรุงถ้อยคาํในย่อหน้าที่ 5 และภาคผนวก 

ก ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏบัิติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาถือปฎิบัติ 

 

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

64  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเ ป็น

เกณฑที์ชํ่าระดว้ยเงินสด 

 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ

โดยมีหน้ีสินเกิดข้ึนเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้กับคู่สัญญาที่ส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการด้วยจาํนวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลค่า) ตราสาร

ทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม  

พนักงานและบุคคลอื่น 

ที่ ใ ห้บ ริการในลักษณะ

เดียวกนั 

 บุคคลที่ให้บริการกบักจิการเป็นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใด

ประเภทหน่ึงดังน้ี 1) บุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

หรือทางภาษี 2) บุคคลที่ทาํงานกับกิจการภายใต้แนวทางที่เป็นลักษณะ

เดียวกับบุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี 

หรือ 3) บริการที่ได้รับมีลักษณะเดียวกับบริการที่พนักงานเป็นผู้ให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น คาํนิยามน้ีรวมถึงฝ่ายบริหาร เช่น พนักงานที่มีอาํนาจบังคับ

บัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-

executive director) 

ตราสารทุน  สัญญาที่เป็นหลักฐานของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกิจการ

หลังหักหน้ีสนิทั้งหมด3

2
 

ตราสารทุนทีอ่อกให ้  สทิธ ิ(ทั้งที่มีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข) ในตราสารทุนของกิจการที่ออกให้

บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ทีชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนของ         

กจิการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) หรือ 

2)    ได้รับสนิค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชาํระแก่สญัญา 

                                                 
2 กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ให้นิยามของหนี้ สินว่าเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่

เกดิขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การชาํระภาระผูกพันเป็นผลให้เกดิกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ 

(เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นของกจิการ)  
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มูลค่ายุติธรรม  จาํนวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสินทรัพย์ ชาํระหน้ีสิน หรือตราสารทุนที่ออก

ให้สามารถแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็น

อสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

วนัทีใ่หสิ้ทธิ  วันที่กิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกันตาม

ขอ้ตกลงเรื่องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เม่ือกิจการและบุคคลอีกฝ่าย

หน่ึงทราบเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ตามข้อตกลงน้ันร่วมกัน ณ วันที่ให้

สทิธ ิกจิการให้สทิธิกับบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 

หรือตราสารทุนของกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดร้บัสิทธิ  

(ถ้ามี) ให้สําเร็จ หากข้อตกลงน้ันข้ึนอยู่กับกระบวนการที่ต้องอนุมัติ  

(เช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้สทิธ ิคือ วันที่ที่ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว 

มูลค่าทีแ่ทจ้ริง  ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเง่ือนไข

และไม่มีเง่ือนไข) ถือหุ้น หรือสิทธิที่จะได้รับหุ้น และราคา (ถ้ามี)  

ที่คู่สัญญาต้องจ่ายเพ่ือให้ได้หุ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุน้ที่ราคาใช้สิทธิ

เท่ากับ 15 บาท ขณะที่หุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาท มูลค่าที่

แท้จริงเทา่กบั 5 บาท 

เงือ่นไขทางตลาด  เง่ือนไขที่ราคาใช้สทิธ ิการได้รับสิทธิ หรือความสามารถในการใช้สิทธิตามตรา

สารทุนที่ข้ึนอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่น ราคาหุ้น หรือ

จํานวนเงินตามมูลค่าที่แทจ้ริงของสิทธิซ้ือหุน้อยู่ ณ ระดับราคาที่กาํหนด 

หรือบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุนของ

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัดัชนีราคาตลาดของ ตราสารทุนของกจิการอื่น 

วนัทีว่ดัมูลค่า  วันที่ที่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ตามวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สําหรับรายการที่ เกี่ยวกับ

พนกังานและบุคคลอื่นที่ใหบ้ริการใหล้กัษณะเดียวกนั วันที่วัดมูลค่า 

คือ วนัที่ให้สิทธิ สาํหรับรายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน 

(และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่

กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 

ลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้

ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

 ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมเติมเม่ือผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นใช้สิทธิ

ตามสทิธซ้ืิอหุ้นเดิมเพ่ือให้กจิการออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้สิทธิ โดยไม่ได้

รับชาํระเป็นเงินสด 

สิทธิ ซ้ือหุ้นที่มีการออก

สิทธิทดแทน 

 สิทธิซ้ือหุน้ที่ออกให้ใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้เดิม ณ ระดับราคาใช้

สทิธเิพ่ือให้กจิการออกหุ้นให้ 
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ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ ์

 ข้อตกลงระหว่างกจิการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ 4

3หรือผู้ถือหุ้นของ

กิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงทาํ

ให้บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงได้รับสทิธทิี่จะได้รับ 

  1) เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจํานวนที่อิงกับราคา     

(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของ

กจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น หรือ 

2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) ของกิจการหรือกลุ่ม

กจิการอื่น  

เม่ือได้ปฏบัิติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิแล้ว 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์

 รายการที่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(รวมถึงพนักงาน) โดยมีขอ้ตกลงในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

หรือ 

2) ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องชําระให้คู่สัญญาโดยมีขอ้ตกลงใน

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้า

หรือบริการ 

สิทธิซ้ือหุน้  สัญญาที่ให้ผู้ถือสิทธิได้รับหุ้นของกิจการ ณ ระดับราคาที่กาํหนดไว้แน่นอน

ในช่วงระยะเวลาที่กาํหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้องใช้สิทธน้ัิน 

ไดร้บัสิทธิ  เป็นผู้มีสิทธิ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑส์ิทธิที่

คู่สัญญาจะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสารทุนของกิจการ เม่ือ

ปฏิ บั ติตามเ ง่ือนไขการไ ด้ รับสิทธิ  และอีกฝ่ ายหน่ึงพึงพอใจใน 

การปฏบัิติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิดังกล่าว 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ  เง่ือนไขที่ใช้พิจารณาว่ากิจการได้รับบริการที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้

สาํเรจ็เพ่ือให้ได้สิทธิที่จะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของ

กจิการหรือไม่ ภายใต้ขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เง่ือนไข

การได้รับสิทธิอาจเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด คือ เง่ือนไขการบริการหรือ

เง่ือนไขผลงาน เง่ือนไขการบริการกาํหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้

สาํเร็จภายในระยะเวลาที่กาํหนด เง่ือนไขผลงานกาํหนดให้คู่สัญญาต้อง

ปฏบัิติตามให้สาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่กาํหนด (เช่น ต้อง

                                                 
3  กลุ่มกจิการ ตามคาํนิยามในภาคผนวก ก  ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัทใหญ่ในลาํดบัสงูสดุของกจิการที่เสนอรายงาน 
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ทาํให้กาํไรของกจิการสงูข้ึนตลอดช่วงเวลาที่กาํหนดไว้) ซ่ึงเง่ือนไขผลงาน

อาจรวมไปถึง เงือ่นไขทางตลาด 

ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ  ระยะเวลาระหว่างที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิภายใต้

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้สาํเรจ็ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

ข1 ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข41 ของภาคผนวกน้ีอธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ 

โดยนาํเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงานมา

พิจารณา อย่างไรกต็าม ลักษณะไม่ได้จาํกัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

นอกจากน้ี เน่ืองจากประเดน็การวัดมูลค่าที่อธิบายต่อไปเน้นเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้กับ

พนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นวัด ณ วันที่ให้สิทธิ อย่างไรกต็าม ประเดน็

การวัดมูลค่าที่จะอธิบายต่อไป (เช่น ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง) ได้นํามาใช้พิจารณาการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่

กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 

 

หุน้ 

ข2 สาํหรับหุ้นที่ออกให้พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของกิจการ 

(หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้จําหน่ายแก่สาธารณชน) และปรับปรุงโดย

คาํนึงถึงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิซ่ึงไม่นาํมารวม

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21) 

ข3 ตัวอย่างเช่น หากพนักงานไม่ได้รับสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ปัจจัยน้ีต้อง

นาํมาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในทาํนองเดียวกัน หากหุ้นมีข้อจาํกัดในการ

โอนหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ ปัจจัยน้ีต้องนาํมาพิจารณาเฉพาะกรณีที่ข้อจาํกัดหลังได้รับสิทธิกระทบต่อ

ราคาที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้น ตัวอย่างเช่น หากหุ้นน้ันซ้ือขายอยู่ในตลาด

ซ้ือขายคล่อง ข้อจํากัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิอาจมีผลเพียงเล็กน้อยต่อราคาหุ้นที่ผู้ร่วมตลาดใน

ตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้นน้ัน ข้อจํากัดการโอนหุ้นหรือข้อจํากัดอื่นที่เกิดระหว่าง

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิไม่ต้องนาํมาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิของหุ้นที่ออก

ให้ เพราะข้อจาํกัดเหล่าน้ันมีที่มาจากเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่มีอยู่ ซ่ึงต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 

21  

 

สิทธิซ้ือหุน้ 

ข4 ในหลายกรณี สทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไข

และข้อกาํหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขาย หากไม่มีสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขายที่มี

เง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆเหมือนกบัสทิธซ้ืิอหุ้นของกจิการ ให้คาํนวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น

ที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น 
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ข5 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะพิจารณาในการเลือก

แบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นมาใช้ เช่น สิทธิซ้ือหุ้นพนักงานจาํนวนมากมีระยะเวลาใช้

สทิธนิานและมักสามารถใช้สทิธไิด้ระหว่างวันที่ให้สิทธิกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของสิทธิซ้ือ

หุ้นน้ัน และมักมีการใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่าน้ีต้องนํามาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิสาํหรับหลายกจิการ ปัจจัยเหล่าน้ีทาํให้กิจการไม่สามารถใช้

สูตรของ Black Scholes และ Merton เน่ืองจากสูตรดังกล่าวไม่ให้นําความน่าจะเป็นที่จะใช้สิทธิ

ก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นมาพิจารณา และแบบจําลองน้ีอาจไม่สะท้อนถึง

ผลกระทบของการใช้สิทธิเร็วกว่ากาํหนดได้อย่างเพียงพอ แบบจาํลองน้ียังไม่อนุญาตสาํหรับความ

น่าจะเป็นที่ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวังและข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองอื่นอาจแตกต่างกันตาม

ระยะเวลาการให้ใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น อย่างไรกต็าม สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุตามสัญญาค่อนข้าง

สั้น หรือต้องมีการใช้สิทธิภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องนํา

ปัจจัยข้างต้นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้มูลค่าที่มี

สาระสาํคัญเทา่กบัแบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า 

ข6 อย่างน้อยที่สดุ แบบจาํลองการกาํหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น ต้องนาํปัจจัยเหล่าน้ีมาพิจารณา 

ข6.1 ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.2 อายุของสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างองิ 

ข6.4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง 

ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ 

ข6.6 อตัราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงสาํหรับอายุของสิทธซ้ืิอหุ้น  

ข7 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจลงทุนจะใช้พิจารณาในการ

กาํหนดราคาหุ้น (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสทิธแิละลักษณะการออกสทิธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้ว

ซ่ึงไม่ให้นาํมาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 22)  

ข8 ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ได้สทิธ ิหรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกาํกบัหลักทรัพย์กาํหนด) ปัจจัย

น้ีต้องนาํมาพิจารณาในกรณีที่แบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่นาํมาใช้อาจสมมติว่าสิทธิซ้ือหุ้น

จะใช้สิทธิเม่ือใดกไ็ด้ตลอดอายุของสิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้แบบจําลอง

กาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิได้เม่ือสิ้นสุดอายุเท่าน้ัน การไม่สามารถ

ใช้สทิธริะหว่างระยะเวลาให้ได้สทิธิ (หรือระยะเวลาอื่นในระหว่างอายุของสิทธิซ้ือหุ้น) ไม่ต้องนาํมา

ปรับปรุง เน่ืองจากแบบจาํลองได้สมมติว่าสทิธซ้ืิอหุ้นไม่สามารถใช้สิทธไิด้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ข9 ปัจจัยอกีประการหน่ึงที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้กบัพนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็นที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเรว็ 

ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ หรือพนักงานต้องใช้สิทธิซ้ือหุ้นที่

ได้รับสิทธิแล้วทั้งหมดเม่ือหมดสภาพการจ้าง ผลกระทบจากการใช้สิทธิเร็วที่คาดไว้ต้องนํามา

พิจารณา ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ข16 ถึง ข21  
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ข10 ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะไม่นาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของ

สิทธิซ้ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้องไม่นําไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 

(หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้พนักงาน ปัจจัยที่กระทบต่อ

มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เกดิจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคาที่ผู้ร่วม

ตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะกาํหนดข้ึน 

 

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน้ 

ข11 ในการประมาณค่าความผันผวนและเ งินปันผลที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง วัตถุประสงค์คือ 

เพ่ือประมาณความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ือหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซ้ือขายแลกเปล่ียนในตลาดใน

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของพนักงานเร็ว 

วัตถุประสงค์คือ เพ่ือประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้สทิธขิองพนักงานที่พัฒนาข้ึนโดยอ้างองิจากข้อมูลที่มี ณ วันให้สทิธ ิ

ข12 ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้สิทธิมักมีช่วงของความคาดหวังในอนาคตที่

สมเหตุสมผล ดังน้ัน ต้องคาํนวณค่าคาดหวังโดยถ่วงนํา้หนักแต่ละค่าด้วยความน่าจะเป็นที่แต่ละค่าจะ

เกดิข้ึน 

ข13 ความคาดหวังในอนาคตมักมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์และต้องปรับปรุงหากคาดหวังได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ระบุได้อาจช้ีว่าประสบการณ์ใน

อดีตที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นตัวพยากรณ์ที่ไม่ดีสาํหรับประสบการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่

มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จาํหน่ายสายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้อยกว่า 

ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดในการกาํหนดความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

ข14 ในสถานการณ์อื่นๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กิจการที่เพ่ิงเข้ามาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) อยู่น้อย ซ่ึงจะอภิปรายถึงกิจการที่

ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในภายหลัง 

ข15 สรุป กิจการต้องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้สิทธิ และเงินปันผล อย่างง่ายโดยมี

พ้ืนฐานเพียงจากข้อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเร่ืองใดเป็นค่าพยากรณ์ที่

สมเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต 

 

การใชสิ้ทธิเร็วทีค่าดหวงั 

ข16 พนักงานมักใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเรว็ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือ ทาํ

ให้พนักงานมักใช้สิทธิซ้ือหุ้นเร็วเพราะเป็นทางเดียวที่พนักงานจะล้างสถานะของตน เช่นเดียวกัน 

พนักงานที่สิ้นสุดการจ้างมักจาํเป็นต้องใช้สิทธิซ้ือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้วภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะน้ันจะ

ถูกริบสทิธ ิปัจจัยน้ีทาํให้พนักงานใช้สทิธเิรว็ ปัจจัยอื่นที่ทาํให้ใช้สิทธิเรว็ เช่น การหลีกเล่ียงความเสี่ยง

และการขาดการกระจายความม่ังค่ัง 
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ข17 วิธีพิจารณาผลกระทบของการใช้สิทธิเร็วที่คาดหวังข้ึนอยู่กับแบบจาํลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้ 

ตัวอย่างเช่น การใช้สทิธเิรว็ที่คาดหวังอาจถูกนาํมาพิจารณาโดยการใช้ประมาณการอายุของสิทธิซ้ือหุ้น

ที่คาดหวัง (สาํหรับสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ือหุ้น หมายถึงระยะเวลาต้ังแต่วันที่ให้สิทธิ

จนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สิทธิซ้ือหุ้น) เป็นข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น 

สตูรของ Black Scholes และ Merton) หรือการใช้สทิธเิรว็อาจพิจารณานาํเข้าแบบจาํลองกาํหนดราคา

สิทธิซ้ือหุ้นแบบทวินามหรือแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นอื่นที่ใช้อายุของสัญญาเป็นข้อมูล

นาํเข้า 

ข18 ปัจจัยที่ใช้ประมาณการใช้สทิธเิรว็รวมถึง 

ข18.1 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นมักไม่ให้ใช้สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิ ดังน้ัน การกาํหนดความสาํคัญของการใช้สิทธิเร็วในการกาํหนดมูลค่าจึงข้ึนอยู่กับข้อ

สมมติว่า สิทธิซ้ือหุ้นน้ันจะได้รับสิทธิ ความสาํคัญของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิอภิปรายอยู่ใน

ย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 

ข18.2 ระยะเวลาเฉล่ียที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่คล้ายกนัคงเหลืออยู่ในอดีต 

ข18.3 ราคาของหุ้นอ้างอิง ประสบการณ์อาจช้ีว่าพนักงานมีแนวโน้มจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเม่ือราคาหุ้นไป

ถึงระดับราคาหน่ึงที่สงูกว่าราคาใช้สทิธ ิ

ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจช้ีว่า พนักงานระดับสูงมีแนวโน้มจะ

ใช้สทิธซ้ืิอหุ้นช้ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธบิายในย่อหน้าที่ ข21) 

ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง โดยเฉล่ียพนักงานมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ

หุ้นที่มีความผันผวนสงูก่อนหุ้นที่มีความผันผวนตํ่า 

ข19 ตามย่อหน้าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้สทิธเิรว็ให้นาํมาพิจารณาโดยประมาณอายุที่คาดหวังของสิทธิ

ซ้ือหุ้นเพ่ือเป็นข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เม่ือประมาณอายุที่คาดหวังของ

สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุที่คาดหวังถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของสิทธิซ้ือหุ้น

ของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของพนักงานกลุ่มย่อย ตามข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้สทิธขิองพนักงาน (ดูรายละเอยีดต่อไป) 

ข20 การแยกสทิธซ้ืิอหุ้นตามกลุ่มของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใช้สทิธลัิกษณะเดียวกันมีความสาํคัญอย่าง

ย่ิง มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้น มูลค่าเพ่ิมข้ึนใน

อตัราที่ลดลงเม่ือระยะเวลาของสทิธซ้ืิอหุ้นนานข้ึน ตัวอย่างเช่น สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน 

แม้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ 2 ปีจะมีมูลค่ามากกว่าสิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้มากกว่า 1 เท่า 

หมายความว่า การประมาณมูลค่าสทิธซ้ืิอหุ้นตามเกณฑ์ของอายุสิทธิซ้ือหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักภายใน

กลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นต่างกันจะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ การแยก

สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้เป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นใกล้เคียงกัน นํามาถัวเฉล่ียถ่วง

นํา้หนัก จะลดมูลค่าที่เกนิจริงลง 

ข21 ข้อพิจารณาในลักษณะเดียวกบัข้างต้นจะใช้เม่ือใช้แบบจาํลองทวินามหรือแบบจาํลองลักษณะเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้สิทธิซ้ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับอาจช้ีว่า ผู้บริหาร

ระดับสงูมีแนวโน้มที่จะถือสทิธซ้ืิอหุ้นไว้นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานระดับล่างมีแนวโน้ม

ที่จะใช้สทิธกิ่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากน้ี พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนหรือถูกกาํหนดให้ต้องถือ
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ตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ือหุ้นไว้ข้ันตํ่าจาํนวนหน่ึง โดยเฉล่ียจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นช้ากว่าพนักงานที่ไม่ต้อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้

สทิธคิล้ายกนัจะทาํให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมรวมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้ได้แม่นยาํกว่า 

 

ค่าความผนัผวนทีค่าดหวงั 

ข22 ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็นตัววัดจาํนวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวดเวลาหน่ึง 

ตัววัดของความผันผวนที่ใช้ในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นคือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ประจาํปีของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาหน่ึง ค่าความผันผวนปกติจะ

แสดงในรูปของค่ารายปีที่ใช้ในการคาํนวณที่สามารถเปรียบเทยีบกันได้โดยไม่ข้ึนกับงวดเวลาอื่น เช่น 

ค่าสงัเกตของราคารายวัน รายสปัดาห์หรือรายเดือน 

ข23 อัตราผลตอบแทน (ซ่ึงอาจเป็นบวกหรือลบ) ของหุ้นในช่วงเวลาหน่ึงวัดว่า ผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพ่ิมค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น 

ข24 ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซ่ึงอัตราผลตอบแทนประจาํปีสะสมต่อเน่ืองมักถูกคาดว่าจะ

อยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสะสม

ต่อเน่ือง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็นที่อัตราผลตอบแทนของ

หุ้นน้ีในช่วง 1 ปีจะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% (12% + 30%) อยู่ประมาณ 2/3 

หากราคาหุ้นเป็น 100 บาท ณ ต้นปีและไม่มีการจ่ายเงินปันผล ราคาหุ้น ณ สิ้ นปีที่คาดหวังจะอยู่

ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e-0.18) และ 152.20 บาท (100 บาท x e0.42) อยู่ประมาณ 2/3 

ของช่วงเวลา 

ข25 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวังรวมถึง 

ข25.1 ค่าความผันผวนตามนัยจากสทิธซ้ืิอหุ้นที่ซ้ือขายกนัที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตราสารอื่นที่ซ้ือ

ขายกนัของกจิการที่มีคุณลักษณะของสทิธซ้ืิอหุ้น (เช่น หน้ีแปลงสภาพได้ (ถ้ามี)) 

ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่สอดคล้องกับค่าคาดหวังของสิทธิซ้ือ

หุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสญัญาของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบของการใช้สิทธิก่อน

กาํหนดที่คาดหวัง) 

ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่หุ้นของกิจการได้ซ้ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพ่ิงเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า แนวทางที่แนะนาํสาํหรับกิจการใหม่จะอธิบาย

ในส่วนต่อไป 

ข25.4 แนวโน้มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉล่ีย เช่น ระดับโดยเฉล่ียในระยะยาว และ

ปัจจัยอื่นที่ช้ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความผันผวนใน

อดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติในช่วงเวลาหน่ึงที่อาจระบุได้

เพราะล้มเหลวในการประมูลเพ่ือซ้ือกิจการหรือมีการปรับโครงสร้างคร้ังใหญ่ ช่วงเวลาน้ัน

ต้องไม่นาํมาพิจารณาในการคาํนวณค่าความผันผวนประจาํปีเฉล่ียในอดีต 
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ข25.5 ช่วงของค่าสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสังเกตของราคามักสมํ่าเสมอตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ราคาปิดของแต่ละสัปดาห์หรือราคาสูงสุดของ

สัปดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ราคาปิดบางสัปดาห์และสัปดาห์ที่เหลือใช้ราคาสูงสุด นอกจากน้ีค่า

สงัเกตของราคาต้องเป็นเงินสกุลเดียวกบัราคาใช้สทิธ ิ

 

กิจการทีเ่พ่ิงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข26 ตามย่อหน้าที่ ข25 กิจการต้องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่

สอดคล้องกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้องคาํนวณค่าความผันผวนในอดีตใน

ช่วงเวลาที่นานที่สุดที่หุ้นน้ันมีกิจกรรมซ้ือขาย กิจการสามารถพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของ

กิจการที่คล้ายกันในช่วงเวลาที่ เปรียบเทียบกันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปีและให้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวังเฉล่ีย 5 ปี ต้องพิจารณา

รูปแบบและระดับของค่าความผันผวนที่คาดหวังของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีหุ้นซ้ือขายให้

สาธารณชนมา 6 ปี 
 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข27 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพ่ือใช้พิจารณาเม่ือ

ประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาํหนดไว้ต่อไปต้องนาํมาพิจารณาแทน 

ข28 ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสิทธิซ้ือหุ้นหรือหุ้นให้

พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็นประจํา อาจต้องกาํหนดตลาดภายในสาํหรับหุ้น ค่าความผันผวน

สาํหรับราคาหุ้นเหล่าน้ีสามารถพิจารณาได้เม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง 

ข29 กจิการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯที่คล้ายกันที่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือราคาสิทธิซ้ือหุ้นอยู่ที่ใช้เม่ือประมาณค่าความผันผวนที่

คาดหวังได้ กรณีน้ีจะเหมาะสมเม่ือกิจการสามารถอ้างอิงมูลค่าของหุ้นตามราคาของหุ้นของกิจการที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกนั 

ข30 หากกจิการไม่สามารถอ้างองิการประมาณมูลค่าหุ้นของกจิการตามราคาหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกนั และเลือกใช้วิธคีาํนวณมูลค่าหุ้นอกีวิธหีน่ึง กจิการสามารถประมาณราคา

หุ้นได้จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้องกับวิธีคาํนวณมูลค่าน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

กาํหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิหรือกาํไร กิจการสามารถพิจารณาค่าความผันผวนของ

มูลค่าสนิทรัพย์สทุธน้ัินหรือตามกาํไร 

 

เงินปันผลทีค่าดหวงั 

ข31 เงินปันผลที่คาดหวังจะนาํมาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ

ระยะเวลาที่คู่สญัญามีสทิธไิด้รับเงินปันผลหรือสิ่งเทยีบเทา่เงินปันผล 
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ข32 ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นและมีสิทธิได้รับเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงหรือเงินปันผล

เทยีบเทา่ (ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือลดราคาใช้สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้สิทธิถึงวันที่ใช้สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้

ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้างอิงน้ันไม่ได้จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้องเท่ากบัศูนย์ 

ข33 ในกรณีเดียวกนั เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สทิธแิก่พนักงาน ต้องไม่ปรับปรุงเงินปัน

ผลที่คาดหวังหากพนักงานได้รับสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ 

ข34 ในกรณีตรงข้าม หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (หรือ

ก่อนการใช้สทิธใินกรณีของสทิธซ้ืิอหุ้น) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิแก่พนักงาน

ต้องนาํเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณามูลค่าด้วย กล่าวคือ เม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือ

หุ้น ให้นาํเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เม่ือประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้นาํมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธมิาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

ข35 แบบจําลองกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดหวัง 

อย่างไรกดี็ แบบจาํลองเหล่าน้ีอาจปรับปรุงโดยใช้จาํนวนเงินปันผลที่คาดหวังแทนอัตราผลตอบแทน 

กิจการอาจเลือกใช้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้อย่างใดอย่าง

หน่ึง หากกิจการเลือกใช้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้ต้องพิจารณารูปแบบของเงินปันผลที่

เพ่ิมข้ึนในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของกิจการจะเพ่ิมเงินปันผลให้ 3% ต่อปี การประมาณ

มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นต้องไม่สมมติว่า จํานวนเงินปันผลจะคงที่ตลอดอายุของสิทธิซ้ือหุ้นหากไม่มี

หลักฐานสนับสนุนข้อสมมติดังกล่าว 

ข36 โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปันผลที่คาดหวังต้องใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็นเกณฑ ์

กิจการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้องสมมติว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเป็นศูนย์ 

อย่างไรกดี็ กจิการที่เร่ิมต้ังใหม่ที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเร่ิมจ่ายเงินปันผลระหว่าง

อายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่าน้ีต้องใช้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียที่

ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉล่ียอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของกิจการกลุ่มที่จะนาํมาเปรียบเทยีบ

กนัได้อย่างเหมาะสม 

 

อตัราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ง 

ข37 อตัราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบ้ียคืน

พร้อมเงินต้นซ่ึงราคาใช้สิทธิเป็นสกุลเงินของประเทศน้ัน โดยอายุของตราสารที่เหลืออยู่เท่ากับอายุ

ของสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้อายุของสทิธซ้ืิอหุ้นและพิจารณาผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็) หากไม่มี

ตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้อมช้ีให้เห็นว่าตราสารของรัฐบาลที่จ่าย

ดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นมีความหมายไม่เหมือนกับอัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกิจที่

ภาวะเงินเฟ้อสูง) อาจใช้อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากน้ี ต้องใช้อัตรา

ผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหากผู้ร่วมตลาดใช้อัตราดังกล่าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสาร

ของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุเท่ากับ

สทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า  
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ผลกระทบต่อโครงสรา้งทุน 

ข38 ตามปกติบุคคลที่ 3 ซ่ึงไม่ใช่กิจการเป็นผู้ออกสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือค้า เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น ผู้ออกจะส่ง

มอบหุ้นที่ได้มาจากผู้ที่ถือหุ้นให้กับผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้น ดังน้ันการใช้สิทธิซ้ือหุ้นลักษณะน้ีจึงไม่เกิดผล

กระทบการปรับลดจากการใช้สทิธ ิ

ข39 ในทางตรงกนัข้าม เม่ือกจิการออกสิทธิซ้ือหุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิ (ไม่ว่าจะออกหุ้น

ใหม่จริงหรือในเน้ือหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซ้ือหุ้นคืนมาและถือเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนไว้

ให้กบัผู้ใช้สทิธ)ิ เน่ืองจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้สิทธิ ไม่ใช่ราคาตลาดของหุ้น ณ วันใช้สิทธ ิ

จึงอาจเกดิผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นจะไม่ได้รับกาํไรจากการใช้สิทธิมากเหมือนกับ

การใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ือค้าซ่ึงไม่เกดิผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธิ 

ข40 ในกรณีน้ี มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จาํนวนหุ้น

ใหม่ที่ออกเพ่ือการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเปรียบเทยีบกบัจาํนวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ว นอกจากน้ี หากตลาดคาดว่า

จะมีการให้สิทธิซ้ือหุ้น ตลาดอาจคาํนึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดข้ึนต่อราคาหุ้น ณ วันที่ให้

สทิธ ิ

ข41 อย่างไรก็ดี กิจการต้องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นในอนาคตจะมี

ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิ แบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น

สามารถปรับโดยคาํนึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิข้ึนด้วย 

 

การปรบัปรุงขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุน 

ข42 ย่อหน้าที่ 27 กาํหนดว่า โดยไม่คาํนึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อกาํหนดต่างๆของตราสารทุนที่

ออกให้หรือการยกเลิกหรือการชาํระด้วยตราสารทุน อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับโดย

วัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ตราสารทุน หากตราสารทุนน้ันไม่ได้รับสิทธิเพราะไม่สามารถปฏบัิติตาม

เง่ือนไขการได้รับสิทธิ (เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) ได้ ณ วันที่ให้สิทธิ นอกจากน้ี 

กิจการต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเง่ือนไขที่ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑเ์พ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมประโยชน์แก่พนักงาน 

ข43 ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 27  

ข43.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพ่ิม (เช่น โดยลดราคา

ใช้สิทธิ) จากการวัดมูลค่าทนัททีั้งก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้องรวมมูลค่ายุติธรรม

ส่วนเพ่ิมในการวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับ

ตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

ปรับปรุงกบัมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสารทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุง

เกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมให้รวมในการวัดมูลค่าของ

จาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้รับสิทธิใน

ตราสารทุนที่ปรับปรุงเพ่ิมจากจาํนวนที่อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิตราสารเดิม 
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หากการปรับปรุงเกิดข้ึนหลังวันที่ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ได้ต้องรับรู้ทันทีหรือ

ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิหากพนักงานต้องให้บริการในระยะเวลาเพ่ิมเติมจนเสรจ็และ

ได้รับสทิธใินตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข43.2 กรณีการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ทาํให้จาํนวนตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมข้ึน กิจการต้องรวม

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขในการวัด

มูลค่าของบริการที่ ได้ รับสําหรับตราสารทุนที่ออกให้เช่นเดียวกับย่อหน้าที่  ข43.1 

ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเง่ือนไขเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมต้องนาํมารวมในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลา

ตั้งแต่วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขจนถึงวันที่ที่ คู่สัญญาได้รับสิทธิในตราสารทุนที่ออกเพ่ิมให้ 

เพ่ิมเติมจากจาํนวนเงินเดิมตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้

ได้รับสทิธคิร้ังแรกที่เหลืออยู่ 

ข43.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่ เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัดเง่ือนไข

ผลงาน (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด และการเปล่ียนแปลงทาํให้ต้องรับรู้รายการให้

สอดคล้องกับย่อหน้าที่ ข43.1 ข้างต้น) กิจการต้องนาํเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ปรับปรุงมา

พิจารณาเม่ือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 

ข44 นอกจากน้ี หากกจิการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดต่างๆของตราสารทุนที่ออกให้ในลักษณะที่

ลดมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์กับ

พนักงาน กจิการยังต้องบันทกึบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุนที่ออกให้เสมือนว่าไม่

มีการปรับปรุงเง่ือนไขเกิดข้ึน (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกให้บางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงต้อง

ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 28) ตัวอย่างเช่น  

ข44.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทนัทกี่อนและ

หลังการปรับปรุงเง่ือนไข กิจการต้องไม่นําการปรับปรุงเง่ือนไขที่ลดมูลค่ายุติธรรมมา

พิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่าของจาํนวนเงินที่รับรู้สาํหรับบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับ

ตราสารทุนที่ให้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ออกตราสารทุนที่ให้เป็นเกณฑ ์ 

ข44.2 หากการปรับปรุงเง่ือนไขลดจาํนวนของตราสารทุนที่ออกให้พนักงาน จาํนวนที่ลดลงดังกล่าว

ให้รับรู้เป็นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 

ข44.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น 

โดยเพ่ิมระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยปรับหรือเพ่ิมเง่ือนไขผลงาน (นอกเหนือจาก

เง่ือนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ ข44.1 ข้างต้น) กิจการต้องไม่นาํการปรับปรุง

เง่ือนไขการได้รับสทิธมิาพิจารณาเม่ือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 19 ถึง 21  
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ  

ข45   ย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค กาํหนดการบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการในงบ

การเงินเฉพาะกจิการหรืองบการเงินของแต่ละกจิการ ย่อหน้า ข46 ถึง ข61 อธบิายถึงวิธีการที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 43ง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่ม

กิจการอาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุข้ึนอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ดังน้ันคาํอธิบายดังกล่าว

อาจไม่ละเอยีดเพียงพอและมีข้อสมมติว่ากจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย

ชาํระรายการ รายการดังกล่าวคือเงินอุดหนุนในส่วนของเจ้าของ  ของบริษัทใหญ่ที่ให้แก่บริษัทย่อย 

โดยไม่คาํนึงถึงการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข46   แม้ว่าคาํอธบิายมุ่งเน้นไปยังการทาํรายการกับพนักงาน กิจการสามารถนาํมาปรับใช้กับการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการได้นอกเหนือจากพนักงานที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กัน ข้อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยอาจกาํหนดให้บริษัทย่อยต้องจ่ายคืนให้แก่บริษัท

สาํหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ให้กับพนักงาน คาํอธิบายด้านล่างไม่ได้กาํหนดถึงวิธีการบัญชี

สาํหรับข้อตกลงการจ่ายชาํระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข47  กิจการอาจพบ 4 ประเดน็เกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ ตัวอย่างด้านล่าง

เป็นการอธบิายในประเดน็ที่เกดิข้ึนระหว่างบริษัทใหญ่กบับริษัทย่อย 

 

 ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งตราสารทุนของกิจการ 

ข48   ประเดน็ที่หน่ึงคือการทาํรายการที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของกิจการควรบันทกึบัญชีเป็นการชาํระด้วย

ตราสารทุนหรือการชาํระด้วยเงินสดตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

1) กิจการให้สิทธิแก่พนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ือหุ้น) และอาจทาํให้

กิจการต้องเลือกหรือจําเป็นต้องซ้ือตราสารทุน (กล่าวคือ หุ้นซ้ือคืน) จากบุคคลอื่น เพ่ือให้

เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ 

2) พนักงานของกิจการได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ือหุ้น) ทั้งจาก

กิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้องจัดเตรียมตราสารทุน

ดังกล่าวเทา่ที่จาํเป็น 

ข49  กิจการต้องบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ได้รับจากบริการเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับตราสารทุน

ของกจิการที่เป็นการชาํระด้วยตราสารทุน การถือปฏบัิติไม่คาํถึงว่ากิจการจะเลือกหรือต้องซ้ือตราสาร

ทุนจากบุคคลอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์นอกจากน้ีกจิการยังต้องถือปฏบัิติโดยไม่คาํนึงถึงว่า 

1) สิทธิของพนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการได้รับจากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของ

กจิการ หรือ 

2) ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑจ่์ายชาํระโดยกจิการเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของกจิการ 

ข50   หากผู้ถือหุ้นของกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของกิจการที่ถูกลงทุน 

ทาํให้ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกจิการที่ถูกลงทุนมากกว่ากิจการเอง ดังน้ัน หากกิจการที่ถูกลงทุน

อยู่ในกลุ่มเดียวกับกับผู้ถือหุ้น ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ค ผู้ถือหุ้นต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพัน
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ดังกล่าวโดยถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยเงินสดในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้น และต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่

ชาํระด้วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัใหญ่ 

ข51   ประเดน็ที่สองเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างสองหรือหลายกิจการภายในกลุ่มกิจการ

เดียวกนัที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิที่จะ

ได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับการให้บริการกบับริษัทย่อย 

ข52   ดังน้ัน ในประเดน็ที่สองที่เกี่ยวกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

1) บริษัทใหญ่ให้สิทธิที่จะได้รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทใหญ่ 

(ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ตราสารทุนกบัพนักงานของบริษัทย่อย และ  

2) บริษัทย่อยให้สทิธใินตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยมีภาระ

ผูกพันที่จะต้องให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 

 

บริษทัใหญ่ใหสิ้ทธิทีจ่ะไดร้บัตราสารทนุแก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52 (1)) 

ข53   บริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันในการให้ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย ดังน้ัน 

ตามย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานตามข้อกาํหนดของการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเป็นเงินอุดหนุนจาก

บริษัทใหญ่ 

ข54   บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชาํระรายการให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ตราสารทุนของ

บริษัทใหญ่ ดังน้ันตามย่อหน้าที่ 43ค บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามข้อกาํหนดของ

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยตราสารทุน 

 

บริษทัย่อยใหสิ้ทธิในตราสารทนุของบริษทัใหญ่แก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52(2)) 

ข55   เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่เข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องบันทึกรายการ

ดังกล่าวเป็นการจ่ายชาํระด้วยเงินสด ข้อกาํหนดดังกล่าวไม่คาํนึงถึงว่าบริษัทย่อยจะได้รับตราสารทุน

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กีย่วขอ้งกบัการชําระดว้ยเงินสดแก่พนกังาน 

ข56   ประเดน็ที่สามเป็นวิธทีี่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการจากคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ (รวมถึง

พนักงาน) กิจการต้องบันทึกเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระด้วยเงินสดเม่ือกิจการ
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ไม่ได้มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระแก่คู่สญัญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีที่มีข้อตกลงที่ทาํให้บริษัทใหญ่ 

(ที่ไม่ใช่กจิการเอง) มีภาระผูกพันที่ต้องชาํระเงินสดให้แก่พนักงานของกจิการ 

1) พนักงานของกจิการจะได้รับชาํระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกบัราคาของตราสารทุนของกจิการ 

2) พนักงานของกจิการได้รับชาํระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกบัราคาของตราสารทุนของ บริษัทใหญ่ 

ข57   บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระรายการแก่พนักงาน ดังน้ัน บริษัทย่อยต้องบันทกึรายการ

กบัพนักงานเป็นการชาํระด้วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเป็นการอุดหนุนจากบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อยต้องทบทวนมูลค่าของต้นทุนของรายการดังกล่าวในภายหลังสาํหรับการเปล่ียนแปลง

ใดๆ ที่ส่งผลให้เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ตามย่อหน้าที่ 19 

ถึง 21 ผลแตกต่างจากการวัดมูลค่าของรายการที่ชาํระด้วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่ม

กจิการ 

ข58   เน่ืองจากบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงานของบริษัทย่อย และ 

สิ่งตอบแทนที่จะได้รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มกิจการโดยรวม) ต้องวัดมูลค่าของภาระ

ผูกพันตามข้อกาํหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ชาํระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 43ค 

 

การโอนพนกังานระหว่างกลุ่มกิจการ 

ข59   ประเดน็ที่สี่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่ม

กิจการมากกว่าหน่ึงกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่อาจให้สิทธิที่จะได้รับตราสารทุนแก่พนักงาน

ของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเง่ือนไขในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองกับกลุ่มของกิจการตามระยะเวลาที่

กาํหนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงอาจโอนการจ้างงานไปบริษัทย่อยอีกแห่งในช่วงระยะเวลาที่

ได้รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่ภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์เดิมที่ยังมีผลอยู่ หากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระแก่พนักงานของบริษัท

ย่อย บริษัทย่อยต้องบันทกึรายการดังกล่าวเป็นการชาํระด้วย  ตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้อง

วัดมูลค่าบริการที่ได้รับจากพนักงานโดยการอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ

ที่จะได้รับตราสารทุนจากบริษัทใหญ่เม่ือเร่ิมแรกตามคาํนิยามในภาคผนวก ก และ สัดส่วนของ

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธขิองพนักงานที่ให้บริการกบับริษัทย่อยแต่ละแห่ง 

ข60   หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชาํระรายการกับพนักงานด้วยตราสารทุนของบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อยต้องบันทกึเป็นการชาํระด้วยเงินสด บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่าบริการที่ได้รับด้วยเกณฑ์

ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิของตราสารทุนสาํหรับสัดส่วนของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิของ

พนักงานที่ให้บริการกับบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากน้ีบริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องรับรู้การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่างระยะเวลาการบริการของพนักงานของแต่ละ

บริษัทย่อย 
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ข61   พนักงานหลังจากที่ได้มีการโอนระหว่างกลุ่มกจิการ อาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธินอกเหนือ

เง่ือนไขทางตลาดตามคาํนิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่มกิจการก่อนระยะเวลาที่

ให้บริการเสรจ็สิ้น ในกรณีน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสิทธิ คือ การให้บริการกับกลุ่มกิจการ บริษัท

ย่อยแต่ละแห่งต้องปรับปรุงจํานวนที่เคยรับรู้ในงวดให้เป็นไปตามบริการที่ได้รับจากพนักงานให้

สอดคล้องกับหลักการในย่อหน้าที่ 19 ดังน้ันหากสิทธิที่ได้รับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้า

เง่ือนไขการได้รับสทิธิ เน่ืองจากพนักงานไม่เข้าเง่ือนไขการได้รับสิทธินอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด 

จะไม่มีการรับรู้จาํนวนสะสมสาํหรับการบริการที่ได้รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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