เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๘/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ี ก ํา หนดขึ้ นโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นฉบั บ
ปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธัน วาคม 2558
(IFRS 2 : Share – Based Payments (Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2558 โดยปรั บ ปรุ ง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 64 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์
ด้ ว ยตัว อักษรหนาถื อ เป็ นหลั ก การสํา คัญ คํา นิ ยามในภาคผนวก ก ที่ป รากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องอ่านโดย
คํานึงถึงหลักการสําคัญของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้
ให้ แนวปฏิบัติในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบัญชีให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1 กิจการมักให้ ห้ ุ นหรื อสิทธิซ้ ื อหุ้ นกับพนั กงานหรื อบุ คคลต่ างๆ โครงการให้ ห้ ุนและโครงการ
ให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นเป็ นลั กษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของค่าตอบแทนที่ให้ กับพนักงานที่เป็ นกรรมการ
ผู้บริ หารอาวุโส และพนั กงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้ นเพื่ อจ่ายให้ ผ้ ูให้
บริการ เช่น ผู้ให้ บริการวิชาชีพ
บทนํา 2 ก่ อ นการนํา เสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ มี ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่กาํ หนดเกี่ยวกับการรั บรู้ และการวั ดมู ลค่า รายการลั กษณะนี้ จึ งมีการกํา หนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ข้ ึน

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ ายโดยใช้หนุ้
เป็ นเกณฑ์
บทนํา 2ก คณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เพื่อชี้แจงขอบเขตและวิธีการบัญชีสาํ หรั บการ
จ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีชํา ระด้ ว ยเงิ น สดของกลุ่ ม กิจ การในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การ
หรืองบการเงินของแต่ละกิจการเอง โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่อกิจการดังกล่าวไม่
มีภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กํา หนดให้ กิจ การรั บ รู้ ก ารจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ใ ห้
พนักงานหรื อบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ ายนั้นจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพย์อ่ ืน
หรือตราสารทุนของกิจการ รายการที่เข้ าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น โดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น นอกจากรายการ
ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกําหนดไว้ แล้ ว

3

บทนํา 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับประเภท
ของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ไว้ 3 ประเภท
4.1
การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ีชํา ระด้ วยตราสารทุ น โดยกิจ การได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ
บริการเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น)
4.2
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด โดยกิจการได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ
โดยการก่อหนี้ สินกับคู่ สัญญาที่ส่งมอบสินค้ า หรื อบริ การตามจํานวนเงินที่อิงตาม
ราคา (หรือมูลค่า) หุ้นของกิจการหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ และ
4.3
รายการที่กิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ และตามเงื่อนไขของข้ อตกลง
ได้ ให้ ทางเลื อ กแก่ กิ จ การหรื อ คู่ สั ญ ญาที่ ส่ ง มอบสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารเหล่ า นั้ น
ในการเลือกว่าจะให้ กจิ การชําระรายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการออกตราสารทุน
บทนํา 5 สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีชาํ ระด้ วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กํา หนดให้ กิจการวั ด มู ลค่ า สิน ค้ า หรื อบริ ก ารที่ได้ รั บ และการเพิ่ มขึ้น ของส่ว นของเจ้ า ของที่
เกี่ยวข้ องโดยทางตรง ด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ เว้ นแต่มูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสิน ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ได้ รับ ได้ อ ย่า งน่ า เชื่ อถือ กิจการต้ องวั ดมู ลค่า ของสิน ค้ า หรื อ บริ การ
เหล่ า นั้ น และการเพิ่ ม ขึ้ นของส่ ว นของเจ้ า ของที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยทางอ้ อ ม โดยอ้ า งอิ ง กั บ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากนี้
5.1
สําหรั บรายการที่เกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน
กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เนื่องจากโดยปกติแล้ วเป็ นไป
ไม่ ได้ ท่ีกิจการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริ การที่ได้ รั บจากพนักงานได้ อย่า ง
น่าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดมูลค่า ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
5.2
สําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้ บริการใน
ลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่ามู ลค่ายุ ติธรรมของสินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รับสามารถประมาณได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่ าววัด
ณ วั น ที่ กิจ การได้ รั บ สิ น ค้ า หรื อ คู่ สัญ ญาให้ บ ริ ก าร ในกรณี ท่ีเ กิ ด ขึ้ นได้ ย ากยิ่ ง
หากข้ อ สั น นิ ษ ฐานสามารถโต้ แ ย้ งได้ รายการดั งกล่ า วจะวั ด มู ล ค่ า โดยอ้ า งอิงกับ
มู ลค่ า ยุ ติธ รรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ โดยวั ด ณ วั น ที่กิจ การได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ
คู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ
5.3
สําหรั บสินค้ าหรื อบริ การที่วัดมูลค่ าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุ นที่
ออกให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดว่ า เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่
เงื่ อนไขการบริ ก ารหรื อ ผลงานทั้ ง หมดจะนํ า มาพิ จ ารณาในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่เงื่อนไข
ทางตลาดจะไม่ นํา มาพิ จ ารณาในการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น หรื อ สิท ธิ
ณ วั นวั ดมู ลค่ าที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ น) แต่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิจะ
นํา มาพิ จ ารณาโดยการปรั บ ปรุ ง จํา นวนตราสารทุ น ที่ร วมอยู่ ในการวั ด มู ลค่ า ของ
รายการ เพื่อว่าท้ ายสุด จํานวนที่รับรู้สาํ หรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทน
4

จากตราสารทุนที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กบั จํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ดังนั้น
ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับหากตราสารทุนที่ออก
ให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากความล้ มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด)
5.4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
อ้ างอิงกับราคาตลาด (ถ้ ามี) และให้ นาํ เงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของตราสารทุน
ที่ออกให้ มาพิ จ ารณาด้ วย หากไม่ มีราคาตลาด ให้ ป ระมาณมูลค่ายุ ติธรรมโดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็ น ณ วันที่วัดมูลค่า
โดยเป็ นรายการที่มี ก ารต่ อ รองราคากัน ได้ อ ย่ า งเป็ นอิสระในลั ก ษณะของผู้ ไ ม่ มี
ความเกี่ยวข้ องกันระหว่างผู้ท่มี ีความรอบรู้และเต็มใจ
5.5
มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกําหนดสําหรับกรณีท่มี ีการปรับปรุงเงื่อนไข
และข้ อกําหนดของสิทธิหรื อหุ้ นที่ออกให้ (เช่ น มีการกําหนดราคาของสิทธิใหม่ )
หรื อมีการยกเลิกการให้ หรือมีการซื้อคืนหุ้ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ หรือเปลี่ยน
แทนด้ วยการให้ ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ วมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกํา หนดให้ อย่างน้ อยที่สุด กิจการต้ องรั บรู้ บริ การที่ได้ รับซึ่ งวั ดมูลค่ า
ณ วั น ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่ อ อกให้ โดยไม่ คํา นึ ง ถึ ง
การปรับปรุง การยกเลิก หรือการชําระตราสารทุนที่ออกให้ แก่พนักงาน
บทนํา 6 สํา หรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ีชํา ระด้ วยเงิน สด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กําหนดให้ กจิ การวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ และหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้ สิ น กิ จ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น ใหม่ ณ วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
แต่ละงวด และ ณ วันที่ชาํ ระ จนกว่าจะชําระหนี้สินเสร็จสิ้น โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าให้
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
บทนํา 7 สําหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีตามเงื่อนไขของข้ อตกลงนั้ นให้ กิจการหรื อคู่ สัญญาที่
ส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การเลือกว่ากิจการจะชําระรายการด้ วยเงินสดหรื อด้ วยการออกตราสาร
ทุน กิจการต้ องรั บรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ี
ชําระด้ วยเงินสด หาก (และตราบเท่าที่) กิจการมีหนี้สินเกิดขึ้นซึ่งจะชําระเป็ นเงินสด (หรื อ
สินทรั พย์อ่ ืน) หรื อรั บรู้เป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุ น หาก (และ
ตราบเท่าที่) หนี้สนิ ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น
บทนํา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินเข้ าใจ
8.1
ลักษณะและขอบเขตของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กิดขึ้นในระหว่างงวด
8.2
วิ ธีก าํ หนดมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ ระหว่างงวด และ
8.3
ผลกระทบของการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ต่อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น สําหรั บ งวดและ
ต่อฐานะการเงินของกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดการรายงานทางการเงินของ
กิจการที่มีการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กําหนดให้ กิจการแสดงผลกระทบ
ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ต่อกําไรหรื อขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการให้ สิทธิซ้ ือหุน้ กับพนักงาน

ขอบเขต
2
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กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในการบัญชีสาํ หรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ทุกรายการไม่ว่ากิจการจะสามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับบางส่วนหรือทั้งหมด
ก็ตาม ได้ แก่
2.1
รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าํ ระด้วยตราสารทุน
2.2
รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าํ ระด้วยเงินสด และ
2.3
รายการที่กิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ และตามเงื่อนไขของข้ อตกลง
ได้ ใ ห้ ทางเลื อ กแก่ กิ จ การหรื อ คู่ สั ญ ญาที่ ส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเหล่ า นั้ น ใน
การเลือกว่ าจะให้ กิจการชําระรายการด้ วยเงินสด (หรือสินทรั พย์อ่ืนๆ) หรื อด้ วย
การออกตราสารทุน
ยกเว้ นรายการตามย่ อหน้ า ที่ 3ก ถึง 6 ในกรณี ท่ีไม่ สามารถระบุสินค้ าหรื อบริ ก ารได้ อย่ า ง
เฉพาะเจาะจง สถานการณ์ อ่ ืน อาจเป็ นข้ อ บ่ งชี้ว่าสินค้ าหรื อ บริ การที่ได้ รับ (หรื อจะได้ รั บ )
ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
รายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์อาจจะชํา ระโดยกิจการอื่นในกลุ่ ม (หรื อผู้ ถือหุ้ นของกลุ่ ม
กิจการ) ในนามของกิจการที่ได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ ย่อหน้ าที่ 2 จะถือปฏิบัติกับ
กิจการดังต่อไปนี้
3ก.1 ได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ)
มีภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
3ก.2 มี ภ าระผู ก พั น ที่ต้อ งชํา ระรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์เมื่ อ กิจ การอื่น ในกลุ่ ม
เดียวกันได้ รับสินค้ าหรือบริการ
เว้ นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็ นอย่างอื่นนอกเหนือจาก
การชําระค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ ส่งมอบให้ แก่กจิ การที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการนั้น
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการออกหุ้นให้ แก่พนักงาน
หรื อ บุ ค คลอื่ น ในฐานะเป็ นผู้ ถื อ ตราสารทุ น ของกิ จ การไม่ ถื อ เป็ นรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้ สิทธิผ้ ูถือตราสารทุนกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถได้ รับตราสารทุน
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ของกิจการเพิ่ ม ณ ระดับราคาที่ต่าํ กว่ ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนนั้น และพนักงานได้ รับ
สิทธิดังกล่าวเนื่องจากเป็ นผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มนั้น การให้ หรือการใช้ สิทธิดังกล่าวไม่เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ตามย่ อหน้ าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
ซึ่ ง กิจ การได้ รั บ หรื อ ได้ ม าซึ่ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยสิ น ค้ า ให้ หมายรวมถึ ง สิน ค้ า คงเหลื อ
วั ส ดุ ส้ ิน เปลื อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน และสิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ที่ไ ม่ ใ ช่
สินทรั พย์ทางการเงิน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กับรายการที่
กิจการได้ มา ซึ่งสินค้ าที่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งต้ องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ในการรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้
ในย่ อ หน้ า ข1 ถึง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือการสมทบเงินในธุรกิจในรูปแบบของกิจการร่วมค้ า
ตามคํา นิ ย ามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
การร่ วมการงาน (เมื่อ มี การประกาศใช้ ) ดังนั้ น ตราสารทุ น ที่อ อกให้ ในการรวมธุรกิจ เพื่ อ
แลกเปลี่ ย นกั บ อํา นาจควบคุ ม ในกิ จ การของผู้ ถู ก ซื้ อจึ ง ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ตราสารทุนที่ออกให้ พนักงานของกิจการผู้ถูกซื้อ
ในฐานะพนักงาน (เช่น เพื่อแลกกับบริการที่กิจการจะได้ รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ การยกเลิ ก การเปลี่ ยนแปลง หรื อ การปรั บ ปรุ ง
ข้อ ตกลงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เนื่ องจาก การรวมธุร กิจ หรื อการปรั บ โครงสร้ างทุ น
ให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้
แนวทางในการกําหนดว่ าตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่
โอนไปเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ การควบคุ มกิจ การของผู้ ถู ก ซื้ อ (ดั ง นั้ น จึ ง อยู่ ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี
การประกาศใช้ )) หรื อ เป็ นผลตอบแทนสํา หรั บ บริ ก ารต่ อ เนื่ อ งที่ต้ อ งรั บ รู้ ในงวดหลั ง
การรวมธุรกิจ (ดังนั้นจึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ ไม่ ใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีกิจการได้ รั บ
หรื อได้ มาซึ่งสินค้ าหรื อบริ การตามสัญญาภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสํ า หรั บ เครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) และย่อหน้ าที่ 5 ถึง 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละ
การวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาํ นิยามของ “มูลค่ายุติธรรม” ในความหมายที่
แตกต่ า งจากคํา นิ ยามของมู ลค่ า ยุ ติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้น เมื่อมีการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มาปฏิบั ติ กิจการต้ องวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
7

ฉบับนี้ ไม่ใช่ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การรับรูร้ ายการ
กิ จ การต้อ งรับ รู ส้ ิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ร ับ หรื อ ได้ม าจากการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
เมือ่ กิจการได้รบั สินค้าหรือบริการแล้ว กิจการต้องรับรูส้ ่วนของเจ้าของที่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึ้ น
หากเป็ นการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ที่ชํ า ระด้ว ยตราสารทุ น หรื อ รับ รู ห้ นี้ สิ น เพิ่ม ขึ้ น
หากเป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด
หากสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั หรือได้มาจากการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ไม่เข้าเงือ่ นไขที่จะ
สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ได้ กิจการต้องรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
โดยปกติ ค่าใช้ จ่ายเกิดจากการใช้ สินค้ าหรื อบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ ประโยชน์ทนั ที
ทําให้ มีการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อคู่สญ
ั ญาให้ บริการ ส่วนสินค้ ามักใช้ ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่ง
เช่ น สิ น ค้ า คงเหลื อจะขายได้ ในช่ วงเวลาต่ อมา ทําให้ มี การรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายเมื่ อขายหรื อ
ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่างไรก็ดี บางครั้ งกิจการต้ องรั บรู้ค่าใช้ จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ ประโยชน์จาก
สินค้ าหรือบริการ เนื่องจากสินค้ าหรือบริการนั้นไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะสามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์
ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจได้ มาซึ่ งสินค้ ามาเป็ นส่วนหนึ่ งของขั้นวิจัยของโครงการเพื่ อพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ใหม่ แม้ ว่ า สิน ค้ า เหล่ า นั้ น ยังไม่ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ แต่มิได้ เข้ า เงื่อ นไขที่จ ะรั บ รู้ เป็ น
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน
ภาพรวม
10

1

สําหรับการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือ
บริการที่ได้รบั และการเพิ่มขึ้ นของส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รบั เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่
ได้รบั ได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ ขึ้ น
ของส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องโดยทางอ้อมโดยอ้างอิง 1กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ทีอ่ อกให้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาํ ว่า อ้ างอิง แทนที่จะใช้ คาํ ว่า ด้ วย เนื่องจากในที่สดุ รายการจะวัดมูลค่า
ด้ วยการคูณมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ระบุในย่อหน้ าที่ 11 หรือ 13 (ตามแต่กรณี)
ด้ วยจํานวนของตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิดงั ที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19
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11

12

13

13ก

2

การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 กับรายการที่มีกบั พนักงานหรือบุคคลอื่นทีใ่ ห้บริการ
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น 2 กิ จ การต้ องวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ โดยอ้ า งอิ ง กั บ
มูลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ เนื่อ งจากโดยทั่ว ไปกิจการจะไม่ สามารถประมาณ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ตามที่ ไ ด้ อธิ บ ายในย่ อ หน้ าที่ 12
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นต้ องวัด ณ วันทีใ่ ห้สิทธิ
โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้ พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน
ทั้งชุ ด เพิ่ มจากเงินเดือนและผลประโยชน์ ของพนั กงานอื่นๆ บริ การที่ได้ รับ มักไม่สามารถ
วัดมูลค่าโดยตรงว่ าเป็ นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุ ดที่ให้ กับพนักงาน และอาจ
ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็ นอิสระได้ โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุ นที่ออกให้ โดยตรง นอกจากนี้บางครั้ งหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นที่กิจการให้ ถือเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ตกลงการจ่ า ยโบนั ส มากกว่ า จะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ตอบแทนพื้ นฐาน
ตัวอย่างเช่น เป็ นสิ่งจูงใจให้ พนักงานยังรักษาสภาพการเป็ นพนักงานของกิจการ หรือให้ รางวัล
พนั ก งานที่พ ยายามปรั บ ปรุ งผลการดํา เนิ น งานของกิจ การให้ ดี ข้ ึ น การที่กิจ การยอมจ่ า ย
ผลตอบแทนเป็ นหุ้ น หรื อ สิทธิซ้ ื อหุ้ น เพิ่ มจากค่ า ตอบแทนอื่น นั้ น เป็ นการจ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ รั บ
ประโยชน์ท่ีเพิ่ มขึ้น แต่การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ท่ีเพิ่ มขึ้นค่อนข้ างยาก และ
เนื่ องจากการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของบริ การที่ได้ รับโดยตรงทําได้ ยาก กิจการจึงต้ องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของบริการของพนักงานที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน
ต้ องมีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่า มูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับสามารถ
ประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ า หรือคู่สัญญา
ให้ บริ การ ในกรณีท่ีเกิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากกิจการต้ องปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน เนื่องจาก
ไม่ ส ามารถประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ
ให้ กจิ การวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับและการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดย
ทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ าหรือ
คู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งถ้ า สิ่งตอบแทนกิจ การที่ได้ รั บ ที่สามารถระบุ ได้ (ถ้ า มี) มีมูลค่ า ตํ่า กว่ า
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกหรือหนี้สนิ ที่เกิดขึ้น โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่ามีส่ิงตอบแทนอื่น (เช่น สินค้ าหรื อบริการที่ไม่สามารถระบุได้ ) กิจการที่ได้ รับ (หรือที่
จะได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่สามารถระบุได้ ท่ไี ด้ รับมาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรื อบริการที่ไม่สามารถระบุได้
ที่ไ ด้ รั บ (หรื อ ที่จ ะได้ รั บ ) ด้ ว ยผลแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของการจ่ า ยชํา ระโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่สามารถระบุได้ ท่ไี ด้ รับมา (หรือที่จะ
ได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ ท่ไี ด้ รับมา ณ วันที่ให้ สิทธิ

ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการที่อ้างอิงถึงพนักงาน ให้ รวมถึงบุคคลอื่นที่ให้ บริการ
ในลักษณะเดียวกันด้ วย
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อย่ า งไรก็ต าม สํา หรั บ รายการที่ชํา ระด้ ว ยเงิ น สด หนี้ สิ น ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ทุ ก วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานจนกว่าจะชําระหนี้สนิ ดังกล่าว อ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
รายการทีไ่ ด้รบั บริการแล้ว
14

15

หากตราสารทุนที่ออกให้ ได้ รับสิทธิ ทนั ที คู่สัญญาย่อมไม่จาํ เป็ นต้ องให้ บริ การตลอดช่ วงเวลา
ที่กาํ หนดก่อนจะได้ รับสิทธิในตราสารทุนนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่น
ให้ สนั นิษฐานว่ากิจการได้ รับมอบบริการจากคู่สญ
ั ญาเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่กิจการ
ออกให้ แล้ ว ในกรณีน้ ี ณ วันที่ให้ สิทธิ กิจการต้ องรั บรู้บริ การที่ได้ รับทั้งจํานวนพร้ อมกับรั บรู้
การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง
หากตราสารทุนที่ให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิจนกว่าคู่สัญญาจะให้ บริการตามช่วงเวลาที่กาํ หนด กิจการ
ต้ องสันนิษฐานว่า คู่สญ
ั ญาจะให้ บริการเพื่อให้ ได้ รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้
ได้รั บ สิ ท ธิ กิ จ การต้ อ งบั น ทึ ก บริ ก ารดั ง กล่ า วในระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ พ ร้ อมกั บ รั บ รู้
การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
15.1 หากพนั กงานได้ รั บสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่มีเงื่อนไขว่ า ต้ องเป็ นพนักงานต่อ ไปจนครบ 3 ปี
กิจการต้ องสันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่
กิจการจะได้ รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ 3 ปี นั้น
15.2 หากพนั กงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องมีผลสําเร็จของงาน และยังคง
ต้ องเป็ นพนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเงือ่ นไขผลงานนั้นบรรลุ และความยาวของ
ระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิข้ ึ นอยู่ กับ ว่ า เงื่ อ นไขผลงานจะบรรลุ เ มื่ อ ใด กิจ การต้ อ ง
สันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่กิจการจะ
ได้ รั บ ในอนาคต ตลอดช่ ว งระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิทธิน้ั น และกิจ การต้ องประมาณ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ให้ สิทธิ โดยอ้ างอิงกับเงื่อนไขผลงานที่น่าจะเป็ นจริง
มากที่สุด หากเงื่อนไขผลงานเป็ นเงือ่ นไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิต้องสอดคล้ องกับข้ อสมมติท่ใี ช้ ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้
และต้ องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณขึ้นแล้ วในภายหลัง แต่หากเงื่อนไขผลงานไม่ใช่
เงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องปรับปรุงการประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ าจําเป็ น)
หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างจากที่ประมาณไว้ เดิม
รายการทีว่ ดั มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้

16

สําหรั บรายการที่วั ดมู ลค่ าโดยอ้ างอิงกับมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้ กิจการต้ อง
วั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้ ณ วันที ่ว ัดมูลค่ า โดยอ้ างอิ งกั บราคาตลาดของ
ตราสารทุน (ถ้ ามี) โดยพิ จารณาเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ซึ่งได้ ออกตราสารทุนให้ (ขึ้นอยู่
กับข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
10

17
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หากตราสารทุนนั้นไม่มีราคาตลาด กิจการต้ องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
โดยใช้ เ ทคนิ ค การวั ด มู ล ค่ า เพื่ อ ประมาณราคาของตราสารทุ น เหล่ า นั้ น ณ วั น ที่วั ด มู ล ค่ า
ในลักษณะของการต่ อรองที่เป็ นอิสระและทั้งสองฝ่ ายเต็มใจและทราบข้ อมูลเท่ากัน เทคนิ ค
การวัดมูลค่าต้ องสอดคล้ องกับวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ สาํ หรับการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่
เป็ นที่ยอมรั บทั่วไป และต้ องครอบคลุมปั จจัยและข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และ
เต็มใจใช้ พิจารณาในการกําหนดราคา (ขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพิ่ มเติมสําหรั บการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ นและสิทธิซ้ ื อหุ้ น ซึ่ งให้
ความสําคัญกับเงื่อนไขและข้ อกําหนดเฉพาะที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นกับ
พนักงาน
วิธีปฏิบตั ิสําหรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
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การให้ ตราสารทุนอาจขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ต้องทําให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่กี าํ หนดไว้
ตัวอย่างเช่น การให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่พนักงานจะ
ยังเป็ นพนักงานของกิจการในช่ วงเวลาที่กาํ หนด ซึ่งบางครั้งอาจต้ องบรรลุเงื่อนไขผลงานด้ วย
เช่ น กิจการต้ องมีการเติบโตของกําไรตามที่กาํ หนดไว้ หรื อราคาหุ้ นของกิจการต้ องสูงขึ้นถึง
ระดับที่กาํ หนด กิจการต้ องไม่นาํ เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขทางตลาดมา
พิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ น ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องนํา
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาปรั บปรุ งจํานวนตราสารทุ นที่รวมอยู่ ในจํานวนที่วัดมูลค่ า เพื่ อให้
ท้ า ยที่สุ ด มู ลค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ รั บ ที่รั บ รู้ เป็ นสิ่ งตอบแทนของตราสารทุ น ที่อ อกให้
ต้ องอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์สะสม
กิจการจะไม่ รับรู้สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ หากตราสารทุนที่ออกให้ ไม่ ได้ รับสิทธิ เนื่ องจาก
พนั ก งานไม่ สามารถปฏิบัติตามเงื่อ นไขการได้รับ สิทธิ เช่ น คู่ สัญญาไม่ สามารถปฏิบัติ ตาม
ช่วงเวลาการให้ บริ การที่กาํ หนด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขผลงาน ขึ้นอยู่กับข้ อกําหนด
ตามย่อหน้ าที่ 21
ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19 กิจการต้ องรับรู้จาํ นวนสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ
ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ โดยอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่คาดว่ าจะได้ รับสิทธิท่ีเป็ น
ประมาณการที่ดีท่สี ุด และปรั บปรุงประมาณการนั้ น (ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่า
จํา นวนตราสารทุ น ที่คาดว่ า จะได้ รั บ สิทธิแ ตกต่ า งจากประมาณการเดิม ณ วั นที่ได้ รั บ สิทธิ
กิจการต้ องปรั บปรุงประมาณการจํานวนหุ้ นให้ เท่ากับจํานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในท้ ายสุด
โดยขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 21
กิจการต้ องนําเงื่อนไขทางตลาด เช่ น ราคาหุ้ นเป้ าหมายที่ใช้ เป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ หรื อ
ความสามารถใช้ สิทธิ มาพิ จ ารณาในการประมาณมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้
ดังนั้น สําหรับการให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ
จากคู่สญ
ั ญา ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่ืนๆ ได้ ท้งั หมด (เช่น บริการที่ได้ รับ
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จากพนั กงานที่ยังเป็ นพนักงานในช่ วงเวลาการให้ บริ การที่กาํ หนด) โดยไม่ คาํ นึ งว่ าจะบรรลุ
เงื่อนไขทางตลาดหรือไม่
วิธีปฏิบตั ิสําหรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไขการบริการหรือผลงาน
21ก

ในทํานองเดียวกัน กิจการต้ องพิ จารณาถึงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรื อ
ผลงานทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุ ติธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้ ดังนั้ น สําหรั บการให้
ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้ องรับรู้สินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รั บจากคู่ สัญญาที่สามารถปฏิบั ติ ตามเงื่ อนไขการได้ รั บ สิทธิท้ังหมดที่ไม่ ใช่
เงื่อนไขทางตลาด (เช่ น บริการที่ได้ รับจากพนักงานที่ยังเป็ นพนักงานในช่วงเวลาการให้ บริการ
ที่กาํ หนด) โดยไม่ คาํ นึ งว่ าจะเข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน
หรือไม่
วิธีปฏิบตั ิสําหรับลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้ ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว
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สํา หรั บ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่มี ลัก ษณะการออกสิ ทธิ ซ้ ื อ หุ ้น ทดแทนสิ ทธิ ที่ใช้แ ล้ว กิจ การต้ อ งไม่ นํา
ลักษณะการออกสิทธิซ้ ื อหุ้ นทดแทนสิทธิท่ีใช้ แล้ วมาพิ จารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิ ซ้ ื อหุน้ ทีม่ ีการออกสิทธิ ทดแทนต้ องบันทึก
เป็ นสิทธิซ้ ือหุ้นใหม่ท่อี อกให้ เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนให้ ในภายหลัง
ภายหลังวันทีไ่ ด้รบั สิทธิ
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กิจการที่รับรู้สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 ถึง 22 และการเพิ่มขึ้น
ของทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งไม่ ป รั บ ปรุ ง ส่ ว นของเจ้ า ของทั้ง หมดอี ก ภายหลั ง วั น ที่ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ การต้ องไม่ ก ลั บ รายการบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จากพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ รู้ ไปแล้ ว
หากภายหลั งกิจ การริ บ ตราสารทุ น ที่พ นั ก งานได้ รั บ สิทธิ แ ล้ ว หรื อ กรณีสิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่ไม่ มี
การใช้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดนี้ไม่ ได้ ทาํ ให้ กิจการหมดโอกาสที่จะรั บรู้ รายการที่โอน
ภายในส่ วนของเจ้ าของ เช่ น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ ง
เป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง
กรณีทีไ่ ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 16 ถึ ง 23 ใช้ เมื่อ กิจ การถู ก กําหนดให้ วัด มู ลค่ า การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ โดยอ้ า งอิ งกั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ กรณี ท่ีเกิ ด ขึ้ นได้ ยากยิ่ ง
หากกิจการไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้ ได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ ณ วั นที่
วัดมู ลค่ าตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 16 ถึง 22 เฉพาะกรณีท่ีเกิดขึ้นได้ ยากยิ่งนี้ กิจการต้ อง
ดําเนินการดังนี้แทน
24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่ าทีแ่ ท้จริง เริ่มตั้งแต่วันที่กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สัญญา
ส่งมอบบริการ และวั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชําระครั้ งสุดท้ าย
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ผลการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าที่แท้ จริ งรั บรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรั บการให้ สิทธิ
ซื้อหุ้น ข้ อตกลงของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์จะชําระครั้งสุดท้ ายเมื่อมีการใช้ สิทธิ
หรื อริ บสิ ทธิ ซ้ ื อหุ้ น (เช่ น เมื่ อ สิ้น สุด การจ้ า ง) หรื อสิ้ นสุด เวลาการใช้ สิ ทธิ ซ้ ื อหุ้ น
(เช่น สิทธิซ้ ือหุ้นสิ้นสุดกําหนดการใช้ สิทธิ)
24.2 รั บ รู้ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยอ้ า งอิงกับ จํา นวนตราสารทุ น ที่ได้ รั บ สิทธิในที่สุด หรื อ
(ถ้ าสามารถปฏิบัติได้ ) เมื่อมีการใช้ สทิ ธิในที่สดุ ในการใช้ ข้อกําหนดนี้กับสิทธิซ้ ือหุ้น
กิจการต้ องรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ตาม
ย่อหน้ าที่ 14 และ 15 ยกเว้ นข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 15.2 เมื่อไม่ได้ ใช้ เงื่อนไขทางตลาด
จํานวนที่รับรู้ สาํ หรั บสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิต้อง
อ้ างอิงกับจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการนี้
(ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่ งชี้ว่าจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดว่ าจะได้ รับสิทธิต่าง
จากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการให้ เท่ากับ
จํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ภายหลั งจากวันที่ได้ รับสิทธิ กิจการต้ อง
โอนกลั บ จํา นวนที่ รั บ รู้ ส ํา หรั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ หากสิ ท ธิซ้ ื อหุ้ น ถู ก ริ บ
ในภายหลัง หรือสิ้นสุดกําหนดการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น
หากกิจ การปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 24 กิจ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งปฏิบั ติตามย่ อหน้ า ที่ 26 ถึ ง 29
เนื่องจากการปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้ นาํ มาพิ จารณา
เมื่อปฏิบัติตามวิ ธีมูลค่ าที่แท้ จริ งที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 24 อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการจ่ าย
ชําระด้ วยตราสารทุน ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24
25.1 หากการจ่ายชําระเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการได้ รับสิทธิ กิจการต้ องบันทึกการจ่าย
ชําระเป็ นการเร่ งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ องรั บรู้จํานวนค่าสินค้ าและบริ การ
ทัน ที แ ทนที่จ ะต้ อ งทยอยรั บ รู้ บริ ก ารที่จ ะได้ รั บ ตลอดระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
25.2 การจ่ายชําระด้ วยเงินต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็ นรายการ
หักจากส่วนของเจ้ าของ เว้ นแต่ตามเนื้อหาแล้ วการจ่ายนั้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้ จริงของ
ตราสารทุนซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน ส่วนเกินดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
การปรับ ปรุ ง เงื่อ นไขและข้อ กํ า หนดของตราสารทุ น ที่อ อกให้ รวมถึง การยกเลิ ก และ
การชําระ
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กิจการอาจต้ องปรั บปรุ งเงื่ อนไขและข้ อกําหนดต่ างๆ ของตราสารทุ นที่ออกให้ ตั วอย่ างเช่ น
กิจการอาจต้ องลดราคาใช้ สิ ทธิของสิทธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ให้ พนั กงาน (กล่ าวคื อ คํานวณราคาสิทธิ
ซื้ อหุ้ นใหม่ ) ซึ่ งทําให้ มูลค่ ายุ ติ ธรรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ นเหล่ านั้ นสูงขึ้น ข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่
27 ถึง 29 สําหรับผลกระทบของการปรับปรุงให้ แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ให้ พนักงาน อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดต้ องใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ กับบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ พนักงานด้ วย โดยวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ในกรณี
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หลังนั้นการอ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 27 ถึง 29 ณ วันที่ให้ สิทธิต้องอ้ างอิงถึงวันที่กิจการได้ รับสินค้ า
หรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการให้ แทน
กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับด้ วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สิทธิ หากตราสารทุน
นั้นไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไข
ทางตลาด) ที่กาํ หนด ณ วันที่ให้ สิทธิเป็ นอย่างน้ อย กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดนี้โดยไม่
ต้ อ งพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ งเงื่อ นไขหรื อข้ อ กํา หนดใดๆ ของตราสารทุ น ที่อ อกให้ หรื อ การ
ยกเลิก หรื อการชําระตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากนี้ กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบของรายการ
ปรั บปรุ งที่เพิ่ มมู ลค่ ายุ ติธรรมของข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ หรื อรายการที่เป็ น
ประโยชน์ให้ กบั พนักงาน แนวทางปฏิบัติตามข้ อกําหนดนี้แสดงอยู่ในภาคผนวก ข
หากกิจการยกเลิกหรื อชําระตราสารทุนที่ออกให้ ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ยกเว้ น
ยกเลิกการให้ โดยริบสิทธิเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ)
28.1 กิจการต้ องบันทึกการยกเลิก หรือการชําระเสมือนเป็ นการเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
และต้ อ งรั บ รู้ บริ ก ารที่ได้ รั บ ทัน ทีแทนที่จ ะต้ อ งรั บ รู้ ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับ สิทธิ
ที่เหลืออยู่
28.2 รายการจ่ า ยใดๆ ให้ พ นั ก งานเพื่ อ การยกเลิ ก หรื อ ชํา ระการให้ สิทธิ ต้ อ งรั บ รู้ ใ น
ลักษณะเดียวกับการซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ
ยกเว้ น รายการจ่ ายนั้ นเกินกว่ ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ท่ีวัดมูลค่า
ณ วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้ นให้ รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่าย อย่ างไรก็ตาม ในกรณีท่ี
ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ได้ รวมส่วนของหนี้สินไว้ กิจการต้ องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินในวั นที่มีการยกเลิ กหรื อวันที่มีการชําระ การจ่ ายใดๆ ที่มีเพื่ อ
การชําระหนี้สนิ ต้ องบันทึกเหมือนการยกเลิกหนี้สนิ ดังกล่าว
28.3 หากมี ก ารออกตราสารทุ น ใหม่ ให้ พ นั ก งาน และ ณ วัน ที่อ อกตราสารทุ น ใหม่ ให้
กิจ การกํา หนดว่ า ตราสารทุ น ที่อ อกใหม่ น้ั น เป็ นตราสารทุ น ที่ทดแทนตราสารทุ น
ที่ย กเลิ ก กิ จ การต้ อ งบั น ทึก การออกตราสารทุ น ทดแทนนั้ น ในลั ก ษณะเดีย วกับ
การปรั บปรุงตราสารทุนที่ให้ เมื่อเริ่ มแรก ตามย่อหน้ าที่ 27 และตามแนวปฏิบัติใน
ภาคผนวก ข มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมส่ ว นเพิ่ ม ที่ ใ ห้ คื อ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของตราสารทุนทดแทนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่ออก
ตราสารทุนทดแทน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม
ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทันที หักด้ วยจํานวนที่จ่ายให้ พนักงานเพื่อยกเลิกตราสารทุน
ที่รับรู้เป็ นรายการหั กจากส่วนของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่ 28.2 ข้ างต้ น หากกิจการ
ไม่ได้ กาํ หนดว่ าตราสารทุนใหม่เป็ นตราสารทุนทดแทนสําหรั บตราสารทุนที่ยกเลิก
กิจการต้ องบันทึกตราสารทุนใหม่ เป็ นรายการออกตราสารทุนให้ ใหม่
หากกิจการหรื อคู่ สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่ เงื่อนไข
การบริ ก ารหรื อ ผลงาน กิ จ การต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ ความล้ มเหลวของกิ จ การหรื อ คู่ สั ญ ญา
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิให้ มีผลเสมือนการยกเลิกสิทธิ
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หากกิจการซื้อคืนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิแล้ ว รายการที่จ่ายให้ พนักงานต้ องบันทึกเป็ นรายการ
หักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นรายการจ่ายนั้นเกินกว่ ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ซ้ ือคืน
ที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด
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สํ าหรับการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชํ าระด้วยเงินสด กิจการต้องวัดมู ล ค่ าสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ไ ด้มาและหนี้ สิ นที่เ กิดขึ้ นด้ว ยมู ล ค่ า ยุติธ รรมของหนี้ สิ น กิ จการต้อ งวัดมู ล ค่ า
ยุติธรรมของหนี้ สิ นทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวันที่มีการชํ าระจนกว่าจะชําระ
หนี้ สินเสร็จสิ้ น การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจให้ สิทธิท่ีจะได้ รับ ประโยชน์ จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้น แก่พ นักงานเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุดค่าตอบแทน ซึ่งทําให้ พนักงานมีสิทธิได้ รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้ รับ
ตราสารทุ น ) โดยอ้ างอิ งกั บราคาหุ้ นที่ เพิ่ มขึ้ นจากระดั บราคาที่ ก ําหนดตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง
ที่ก าํ หนดไว้ หรื อกิจการอาจให้ สิทธิพนั กงานที่จะได้ รับเงิ นสดในอนาคตโดยให้ สิทธิท่ีจะได้ ห้ ุ น
(รวมถึงหุ้ นที่จะออกเมื่อใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ น) ที่สามารถไถ่ ถอนได้ ไม่ ว่าจะเป็ นแบบบังคับ (เช่ น เมื่อ
สิ้นสุดการจ้ าง) หรือตามที่พนักงานเลือก
กิจการต้ องรั บรู้บริ การที่ได้ รับและหนี้สินที่ต้องจ่ ายสําหรั บบริ การนั้นเมื่อพนักงานให้ บริ การ
ตัวอย่างเช่ น สิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่มขึ้นที่พนักงานได้ รับสิทธิทันที และ
ไม่ต้องปฏิบัติงานให้ บริการในช่ วงเวลาที่กาํ หนดเพื่ อให้ ได้ รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐาน
เป็ นอย่างอื่น กิจการต้ องสันนิ ษฐานว่ ากิจการได้ รับบริ การจากพนักงานเพื่ อแลกกับสิทธิท่ีจะ
ได้ รับประโยชน์ จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ออกให้ แล้ ว ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับและ
หนี้สินที่จะต้ องจ่ายสําหรับบริการนั้นทันที หากสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ไม่ได้ รับสิทธิจนกว่ าพนั กงานจะได้ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้ บริ การที่กาํ หนด กิจการต้ อง
รับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายตามที่พนักงานให้ บริการในช่วงเวลานั้น
หนี้สินต้ องวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชําระหนี้สิน
ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิทธิท่ีจ ะได้ รับ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่เพิ่ มขึ้น โดยใช้ แ บบจํา ลอง
การกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น พิจารณาเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์
จากราคาหุ้น ที่เพิ่มขึ้นและบริการที่พนักงานให้ จนถึงขณะนั้น

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีม่ ีทางเลือกชําระด้วยเงินสด
34

สํ า หรับ การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ที่มี เ งื่อ นไขของข้อ ตกลงให้เ ลื อ กว่ า กิ จ การหรื อ
คู่ สญ
ั ญาสามารถเลือ กชํ าระรายการด้วยเงินสด (หรื อสิ นทรัพย์อื่น) หรื อด้ว ยการออก
ตราสารทุน กิจการต้องรับรูร้ ายการหรือองค์ประกอบของรายการนั้นเป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดขึ้ นซึ่งจะชําระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์
15

อื่น หรือรับรู เ้ ป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน หากหนี้ สินดังกล่าว
ไม่เกิดขึ้ น
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้คู่สญ
ั ญาเลือกวิธีการชําระ
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หากกิจการให้ สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่ าการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์จะชําระด้ วยเงินสด 3
หรือด้ วยการออกตราสารทุน ให้ ถือว่ากิจการให้ เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบ
ที่เป็ นหนี้สิน (กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้ องให้ ชาํ ระด้ วยเงินสด) และองค์ประกอบ
ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (กล่าวคือ สิทธิของคู่สญ
ั ญาที่จะเรียกร้ องให้ ชาํ ระด้ วยการออกตราสารทุน
ไม่ใช่ ด้วยเงินสด) สําหรับรายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รับสามารถวั ดได้ โดยตรง กิจการต้ องวัดมูลค่ าองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสมด้ วยผลต่างระหว่ างมูลค่ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อ
บริการที่ได้ รับกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ
สําหรั บรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคํานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิ
ที่จะได้ รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ให้
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 36 กิจการต้ องเริ่มวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
ก่อนแล้ วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยคํานึงถึงการที่คู่สัญญา
ต้ องสละสิทธิ์ท่ีจะรั บเงิ นสดเพื่ อไปรั บตราสารทุ น มู ลค่ ายุ ติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
แบบผสมเป็ นผลรวมของมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมขององค์ป ระกอบทั้งสองประเภท อย่ า งไรก็ต าม
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ซ่ึงคู่ สัญญามีทางเลื อกที่จะให้ ชําระมัก ถูกจั ดโครงสร้ างมาแล้ ว
มู ลค่ ายุ ติธรรมของทางเลื อกที่จะชําระทางหนึ่งจึงเหมือนกับของทางเลือ กอื่น ตัวอย่างเช่ น
คู่ สั ญ ญาอาจเลื อ กทางเลื อ กที่จ ะรั บ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น หรื อ สิท ธิท่ีจ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น
ที่เพิ่ มขึ้นเป็ นเงินสด ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
เป็ นศูนย์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน ในทางตรงกันข้ าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางเลือก
ที่จะชําระแตกต่างกัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของย่อมมากกว่าศูนย์
ซึ่งเป็ นกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
กิจการต้ องบันทึกสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับหรือได้ มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ
เครื่ องมือทางการเงินแบบผสม สําหรั บองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน กิจการต้ องรั บรู้สินค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่จะชําระสินค้ าหรือบริการ เมื่อคู่สญ
ั ญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้
โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระเป็ นเงินสด (ย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33)
สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับและ

ในย่อหน้ าที่ 35 ถึง 43 รายการที่อ้างอิงถึงเงินสดให้ รวมถึงสินทรัพย์อ่นื ของกิจการด้ วย
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ส่วนของเจ้ าของที่เพิ่ มขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริ การ โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ 10 ถึง 29)
ณ วันที่ชาํ ระ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพื่อ
ชําระแทนการจ่ายเงินสด หนี้สนิ จะโอนตรงไปเป็ นส่วนของเจ้ าของในฐานะที่เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับ
ตราสารทุนที่ออกให้
หากกิจการจ่ ายเงินสดเพื่ อชําระแทนการออกตราสารทุน ให้ ถือว่ าการจ่ ายนั้ นเป็ นการชําระ
หนี้สินทั้งจํานวน สําหรั บองค์ประกอบที่เป็ นทุ นที่เคยรั บรู้ มาในอดีตยังคงอยู่ ในส่วนของทุ น
ต่อไปเมื่อคู่สัญญาเลือกที่จะรับเงินสดเพื่อการชําระทําให้ คู่สัญญาหมดสิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุน
อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดนี้ไม่ได้ ทาํ ให้ กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้ าของ
เช่ น การโอนจากองค์ป ระกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ า ของประเภทหนึ่ งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีก
ประเภทหนึ่ง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้กิจการเลือกวิธีการชําระ
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สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีเงื่อนไขของข้ อตกลงให้ กิจการเลือกว่าจะชําระด้ วยเงินสด
หรื อด้ วยการออกตราสารทุ น กิจการต้ องพิ จารณาว่ ากิจการมีภาระผูกพั นในปั จจุ บันที่จะต้ อง
ชําระเงินสดหรือไม่ และบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกัน กิจการมีภาระผูกพัน
ในปั จจุ บันที่จะต้ องชําระเงินสด หากทางเลือกที่จะชําระด้ วยตราสารทุนไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
(เช่ น เพราะมีข้อห้ ามทางกฎหมายไม่ให้ กิจการออกหุ้ น) หรื อกิจการมีแนวปฏิบัติในอดีตหรือมี
นโยบายชัดเจนที่จะชําระด้ วยเงินสด หรือปกติจะชําระด้ วยเงินสดเมื่อใดก็ตามที่คู่สัญญาขอให้
ชําระด้ วยเงินสด
หากกิจการมีภาระผูกพั นในปั จจุ บันที่จะต้ องชําระด้ วยเงินสด กิจการต้ องบันทึกรายการตาม
ข้ อกําหนดสําหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
หากไม่มีภาระผูกพั นดังกล่าว กิจการต้ องบันทึกรายการค้ าตามข้ อกําหนดสําหรั บรายการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 10 ถึง 29 เมื่อการชําระมีลักษณะดังนี้
43.1 หากกิ จ การเลื อ กชํ า ระด้ ว ยเงิ น สด เงิ น สดที่ จ่ า ยต้ อ งบั น ทึก เสมื อ นการซื้ อคื น
ส่ว นของเจ้ าของ กล่ า วคือ เป็ นรายการหั กจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ น ที่จ ะกล่ า ว
ในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.2 หากกิจการเลือกชําระด้ วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก
(เว้ นแต่การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งไปเป็ นส่วนของเจ้ าของ
อีกประเภท (ถ้ ามี)) ยกเว้ นที่จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.3 หากกิจการเลือกทางเลือกที่ชาํ ระด้ วยมูลค่ายุ ติธรรมที่สูงกว่ า ณ วันที่ชําระ กิจการ
ต้ องรั บรู้ค่าใช้ จ่ายเพิ่ มสําหรั บมูลค่าส่วนเกิน เช่ น ผลต่ างระหว่ างเงินสดที่จ่ายกับ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่จะต้ องออกให้ หากเลือกทางเลือกเดิม หรื อผลต่าง
ระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ กับ จํา นวนเงิ น สดที่ จ ะต้ อ งจ่ า ย
หากเลือกทางเลือกเดิม แล้ วแต่ทางเลือกที่กจิ การจะเลือก
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ
43ก

43ข

43ค

43ง

สําหรับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรืองบการเงินของกิจการ กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการ
ที่ได้ รั บด้ วยรายการที่จ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชํา ระด้ วยตราสารทุ นหรื อ ชํา ระด้ วยเงิน สด
โดยต้ องประเมินว่า
43ก.1 ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ
43ก.2 สิทธิและภาระผูกพันของกิจการ
จํานวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการอาจแตกต่างจากจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทหรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการที่จ่ายชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ องวัดมูลค่าสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับเป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน เมื่อ
43ข.1 ผลตอบแทนที่ออกให้ เป็ นตราสารทุนของกิจการ หรือ
43ข.2 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
สํา หรั บ การเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขการได้ รั บ สิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่ อ นไขทางตลาด ตามที่ก าํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21 เท่านั้น ในสถานการณ์อ่ืนทั้งหมดกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ อง
วัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับมาเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด
กิจการที่ชาํ ระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ อง
รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน ก็ต่อเมื่อจ่ายชําระ
ด้ ว ยตราสารทุ น ของกิจ การเอง มิ ฉ ะนั้ น รายการดั ง กล่ า วต้ อ งรั บ รู้ เป็ นการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด
รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนซึ่งกําหนดให้ กลุ่มกิจการหนึ่ง
จ่ า ยชําระอีกกลุ่ มกิจ การหนึ่ งสําหรั บ หนี้ สิน ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ให้ แ ก่คู่สัญ ญา
ที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องบันทึกรายการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ข โดยไม่คาํ นึงถึงข้ อตกลงการจ่ายชําระคืน
ภายในกลุ่มกิจการ

การเปิ ดเผยข้อมูล
44
45

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและขอบเขตของข้อตกลง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างงวด
เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
45.1 คําอธิบายข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ต่างๆ ระหว่างงวด รวมถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของข้ อตกลงแต่ละข้ อ อาทิ
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46
47

ข้ อ กํา หนดของการได้ รั บ สิท ธิ งวดเวลานานที่สุด ของสิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่อ อกให้ และ
วิธีก ารชําระ (เช่ น เป็ นเงิน สดหรื อ ตราสารทุ น) กิจ การที่มีป ระเภทของข้ อ ตกลง
การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ี เ หมื อ นกัน ในเนื้ อหาสาระอาจรวมข้ อ มู ล เหล่ า นี้
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามข้ อตกลงไม่จาํ เป็ นในการทําให้ เป็ นไปตามหลักการ
ในย่อหน้ าที่ 44
45.2 จํา นวนและราคาใช้ สิ ท ธิ ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นสํา หรั บ กลุ่ ม สิ ท ธิ
ซื้อหุ้นต่างๆ คือ
45.2.1
ยอดคงเหลือยกมาต้ นงวด
45.2.2
กลุ่มที่ออกให้ ระหว่างงวด
45.2.3
กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด
45.2.4
กลุ่มที่ใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
45.2.5
กลุ่มที่ส้ นิ สุดระยะเวลาใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
45.2.6
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ
45.2.7
กลุ่มที่ยังสามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ ปลายงวด
45.3 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สิทธิแล้ วระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ณ วันใช้ สิทธิ หากสิทธิซ้ ือหุ้ นถูกใช้ สิทธิแล้ วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการ
อาจเปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างงวดแทน
45.4 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้ เปิ ดเผยช่วงของราคาใช้ สิทธิและระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก หากช่วงของราคาใช้ สิทธิกว้ าง สิทธิซ้ ือหุ้น
ที่คงเหลือต้ องแบ่งเป็ นช่วงราคาที่ให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจํานวนและ
จังหวะเวลาของหุ้นที่อาจออกเพิ่มเติมและเงินสดที่อาจได้ รับจากการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นนั้น
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจวิธีการกําหนดมู ลค่ ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ระหว่างงวด
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุน
ของกิจ การโดยทางอ้ อม โดยอ้ า งอิงกับมู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ เพื่ อให้ ผล
เป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 46 อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
47.1 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.1.1
แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นและข้ อมูลที่นาํ มาคํานวณในแบบจําลอง
รวมถึง ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ราคาใช้ สิทธิความผันผวนของหุ้น
ที่คาดหวั ง อายุ ของสิทธิซ้ ื อหุ้ น เงิ นปั นผลที่คาดหวั ง อัตราดอกเบี้ ย
ปลอดความเสี่ยง และข้ อมูลอื่นที่นาํ มาคํานวณในแบบจําลอง รวมถึง
วิธที ่ใี ช้ และข้ อสมมติท่กี าํ หนดขึ้นเพื่อรวมผลกระทบของการคาดการณ์
การใช้ สทิ ธิก่อนครบกําหนด
47.1.2
วิธกี าํ หนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคําอธิบายว่าความผันผวน
ของหุ้นที่คาดหวังได้ องิ กับความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ
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การนําลักษณะอื่นของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หรือไม่ และวิธนี าํ ลักษณะอื่นมารวมคํานวณ เช่น เงื่อนไขทางตลาด
47.2 สําหรับตราสารทุนอื่นที่ให้ สิทธิระหว่างงวด (กล่าวคือ ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ ือหุ้น)
จํานวนและมู ลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของตราสารทุ นเหล่ านั้ น ณ วันที่วัด
มูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.2.1
หากไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมได้ ตามหลั กเกณฑ์ ของราคาตลาดที่
สามารถสังเกตได้ ต้ องเปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ายุติธรรม
47.2.2
การนําเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และ
วิธนี าํ เงินปันผลที่คาดหวังมารวมคํานวณ และ
47.2.3
การนํา ลั ก ษณะอื่น ของตราสารทุ น ที่อ อกให้ ม ารวมในการวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมหรือไม่ และวิธนี าํ ลักษณะอื่นมารวมคํานวณ
47.3 สําหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีการปรับปรุงระหว่างงวด
47.3.1
คําอธิบายรายการที่ปรับปรุง
47.3.2
มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ออกให้ (ซึ่งเป็ นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ
47.3.3
ข้ อมูลเกี่ยวกับวิ ธีการวั ดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ออกให้ ท่ีสอดคล้ อง
กับ ข้ อ กํา หนดตามย่ อ หน้ า ที่ 47.1 และ 47.2 ข้ า งต้ น เมื่ อ มี ร ายการ
ดังกล่าว
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับระหว่ างงวดได้ โดยทางตรง กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยวิธีกาํ หนดมูลค่ายุติธรรม เช่ น มูลค่ายุ ติธรรมกําหนดด้ วยราคาตลาดของสินค้ า
หรือบริการหรือไม่
หากกิจการปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐานในย่อหน้ าที่ 13 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและ
อธิบายว่าเหตุใดจึงปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดและฐานะการเงินของกิจการ
เพื่ อให้ ผลเป็ นไปตามหลัก การในย่ อหน้ า ที่ 50 อย่ างน้ อยที่สุดกิจ การต้ อ งเปิ ดเผยรายการ
ต่อไปนี้
51.1 จํานวนค่าใช้ จ่ายรวมที่รับรู้ ในงวดที่เกิดจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ซึ่ งสินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รับไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ และต้ องรั บรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
ทันที รวมถึงการเปิ ดเผยแยกว่าส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทึก
เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
51.2 สําหรับหนี้สนิ ที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
51.2.1
มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด และ
51.2.2
มูลค่าที่แท้ จริ งรวม ณ สิ้นงวดของหนี้สินที่คู่สัญญามีสิทธิเรี ยกเงินสด
หรื อ สิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ที่ไ ด้ รั บ สิท ธิ ภ ายในสิ้ นงวด (เช่ น สิท ธิท่ีจ ะได้ รั บ
ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ ว)
47.1.3

48
49
50
51
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52

หากข้ อมู ลที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ทาํ ให้ เป็ นไป
ตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่จาํ เป็ นที่จะ
ทําให้ สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
53
54
55
56
57
58
59

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนับสนุ น แต่ไม่กาํ หนดให้ กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กับการให้ ตราสารทุนอื่น หากกิจการเปิ ดเผยเป็ นการสาธารณะ
ถึงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นที่กาํ หนด ณ วันที่วัดมูลค่า
สําหรั บรายการให้ ตราสารทุนทุ กรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ กิจ การต้ อ งปรั บ ข้ อ มู ล เปรี ย บเทียบย้ อ นหลั ง และปรั บ ปรุ ง กํา ไรสะสมต้ น งวดของ
งวดแรกสุดที่นาํ มาแสดงด้ วย (ถ้ าปฏิบัติได้ )
สําหรับรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ (เช่ น ตราสารทุ นที่อ อกให้ ก่อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่กาํ หนดตามย่อหน้ าที่ 44 และ 45
ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แล้ ว หากกิจการปรั บปรุง
ข้ อกําหนดหรือเงื่อนไขของการออกตราสารทุนให้ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ได้ ถือปฏิบัติ กิจการยังต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 29 เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงเหล่านั้น
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนั บสนุ นแต่ไม่ได้ กาํ หนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ย้อนหลังกับหนี้สนิ รายการอื่นที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ เช่น หนี้สนิ ที่ชาํ ระระหว่างงวดที่มีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ

วันถือปฏิบตั ิ
60

61
62
63
63ก
63ข
63ค

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ นําไปใช้ ก่อนวั นถือปฏิบั ติ หากกิจ การ
ถือ ปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ สํา หรั บ งวดก่อ นวั น ที่มีผลบั งคับ ใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
64

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หมายถึง การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท่ีกิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ า
หรือบริการโดยมีหนี้สินเกิดขึ้นเพื่อโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืน
ทีช่ ําระด้วยเงินสด
ให้ กบั คู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการด้ วยจํานวนเงินที่อิงกับ
ราคา (หรื อ มู ลค่ า) ตราสารทุ น (รวมทั้งหุ้ นหรื อสิ ทธิ ซื้ อหุ้น)
ของกิจการหรือกิจการอื่นในกลุ่ม
พนักงานและบุคคลอื่น
ทีใ่ ห้บริการในลักษณะ
เดียวกัน

หมายถึง บุคคลที่ให้ บริการกับกิจการเป็ นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดั ง นี้ 1) บุ ค คลที่ เ ป็ นพนั ก งานตาม
วั ตถุ ประสงค์ ทางกฎหมายหรื อทางภาษี 2) บุ คคลที่ทาํ งานกับ
กิจการภายใต้ แนวทางที่เป็ นลักษณะเดียวกับบุคคลที่เป็ นพนักงาน
ตามวั ตถุ ประสงค์ ทางกฎหมายหรื อทางภาษี หรื อ 3) บริ การที่
ได้ รั บ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ บริ ก ารที่ พ นั ก งานเป็ นผู้ ให้ บริ ก าร
ตั ว อย่ า งเช่ น คํานิ ยามนี้ รวมถึ งฝ่ ายบริ หาร เช่ น พนั ก งานที่มี
อํานาจบั งคั บบั ญชาและหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบในการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึง กรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริหาร (non-executive director)

ตราสารทุน

หมายถึง สัญ ญาที่เป็ นหลั ก ฐานของส่วนได้ เสียในสิน ทรั พย์ส่วนที่เหลื อ
ของกิจการหลังหักหนี้สนิ ทั้งหมด 4

ตราสารทุนทีอ่ อกให้

หมายถึง สิทธิ (ทั้งที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ในตราสารทุนของกิจการ
ที่ออกให้ บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์

4

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ให้ นิยามของหนี้สนิ ว่าเป็ นภาระผูกพันในปัจจุบนั ของ
กิจการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การชําระภาระผูกพันเป็ นผลให้ เกิดกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ของกิจการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ของกิจการ)
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หมายถึง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การ
ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน
1) ได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุน
ของกิจการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) หรือ
2) ได้ รั บสินค้ าหรื อบริ การ แต่ ไม่ มีภาระผู กพั นที่จะจ่ ายชําระ
รายการแก่คู่ค้า
มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง จํานวนเงินที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ชําระหนี้สิน หรือตราสารทุน
ที่ อ อกให้ สามารถแลกเปลี่ ย นระหว่ า งบุ ค คลฝ่ ายต่ า งๆ ที่ มี
การต่อรองอย่างเป็ นอิสระและมีความรอบรู้และเต็มใจ

วันทีใ่ ห้สิทธิ

หมายถึง วันที่กิจการและบุ คคลอีกฝ่ ายหนึ่ง (รวมถึงพนั กงาน) ตกลงกัน
ตามข้อตกลงเรื่องการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ เมื่อกิจการและ
บุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบเงื่ อ นไขและข้ อกํา หนดต่ า งๆ ตาม
ข้ อตกลงนั้ นร่ วมกัน ณ วันที่ให้ สิทธิ กิจการให้ สิทธิกับบุคคลอีก
ฝ่ ายหนึ่งที่จะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ ืน หรือตราสารทุนของ
กิจการ โดยต้ องปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ (ถ้ ามี) ให้ สาํ เร็จ
หากข้ อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ต้องอนุ มัติ (เช่ น อนุ มัติ
โดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้ สทิ ธิ คือ วันที่ท่ขี ้ อตกลงได้ รับอนุ มัติแล้ ว

มูลค่าทีแ่ ท้จริง

หมายถึง ผลต่างระหว่ างมู ลค่ายุติธรรมของหุ้ นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มี
เงื่อนไขและไม่มีเงื่อ นไข) ถือหุ้ น หรื อสิทธิท่ีจะได้ รับหุ้ น และ
ราคา (ถ้ ามี) ที่คู่สัญญาต้ องจ่ายเพื่อให้ ได้ ห้ ุน ตัวอย่างเช่น สิทธิ
ซื้ อหุน้ ที่ราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 15 บาท ขณะที่ห้ ุนมีมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 20 บาท มูลค่าที่แท้ จริงเท่ากับ 5 บาท

เงือ่ นไขทางตลาด

หมายถึง เงือ่ นไขผลงานที่ราคาใช้ สิทธิ การได้ รับสิทธิ หรือความสามารถใน
การใช้ สิทธิของตราสารทุนขึ้นอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับราคาตลาด (หรือ
มูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุนของกิจการ
อื่นในกลุ่มเดียวกัน) เช่น
1) เมื่อราคาหุ้ น หรื อจํานวนเงินตามมู ลค่าที่แท้จริงของสิทธิ
ซื้ อหุน้ ขึ้นไปอยู่ ณ ระดับราคาหรือจํานวนเงินที่กาํ หนด หรือ
2) เมื่ อบรรลุ เป้ าหมายที่ก าํ หนดไว้ ซึ่ งอ้ างอิงกับราคาตลาด
(หรือมูลค่า) ของตราสารทุนของกิจการ (หรือ ตราสารทุน
ของกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนี
ราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการอื่น
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เงื่อนไขทางตลาดกําหนดให้ คู่สัญญาต้ องให้ บริการตลอดช่วงเวลา
ที่ก าํ หนด (เงื่อ นไขการบริ การ) ข้ อ กําหนดในการให้ บ ริ ก าร
เป็ นได้ ท้งั ที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือที่บอกเป็ นนัย
วันทีว่ ดั มูลค่า

หมายถึง วั น ที่ ท่ี วั ด มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่ อ อกให้ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
สําหรับรายการที่เกี่ยวกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการให้
ลัก ษณะเดี ย วกัน วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า คื อ วัน ที่ ใ ห้สิ ท ธิ สํา หรั บ
รายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน (และบุคคลอื่นที่
ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะเดี ยวกัน ) วั น ที่วั ด มู ลค่ า คือ วั น ที่กิจ การ
ได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ

เงือ่ นไขผลงาน

หมายถึง เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิท่กี าํ หนดให้
1) คู่ สัญญาต้ องให้ บริ การตลอดช่ วงเวลาที่กาํ หนด (เงื่อนไข
การบริการ) ข้ อกําหนดในการให้ บริการเป็ นได้ ท้งั แบบที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือแบบที่บอกเป็ นนัย
2) ต้ องบรรลุตามเป้ าหมายผลงานที่ต้ังไว้ ในขณะที่คู่สัญญา
อยู่ระหว่างการให้ บริการตามที่กาํ หนดในข้ อ 1)
ช่วงเวลาที่ต้องบรรลุเป้ าหมายผลงาน
1) ต้ องไม่เกินกว่าการสิ้นสุดของช่วงเวลาการให้ บริการ
2) อาจเริ่ มก่อนช่ วงเวลาการให้ บริ การได้ โดยมีเงื่อนไขว่ า
วันเริ่มต้ นของเป้ าหมายผลงานต้ องไม่นานก่อนการเริ่มต้ น
ของการให้ บริการ
เป้ าหมายผลงานมีการนิยามโดยอ้ างอิงกับ
1) การดํา เนิ น งาน (หรื อ กิจ กรรม) ของกิจ การเอง หรื อ
การดํา เนิ น งาน หรื อ กิ จ กรรมของกิ จ การอื่ น ในกลุ่ ม
เดียวกัน (กล่าวคือเป็ นเงื่อนไขที่มิใช่เงื่อนไขทางตลาด)
หรือ
2) ราคา (หรื อ มู ล ค่ า ) ของตราสารทุ น ของกิ จ การ หรื อ
ตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (ซึ่งรวมถึงหุ้ น
และสิทธิซื้อหุน้ ) (กล่าวคือเป็ นเงือ่ นไขทางตลาด)
เป้ าหมายผลงานอาจเกี่ย วข้ อ งกับ ผลงานของกิจ การโดยรวม
หรื อเพี ยงบางส่วนของกิจการ (หรือบางส่วนของกลุ่มกิจการ)
เช่น แผนก หรือพนักงานแต่ละบุคคล
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ลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้
ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว

หมายถึง ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซื้อหุน้ เพิ่ มเติมเมื่อผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้ น
ใช้ สิทธิตามสิทธิซ้ ือหุ้นเดิมเพื่อให้ กิจการออกหุ้น ณ ระดับราคา
ใช้ สทิ ธิ โดยไม่ได้ รับชําระเป็ นเงินสด

สิทธิซื้อหุน้ ทีม่ ีการออกสิทธิ หมายถึง สิทธิซื้อหุน้ ที่ออกให้ ใหม่เมื่อมีการใช้ สิทธิซื้อหุน้ เดิม ณ ระดับ
ราคาใช้ สทิ ธิเพื่อให้ กจิ การออกหุ้นให้
ทดแทน
เงือ่ นไขการบริการ

หมายถึง เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิท่กี าํ หนดให้ คู่สัญญาต้ องให้ บริการตลอด
ช่ ว งเวลาที่ก ํา หนด โดยในช่ ว งเวลานั้ น เป็ นการให้ บ ริ ก ารแก่
กิจ การ หากคู่ สัญ ญาหยุ ดให้ บ ริ ก ารในระหว่ า งช่ ว งการได้ร ับ
สิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า จะด้ ว ยเหตุ ผ ลใดก็ต าม ถื อ ว่ า คู่ สัญ ญาผิ ด เงื่ อ นไข
เงื่อนไขการบริการไม่ได้ กาํ หนดให้ คู่สัญญาต้ องบรรลุเป้ าหมาย
ผลงาน

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้
เป็ นเกณฑ์

หมายถึง ข้ อ ตกลงระหว่ า งกิจ การ (หรื อ กิจ การอื่น ในกลุ่มกิจ การ 5หรื อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ของกิ จ การในกลุ่ ม กิ จ การ) และบุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
(รวมถึงพนักงาน) ซึ่งทําให้ บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับ
1) เงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ของกิจการเป็ นจํานวนที่อิงกับราคา
(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ )
ของกิจการหรือกลุ่มกิจการอื่น หรือ
2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) ของกิจการหรือ
กลุ่มกิจการอื่น
เมื่อได้ ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิแล้ ว

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หมายถึง รายการที่กจิ การ
1) ได้ รับสินค้ าหรื อบริการจากคู่ สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริการ (รวมถึงพนักงาน) โดยมีขอ้ ตกลงในการจ่ ายโดย
ใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ หรือ
2) ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระผู ก พั น ที่ ต้ องชํ า ระให้ คู่ สั ญ ญาโดยมี
ข้อตกลงในการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่น
ในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริการ
5

กลุ่มกิจการ ตามคํานิยามในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัท
ใหญ่ในลําดับสูงสุดของกิจการที่เสนอรายงาน
26

สิทธิซื้อหุน้

หมายถึง สัญญาที่ให้ ผ้ ูถือสิทธิได้ รับหุ้ นของกิจการ ณ ระดับราคาที่กาํ หนด
ไว้ แน่นอนในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้ อง
ใช้ สทิ ธิน้ัน

ได้รบั สิทธิ

หมายถึง เป็ นผู้มีสิทธิ ภายใต้ ขอ้ ตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
สิทธิท่คี ู่สัญญาจะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือตราสารทุนของ
กิจการ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ และอีกฝ่ ายหนึ่ง
พึงพอใจในการปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิดังกล่าว

เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ

หมายถึง เงื่อนไขที่ใช้ พิจารณาว่ ากิจการได้ รับบริ การซึ่งทําให้ คู่สัญญาได้
สิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือตราสารทุนของกิจการ
หรื อ ไม่ ภายใต้ ข ้อ ตกลงของการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
เงื่ อ นไขการได้ รั บ สิทธิเป็ นอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดระหว่ า งเงื่อ นไข
การบริการหรือเงือ่ นไขผลงาน

ระยะเวลาให้ได้รบั สิทธิ

หมายถึง ระยะเวลาระหว่ า งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการได้ร ับ สิ ท ธิ
ภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ให้ สาํ เร็จ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
ข1

ย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข41 ของภาคผนวกนี้อธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นและสิทธิซ้ ือหุ้ น
ที่ออกให้ โดยนําเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้น
แก่ พ นั ก งานมาพิ จ ารณา อย่ างไรก็ตาม ลั ก ษณะไม่ ได้ จํากั ด อยู่ เฉพาะที่เสนอในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ นอกจากนี้ เนื่ องจากประเด็นการวั ดมู ลค่ าที่อธิบายต่ อไปเน้ น
เกี่ ยวกั บหุ้ นและสิ ทธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ ออกให้ กั บพนั กงาน โดยสมมติ ว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหุ้ นหรื อ
สิทธิซ้ ือหุ้ นวัด ณ วั นที่ให้ สิทธิ อย่า งไรก็ตาม ประเด็นการวัด มูลค่า ที่จ ะอธิบ ายต่อ ไป (เช่ น
ความผันผวนของหุ้ นที่คาดหวัง) ได้ นาํ มาใช้ พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นหรื อ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สัญญาส่ง
มอบบริการ
6

6

6

6

ข2

ข3

หุน้

สําหรั บหุ้นที่ออกให้ พนักงาน มู ลค่ายุติธรรมของหุ้ นต้ องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้ นของ
กิจการ (หรื อราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้ นของบริ ษัทไม่ได้ จาํ หน่ ายแก่สาธารณชน) และ
ปรับปรุงโดยคํานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
ซึ่งไม่นาํ มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21)
ตัวอย่ างเช่ น หากพนั กงานไม่ ได้ รั บสิทธิท่ีจะได้ รับเงินปั นผลระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ปั จจั ยนี้ต้องนํามาพิ จารณาเมื่อประมาณมู ลค่ายุติธรรมของหุ้ นที่ออกให้ ในทํานองเดียวกัน
หากหุ้ นมีข้อจํากัดในการโอนหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ ปั จจัยนี้ต้องนํามาพิจารณาเฉพาะกรณีท่ี
ข้ อจํากัดหลั งได้ รับสิทธิกระทบต่ อราคาที่ผ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ ายซื้อหุ้ น
ตัวอย่างเช่น หากหุ้นนั้นซื้อขายอยู่ในตลาดซื้อขายคล่อง ข้ อจํากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิอาจ
มีผลเพียงเล็กน้ อยต่อราคาหุ้นที่ผ้ ูร่วมตลาดในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายซื้อหุ้นนั้น
ข้ อจํากัดการโอนหุ้นหรือข้ อจํากัดอื่นที่เกิดระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิไม่ต้องนํามาพิจารณา
เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ สิทธิของหุ้นที่ออกให้ เพราะข้ อจํากัดเหล่านั้นมีท่มี าจาก
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ที่มีอยู่ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
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6

6

6

6

ข4

ข5

ข6

ข7

ข8
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ในหลายกรณี สิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ข้ ึนอยู่กับ
เงื่อนไขและข้ อกําหนดต่ างๆ ที่ไม่ได้ ใช้ กับสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการซื้อขาย หากไม่มีสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มี
การซื้อขายที่มีเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ เหมือนกับสิทธิซ้ ือหุ้นของกิจการ ให้ คาํ นวณมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ โดยประมาณการจากแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ผ้ ู ร่ ว มตลาดที่ มี ค วามรอบรู้ แ ละเต็ม ใจจะพิ จ ารณาใน
การเลือกแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นมาใช้ เช่น สิทธิซ้ ือหุ้นพนักงานจํานวนมากมี
ระยะเวลาใช้ สิทธินานและมัก สามารถใช้ สิทธิได้ ระหว่ างวั น ที่ให้ สิทธิกับวั นสิ้นสุดระยะเวลา
การใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ื อหุ้ น นั้ น และมัก มีก ารใช้ สิทธิต้ังแต่ ช่วงแรก ปั จ จั ยเหล่ า นี้ ต้ อ งนํา มา
พิ จ ารณาเมื่อ ประมาณมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ณ วั น ที่ให้ สิทธิ สํา หรั บ หลายกิจ การ
ปั จจั ยเหล่ านี้ทาํ ให้ กิจการไม่ สามารถใช้ สูตรของ Black Scholes และ Merton เนื่องจากสูตร
ดังกล่าวไม่ให้ นาํ ความน่าจะเป็ นที่จะใช้ สิทธิก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้นมา
พิ จ ารณา และแบบจํา ลองนี้ อาจไม่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลกระทบของการใช้ สิ ท ธิ เ ร็ว กว่ า กํา หนด
ได้ อย่างเพี ยงพอ แบบจําลองนี้ยังไม่อนุ ญาตสําหรั บความน่าจะเป็ นที่ความผันผวนของหุ้ น
ที่คาดหวั งและข้ อ มู ลนํา เข้ าในแบบจํา ลองอื่น อาจแตกต่า งกัน ตามระยะเวลาการให้ ใช้ สิทธิ
ของสิทธิซ้ ือหุ้ น อย่ างไรก็ตาม สําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุ ตามสัญญาค่อนข้ างสั้น หรื อต้ องมี
การใช้ สิทธิภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องนําปั จจัยข้ างต้ น
มาพิ จารณา ในกรณีดังกล่ าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้ มูลค่ าที่มีสาระสําคั ญ
เท่ากับแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า
อย่างน้ อยที่สดุ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ต้ องนําปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา
ข6.1 ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้น
ข6.2 อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างอิง
ข6.4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง
ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ
ข6.6 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสําหรับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
กิจการต้ องพิ จารณาปั จจัยอื่นที่ผ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจลงทุนจะใช้ พิจารณาใน
การกําหนดราคาหุ้ น (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้ นทดแทน
สิทธิท่ใี ช้ แล้ วซึ่งไม่ให้ นาํ มาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่ระบุไว้
(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สิทธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกํากับหลักทรัพย์กาํ หนด)
ปัจจัยนี้ต้องนํามาพิจารณาในกรณีท่แี บบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่นาํ มาใช้ อาจสมมติว่า
สิทธิซ้ ือหุ้นจะใช้ สทิ ธิเมื่อใดก็ได้ ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากกิจการใช้
แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สิทธิได้ เมื่อสิ้นสุดอายุเท่านั้น
การไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นในระหว่างอายุของสิทธิ
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ซื้อหุ้น) ไม่ต้องนํามาปรับปรุง เนื่องจากแบบจําลองได้ สมมติว่าสิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถใช้ สิทธิ
ได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ปั จ จั ย อี ก ประการหนึ่ ง ที่ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ที่ ใ ห้ กับ พนั ก งานมั ก มี ใ ห้ คื อ ความน่ า จะเป็ นที่จ ะใช้
สิทธิซ้ ือหุ้นเร็ว ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อย่างอิสระ หรือพนักงาน
ต้ องใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ วทั้งหมดเมื่อหมดสภาพการจ้ าง ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็ว
ที่คาดไว้ ต้องนํามาพิจารณาตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21
ปั จจัยต่างๆ ซึ่งผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะไม่นาํ มาพิจารณาในการกําหนด
ราคาของสิทธิซ้ ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้ องไม่นาํ ไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ พนักงาน
ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ยวข้ องกับ
การประมาณราคาที่ผ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะกําหนดขึ้น
ข้อมูลทีใ่ ช้ในแบบจํ าลองการกําหนดราคาสิทธิซื้อหุน้
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ในการประมาณค่ า ความผั น ผวนและเงิน ปั น ผลที่คาดหวั งของหุ้ น อ้ า งอิง วั ต ถุ ป ระสงค์คื อ
เพื่ อประมาณความคาดหวั งของราคาของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่เจรจาต่อรองหรื อซื้อขายแลกเปลี่ยน
ในตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นของ
พนักงานเร็ว วัตถุประสงค์คือ เพื่อประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สิทธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอ้ างอิงจากข้ อมูล
ที่มี ณ วันให้ สทิ ธิ
ค่ า ความผั น ผวนของหุ้ น เงิ น ปั น ผลและพฤติก รรมการใช้ สิทธิมัก มีช่ว งของความคาดหวั ง
ในอนาคตที่ส มเหตุ ส มผล ดั ง นั้ น ต้ อ งคํา นวณค่ า คาดหวั ง โดยถ่ ว งนํ้า หนั ก แต่ ล ะค่ า ด้ ว ย
ความน่าจะเป็ นที่แต่ละค่าจะเกิดขึ้น
ความคาดหวั ง ในอนาคตมั ก มี พ้ ื นฐานจากประสบการณ์ แ ละต้ อ งปรั บ ปรุ ง หากคาดหวั ง
ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ระบุได้ อาจชี้ว่า
ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ได้ ปรั บปรุ งเป็ นตัวพยากรณ์ท่ีไม่ ดีสาํ หรั บประสบการณ์ในอนาคต
ตัวอย่างเช่ น หากกิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จําหน่ าย
สายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้ อยกว่ า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ ข้อมู ลที่ดีท่สี ุดในการกําหนด
ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต
ในสถานการณ์อ่ นื ๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กิจการที่เพิ่งเข้ ามาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) อยู่น้อย ซึ่งจะอภิปราย
ถึ งกิจ การที่ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ในภายหลัง
สรุป กิจการต้ องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้ สิทธิ และเงินปันผลอย่างง่าย
โดยมี พ้ ื นฐานเพี ย งจากข้ อ มู ล ในอดี ต โดยไม่ พิ จ ารณาว่ า ประสบการณ์ ใ นอดี ต เรื่ อ งใด
เป็ นค่าพยากรณ์ท่สี มเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต
30
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พนั ก งานมั ก ใช้ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นเร็ ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลต่ า งๆ เช่ น ตามปกติ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นไม่ ส ามารถ
โอนเปลี่ยนมือ ทําให้ พนักงานมักใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเร็วเพราะเป็ นทางเดียวที่พนักงานจะล้ างสถานะ
ของตน เช่ นเดียวกัน พนั กงานที่ส้ ินสุดการจ้ างมักจําเป็ นต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ ว
ภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะนั้นจะถูกริบสิทธิ ปัจจัยนี้ทาํ ให้ พนักงานใช้ สิทธิเร็ว ปัจจัยอื่นที่ทาํ ให้
ใช้ สทิ ธิเร็ว เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการขาดการกระจายความมั่งคั่ง
วิธีพิจารณาผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วที่คาดหวังขึ้นอยู่กับแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้ นที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้ สิทธิเร็วที่คาดหวังอาจถูกนํามาพิ จารณาโดยการใช้ ประมาณการ
อายุของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดหวัง (สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น หมายถึง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ให้ สทิ ธิจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น) เป็ นข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลอง
การกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น (เช่น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือการใช้ สิทธิเร็ว
อาจพิจารณานําเข้ าแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นแบบทวินามหรือแบบจําลองการกําหนด
ราคาสิทธิซ้ ือหุ้นอื่นที่ใช้ อายุของสัญญาเป็ นข้ อมูลนําเข้ า
ปัจจัยที่ใช้ ประมาณการใช้ สทิ ธิเร็วรวมถึง
ข18.1 ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นมักไม่ให้ ใช้ สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิ ดังนั้น การกําหนดความสําคัญของการใช้ สิทธิเร็วในการกําหนดมูลค่า
จึงขึ้นอยู่ กับข้ อสมมติว่า สิทธิซ้ ือหุ้ นนั้นจะได้ รับสิทธิ ความสําคัญของระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิอภิปรายอยู่ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
ข18.2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่คล้ ายกันคงเหลืออยู่ในอดีต
ข18.3 ราคาของหุ้ นอ้ างอิง ประสบการณ์อาจชี้ว่าพนั กงานมีแนวโน้ มจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นเมื่อ
ราคาหุ้นไปถึงระดับราคาหนึ่งที่สงู กว่าราคาใช้ สทิ ธิ
ข18.4 ระดับของพนั กงานภายในองค์กร เช่ น ประสบการณ์อาจชี้ว่า พนักงานระดับสูงมี
แนวโน้ มจะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21)
ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้ นอ้ างอิง โดยเฉลี่ยพนักงานมีแนวโน้ มที่จะใช้ สิทธิ
ซื้อหุ้นของหุ้นที่มีความผันผวนสูงก่อนหุ้นที่มีความผันผวนตํ่า
ตามย่อหน้ าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็วให้ นาํ มาพิจารณาโดยประมาณอายุท่คี าดหวัง
ของสิทธิซ้ ือหุ้ นเพื่ อเป็ นข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น เมื่อประมาณ
อายุท่ีคาดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุ ท่ีคาดหวั งถัวเฉลี่ ย
ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของสิท ธิซ้ ื อหุ้ น ของกลุ่ ม พนั ก งาน หรื อ ประมาณอายุ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของ
พนั ก งานกลุ่ ม ย่ อ ย ตามข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ สิ ท ธิ ข องพนั ก งาน
(ดูรายละเอียดต่อไป)
การแยกสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นตามกลุ่ ม ของพนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สิ ท ธิ ลั ก ษณะเดี ย วกั น มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้ นไม่ได้ มีความสัมพั นธ์แบบเส้ นตรงกับเงื่อนไขของ
สิทธิซ้ ือหุ้ น มูลค่าเพิ่ มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อระยะเวลาของสิทธิซ้ ือหุ้ นนานขึ้น ตัวอย่างเช่ น
สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน แม้ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุ 2 ปี จะมีมูลค่ามากกว่าสิทธิซ้ ือ
6

6

6

6

6

6

6

ข19

ข20

31

6

ข21

หุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้ มากกว่า 1 เท่า หมายความว่ า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ ือหุ้น
ตามเกณฑ์ของอายุสทิ ธิซ้ ือหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นต่างกันจะ
มีมูลค่าเกินกว่ ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ เป็ นกลุ่มย่อย
โดยแต่ ล ะกลุ่ ม มี อ ายุ ข องสิ ทธิ ซ้ ื อหุ้ น ใกล้ เ คี ย งกัน นํา มาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก จะลดมู ล ค่ า
ที่เกินจริงลง
ข้ อพิจารณาในลักษณะเดียวกับข้ างต้ นจะใช้ เมื่อใช้ แบบจําลองทวินามหรือแบบจําลองลักษณะ
เดียวกัน ตัวอย่างเช่ น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นครอบคลุมพนักงานทุกระดับ
อาจชี้ว่า ผู้ บริ หารระดับสูงมีแนวโน้ มที่จะถือสิทธิซ้ ือหุ้ นไว้ นานกว่ าผู้บริ หารระดับกลาง และ
พนักงานระดับล่างมีแนวโน้ มที่จะใช้ สิทธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากนี้ พนักงานที่ได้ รับ
การสนั บ สนุ น หรื อ ถู ก กํา หนดให้ ต้อ งถือ ตราสารทุ น รวมถึงสิทธิซ้ ื อหุ้ น ไว้ ข้ั น ตํ่า จํา นวนหนึ่ ง
โดยเฉลี่ยจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานที่ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้
การแยกสิทธิซ้ ือหุ้ นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้ สิทธิคล้ ายกันจะทําให้ การประมาณ
มูลค่ายุติธรรมรวมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ ได้ แม่นยํากว่า
ค่าความผันผวนทีค่ าดหวัง
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ค่ า ความผัน ผวนที่ค าดหวั ง เป็ นตั ว วั ด จํา นวนเงิ น ของราคาที่คาดหวั งที่ผัน ผวนไประหว่ า ง
งวดเวลาหนึ่ ง ตัว วั ด ของความผั น ผวนที่ใ ช้ ในแบบจํา ลองการกํา หนดราคาสิท ธิซ้ ื อหุ้ น คื อ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประจําปี ของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเนื่องตลอดช่ วงเวลาหนึ่ง
ค่าความผันผวนปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปี ที่ใช้ ในการคํานวณที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
โดยไม่ข้ นึ กับงวดเวลาอื่น เช่น ค่าสังเกตของราคารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน
อัตราผลตอบแทน (ซึ่งอาจเป็ นบวกหรือลบ) ของหุ้ นในช่ วงเวลาหนึ่งวัดว่ า ผู้ลงทุนจะได้ รับ
ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพิ่มค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น
ค่าความผันผวนที่คาดหวั งรายปี คือ ช่ วงซึ่งอัตราผลตอบแทนประจําปี สะสมต่ อเนื่องมักถูก
คาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังสะสมต่อเนื่อง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่ าจะเป็ นที่
อั ต ราผลตอบแทนของหุ้ น นี้ ในช่ ว ง 1 ปี จะอยู่ ร ะหว่ า ง -18% (12% - 30%) และ 42%
(12% + 30%) อยู่ ป ระมาณ 2/3 หากราคาหุ้ น เป็ น 100 บาท ณ ต้ น ปี และไม่ มี ก ารจ่ า ย
เงินปั นผล ราคาหุ้ น ณ สิ้นปี ที่คาดหวังจะอยู่ระหว่ าง 83.53 บาท (100 บาท x e-0.18) และ
152.20 บาท (100 บาท x e0.42) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา
ปัจจัยที่ใช้ พิจารณาเมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวังรวมถึง
ข25.1 ค่าความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ ือหุ้นที่ซ้ ือขายกันที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตราสารอื่น
ที่ซ้ ือขายกันของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น หนี้แปลงสภาพได้ (ถ้ ามี))
ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่สอดคล้ องกับค่าคาดหวังของ
สิทธิซ้ ือหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสัญญาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบของ
การใช้ สทิ ธิก่อนกําหนดที่คาดหวัง)
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ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่ห้ ุ นของกิจการได้ ซ้ ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพิ่ง
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบ
กับ กิ จ การอื่น ที่จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ มานานกว่ า แนวทางที่แ นะนํา
สําหรับกิจการใหม่จะอธิบายในส่วนต่อไป
ข25.4 แนวโน้ มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย เช่น ระดับโดยเฉลี่ยในระยะยาว
และปัจจัยอื่นที่ช้ ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความผันผวน
ในอดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้ นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติในช่ วงเวลาหนึ่ง
ที่อาจระบุได้ เพราะล้ มเหลวในการประมูลเพื่ อซื้อกิจการหรื อมีการปรับโครงสร้ าง
ครั้งใหญ่ ช่วงเวลานั้นต้ องไม่นาํ มาพิจารณาในการคํานวณค่าความผันผวนประจําปี
เฉลี่ยในอดีต
ข25.5 ช่ วงของค่ าสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสังเกตของราคามัก สมํ่าเสมอ
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ ราคาปิ ดของแต่ละสัปดาห์หรือราคา
สูงสุดของสัปดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ ราคาปิ ดบางสัปดาห์และสัปดาห์ท่เี หลือใช้ ราคาสูงสุด
นอกจากนี้ค่าสังเกตของราคาต้ องเป็ นเงินสกุลเดียวกับราคาใช้ สทิ ธิ

กิจการทีเ่ พิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6

ข26

ตามย่อหน้ าที่ ข25 กิจการต้ องพิ จารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้ นตลอดช่ วงเวลา
ล่ าสุดที่สอดคล้ องกับ เงื่อนไขของสิทธิซ้ ือ หุ้ นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพิ่ งเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้ องคํานวณ
ค่ า ความผั น ผวนในอดี ต ในช่ ว งเวลาที่น านที่สุดที่ห้ ุ น นั้ น มีกิจ กรรมซื้ อขาย กิจ การสามารถ
พิ จ ารณาค่ า ความผั น ผวนในอดี ต ของกิจ การที่ค ล้ า ยกัน ในช่ ว งเวลาที่ เ ปรี ย บเทีย บกัน ได้
ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ เพี ยง 1 ปี และให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุ
ของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่คาดหวั งเฉลี่ ย 5 ปี ต้ อ งพิ จ ารณารู ป แบบและระดับ ของค่ า ความผัน ผวน
ที่คาดหวังของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีห้ ุนซื้อขายให้ สาธารณชนมา 6 ปี
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพื่อใช้ พิจารณาเมื่อ
ประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาํ หนดไว้ ต่อไปต้ องนํามาพิจารณาแทน
ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสิทธิซ้ ือหุ้นหรือหุ้นให้
พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็ นประจํา อาจต้ องกําหนดตลาดภายในสําหรับหุ้น ค่าความผันผวน
สําหรับราคาหุ้นเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ เมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง
กิจการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่คล้ ายกันที่มีข้อมูลราคาหุ้ นหรื อราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นอยู่ท่ีใช้ เมื่อประมาณ
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ข30

ค่าความผันผวนที่คาดหวังได้ กรณีน้ ีจะเหมาะสมเมื่อกิจการสามารถอ้ างอิงมูลค่าของหุ้ นตาม
ราคาของหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ ายกัน
หากกิจ การไม่ ส ามารถอ้ า งอิง การประมาณมู ล ค่ า หุ้ น ของกิจ การตามราคาหุ้ น ของกิจ การ
ที่จ ดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พ ย์ฯ ที่คล้ ายกัน และเลือ กใช้ วิ ธีคํา นวณมู ลค่ าหุ้ นอีกวิ ธีหนึ่ ง
กิจการสามารถประมาณราคาหุ้ นได้ จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้ องกับวิธีคาํ นวณ
มู ลค่ า นั้ น ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจกําหนดมูลค่ าของหุ้ นตามเกณฑ์สินทรั พ ย์สุทธิหรื อ กําไร
กิจการสามารถพิจารณาค่าความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิน้ันหรือตามกําไร
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เงินปั นผลทีค่ าดหวัง

เงินปั นผลที่คาดหวั งจะนํามาพิ จารณาในการวั ดมูลค่ายุ ติธรรมของหุ้ น หรื อ สิทธิซ้ ือหุ้ นหรื อ
ไม่ข้ นึ อยู่กบั ระยะเวลาที่คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลหรือสิ่งเทียบเท่าเงินปันผล
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นและมีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลของหุ้นอ้ างอิงหรือเงินปันผล
เทียบเท่า (ซึ่งอาจจ่ายเป็ นเงินสดหรือลดราคาใช้ สทิ ธิ) ระหว่างวันที่ให้ สิทธิถึงวันที่ใช้ สิทธิ สิทธิซ้ ือหุ้น
ที่ให้ ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้ างอิงนั้นไม่ได้ จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้ องเท่ากับศูนย์
ในกรณีเดียวกัน เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้ สิทธิแก่พนักงาน ต้ องไม่ปรั บปรุง
เงินปันผลที่คาดหวังหากพนักงานได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ในกรณีตรงข้ าม หากพนักงานไม่ได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปั นผล หรือรายการเทียบเท่าเงินปั น
ผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (หรือก่อนการใช้ สิทธิในกรณีของสิทธิซ้ ือหุ้น) การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของ สิทธิท่ีจะได้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันให้ สิทธิแก่พนักงานต้ องนําเงินปั นผล
ที่ค าดหวั ง มาพิ จ ารณามู ล ค่ า ด้ ว ย กล่ า วคื อ เมื่ อ ประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น
ให้ นาํ เงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น เมื่อประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้ นาํ มูลค่าปั จจุ บันของเงินปั นผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิมาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลที่คาดหวัง
อย่ า งไรก็ดี แบบจํา ลองเหล่ า นี้ อาจปรั บ ปรุ ง โดยใช้ จํา นวนเงิ น ปั น ผลที่คาดหวั ง แทนอัตรา
ผลตอบแทน กิจการอาจเลือกใช้ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ
จ่ายให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากกิจการเลือกใช้ ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ ายให้ ต้องพิจารณา
รูปแบบของเงินปั นผลที่เพิ่ มขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของกิจการจะเพิ่ มเงิน
ปั น ผลให้ 3% ต่ อ ปี การประมาณมู ลค่ า ของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ต้ อ งไม่ สมมติว่ า จํา นวนเงิน ปั น ผล
จะคงที่ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ อสมมติดังกล่าว
โดยปกติ ข้ อ สมมติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ปั น ผลที่ ค าดหวั ง ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ แ ก่ ส าธารณชน
เป็ นเกณฑ์ กิจการที่ไม่จ่ายเงินปั นผลและไม่มีแผนที่จะจ่ ายต้ องสมมติว่าอัตราผลตอบแทน
เงินปันผลเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี กิจการที่เริ่มตั้งใหม่ท่ไี ม่มีประวัติการจ่ายเงินปั นผลอาจคาดว่า
จะเริ่มจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างอายุท่ีคาดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่านี้ต้องใช้
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อัต ราผลตอบแทนเงิ น ปั น ผลเฉลี่ ย ที่ผ่ า นมา (หรื อ ศู น ย์ ) และค่ า เฉลี่ ยอัต ราผลตอบแทน
เงินปันผลของกิจการกลุ่มที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได้ อย่างเหมาะสม
อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ ง
6

ข37

อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง หมายถึ ง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรั ฐบาลที่จ่า ย
ดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นซึ่งราคาใช้ สิทธิเป็ นสกุลเงินของประเทศนั้น โดยอายุของตราสาร
ที่เหลืออยู่เท่ากับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้ อายุของสิทธิซ้ ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบ
ของการใช้ สิทธิ เ ร็ว ) หากไม่ มีตราสารของรั ฐบาลที่มีลัก ษณะดังกล่ า วหรื อ สภาพแวดล้ อ ม
ชี้ ให้ เ ห็น ว่ า ตราสารของรั ฐบาลที่จ่ า ยดอกเบี้ ยคืน พร้ อ มเงิน ต้ น มีความหมายไม่ เหมื อ นกับ
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกิจที่ภาวะเงินเฟ้ อสูง) อาจใช้ อัตราผลตอบแทน
ของตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากนี้ ต้ องใช้ อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหาก
ผู้ร่วมตลาดใช้ อัตราดังกล่ าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรั ฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืน
พร้ อมเงินต้ นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุเท่ากับสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่า
ผลกระทบต่อโครงสร้างทุน
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ตามปกติ บุ คคลที่ 3 ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ กิจ การเป็ นผู้ อ อกสิท ธิซ้ ื อหุ้ น เพื่ อ ค้ า เมื่อ มี ก ารใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น
ผู้ อ อกจะส่ ง มอบหุ้ น ที่ไ ด้ ม าจากผู้ ท่ีถื อ หุ้ น ให้ กับ ผู้ ถื อ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ดั ง นั้ น การใช้ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น
ลักษณะนี้จึงไม่เกิดผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ในทางตรงกันข้ าม เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้ สิทธิ (ไม่ว่าจะ
ออกหุ้นใหม่จริงหรือในเนื้อหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซื้อหุ้นคืนมาและถือเป็ น
หุ้นทุ นซื้ อคืนไว้ ให้ กับผู้ ใช้ สิทธิ) เนื่ องจากหุ้ นที่ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้ สิทธิ ไม่ใช่ ราคา
ตลาดของหุ้น ณ วันใช้ สทิ ธิ จึงอาจเกิดผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังนั้น ผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้นจะไม่ได้ รับ
กําไรจากการใช้ สิทธิมากเหมือนกับการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นเพื่ อค้ าซึ่งไม่ เกิดผลกระทบการปรั บลด
ากการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีน้ ี มู ลค่ าของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่ให้ จ ะได้ รั บ ผลกระทบหรื อ ไม่ ขึ้น อยู่ กับ ปั จ จั ยต่ างๆ เช่ น
จํานวนหุ้นใหม่ท่อี อกเพื่อการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเปรียบเทียบกับจํานวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ ว นอกจากนี้
หากตลาดคาดว่าจะมีการให้ สิทธิซ้ ือหุ้น ตลาดอาจคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้น
ต่อราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี กิจการต้ องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้ สิทธิ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้นสามารถปรับโดยคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นด้ วย
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การปรับปรุงข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน
ข42

ข43

ย่ อ หน้ า ที่ 27 กํา หนดว่ า โดยไม่ คํา นึ ง ถึ ง การปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขและข้ อ กํา หนดต่ า งๆ ของ
ตราสารทุน ที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชําระด้ วยตราสารทุน อย่างน้ อยที่สุดกิจการต้ อง
รั บรู้บริ การที่ได้ รับโดยวัดมู ลค่ายุติธรรม ณ วั นที่ให้ ตราสารทุน หากตราสารทุนนั้ นไม่ได้ รับ
สิทธิเพราะไม่ สามารถปฏิบั ติตามเงื่ อนไขการได้ รั บสิทธิ (เงื่ อนไขอื่นนอกเหนื อจากเงื่ อนไข
ทางตลาด) ได้ ณ วันที่ให้ สิทธิ นอกจากนี้กิจการต้ องรั บรู้ผลกระทบจากการปรั บปรุงเงื่อนไข
ที่ทาํ ให้ มูลค่า ยุติธรรมของข้ อ ตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์เพิ่ มขึ้นหรื อเพิ่ มประโยชน์
แก่พนักงาน
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 27
ข43.1 หากการปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขต่ า งๆ ทํา ให้ มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของตราสารทุ น เพิ่ ม (เช่ น
โดยลดราคาใช้ สทิ ธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีท้งั ก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้ อง
รวมมู ลค่ ายุ ติธรรมส่วนเพิ่ มในการวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรั บบริ การที่
ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มเป็ น ผลต่าง
ระหว่ างมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารทุ นที่ปรั บปรุ งกั บมู ลค่ ายุ ติ ธรรมเดิ มของตราสารทุ น
ที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มให้ รวมในการวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่
ได้ รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงเพิ่ ม
จากจํานวนที่อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ สิทธิตราสารเดิม หากการปรั บปรุงเกิดขึ้น
หลังวันที่ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ได้ ต้องรั บรู้ทันทีหรื อตลอดระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิหากพนักงานต้ องให้ บริการในระยะเวลาเพิ่มเติมจนเสร็จและได้ รับสิทธิ
ในตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข43.2 กรณีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทําให้ จาํ นวนตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มขึ้น กิจการต้ อง
รวมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรับปรุงเงื่อนไข
ในการวั ด มู ล ค่ า ของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ สํา หรั บ ตราสารทุ น ที่ อ อกให้ เช่ น เดี ย วกั บ
ย่อหน้ าที่ ข43.1 ตัวอย่างเช่ น หากการปรั บปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้นระหว่ างระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มต้ องนํามารวมในการวัดมูลค่า
ของบริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ปรั บปรุงเงื่อนไขจนถึงวันที่ท่ีคู่สัญญา
ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นตราสารทุ น ที่อ อกเพิ่ ม ให้ เพิ่ ม เติ ม จากจํา นวนเงิ น เดิ ม ตามมู ล ค่ า
ยุติธรรม ณ วันให้ สทิ ธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิครั้งแรกที่เหลืออยู่
ข43.3 หากกิจการปรั บปรุ งเงื่ อนไขการได้ รั บสิทธิในลั กษณะที่เป็ นประโยชน์ ต่ อพนั กงาน
ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัดเงื่อนไข
ผลงาน (นอกเหนื อ จากเงื่ อ นไขทางตลาด และการเปลี่ ย นแปลงทํา ให้ ต้ อ งรั บ รู้
รายการให้ สอดคล้ องกับ ย่อหน้ าที่ ข43.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ องนําเงื่อนไขการได้ รั บ
สิทธิท่ปี รับปรุงมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
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นอกจากนี้ หากกิจการเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้
ในลั ก ษณะที่ลดมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ หรื อ ในลั ก ษณะ
ที่ไม่ เป็ นประโยชน์ กับพนั กงาน กิจการยังต้ องบันทึกบริ การที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บ
ตราสารทุนที่ออกให้ เสมือนว่าไม่มีการปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้น (นอกจากการยกเลิกตราสารทุน
ที่ออกให้ บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 28) ตัวอย่างเช่น
ข44.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทันที
ก่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไข กิจ การต้ อ งไม่ นํา การปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขที่ล ด
มู ลค่ า ยุ ติธรรมมาพิ จ ารณา แต่ ต้อ งวั ดมู ลค่ า ของจํา นวนเงิน ที่รั บ รู้ สาํ หรั บ บริ ก าร
ที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่ให้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ณ วันที่ออกตราสารทุนที่ให้ เป็ นเกณฑ์
ข44.2 หากการปรับปรุงเงื่อนไขลดจํานวนของตราสารทุนที่ออกให้ พนักงาน จํานวนที่ลดลง
ดั ง กล่ า วให้ รั บ รู้ เ ป็ นการยกเลิ ก ส่ ว นของตราสารทุ น ที่อ อกให้ ต ามข้ อ กํา หนดใน
ย่อหน้ าที่ 28
ข44.3 หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
เช่ น โดยเพิ่ ม ระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ หรื อ โดยปรั บ หรื อ เพิ่ ม เงื่ อ นไขผลงาน
(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาดที่ต้องรั บรู้ ตามย่อหน้ าที่ ข44.1 ข้ างต้ น) กิจการ
ต้ องไม่นาํ การปรั บปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
6

6

6

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ
ข45

ข46

ข47

ย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค กํา หนดการบัญ ชีสาํ หรั บการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ร ะหว่ า งกลุ่ ม
กิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการหรื องบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้ าที่ ข46 ถึง ข61
อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 43ก ถึ ง 43ค ตามที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 43ง
การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ร ะหว่ า งกลุ่ มกิจ การอาจเกิ ด ขึ้น ได้ จ ากหลายสาเหตุ ข้ ึ นอยู่ กับ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ดังนั้นคําอธิบายดังกล่าวอาจไม่ละเอียดเพียงพอและมีข้อสมมติว่า
กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชําระรายการ รายการดังกล่าวคือ
เงินอุดหนุนในส่วนของเจ้ าของของบริษัทใหญ่ท่ใี ห้ แก่บริษัทย่อย โดยไม่คาํ นึงถึงการจ่ายชําระ
คืนภายในกลุ่มกิจการ
แม้ ว่าคําอธิบายมุ่งเน้ นไปยังการทํารายการกับพนักงาน กิจการสามารถนํามาปรับใช้ กบั การจ่าย
โดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์กับ คู่ สัญ ญาที่ส่งมอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารได้ น อกเหนื อ จากพนั ก งานที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึ งกัน ข้ อตกลงระหว่ างบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่ อยอาจกําหนดให้ บริ ษัทย่อย
ต้ องจ่ายคืนให้ แก่บริษัทสําหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ให้ กบั พนักงาน คําอธิบายด้ านล่าง
ไม่ได้ กาํ หนดถึงวิธกี ารบัญชีสาํ หรับข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ
กิจการอาจพบ 4 ประเด็นเกี่ยวกับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ระหว่ างกลุ่มกิจการ ตัวอย่าง
ด้ านล่างเป็ นการอธิบายในประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กบั บริษัทย่อย
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1

ข48

ข49

ข50

ข52

1

ประเด็น ที่หนึ่ งคื อ การทํา รายการที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุ นของกิจการควรบั นทึก บั ญชี เป็ น
การชําระด้ วยตราสารทุ นหรื อการชําระด้ วยเงินสดตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
ข48.1 กิจการให้ สิทธิแก่พนักงานที่จะได้ รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้น) และ
อาจทําให้ กจิ การต้ องเลือกหรือจําเป็ นต้ องซื้อตราสารทุน (กล่าวคือ หุ้นซื้อคืน) จาก
บุคคลอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ
ข48.2 พนักงานของกิจการได้ รับสิทธิท่ีจะได้ รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้ น)
ทั้งจากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้ องจัดเตรียม
ตราสารทุนดังกล่าวเท่าที่จาํ เป็ น
กิจ การต้ อ งบั น ทึก การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ีได้ รับ จากบริ ก ารเป็ นสิ่งตอบแทนสํา หรั บ
ตราสารทุนของกิจการที่เป็ นการชําระด้ วยตราสารทุน การถือปฏิบัติไม่คาํ ถึงว่ากิจการจะเลือก
หรื อ ต้ อ งซื้ อตราสารทุ น จากบุ ค คลอื่น เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามภาระผู ก พั น ต่ อ พนั ก งานภายใต้
ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี้กจิ การยังต้ องถือปฏิบัติโดยไม่คาํ นึงถึงว่า
ข49.1 สิทธิของพนักงานที่จะได้ รับตราสารทุนของกิจการได้ รับจากกิจการเองหรือจากผู้ถือ
หุ้นของกิจการ หรือ
ข49.2 ข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์จ่ายชําระโดยกิจการเองหรือโดยผู้ถือหุ้ นของ
กิจการ
หากผู้ถือหุ้นของกิจการมีภาระผู กพั นที่จะต้ องจ่ ายชําระรายการให้ แก่พนักงานของกิจการที่
ถู ก ลงทุ น ทําให้ ตราสารทุ น ที่จั ดเตรี ยมมาจากกิจการที่ถู กลงทุน มากกว่ า กิจ การเอง ดังนั้ น
หากกิจการที่ถูกลงทุนอยู่ในกลุ่มเดียวกับกับผู้ถือหุ้น ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ค ผู้ถือหุ้น
ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วโดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของการจ่ า ยโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดในงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้น และต้ องถือปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้
ถือหุ้น
1

ข51

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องตราสารทุนของกิจการ

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับตราสารทุนของบริษทั ใหญ่
1

ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ระหว่ างสองหรื อหลายกิจการภายในกลุ่ ม
กิจการเดี ยวกันที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่ น พนักงานของบริ ษัทย่อย
ที่ได้ รั บสิทธิท่ีจะได้ รับ ตราสารทุน ของบริ ษัทใหญ่ เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บ การให้ บริ ก ารกับ
บริษัทย่อย
ดังนั้น ในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1
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ข52.1 บริษัทใหญ่ให้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัใหญ่
(ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ ตราสารทุนกับพนักงานของบริษัทย่อย และ
ข52.2 บริษัทย่อยให้ สทิ ธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทย่อย
มีภาระผูกพันที่จะต้ องให้ ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย
บริษทั ใหญ่ให้สิทธิทีจ่ ะได้รบั ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษทั ย่อย (ย่อหน้าที ่ ข52.1)
ข53

บริษัทย่อยไม่ได้ มีภาระผูกพันในการให้ ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย
ดั ง นั้ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 43ข บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของบริ ก ารที่ไ ด้ รั บ จากพนั ก งานตาม
ข้ อกําหนดของ การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุ น และรั บรู้ส่วนของเจ้ าของ
ที่เพิ่มขึ้นเป็ นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่
บริ ษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชําระรายการให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ ตราสาร
ทุนของบริ ษัทใหญ่ ดังนั้นตามย่อหน้ าที่ 43ค บริ ษัทใหญ่ ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพั นตาม
ข้ อกําหนดของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุน
1

ข54

1

1

บริษทั ย่อยให้สิทธิในตราสารทุนของบริษทั ใหญ่แก่พนักงานของบริษทั ย่อย (ย่อหน้าที ่ ข52.2)
ข55

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ เ ข้ า เงื่อ นไขตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ า ที่ 43ข บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งบั น ทึก
รายการดั งกล่ าวเป็ นการจ่ ายชําระด้ วยเงินสด ข้ อกําหนดดังกล่ าวไม่ คํานึ งถึงว่ าบริ ษั ทย่ อยจะได้ รั บ
ตราสารทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน
1

ข56

ข57

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับการชําระด้วยเงินสดแก่พนักงาน
1

ประเด็นที่สามเป็ นวิธที ่กี จิ การที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ
(รวมถึงพนักงาน) กิจ การต้ องบันทึกเป็ นข้ อ ตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ ว ย
เงินสดเมื่อกิจการไม่ได้ มีภาระผูกพันที่ต้องชําระแก่คู่สัญญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณี
ที่มีข้อตกลงที่ทาํ ให้ บริ ษัทใหญ่ (ที่ไม่ใช่ กิจการเอง) มีภาระผูกพั นที่ต้องชําระเงินสดให้ แ ก่
พนักงานของกิจการ
ข56.1 พนั กงานของกิจการจะได้ รับชําระด้ วยเงินสดที่สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุ น
ของกิจการ
ข56.2 พนั กงานของกิจการได้ รั บชําระด้ วยเงินสดที่สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุ นของ
บริษัทใหญ่
บริ ษัทย่อยไม่มีภาระผูกพั นที่ต้องจ่ ายชําระรายการแก่พนักงาน ดังนั้น บริ ษัทย่อยต้ องบันทึก
รายการกับ พนั ก งานเป็ นการชํา ระด้ วยตราสารทุ น และรั บ รู้ ส่ว นของเจ้ า ของที่เพิ่ มขึ้น เป็ น
การอุ ดหนุ น จากบริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อ ยต้ อ งทบทวนมู ลค่ า ของต้ น ทุ น ของรายการดังกล่ า ว
ในภายหลั งสํา หรั บ การเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้ เงื่ อ นไขการได้ รั บ สิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่ อ นไข
39

ข58

ทางตลาดไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขตามย่ อหน้ าที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่างจากการวัดมูลค่าของ
รายการที่ชาํ ระด้ วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
เนื่องจากบริ ษัทใหญ่ มีภ าระผูก พั นที่ต้อ งจ่ ายชําระรายการแก่พนักงานของบริ ษัทย่ อย และ
สิ่งตอบแทนที่จะได้ รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มกิจการโดยรวม) ต้ องวัดมูลค่าของ
ภาระผูกพันตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 43ค
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การโอนพนักงานระหว่างกลุ่มกิจการ
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ประเด็นที่ส่ี เกี่ยวข้ องกับกลุ่มของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ องกับพนักงาน
ของกลุ่ มกิ จ การมากกว่ า หนึ่ ง กลุ่ มกิ จ การ ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ทใหญ่ อ าจให้ สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ
ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเงื่อนไขในการให้ บริการอย่างต่อเนื่องกับ
กลุ่มของกิจการตามระยะเวลาที่กาํ หนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งอาจโอนการจ้ างงานไป
บริษัทย่อยอีกแห่งในช่ วงระยะเวลาที่ได้ รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุนของ
บริษัทใหญ่ภายใต้ ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์เดิมที่ยังมีผลอยู่ หากบริษัทย่อยไม่มี
ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้ องบันทึกรายการดังกล่าว
เป็ นการชําระด้ วยตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้ องวัดมูลค่าบริการที่ได้ รับจากพนักงาน
โดยการอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สิทธิท่ีจะได้ รับตราสารทุนจาก
บริษัทใหญ่เมื่อเริ่มแรกตามคํานิยามในภาคผนวก ก และ สัดส่วนของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ของพนักงานที่ให้ บริการกับบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้ องชําระรายการกับพนักงานด้ วยตราสารทุนของบริษัทใหญ่
บริ ษั ทย่ อ ยต้ อ งบั น ทึก เป็ นการชํา ระด้ ว ยเงิน สด บริ ษั ทย่ อ ยแต่ ละแห่ งต้ อ งวั ดมู ลค่ า บริ ก าร
ที่ไ ด้ รั บ ด้ ว ยเกณฑ์ ข องมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ใ ห้ สิ ท ธิ ข องตราสารทุ น สํา หรั บ สัด ส่ ว นของ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิของพนักงานที่ให้ บริการกับบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากนี้บริษัทย่อย
แต่ ละแห่ งต้ องรั บรู้ การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุ ติธรรมของตราสารทุ นในระหว่ างระยะเวลา
การบริการของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อย
พนักงานหลังจากที่ได้ มีการโอนระหว่ างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
นอกเหนือเงื่อนไขทางตลาดตามคํานิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่มกิจการ
ก่อนระยะเวลาที่ให้ บริการเสร็จสิ้น ในกรณีน้ ีเนื่องจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ คือ การให้ บริการ
กับ กลุ่ มกิจ การ บริ ษั ทย่ อ ยแต่ ละแห่ งต้ อ งปรั บ ปรุ งจํา นวนที่เคยรั บ รู้ ในงวดให้ เป็ นไปตาม
บริ การที่ได้ รับจากพนักงานให้ สอดคล้ องกับหลักการในย่อหน้ าที่ 19 ดังนั้นหากสิทธิท่ีได้ รับ
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เนื่องจากพนักงานไม่เข้ าเงื่อนไข
การได้ รับสิทธินอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด จะไม่มีการรับรู้จาํ นวนสะสมสําหรับการบริการ
ที่ได้ รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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