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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรุง 2555) 

เรื่อง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IFRS 2:  Share – Based Payments 

(Bound volume 2012 Consolidated without early application))  
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บทน า 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

บทน า 1 กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้หุ้นและ

โครงการให้สทิธซ้ืิอหุ้นเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหน่ึงของค่าตอบแทนที่ให้กบัพนักงานที่เป็น

กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส และพนักงานอื่นอกีมาก บางกจิการออกหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ือ

จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการวิชาชีพ  

 

บทนา 2  ก่อนการน าเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่มีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ก  าหนดเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่ารายการลักษณะน้ี จึงมีการก าหนด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีขึ้น 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่2  

บทน า 2ก  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์เพ่ือช้ีแจงขอบเขตและวิธกีารบัญชีส าหรับการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสดของกลุ่มกจิการในงบการเงินเฉพาะกจิการ หรืองบ

การเงินของแต่ละกจิการเอง โดยกจิการได้รับสนิค้าหรือบริการเมื่อกจิการดังกล่าวไม่มี

ภาระผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

หลกัการส าคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

บทน า 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กจิการรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้

พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายน้ันจะอยู่ในรูปของเงินสด สนิทรัพย์

อื่นหรือตราสารทุนของกจิการ รายการที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจาก

รายการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นก าหนดไว้แล้ว 

บทน า 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะส าหรับ 

ประเภทของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ว้ 3 ประเภท 

4.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน โดยกิจการได้รับสินค้าหรือ

บริการเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนของกจิการ (ทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น)  

4.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด โดยกิจการได้มาซ่ึงสินค้าหรือ  

บริการโดยการก่อหน้ีสินกับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจ านวนเงินที่

องิตามราคา (หรือมูลค่า) หุ้นของกจิการหรือตราสารทุนอื่นของกจิการ และ 

4.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และตามเง่ือนไขของ

ข้อตกลงได้ให้ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ ส่งมอบสินค้าหรือบริการ
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เหล่านั้นในการเลือกว่าจะให้กจิการช าระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการออกตรา

สารทุน  

บทน า 5 ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินก าหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมข้ึนของทุนที่

เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เว้นแต่มูลค่า

ยุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของ

สินค้าหรือบริการเหล่าน้ัน และการเพ่ิมข้ึนของทุนที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี 

5.1 ส าหรับรายการที่เกดิข้ึนกบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจากโดยปกติแล้ว

เป็นไปไม่ได้ที่กจิการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงานได้

อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้วัดมูลค่า ณ วันที่กิจการ

ออกให้ 

5.2 ส าหรับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการ

ในลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ 

วันที่กจิการได้รับสนิค้า หรือคู่สญัญาให้บริการ ในกรณีที่เกดิขึ้นได้ยากย่ิง หากข้อ

สันนิษฐานไม่เป็นจริง รายการดังกล่าวจะวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ออกให้ โดยวัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาได้

ให้บริการ 

5.3 ส าหรับสนิค้าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

ออกให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดว่า เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงานทั้งหมดจะน ามาพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุน อย่างไรกต็าม เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาดจะไม่น ามาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ ณ วัน

วัดมูลค่าที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ก  าหนดไว้ข้างต้น) แต่เง่ือนไขการได้รับสิทธิจะน ามา

พิจารณาโดยการปรับปรุงจ านวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของรายการ 

เพ่ือว่าท้ายสดุ จ านวนที่รับรู้ส าหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจาก

ตราสารทุนที่ออกให้จะข้ึนอยู่กับจ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ดังน้ัน 

ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับหากตราสารทุนที่

ออกให้ยังไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธ ิ(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) 
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5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก

ให้อ้างอิงกับราคาตลาด (ถ้ามี) และให้น าเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของตรา

สารทุนที่ออกให้มาพิจารณาด้วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็น ณ วันที่

วัดมูลค่า โดยเป็นรายการที่มีการต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ

ผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกนัระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเตม็ใจ 

5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อก าหนดส าหรับกรณีที่มีการปรับปรุง

เง่ือนไขและข้อก าหนดของสิทธิหรือหุ้นที่ออกให้ (เช่น มีการก าหนดราคาของ

สิทธิใหม่) หรือมีการยกเลิกการให้ หรือมีการซ้ือคืนหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ 

หรือเปล่ียนแทนด้วยการให้ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินก าหนดให้ อย่างน้อยที่สุด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับ

ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่

ค านึงถึงการปรับปรุง การยกเลิก หรือการช าระตราสารทุนที่ออกให้แก่พนักงาน  

บทน า 6 ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ก าหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ และหน้ีสินที่ เกิดข้ึนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสิน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานแต่ละงวด และ ณ วันที่ช าระ จนกว่าจะช าระหน้ีสินเสรจ็สิ้น โดยการเปล่ียนแปลง

ของมูลค่าให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

บทน า 7 ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ให้กจิการหรือ

คู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการเลือกว่ากจิการจะช าระรายการด้วยเงินสดหรือด้วยการ

ออกตราสารทุน กจิการต้องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็นการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด หาก (และตามข้อเทจ็จริง) กจิการมีหน้ีสนิเกดิขึ้นซ่ึงจะ

ช าระเป็นเงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่น) หรือรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วย

ตราสารทุน หาก (และตามข้อเทจ็จริง) หน้ีสนิดังกล่าวไม่เกดิขึ้น 

บทน า 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ  

8.1  ลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เกิดข้ึนในระหว่าง

งวด 

8.2  วิธกี  าหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของตรา

สารทุนที่ออกให้ระหว่างงวด และ 

8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดและ

ต่อฐานะการเงินของกจิการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555)  

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

วตัถุประสงค ์

1.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดการรายงานทางการเงิน

ของกจิการที่มีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง ก าหนดให้กจิการแสดงผล

กระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต่์อก าไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกจิการ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการให้สิทธซ้ืิอหุ้นกบัพนักงาน 

ขอบเขต 

2.       กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ทุกรายการไม่ว่ากิจการจะสามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือ

ทั้งหมดกต็าม ได้แก่ 

2.1 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน  

2.2 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด และ 

2.3 รายการที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และเง่ือนไขของข้อตกลงได้ให้

กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการสามารถเลือกว่าจะให้กิจการช าระด้วย

เงินสด (หรือสนิทรัพย์อื่นๆ) หรือออกตราสารทุนให้ 

ยกเว้นรายการตามย่อหน้าที่ 3ก ถึง 6 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง  สถานการณ์อื่นอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) 

ต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

3.       (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

3ก   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะช าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่ม

กจิการ) ในนามของกจิการที่ได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ ย่อหน้าที่ 2 จะถือปฏบัิติกับ

กจิการดังต่อไปนี้   

3ก.1 ได้รับสนิค้าหรือบริการเมื่อกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกนั (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) มี

ภาระผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ 

3ก.2 มีภาระผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์ม่ือกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน

ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

เว้นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือ 

จากการช าระค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการน้ัน 
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4.       ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายการออกหุ้นให้แก่พนักงาน

หรือบุคคลอื่นในฐานะเป็นผู้ถือตราสารทุนของกิจการไม่ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์ตัวอย่างเช่น หากกจิการให้สทิธผู้ิถือตราสารทุนกลุ่มหน่ึงที่จะสามารถได้รับตราสารทุน

ของกิจการเพ่ิม ณ ระดับราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ัน และพนักงานได้รับ

สิทธิดังกล่าวเน่ืองจากเป็นผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มน้ัน การให้หรือการใช้สิทธิดังกล่าวไม่

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5.      ตามย่อหน้าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึง

กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ โดยสินค้าให้หมายรวมถึง สินค้าคงเหลือ วัสดุ

สิ้นเปลือง     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และสนิทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน อย่างไรกด็ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับรายการที่กิจการ

ได้มาซ่ึงสินค้าที่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ในการ

รวมกจิการหรือธุรกจิที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้า ข1 – ข4 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) หรือการสมทบเงินในธุรกิจใน

รูปแบบของกิจการร่วมค้าตามค านิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

เร่ือง ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า  ดังน้ัน ตราสารทุนที่ออกให้ในการรวมธุรกิจเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับอ านาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซ้ือจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี อย่างไรกต็าม ตราสารทุนที่ออกให้พนักงานของกิจการผู้ถูกซ้ือใน

ฐานะพนักงาน (เช่น เพ่ือแลกกับบริการที่กิจการจะได้รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี การยกเลิก การเปล่ียนแปลง หรือการปรับปรุง

ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เน่ืองจากการรวมธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้างทุน ให้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)ได้ให้แนวทางในการก าหนดว่าตราสารทุนที่ออกใน

การรวมธุรกจิเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนไปเพ่ือแลกเปล่ียนกบัการควบคุมกจิการของ

ผู้ถูกซ้ือ (ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2555)) หรือเป็นผลตอบแทนส าหรับบริการต่อเน่ืองที่ต้องรับรู้ในงวดหลังการรวมธุรกิจ 

(ดังน้ัน จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี)  

6.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่กิจการได้รับหรือ

ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการตามสัญญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้)  

และย่อหน้าที่ 5 – 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  
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  การรบัรูร้ายการ 

7.     กิจการตอ้งรบัรูสิ้นคา้หรือบริการที่ไดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์มื่อ

กิจการไดร้บัสินคา้หรือบริการแลว้ กิจการตอ้งรบัรูส่้วนของเจา้ของที่เกีย่วขอ้งเพิม่ข้ึน หาก

เป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ช าระดว้ยตราสารทุน หรือรบัรูห้นี้ สินเพิม่ข้ึน หากเป็น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

8.     หากสินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือไดม้าจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑไ์ม่เขา้เงือ่นไขที่จะ

สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ด ้กิจการตอ้งรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

9.     โดยปกติ ค่าใช้จ่ายเกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ประโยชน์ทันที 

ท าให้มีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อคู่สัญญาให้บริการ ส่วนสินค้ามักใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง 

เช่น สินค้าคงเหลือจะขายได้ในช่วงเวลาต่อมา ท าให้มีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อขายหรือได้ใช้

ประโยชน์ อย่างไรกด็ี บางคร้ัง กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ประโยชน์จากสินค้า

หรือบริการ เน่ืองจากสินค้าหรือบริการน้ันไม่เข้าเง่ือนไขที่จะสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้มาซ่ึงสินค้ามาเป็นส่วนหน่ึงของขั้นวิจัยของโครงการเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าสินค้าเหล่าน้ันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่มิได้เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็น

สนิทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุน 

ภาพรวม 

10.     ส าหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุน กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการทีไ่ดร้บั และการเพิม่ข้ึนของส่วนของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางตรง ดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บั เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่สามารถประมาณ

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการที่

ไดร้บัไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ข้ึน

ของส่วนของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางออ้มโดยอา้งอิง

กบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ทีอ่อกให ้

11.     การปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 กบัรายการที่มีกบัพนักงานหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการ

ในลักษณะเดียวกนั

 กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยอ้างอิงกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจาก โดยทั่วไป กจิการจะไม่สามารถประมาณมูลค่า

                                                 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใช้ค าว่า อ้างองิ แทนที่จะใช้ค าว่า ด้วย เนื่องจากในที่สดุรายการจะวัดมูลค่า

ด้วยการคูณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ระบุในย่อหน้าที่ 11 หรือ 13 (ตาม 

แต่กรณ)ี ด้วยจ านวนของตราสารทุนที่ได้รับสทิธดิงัที่อธบิายในย่อหน้าที่ 19 


 ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  รายการที่อ้างอิงถึงพนักงาน ให้รวมถึงบุคคลอื่นที่ 

ให้บริการในลักษณะเดยีวกนัด้วย 
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ยุติธรรมของบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 12 มูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สทิธิ 

12.     โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน

ทั้งชุด เพ่ิมจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ  บริการที่ได้รับมักไม่สามารถวัด

มูลค่าโดยตรงว่าเป็นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ให้กับพนักงาน และอาจไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็นอิสระได้โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่ออกให้โดยตรง นอกจากน้ี บางคร้ัง หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการให้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของข้อตกลงการจ่ายโบนัสมากกว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น 

เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานยังรักษาสภาพการเป็นพนักงานของกิจการ หรือให้รางวัลพนักงานที่

พยายามปรับปรุงผลการด าเนินงานของกิจการให้ดีข้ึน การที่กิจการยอมจ่ายผลตอบแทนเป็น

หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นเพ่ิมจากค่าตอบแทนอื่นน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน แต่

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนค่อนข้างยาก และเน่ืองจากการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยตรงท าได้ยาก กิจการจึงต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของ

พนักงานที่ได้รับโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

13.     การปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 กับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน  

มีข้อสันนิษฐานที่โต้แย้งได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณได้

อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้รับสินค้า หรือคู่สัญญาให้บริการ 

ในกรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง หากกิจการต้องปฏิบัติต่างจากข้อสันนิษฐาน เน่ืองจากไม่สามารถ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้กิจการวัดมูลค่า

สินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม โดย

อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาได้

ให้บริการ 

13ก.        โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสิ่งตอบแทนกิจการที่ได้รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึน โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็

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

(หรือที่จะได้รับ) กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถ

ระบุได้ที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายช าระโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์และมูลค่า ยุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ สามารถระบุไ ด้ที่ ไ ด้ รับมา            

(หรือที่จะได้รับ) กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ณ 

วันที่ให้สทิธิ อย่างไรกต็ามส าหรับรายการที่ช าระด้วยเงินสด หน้ีสินต้องวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะช าระหน้ีสนิดังกล่าว อ้างองิตามย่อหน้าที่ 30 ถึง 33 
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รายการที่ไดร้บับริการแลว้ 

14.     หากตราสารทุนที่ออกให้ได้รับสิทธิทนัท ีคู่สัญญาย่อมไม่จ าเป็นต้องให้บริการตลอดช่วงเวลาที่

ก  าหนดก่อนจะได้รับสทิธใินตราสารทุนนั้นอย่างไม่มีเง่ือนไข หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น ให้

สันนิษฐานว่ากิจการได้รับมอบบริการจากคู่สัญญาเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนที่กิจการ

ออกให้แล้ว ในกรณีน้ี ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับทั้งจ านวนพร้อมกับรับรู้

การเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

15.     หากตราสารทุนที่ให้ยังไม่ได้รับสิทธิจนกว่าคู่สัญญาจะให้บริการตามช่วงเวลาที่ก  าหนด กิจการ

ต้องสนันิษฐานว่า คู่สญัญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสทิธ ิกจิการต้องบันทกึบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ได้รับสทิธพิร้อมกับรับรู้การเพ่ิมขึ้น

ของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

15.1 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี 

กิจการต้องสันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่

กจิการจะได้รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปีน้ัน 

15.2 หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นภายใต้เง่ือนไขที่ต้องมีผลส าเร็จของงาน และยังคงต้อง

เป็นพนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเง่ือนไขผลงานน้ันบรรลุ และความยาวของ

ระยะเวลาให้ได้ รับสิทธิขึ้ นอยู่กับว่าเง่ือนไขผลงานจะบรรลุเมื่ อใด กิจการต้อง

สันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่กิจการจะ

ได้รับในอนาคต ตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิน้ัน และกิจการต้องประมาณ

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยอ้างอิงกับเง่ือนไขผลงานที่น่าจะเป็นจริง

มากที่สุด หากเง่ือนไขผลงานเป็นเง่ือนไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิ ต้องสอดคล้องกับข้อสมมติที่ ใ ช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ ซ้ือ หุ้น 

ที่ออกให้ และต้องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณข้ึนแล้วในภายหลัง แต่หากเง่ือนไข

ผลงานไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด กจิการต้องปรับปรุงการประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

(ถ้าจ าเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าระยะเวลาให้ได้รับสิทธิแตกต่างจากที่ประมาณ

ไว้เดิม 

 

รายการทีว่ดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

16.       ส าหรับรายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กิจการต้องวัด

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า โดยอ้างองิกับราคาตลาดของตราสาร

ทุน (ถ้ามี)โดยพิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ซ่ึงได้ออกตราสารทุนให้ (ขึ้นอยู่กับ

ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 19–22) 
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17.       หากตราสารทุนน้ันไม่มีราคาตลาด กิจการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก

ให้โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพ่ือประมาณราคาของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า ใน

ลักษณะของการต่อรองที่เป็นอิสระและทั้งสองฝ่ายเตม็ใจและทราบข้อมูลเท่ากัน เทคนิคการ

วัดมูลค่าต้องสอดคล้องกับวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่

เป็นที่ยอมรับทั่วไป และต้องครอบคลุมปัจจัยและข้อสมมติที่ผู้ที่มีความรอบรู้และเตม็ใจใช้

พิจารณาในการก าหนดราคา (ข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 19-22) 

18.       ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงให้

ความส าคัญกับเง่ือนไขและข้อก าหนดเฉพาะที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น

กบัพนักงาน 

  วิธีปฏิบติัส าหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

19.       การให้ตราสารทุนอาจข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่ต้องท าให้เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ก  าหนด

ไว้ ตัวอย่างเช่น การให้หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่

พนักงานจะยังเป็นพนักงานของกจิการในช่วงเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงบางคร้ังอาจต้องบรรลุเง่ือนไข

ผลงานด้วย เช่น กจิการต้องมีการเติบโตของก าไรตามที่ก  าหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการ

ต้องสูงขึ้นถึงระดับที่ก  าหนด กจิการต้องไม่น าเง่ือนไขการได้รับสทิธิ ซ่ึงอยู่นอกเหนือเงื่อนไข

ทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

แต่ต้องน าเง่ือนไขการได้รับสิทธิมาปรับปรุงจ านวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจ านวนที่วัดมูลค่า 

เพ่ือให้ท้ายที่สดุ มูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับที่รับรู้เป็นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออก

ให้ ต้องอ้างอิงกบัจ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธใินที่สุด ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์

สะสม กจิการจะไม่รับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับ หากตราสารทุนที่ออกให้ไม่ได้รับสทิธ ิ

เน่ืองจากพนักงานไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิเช่น คู่สญัญาไม่สามารถ

ปฏบัิติตามช่วงเวลาการให้บริการที่ก  าหนด หรือไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขผลงาน ขึ้นอยู่กบั

ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 21 

20.       ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 19 กิจการต้องรับรู้จ านวนสินค้าหรือบริการที่

ได้รับตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยอ้างอิงกับจ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่

เป็นประมาณการที่ดีที่สดุ และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจ าเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ี

ว่าจ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธ ิ

กิจการต้องปรับปรุงประมาณการจ านวนหุ้นให้เท่ากับจ านวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในท้ายสุด 

โดยข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 21 

21.       กิจการต้องน าเง่ือนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้าหมายที่ใช้เป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ หรือ

ความสามารถใช้สิทธิ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

ดังน้ัน ส าหรับการให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่

ได้รับจากคู่สัญญา ที่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิอื่นๆ ได้ทั้งหมด (เช่น บริการ
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ที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการให้บริการที่ก  าหนด) โดยไม่ค านึงว่าจะ

บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ 

วิธีปฏิบติัส าหรบัเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิที่ไม่ใช่เงือ่นไขการบริการหรือผลงาน  

21ก ในท านองเดียวกนั กจิการต้องพิจารณาถึงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังน้ัน ส าหรับการให้

ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้องรับรู้

สินค้าหรือบริการที่ได้รับจากคู่สัญญาที่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดที่

ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ยังเป็นพนักงานในช่วงเวลาการ

ให้บริการที่ก  าหนด) โดยไม่ค านึงว่าจะเข้าเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานหรือไม่ 

วิธีปฏิบติัส าหรบัลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้ทดแทนสิทธิที่ใชแ้ลว้ 

22.       ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้ว กิจการต้องไม่น า

ลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ใช้แล้วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิซ้ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนต้องบันทึก

เป็นสิทธิซ้ือหุ้นใหม่ที่ออกให้ เม่ือกิจการออกสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนให้ใน

ภายหลัง 

ภายหลงัวนัที่ไดร้บัสิทธิ 

23.       กิจการที่รับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 – 22 และการเพ่ิมขึ้ น

ของทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้รับสิทธ ิ

ตัวอย่างเช่น กิจการต้องไม่กลับรายการบริการที่ได้รับจากพนักงานที่ได้รับรู้ไปแล้ว หาก

ภายหลังกจิการริบตราสารทุนที่พนักงานได้รับสทิธแิล้ว หรือกรณีสิทธิซ้ือหุ้นที่ไม่มีการใช้สิทธ ิ

อย่างไรกต็าม ข้อก าหนดน้ีไม่ได้ท าให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วน

ของเจ้าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็นส่วนของ

เจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

กรณีทีไ่ม่สามารถประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

24.       ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 16 – 23 ใช้เมื่อกิจการถูกก าหนดให้วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิง หาก

กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ณ วันที่วัด

มูลค่าตามข้อก าหนดใน ย่อหน้าที่ 16 – 22 เฉพาะกรณีที่เกิดข้ึนได้ยากย่ิงน้ี กิจการต้อง

ด าเนินการดังน้ีแทน 

24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่าที่แท้จริง เร่ิมต้ังแต่วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาส่ง

มอบบริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ช าระคร้ังสุดท้าย ผลการ
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เปล่ียนแปลงของมูลค่าที่แท้จริงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับการให้สิทธิซ้ือหุ้น 

ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะช าระคร้ังสุดท้ายเมื่อมีการใช้สิทธิ หรือริบ

สทิธซ้ืิอหุ้น (เช่น เมื่อสิ้นสดุการจ้าง) หรือสิ้นสุดเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สิทธิซ้ือหุ้น

สิ้นสดุก าหนดการใช้สิทธิ) 

24.2 รับรู้สินค้าหรือบริการโดยอ้างอิงกับจ านวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในที่สุด หรือ (ถ้า

สามารถปฏิบัติได้) เม่ือมีการใช้สิทธิในที่สุด ในการใช้ข้อก าหนดน้ีกับสิทธิซ้ือหุ้น 

กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ(ถ้ามี) ตามย่อ

หน้าที่ 14 และ 15 ยกเว้นข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 15.2 เมื่อไม่ได้ใช้เง่ือนไขทาง

ตลาด จ านวนที่รับรู้ส าหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ

ต้องอ้างอิงกับจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณ

การน้ี (ถ้าจ าเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ

ต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการให้

เท่ากับจ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการ

ต้องโอนกลับจ านวนที่รับรู้ส าหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกริบใน

ภายหลัง หรือสิ้นสดุก าหนดการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น 

25.       หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 กิจการไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26 – 29 

เน่ืองจากการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้น ามาพิจารณา

เม่ือปฏิบัติตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 อย่างไรกต็าม เมื่อกิจการจ่าย

ช าระด้วยตราสารทุน ซ่ึงต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 24  

25.1 หากการจ่ายช าระเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ กิจการต้องบันทึกการจ่าย

ช าระเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ และต้องรับรู้จ านวนค่าสินค้าและบริการทนัที

แทนที่จะต้องทยอยรับรู้บริการที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้

ได้รับสทิธ ิ

25.2 การจ่ายช าระด้วยเงินต้องบันทกึเสมือนการซ้ือคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็นรายการหัก

จากส่วนของเจ้าของ เว้นแต่ตามเน้ือหาแล้วการจ่ายน้ันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตรา

สารทุน ซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน ส่วนเกนิดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

 

การปรบัปรุงเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของตราสารทุนที่ออกให ้รวมถึงการยกเลิกและการช าระ 

26.       กิจการอาจต้องปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น 

กิจการอาจต้องลดราคาใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้พนักงาน (เช่น ค านวณราคาสิทธิซ้ือหุ้น

ใหม่) ซ่ึงท าให้มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นเหล่าน้ันสูงขึ้ น ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 27 – 

29 ส าหรับผลกระทบของการปรับปรุงให้แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้

พนักงาน อย่างไรกต็าม ข้อก าหนดต้องใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้กับบุคคลอื่นที่
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ไม่ใช่พนักงานด้วย โดยวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ใน

กรณีหลังน้ัน การอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 27 – 29 ณ วันที่ให้สิทธิต้องอ้างอิงถึงวันที่กิจการ

ได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการให้แทน 

27.       กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิ หากตราสาร

ทุนน้ันไม่ได้รับสิทธิ เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (นอกเหนือจาก

เง่ือนไขทางตลาด) ที่ก  าหนด ณ วันที่ให้สิทธิเป็นอย่างน้อย กิจการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนด

น้ีโดยไม่ต้องพิจารณาการปรับปรุงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือ

การยกเลิก หรือการช าระตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากน้ี กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของ

รายการปรับปรุงที่เพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือรายการที่

เป็นประโยชน์ให้กบัพนักงาน แนวทางปฏบัิติตามข้อก าหนดน้ีแสดงอยู่ในภาคผนวก ข 

28.       หากกิจการยกเลิกหรือช าระตราสารทุนที่ออกให้ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (ยกเว้น 

ยกเลิกการให้โดยริบสทิธิเมื่อไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ)ิ 

28.1 กิจการต้องบันทกึการยกเลิก หรือการช าระเสมือนเป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

และต้องรับรู้บริการที่ได้รับทันทีแทนที่จะต้องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิที่

เหลืออยู่ 

28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้พนักงานเพ่ือการยกเลิกหรือช าระการให้สิทธิ ต้องรับรู้ในลักษณะ

เดียวกับการซ้ือคืนส่วนของเจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ยกเว้น รายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ที่วัดมูลค่า ณ 

วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ข้อตกลง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ได้รวมส่วนของหน้ีสนิไว้ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสินในวันที่มีการยกเลิกหรือวันที่มีการช าระ การจ่ายใดๆ ที่มีเพ่ือการช าระหน้ีสิน

ต้องบันทกึเหมือนการยกเลิกหน้ีสนิดังกล่าว 

28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการ

ก าหนดว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็นตราสารทุนที่ทดแทนตราสารทุนที่ยกเลิก 

กิจการต้องบันทกึการออกตราสารทุนทดแทนน้ันในลักษณะเดียวกับการปรับปรุงตรา

สารทุนที่ให้เม่ือเร่ิมแรก ตามย่อหน้าที่ 27 และตามแนวปฏบัิติในภาคผนวก ข มูลค่า

ยุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ให้ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับ

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่า

ยุติธรรมสทุธขิองตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทนัท ี

หักด้วยจ านวนที่จ่ายให้พนักงานเพ่ือยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้เป็นรายการหักจากส่วน

ของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 28.2 ข้างต้น หากกจิการไม่ได้ก าหนดว่าตราสารทุนใหม่เป็น

ตราสารทุนทดแทนส าหรับตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้องบันทึกตราสารทุนใหม่  

เป็นรายการออกตราสารทุนให้ใหม่ 
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28ก หากกิจการหรือคู่สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข

การบริการหรือผลงาน กิจการต้องปฏิบัติต่อความล้มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญาในการ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสทิธใิห้มีผลเสมือนการยกเลิกสิทธ ิ

29.       หากกิจการซ้ือคืนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิแล้ว รายการที่จ่ายให้พนักงานต้องบันทึกเป็น

รายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นรายการจ่ายน้ันเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ซ้ือคืนที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จ่ายเกนิน้ันให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

30.       ส าหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ช าระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินคา้หรือ

บริการที่ไดม้าและหนี้ สินที่เกิดข้ึนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการตอ้งวดัมูลค่า

ยุติธรรมของหนี้ สินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และวนัที่มีการช าระจนกว่าจะช าระ

หนี้ สินเสร็จส้ิน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรบั

งวด 

31.       ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนแก่พนักงานเป็น

ส่วนหน่ึงของชุดค่าตอบแทน ซ่ึงท าให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้รับ

ตราสารทุน) โดยอ้างองิกบัราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากระดับราคาที่ก  าหนดตลอดช่วงเวลาหน่ึงที่ก  าหนด

ไว้ หรือกจิการอาจให้สทิธพินักงานที่จะได้รับเงินสดในอนาคตโดยให้สิทธิที่จะได้หุ้น (รวมถึงหุ้นที่

จะออกเมื่อใช้สทิธิซ้ือหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับ (เช่น เม่ือสิ้นสุดการจ้าง) 

หรือตามที่พนักงานเลือก 

32.       กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่ต้องจ่ายส าหรับบริการน้ันเม่ือพนักงานให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่พนักงานได้รับสิทธิทนัท ีและไม่

ต้องปฏบัิติงานให้บริการในช่วงเวลาที่ก  าหนดเพ่ือให้ได้รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐาน

เป็นอย่างอื่น กิจการต้องสันนิษฐานว่ากิจการได้รับบริการจากพนักงานเพ่ือแลกกับสิทธิที่จะ

ได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ออกให้แล้ว ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและ

หน้ีสนิที่จะต้องจ่ายส าหรับบริการน้ันทนัท ีหากสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน

ไม่ได้รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้บริการที่ก  าหนด กิจการต้อง

รับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายตามที่พนักงานให้บริการในช่วงเวลาน้ัน 

33.       หน้ีสินต้องวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งช าระหน้ีสิน

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน โดยใช้แบบจ าลองการ

ก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น พิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนและบริการที่พนักงานให้จนถึงขณะน้ัน 
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การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ม่ีทางเลือกช าระดว้ยเงินสด 

34.       ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขของขอ้ตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือ

คู่สญัญาสามารถเลือกช าระรายการดว้ยเงินสด (หรือสินทรพัยอื์่น) หรือดว้ยการออกตรา

สารทุน กิจการตอ้งรบัรูร้ายการหรือองคป์ระกอบของรายการนั้นเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดข้ึนซ่ึงจะช าระเป็นเงินสดหรือสินทรพัยอื์่น 

หรือรบัรูเ้ป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ที่ช าระดว้ยตราสารทุน หากหนี้ สินดงักล่าวไม่

เกิดข้ึน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีเ่งือ่นไขของข้อตกลงทีใ่ห้คู่สัญญาเลอืกวธีิการช าระ 

35.       หากกิจการให้สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะช าระด้วยเงินสด
1
 

หรือด้วยการออกตราสารทุน ให้ถือว่ากิจการให้เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่ มี

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน (เช่น สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ช าระด้วยเงินสด) และ

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (เช่น สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ช าระด้วย      

การออกตราสารทุนไม่ใช่ด้วยเงินสด) ส าหรับรายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน ซ่ึง

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถวัดได้โดยตรง กิจการต้องวัดมูลค่า

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมด้วยผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน 

ณ วันที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ 

36.       ส าหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยค านึงถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆเกี่ยวกับสิทธิ

ที่จะได้รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ให้  

37.       ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 36 กิจการต้องเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสนิก่อนแล้วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยค านึงถึงการ

ที่คู่สัญญาต้องสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสดเพ่ือไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินแบบผสมเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้ งสองประเภท        

อย่างไรกต็าม การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซ่ึงคู่สัญญามีทางเลือกที่จะให้ช าระมักถูกจัด

โครงสร้างมาแล้ว มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะช าระทางหน่ึงจึงเหมือนกับของทางเลือก

อื่น ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรับสิทธิซ้ือหุ้นหรือสิทธิที่จะได้รับประโยชน์

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนเป็นเงินสด ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วน

ของเจ้าของเป็นศูนย์ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจึงเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ในทางตรงกันข้าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือก

แต่ละทางเลือกที่จะช าระแตกต่างกัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ

                                                 
1 ในย่อหน้าที่ 35 – 43 รายการที่อ้างองิถงึเงนิสดให้รวมถงึสนิทรัพย์อื่นของกจิการด้วย 
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ย่อมมากกว่าศูนย์ ซ่ึงเป็นกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่า

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

38.       กจิการต้องบันทกึสนิค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม ส าหรับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือ

บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะช าระสนิค้าหรือบริการ เม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ

ให้ โดยปฏบัิติตามข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระเป็นเงินสด (ย่อหน้าที่ 

30 – 33) ส าหรับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือ

บริการที่ได้รับและส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดย

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน (ย่อหน้าที่    

10 – 29) 

39.       ณ วันที่ช าระ กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุน

เพ่ือช าระแทนการจ่ายเงินสด หน้ีสินจะโอนตรงไปเป็นส่วนของเจ้าของในฐานะที่เป็นสิ่งตอบแทน

ส าหรับตราสารทุนที่ออกให้ 

40.       หากกิจการจ่ายเงินสดเพ่ือช าระแทนการออกตราสารทุน ให้ถือว่าการจ่ายน้ันเป็นการช าระ

หน้ีสินทั้งจ านวน ส าหรับองค์ประกอบที่เป็นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุน

ต่อไป เม่ือคู่สัญญาเลือกที่จะรับเงินสดเพ่ือการช าระท าให้คู่สัญญาหมดสิทธิที่จะได้รับ     

ตราสารทุน อย่างไรกต็าม ข้อก าหนดน้ีไม่ได้ท าให้กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอน

ภายในส่วนของเจ้าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงเป็น

ส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่เงือ่นไขของขอ้ตกลงที่ใหกิ้จการเลือกวิธีการช าระ 

41.       ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้กิจการเลือกว่าจะช าระด้วย 

เงินสดหรือด้วยการออกตราสารทุน กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่

จะต้องช าระเงินสดหรือไม่ และบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน กิจการมี

ภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องช าระเงินสด หากทางเลือกที่จะช าระด้วยตราสารทุนไม่มี

เน้ือหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมีข้อห้ามทางกฎหมายไม่ให้กิจการออกหุ้น) หรือกิจการมี

แนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะช าระด้วยเงินสด หรือปกติจะช าระด้วยเงินสด

เม่ือใดกต็ามที่คู่สญัญาขอให้ช าระด้วยเงินสด 

42.       หากกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องช าระด้วยเงินสด กิจการต้องบันทกึรายการตาม

ข้อก าหนดส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 30 – 33 

43.           หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กิจการต้องบันทกึรายการค้าตามข้อก าหนดส าหรับรายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 10 – 29 เมื่อการช าระมีลักษณะ

ดังน้ี 
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43.1 หากกิจการเลือกช าระด้วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้องบันทึกเสมือนการซ้ือคืนส่วนของ

เจ้าของ กล่าวคือ เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 

43.3 ต่อไป 

43.2 หากกิจการเลือกช าระด้วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก 

(เว้นแต่การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึงไปเป็นส่วนของเจ้าของ

อกีประเภท (ถ้ามี)) ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 43.3 ต่อไป 

43.3 หากกจิการเลือกทางเลือกที่ช าระด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่า ณ วันที่ช าระ กจิการต้อง

รับรู้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมส าหรับมูลค่าส่วนเกนิ เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่จะต้องออกให้หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้กบัจ านวนเงินสดที่จะต้องจ่ายหากเลือก

ทางเลือกเดิม แล้วแต่ทางเลือกที่กจิการจะเลือก 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ 

43ก  ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

หรืองบการเงินของกจิการ กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

ที่ได้รับด้วยรายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนหรือช าระด้วยเงินสด 

โดยต้องประเมินว่า 

43ก.1 ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ 

43ก.2 สทิธแิละภาระผูกพันของกจิการ  

จ านวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการอาจแตกต่างจากจ านวนที่รับรู้ในงบการเงิน

รวมของกลุ่มบริษัทหรือกจิการอื่นในกลุ่มกจิการที่จ่ายช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

43ข   กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน เม่ือ 

43ข.1 ผลตอบแทนที่ออกให้เป็นตราสารทุนของกจิการ หรือ 

43ข.2 กจิการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 กิจการต้องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสาร

ทุนส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ตามที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 เท่าน้ัน ในสถานการณ์อื่นทั้งหมดกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้อง

วัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับมาเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด 

43ค   กิจการที่ช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้าหรือบริการ

ต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน กต่็อเมื่อจ่าย
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ช าระด้วยตราสารทุนของกิจการเอง มิฉะน้ันรายการดังกล่าวต้องรับรู้เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด 

43ง    รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจ่ายช าระคืนซ่ึงก าหนดให้กลุ่มกิจการหน่ึง

จ่ายช าระอีกกลุ่มกิจการหน่ึงส าหรับหน้ีสินของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่คู่สัญญา 

ที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีดังกล่าวกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการต้องบันทึก

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 43ข โดยไม่ค านึงถึงข้อตกลงการ

จ่ายช าระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

44. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของขอ้ตกลงการ

จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์เ่กิดข้ึนในระหว่างงวด 

45. เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44  กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

45.1 ค าอธิบายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดข้ึนในช่วงเวลา

ต่างๆระหว่างงวด รวมถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆของข้อตกลงแต่ละข้อ อาท ิ

ข้อก าหนดของการได้รับสิทธิ งวดเวลานานที่สุดของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการ

ช าระ (เช่น เป็นเงินสดหรือตราสารทุน) กจิการที่มีประเภทของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกันในเน้ือหาสาระอาจรวมข้อมูลเหล่าน้ี หากการเปิดเผยข้อมูล

แยกตามข้อตกลงไม่จ าเป็นในการท าให้เป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 44 

45.2 จ านวนและราคาใช้สิทธิถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของสิทธิซ้ือหุ้นส าหรับกลุ่มสิทธิซ้ือหุ้น

ต่างๆ คือ 

45.2.1 ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 

45.2.2 กลุ่มที่ออกให้ระหว่างงวด 

45.2.3 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด 

45.2.4 กลุ่มที่ใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.5 กลุ่มที่สิ้นสดุระยะเวลาใช้สทิธริะหว่างงวด 

45.2.6 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ 

45.2.7 กลุ่มที่ยังสามารถใช้สทิธไิด้ ณ ปลายงวด 

45.3 ส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธแิล้วระหว่างงวด ให้เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ณ 

วันใช้สิทธิ หากสิทธิซ้ือหุ้นถูกใช้สิทธิแล้วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจ

เปิดเผยราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักระหว่างงวดแทน 
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45.4 ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้เปิดเผยช่วงของราคาใช้สิทธิและระยะเวลา

คงเหลือตามสัญญาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก หากช่วงของราคาใช้สิทธิกว้าง สิทธิซ้ือหุ้นที่

คงเหลือต้องแบ่งเป็นช่วงราคาที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจ านวนและ

จังหวะเวลาของหุ้นที่อาจออกเพ่ิมเติมและเงินสดที่อาจได้รับจากการใช้สทิธิซ้ือหุ้นน้ัน 

46.       กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจวิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สินคา้หรือบริการทีไ่ดร้บัหรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกใหร้ะหว่างงวด 

47.       หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุน

ของกิจการโดยทางอ้อม โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพ่ือให้ผล

เป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 46 อย่างน้อยที่สดุกจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

47.1 ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ระหว่างงวด ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก

ของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

47.1.1 แบบจ าลองก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นและข้อมูลที่น ามาค านวณในแบบจ าลอง 

รวมถึง ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ราคาใช้สิทธิ ความผันผวนของหุ้นที่

คาดหวัง อายุของสิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบ้ียปลอด

ความเสี่ยง และข้อมูลอื่นที่น ามาค านวณในแบบจ าลอง รวมถึง วิธีที่ใช้และ

ข้อสมมติที่ก  าหนดข้ึนเพ่ือรวมผลกระทบของการคาดการณ์การใช้สิทธิก่อน

ครบก าหนด 

47.1.2 วิธีก าหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงค าอธิบายว่าความผันผวน

ของหุ้นที่คาดหวังได้องิกบัความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ 

47.1.3 การน าลักษณะอื่นของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมค านวณ เช่น เง่ือนไขทางตลาด 

47.2 ส าหรับตราสารทุนอื่นที่ให้สิทธิระหว่างงวด (เช่น ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ือหุ้น) 

จ านวนและมูลค่ายุติธรรมถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของตราสารทุนเหล่าน้ัน ณ วันที่วัด

มูลค่า และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

47.2.1 หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถ

สงัเกตได้ ต้องเปิดเผยวิธทีี่ใช้ก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

47.2.2 การน าเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธีน า

เงินปันผลที่คาดหวังมารวมค านวณ และ 

47.2.3 การน าลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

หรือไม่ และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมค านวณ  
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47.3 ส าหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีการปรับปรุงระหว่างงวด 

47.3.1 ค าอธบิายรายการที่ปรับปรุง 

47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ (ซ่ึงเป็นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ 

47.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ออกให้ที่สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 47.1 และ 47.2 ข้างต้นเมื่อมีรายการดังกล่าว 

48.       หากกจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับระหว่างงวดได้โดยทางตรง กิจการ

ต้องเปิดเผยวิธีก าหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมก าหนดด้วยราคาตลาดของสินค้า

หรือบริการหรือไม่ 

49.       หากกิจการปฏบัิติต่างจากข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 13 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและ

อธบิายว่าเหตุใดจึงปฏบัิติต่างจากข้อสนันิษฐาน 

50.    กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑต่์อก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวดและฐานะการเงินของกิจการ 

51.       เพ่ือให้ผลเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 50 อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องเปิดเผยรายการ

ต่อไปนี้  

51.1 จ านวนค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ และต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันท ี

รวมถึงการเปิดเผยแยกว่าส่วนของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทกึเป็น

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน 

51.2 ส าหรับหน้ีสนิที่เกดิจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด 

51.2.2 มูลค่าที่แท้จริงรวม ณ สิ้ นงวดของหน้ีสินที่คู่สัญญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือ

สินทรัพย์อื่นที่ได้รับสิทธิภายในสิ้นงวด (เช่น สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จาก

ราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ได้รับสทิธแิล้ว) 

52.       หากข้อมูลที่ก  าหนดให้เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ท าให้เป็นไป

ตามหลักการในย่อหน้าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่จ าเป็นที่

จะท าให้สอดคล้องกบัหลักการดังกล่าว 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

53.       (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  
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54.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุน แต่ไม่บังคับให้กจิการปฏบัิติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัการให้ตราสารทุนอื่น หากกจิการเปิดเผยเป็นการสาธารณะ

ถึงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นที่ก  าหนด ณ วันที่วัดมูลค่า  

55.       ส าหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี กิจการต้องปรับข้อมูลเปรียบเทยีบย้อนหลัง และปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดของงวด

แรกสดุที่น ามาแสดงด้วย (ถ้าปฏบัิติได้) 

56.       ส าหรับรายการให้ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี (เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กจิการยังคงต้องเปิดเผย

ข้อมูลที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 44 และ 45 

57.       ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว หากกิจการปรับปรุง

ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของการออกตราสารทุนให้ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ถือปฏิบัติ กิจการยังต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 26–29 เพ่ือบันทึกรายการปรับปรุง

เหล่านั้น 

58.       (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ในประเทศไทย)  

59.        มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสนับสนุนแต่ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกับหน้ีสินรายการอื่นที่เกิดจากการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์เช่น หน้ีสนิที่ช าระระหว่างงวดที่มีการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ 

วนัถอืปฏิบติั 

60.       กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งน้ี สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หาก

กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

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

แก้ไขย่อหน้าที่ 5 กจิการต้องถือปฏบัิติตามการแก้ไขดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 หากกิจการได้ถือปฏบัิติตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ว 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องถือปฏบัิติกบัรอบระยะเวลาบัญชีก่อนด้วย  

62.       กจิการต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับการแก้ไขต่อไปน้ีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

62.1 ข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 21ก เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่

ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 
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62.2 การปรับปรุงค านิยามของ “การได้รับสิทธิ” และ “เง่ือนไขการได้รับสิทธิ” ได้รวมอยู่

ในภาคผนวก ก 

62.3 การแก้ไขในย่อหน้าที่ 28 และ 28ก ได้รวมเร่ืองการยกเลิกเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้น าการแก้ไขดังกล่าวไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏบัิติ หากกจิการน าการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏบัิติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

63.           กจิการต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับการแก้ไขเร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงิน

สดของกลุ่มกิจการ ตามหัวข้อการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 53–59 ตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2557  

63.1 การแก้ไขในย่อหน้าที่ 2 การยกเลิกในย่อหน้าที่ 3 และการเพ่ิมเติมในย่อหน้าที่ 3ก 

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

ภาคผนวก ข ได้รวมการบัญชีส าหรับรายการระหว่างกจิการในกลุ่มกจิการ 

63.2 การปรับปรุงค านิยามในภาคผนวก ก ส าหรับเร่ืองต่อไปนี้  

63.2.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด 

63.2.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน 

63.2.3 ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์และ 

63.2.4 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(ถ้าข้อมูลที่จ าเป็นในการปรับปรุงย้อนหลังไม่สามารถหาได้ กิจการต้องเปิดเผยจ านวนที่เคย

รับรู้ก่อนหน้าในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน

ของกิจการ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 

หากกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 

2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

64  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเ ป็น

เกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการได้รับหรือได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ

โดยมีหน้ีสินเกิดขึ้ นเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้กับคู่สัญญาที่ส่ง

มอบสินค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลค่า) ตราสาร

ทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม  

พนักงานและบุคคลอื่น 

ที่ ใ ห้บ ริการในลักษณะ

เดียวกนั 

 บุคคลที่ให้บริการกบักจิการเป็นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใด

ประเภทหน่ึงดังน้ี 1) บุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

หรือทางภาษี 2) บุคคลที่ท  างานกับกิจการภายใต้แนวทางที่เป็นลักษณะ

เดียวกับบุคคลที่เป็นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี 

หรือ 3) บริการที่ได้รับมีลักษณะเดียวกับบริการที่พนักงานเป็นผู้ให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น ค านิยามน้ีรวมถึงฝ่ายบริหาร เช่น พนักงานที่มีอ านาจบังคับ

บัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการ รวมถึ ง  กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็นผู้บริหาร          

(non-executive director) 

ตราสารทุน  สัญญาที่เป็นหลักฐานของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกิจการ

หลังหักหน้ีสนิทั้งหมด
2
 

ตราสารทุนทีอ่อกให ้  สทิธ ิ(ทั้งที่มีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไข) ในตราสารทุนของกิจการที่ออกให้

บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ทีช่ าระดว้ยตราสารทุน 

 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่กจิการ 

1) ได้รับสนิค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนของ 

        กจิการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุน้) หรือ 

2)   ได้รับสนิค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายช าระแก่คู่สญัญา 

มูลค่ายุติธรรม  จ านวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสินทรัพย์ ช าระหน้ีสิน หรือตราสารทุนที่ออก

ให้สามารถแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็น

อสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

                                                 
2
 แม่บทการบัญชีให้นิยามของหนี้ สินว่าเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่เกดิขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การช าระ

ภาระผูกพันเป็นผลให้เกดิกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือ
สนิทรัพย์อื่นของกจิการ)  
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วนัทีใ่หสิ้ทธิ  วันที่กิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกันตาม

ข้อตกลงเร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝ่าย

หน่ึงทราบเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ตามข้อตกลงน้ันร่วมกัน ณ วันที่ให้

สทิธ ิกจิการให้สทิธิกับบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 

หรือตราสารทุนของกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดร้บัสิทธิ  

(ถ้ามี) ให้ส าเร็จ หากข้อตกลงน้ันข้ึนอยู่กับกระบวนการที่ต้องอนุมัติ  

(เช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้สทิธ ิคือ วันที่ที่ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว 

มูลค่าทีแ่ทจ้ริง  ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเง่ือนไข

และไม่มีเง่ือนไข) ถือหุ้น หรือสิทธิที่จะได้รับหุ้น และราคา (ถ้ามี)  

ที่คู่สัญญาต้องจ่ายเพ่ือให้ได้หุ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุน้ที่ราคาใช้สิทธิ

เท่ากับ 15 บาท ขณะที่หุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาท มูลค่าที่

แท้จริงเทา่กบั 5 บาท 

เงือ่นไขทางตลาด  เง่ือนไขที่ราคาใช้สทิธ ิการได้รับสิทธิ หรือความสามารถในการใช้สิทธิตามตรา

สารทุนที่ขึ้ นอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่น ราคาหุ้น หรือ

จ านวนเงินตามมูลค่าที่แทจ้ริงของสิทธิซ้ือหุน้อยู่ ณ ระดับราคาที่ก  าหนด 

หรือบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุนของ

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัดัชนีราคาตลาดของ ตราสารทุนของกจิการอื่น 

วนัทีว่ดัมูลค่า  วันที่ที่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ตามวัตถุประสงค์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าห รับรายการที่ เกี่ยวกับ

พนกังานและบุคคลอื่นที่ใหบ้ริการใหล้กัษณะเดียวกนั วันที่วัดมูลค่า 

คือ วนัที่ให้สิทธิ ส าหรับรายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน 

(และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่

กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาส่งมอบบริการ 

ลกัษณะการออกสิทธิซ้ือหุน้

ทดแทนสิทธิทีใ่ชแ้ลว้ 

 ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมเติมเมื่อผู้ถือสิทธิซ้ือหุ้นใช้สิทธิ

ตามสทิธซ้ืิอหุ้นเดิมเพ่ือให้กจิการออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้สิทธิ โดยไม่ได้

รับช าระเป็นเงินสด 

สิทธิ ซ้ือหุ้นที่มีการออก

สิทธิทดแทน 

 สิทธิซ้ือหุน้ที่ออกให้ใหม่เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้เดิม ณ ระดับราคาใช้

สทิธเิพ่ือให้กจิการออกหุ้นให้ 
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ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ ์

 ข้อตกลงระหว่างกิจการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ
3
 หรือผู้ถือหุ้นของ

กิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงท า

ให้บุคคลอกีฝ่ายหน่ึงได้รับสทิธทิี่จะได้รับ 

1) เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นของกิจการเป็นจ านวนที่อิงกับราคา     

(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น) ของ

กจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น 

2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น) ของกิจการหรือกลุ่ม

กจิการอื่น  

เมื่อได้ปฎิบัตติามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิแล้ว 

การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์

 รายการที่กจิการ 

1) ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(รวมถึงพนักงาน) โดยมีข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

2)  ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ต้องช าระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงใน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้รับสินค้า

หรือบริการ 

สิทธิซ้ือหุน้  สัญญาที่ให้ผู้ถือสิทธิได้รับหุ้นของกิจการ ณ ระดับราคาที่ก  าหนดไว้แน่นอน

ในช่วงระยะเวลาที่ก  าหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้องใช้สิทธน้ัิน 

ไดร้บัสิทธิ  เป็นผู้มีสิทธิ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สิทธิที่

คู่สัญญาจะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสารทุนของกิจการ เมื่อ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ และอีกฝ่ายหน่ึงพึงพอใจใน 

การปฏบัิติตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิดังกล่าว 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ  เง่ือนไขที่ใช้พิจารณาว่ากิจการได้รับบริการที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้

ส าเรจ็เพ่ือให้ได้สิทธิที่จะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของ

กจิการหรือไม่ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เง่ือนไข

การได้รับสิทธิอาจเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด คือ เง่ือนไขการบริการหรือ

เง่ือนไขผลงาน เง่ือนไขการบริการก าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้

ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก  าหนด เง่ือนไขผลงานก าหนดให้คู่สัญญาต้อง

ปฏบัิติตามให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ภายในเวลาที่ก  าหนด (เช่น ต้อง

ท าให้ก าไรของกิจการสูงข้ึนตลอดช่วงเวลาที่ก  าหนดไว้) ซ่ึงเง่ือนไขการ

ด าเนินงานอาจรวมไปถึง เงือ่นไขทางตลาด 

3
 กลุ่มกจิการ ตามค านิยามในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกจิการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทุกบริษัทของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัทใหญ่ในล าดับ

สงูสดุของกจิการที่เสนอรายงาน 
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ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ  ระยะเวลาระหว่างที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิภายใต้

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์ห้ส าเรจ็ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้

ข1. ย่อหน้าที่ 2 – 41 ของภาคผนวกน้ีอธบิายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ือหุ้นที่ออก

ให้ โดยน าเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่เป็นลักษณะทั่วไปของการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่

พนักงานมาพิจารณา อย่างไรกต็าม ลักษณะไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี นอกจากน้ี เน่ืองจากประเด็นการวัดมูลค่าที่อธิบายต่อไปเน้น

เกี่ยวกบัหุ้นและสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้กบัพนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ

ซ้ือ หุ้น วัด ณ วันที่ ใ ห้สิทธิ  อ ย่างไรก็ตาม ประเด็นการ วัดมูลค่าที่ จะอธิบายต่อไป            

(เช่น ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง) ได้น ามาใช้พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

หุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือ

คู่สญัญาส่งมอบบริการ 

หุน้ 

ข2. ส าหรับหุ้นที่ออกให้พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของ

กิจการ (หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้จ าหน่ายแก่สาธารณชน) และ

ปรับปรุงโดยค านึงถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับ

สทิธ ิซ่ึงไม่น ามารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 19 – 21) 

ข3. ตัวอย่างเช่น หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธ ิ

ปัจจัยน้ีต้องน ามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในท านองเดียวกัน 

หากหุ้นมีข้อจ ากัดในการโอนหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ ปัจจัยน้ีต้องน ามาพิจารณาเฉพาะกรณีที่

ข้อจ ากัดหลังได้รับสิทธิกระทบต่อราคาที่ ผู้ลงทุนที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายซ้ือหุ้น 

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นน้ันซ้ือขายอยู่ในตลาดซ้ือขายคล่อง ข้อจ ากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิ

อาจมีผลเพียงเลก็น้อยต่อราคาหุ้นที่ผู้ลงทุนในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายซ้ือหุ้นนั้น 

ข้อจ ากดัการโอนหุ้นหรือข้อจ ากดัอื่นที่เกดิระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธิไม่ต้องน ามาพิจารณา

เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สทิธขิองหุ้นที่ออกให้ เพราะข้อจ ากัดเหล่าน้ันมีที่มาจาก

เง่ือนไขการได้รับสทิธิที่มีอยู่ ซ่ึงต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 19 – 21  

 

สิทธิซ้ือหุน้ 

ข4. ในหลายกรณี สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้กับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการซ้ือขาย หากไม่มีสิทธิซ้ือหุ้นที่
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มีการซ้ือขายที่มีเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆเหมือนกับสิทธิซ้ือหุ้นของกิจการ ให้ค านวณ

มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้โดยประมาณการจากแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิ

ซ้ือหุ้น 

ข5. กิจการต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ลงทุนที่มีความรอบรู้และเตม็ใจในตลาดจะพิจารณาใน

การเลือกแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นมาใช้ ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นพนักงาน

จ านวนมากมีระยะเวลาใช้สิทธินานและมักสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ให้สิทธิกับวันสิ้นสุด

ระยะเวลาการใช้สทิธขิองสิทธิซ้ือหุ้นน้ัน และมักมีการใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่าน้ีต้อง

น ามาพิจารณาเม่ือประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ ส าหรับหลาย

กิจการ ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้กิจการไม่สามารถใช้สูตรของ Black Scholes และ Merton 

เน่ืองจากสตูรดังกล่าวไม่ให้น าความน่าจะเป็นที่จะใช้สทิธกิ่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของ

สิทธิซ้ือหุ้นมาพิจารณา และแบบจ าลองน้ีอาจไม่สะท้อนถึงผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็กว่า

ก าหนดได้อย่างเพียงพอ แบบจ าลองน้ียังไม่อนุญาตส าหรับความน่าจะเป็นที่ความผันผวน

ของหุ้นที่คาดหวังและข้อมูลน าเข้าในแบบจ าลองอื่นอาจแตกต่างกันตามระยะเวลาการให้ใช้

สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น อย่างไรกต็าม ส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีอายุตามสัญญาค่อนข้างสั้น หรือต้อง

มีการใช้สิทธิภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องน าปัจจัย

ข้างต้นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้มูลค่าที่มี

สาระส าคัญเทา่กบัแบบจ าลองการก าหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า 

ข6. อย่างน้อยที่สดุ แบบจ าลองการก าหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้น ต้องน าปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา 

ข6.1 ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.2 อายุของสทิธซ้ืิอหุ้น 

ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างองิ 

ข6.4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง 

ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ 

ข6.6 อตัราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงส าหรับอายุของสิทธซ้ืิอหุ้น  

ข7. กิจการต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ ผู้ เกี่ยวข้องในตลาดที่ มีความรอบรู้และเต็มใจลงทุน           

จะใช้พิจารณาในการก าหนดราคาหุ้น  (ยกเว้นเง่ือนไขการได้รับสิทธิและลักษณะการออก

สิทธิซ้ือหุ้นทดแทนสิทธิที่ ใช้แล้วซ่ึงไม่ให้น ามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม                  

ย่อหน้าที่ 19 – 22)  

ข8. ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่

ระบุไว้ (เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานก ากับหลักทรัพย์

ก าหนด) ปัจจัยน้ีต้องน ามาพิจารณาในกรณีที่แบบจ าลองก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่น ามาใช้

อาจสมมติว่าสทิธซ้ืิอหุ้นจะใช้สทิธิเมื่อใดกไ็ด้ตลอดอายุของสิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรกต็าม 
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หากกิจการใช้แบบจ าลองก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นที่ใช้สิทธิได้เม่ือ

สิ้นสุดอายุเท่าน้ัน การไม่สามารถใช้สิทธิระหว่างระยะเวลาให้ได้สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นใน

ระหว่างอายุของสิทธิซ้ือหุ้น) ไม่ต้องน ามาปรับปรุง เน่ืองจากแบบจ าลองได้สมมติว่าสิทธิซ้ือ

หุ้นไม่สามารถใช้สทิธิได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ข9. ปัจจัยอกีประการหน่ึงที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้กบัพนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็นที่จะใช้สิทธิซ้ือ

หุ้นเรว็ ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ หรือพนักงานต้องใช้

สิทธิซ้ือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้วทั้งหมดเม่ือหมดสภาพการจ้าง ผลกระทบจากการใช้สิทธิเร็วที่

คาดไว้ต้องน ามาพิจารณา ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ข16 – ข21  

ข10. ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะไม่น ามาพิจารณาในการ

ก าหนดราคาของสิทธิซ้ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้องไม่น าไปรวมในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่

ออกให้พนักงาน ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละ

คนไม่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคาที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเตม็ใจจะ

ก าหนดขึ้น 

ขอ้มูลที่ใชใ้นแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุน้ 

ข11. ในการประมาณค่าความผันผวนและเงินปันผลที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง วัตถุประสงค์คือ 

เพ่ือประมาณความคาดหวังของราคาของสทิธซ้ืิอหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซ้ือขายแลกเปล่ียนใน

ตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ

พนักงานเรว็ วัตถุประสงค์คือ เพ่ือประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของพนักงานที่พัฒนาข้ึนโดยอ้างอิงจาก

ข้อมูลที่มี ณ วันให้สทิธ ิ

ข12. ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้สทิธิมักมีช่วงของความคาดหวังใน

อนาคตที่สมเหตุสมผล ดังน้ัน ต้องค านวณค่าคาดหวังโดยถ่วงน า้หนักแต่ละค่าด้วยความ

น่าจะเป็นที่แต่ละค่าจะเกดิขึ้น 

ข13. ความคาดหวังในอนาคตมักมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์และต้องปรับปรุงหากคาดหวังได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ระบุได้อาจช้ีว่า

ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นตัวพยากรณ์ที่ไม่ดีส าหรับประสบการณ์ในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จ าหน่าย

สายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้อยกว่า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดในการก าหนด

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

ข14. ในสถานการณ์อื่นๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กิจการที่เพ่ิงเข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) อยู่น้อย ซ่ึงจะ
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อภิปรายถึงกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯในภายหลัง 

ข15. สรุป กจิการต้องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้สิทธิ และเงินปันผล อย่างง่าย

โดยมีพ้ืนฐานเพียงจากข้อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเร่ืองใดเป็นค่า

พยากรณ์ที่สมเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต 

การใชส้ิทธิเร็วที่คาดหวงั 

ข16. พนักงานมักใช้สิทธิซ้ือหุ้นเร็วด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสิทธิซ้ือหุ้นไม่สามารถโอน

เปล่ียนมือ ท าให้พนักงานมักใช้สิทธิซ้ือหุ้นเร็วเพราะเป็นทางเดียวที่พนักงานจะล้างสถานะ

ของตน เช่นเดียวกัน พนักงานที่สิ้นสุดการจ้างมักจ าเป็นต้องใช้สิทธิซ้ือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้ว

ภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะน้ันจะถูกริบสทิธ ิปัจจัยน้ีท าให้พนักงานใช้สทิธิเรว็ ปัจจัยอื่นที่ท  าให้

ใช้สทิธเิรว็ เช่น การหลีกเล่ียงความเสี่ยงและการขาดการกระจายความม่ังคั่ง 

ข17. วิธพิีจารณาผลกระทบของการใช้สิทธิเรว็ที่คาดหวังข้ึนอยู่กับแบบจ าลองก าหนดราคาสิทธิซ้ือ

หุ้นที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้สิทธิเรว็ที่คาดหวังอาจถูกน ามาพิจารณาโดยการใช้ประมาณการ

อายุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่คาดหวัง (ส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ือหุ้น หมายถึง

ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ให้สิทธิจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สิทธิซ้ือหุ้น) เป็นข้อมูลน าเข้าใน

แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือ

การใช้สิทธิเร็วอาจพิจารณาน าเข้าแบบจ าลองก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นแบบทวินามหรือ

แบบจ าลองการก าหนดราคาสทิธซ้ืิอหุ้นอื่นที่ใช้อายุของสญัญาเป็นข้อมูลน าเข้า 

ข18. ปัจจัยที่ใช้ประมาณการใช้สทิธเิรว็รวมถึง 

ข18.1 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นมักไม่ให้ใช้สิทธิจนกว่าจะสิ้ นสุด

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ดังน้ัน การก าหนดความส าคัญของการใช้สิทธิเรว็ในการ

ก าหนดมูลค่าจึงขึ้ นอยู่กับข้อสมมติว่า สิทธิซ้ือหุ้นน้ันจะได้รับสิทธิ ความส าคัญ

ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธอิภิปรายอยู่ในย่อหน้าที่ 19 – 21 

ข18.2 ระยะเวลาเฉล่ียที่สทิธซ้ืิอหุ้นที่คล้ายกนัคงเหลืออยู่ในอดีต 

ข18.3 ราคาของหุ้นอ้างองิ ประสบการณ์อาจช้ีว่าพนักงานมีแนวโน้มจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเมื่อ

ราคาหุ้นไปถึงระดับราคาหน่ึงที่สงูกว่าราคาใช้สทิธ ิ

ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจช้ีว่า พนักงานระดับสูงมี

แนวโน้มจะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นช้ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธบิายในย่อหน้าที่ ข21) 

ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นอ้างอิง โดยเฉล่ียพนักงานมีแนวโน้มที่จะใช้

สทิธซ้ืิอหุ้นของหุ้นที่มีความผันผวนสงูก่อนหุ้นที่มีความผันผวนต ่า 

ข19. ตามย่อหน้าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้สิทธิเร็วให้น ามาพิจารณาโดยประมาณอายุที่

คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เมื่อ
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ประมาณอายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุที่คาดหวัง

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของสิทธิซ้ือหุ้นของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก

ของพนักงานกลุ่มย่อย ตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของพนักงาน  

(ดูรายละเอยีดต่อไป) 

ข20. การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิลักษณะเดียวกันมี

ความส าคัญอย่างย่ิง มูลค่าของสิทธิซ้ือหุ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับเง่ือนไขของ

สิทธิซ้ือหุ้น มูลค่าเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงเม่ือระยะเวลาของสิทธิซ้ือหุ้นนานข้ึน ตัวอย่างเช่น 

สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน แม้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ 2 ปีจะมีมูลค่ามากกว่าสิทธิซ้ือ

หุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ือหุ้น

ตามเกณฑ์ของอายุสิทธิซ้ือหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นต่างกัน

จะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ การแยกสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้เป็นกลุ่ม

ย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของสิทธิซ้ือหุ้นใกล้เคียงกัน น ามาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก จะลดมูลค่า

ที่เกนิจริงลง 

ข21.       ข้อพิจารณาในลักษณะเดียวกบัข้างต้นจะใช้เมื่อใช้แบบจ าลองทวินามหรือแบบจ าลองลักษณะ    

เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้สิทธิซ้ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

อาจช้ีว่า ผู้บริหารระดับสูงมีแนวโน้มที่จะถือสิทธิซ้ือหุ้นไว้นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และ

พนักงานระดับล่างมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากน้ี พนักงานที่ได้รับ

การสนับสนุนหรือถูกก าหนดให้ต้องถือตราสารทุนรวมถึงสทิธซ้ืิอหุ้นไว้ขั้นต ่าจ านวนหน่ึง โดย

เฉล่ียจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นช้ากว่าพนักงานที่ไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี 

การแยกสิทธิซ้ือหุ้นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้สิทธิคล้ายกันจะท าให้การประมาณ

มูลค่ายุติธรรมรวมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้ได้แม่นย ากว่า 

ค่าความผนัผวนท่ีคาดหวงั 

ข22. ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็นตัววัดจ านวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวด

เวลาหน่ึง ตัววัดของความผันผวนที่ใช้ในแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้นคือค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานประจ าปีของอตัราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ค่าความผันผวนปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปีที่ใช้ในการค านวณที่สามารถเปรียบเทยีบกัน

ได้โดยไม่ขึ้นกบังวดเวลาอื่น เช่น ค่าสงัเกตของราคารายวัน รายสปัดาห์หรือรายเดือน 

ข23. อัตราผลตอบแทน (ซ่ึงอาจเป็นบวกหรือลบ) ของหุ้นในช่วงเวลาหน่ึงวัดว่า ผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพ่ิมค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น 

ข24.          ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซ่ึงอัตราผลตอบแทนประจ าปีสะสมต่อเน่ืองมักถูก

คาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังสะสมต่อเน่ือง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็นที่

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

จ่ายเงินปันผล ราคาหุ้น ณ สิ้นปีที่คาดหวังจะอยู่ระหว่าง 83.53 บาท (100 บาท x e
-0.18

) 

และ 152.20 บาท (100 บาท x e
0.42

) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา 

ข25. ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวังรวมถึง 

ข25.1 ค่าความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ือหุ้นที่ซ้ือขายกันที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตรา

สารอื่นที่ซ้ือขายกนัของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ือหุ้น (เช่น หน้ีแปลงสภาพ

ได้ (ถ้ามี)) 

ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่สอดคล้องกบัค่าคาดหวังของ

สทิธิซ้ือหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสญัญาของสทิธิซ้ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบ

ของการใช้สิทธกิ่อนก าหนดที่คาดหวัง) 

ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่หุ้นของกิจการได้ซ้ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพ่ิง

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทยีบ

กับกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า แนวทางที่แนะน า

ส าหรับกจิการใหม่จะอธบิายในส่วนต่อไป 

ข25.4 แนวโน้มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉล่ีย เช่น ระดับโดยเฉล่ียในระยะยาว 

และปัจจัยอื่นที่ช้ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความ

ผันผวนในอดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติใน

ช่วงเวลาหน่ึงที่อาจระบุได้เพราะล้มเหลวในการประมูลเพ่ือซ้ือกิจการหรือมีการ

ปรับโครงสร้างคร้ังใหญ่ ช่วงเวลาน้ันต้องไม่น ามาพิจารณาในการค านวณค่าความ

ผันผวนประจ าปีเฉล่ียในอดีต 

ข25.5 ช่วงของค่าสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสังเกตของราคามักสม ่าเสมอ

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตัวอย่างเช่น กจิการอาจใช้ราคาปิดของแต่ละสปัดาห์หรือราคา

สงูสดุของสปัดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ราคาปิดบางสปัดาห์และสัปดาห์ที่เหลือใช้ราคา

สงูสดุ นอกจากน้ีค่าสังเกตของราคาต้องเป็นเงินสกุลเดียวกบัราคาใช้สทิธิ 

กิจการทีเ่พ่ิงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข26. ตามย่อหน้าที่ ข25 กิจการต้องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลา

ล่าสุดที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพ่ิงเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกบัค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้องค านวณ

ค่าความผันผวนในอดีตในช่วงเวลาที่นานที่สุดที่ หุ้นน้ันมีกิจกรรมซ้ือขาย กิจการสามารถ

พิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของกิจการที่คล้ายกันในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกันได้ 

ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปีและให้สิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุ

ของสิทธิซ้ือหุ้นที่คาดหวังเฉล่ีย 5 ปี ต้องพิจารณารูปแบบและระดับของค่าความผันผวนที่

คาดหวังของกจิการในอุตสาหกรรมเดียวกนัที่มีหุ้นซ้ือขายให้สาธารณชนมา 6 ปี 
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กิจการทีไ่ม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ข27. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพ่ือใช้พิจารณา

เม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่ก  าหนดไว้ต่อไปต้องน ามา

พิจารณาแทน 

ข28. ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสิทธิซ้ือหุ้นหรือหุ้น

ให้พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็นประจ า อาจต้องก าหนดตลาดภายในส าหรับหุ้น ค่าความ

ผันผวนส าหรับราคาหุ้นเหล่าน้ีสามารถพิจารณาได้เม่ือประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง 

ข29. กจิการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกจิการที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกนัที่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือราคาสทิธซ้ืิอหุ้นอยู่ที่ใช้เม่ือประมาณค่า

ความผันผวนที่คาดหวังได้ กรณีน้ีจะเหมาะสมเม่ือกิจการสามารถอ้างอิงมูลค่าของหุ้นตาม

ราคาของหุ้นของกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ายกนั 

ข30. หากกิจการไม่สามารถอ้างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ายกัน และเลือกใช้วิธีค านวณมูลค่าหุ้นอีกวิธีหน่ึง กิจการ

สามารถประมาณราคาหุ้นได้จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้องกับวิธีค านวณมูลค่า

น้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจก าหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิหรือก าไร กิจการ

สามารถพิจารณาค่าความผันผวนของมูลค่าสนิทรัพย์สทุธน้ัินหรือตามก าไร 

เงินปันผลทีค่าดหวงั 

ข31. เงินปันผลที่คาดหวังจะน ามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นหรือไม่ 

ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่คู่สญัญามีสทิธไิด้รับเงินปันผลหรือสิ่งเทยีบเทา่เงินปันผล 

ข32. ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้รับสิทธิซ้ือหุ้นและมีสิทธิได้รับเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงหรือเงิน

ปันผลเทียบเท่า (ซ่ึงอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือลดราคาใช้สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้สิทธิถึงวันที่ใช้

สิทธิ สิทธิซ้ือหุ้นที่ให้ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้างอิงน้ันไม่ได้จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่

คาดหวังต้องเทา่กบัศูนย์ 

ข33. ในกรณีเดียวกัน เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิแก่พนักงาน ต้องไม่

ปรับปรุงเงินปันผลที่คาดหวังหากพนักงานได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลา

ให้ได้รับสทิธ ิ 

ข34. ในกรณีตรงข้าม หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ได้รับ

สทิธ ิ(หรือก่อนการใช้สทิธใินกรณีของสทิธซ้ืิอหุ้น) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วัน

ให้สทิธแิก่พนักงานต้องน าเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณามูลค่าด้วย กล่าวคือ เม่ือประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ให้น าเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจ าลองการ

ก าหนดราคาสิทธิซ้ือหุ้น เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้น ามูลค่าปัจจุบันของเงินปัน

ผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธิมาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 
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ข35. แบบจ าลองก าหนดราคาสทิธิซ้ือหุ้นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่

คาดหวัง อย่างไรกด็ี แบบจ าลองเหล่าน้ีอาจปรับปรุงโดยใช้จ านวนเงินปันผลที่คาดหวังแทน

อตัราผลตอบแทน กจิการอาจเลือกใช้อตัราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่

คาดหวังที่จะจ่ายให้อย่างใดอย่างหน่ึง หากกจิการเลือกใช้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้

ต้องพิจารณารูปแบบของเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของ

กจิการจะเพ่ิมเงินปันผลให้ 3% ต่อปี การประมาณมูลค่าของสิทธซ้ืิอหุ้นต้องไม่สมมติว่า 

จ านวนเงินปันผลจะคงที่ตลอดอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสมมติ

ดังกล่าว 

ข36. โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปันผลที่คาดหวังต้องใช้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็น

เกณฑ ์กจิการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้องสมมติว่าอัตราผลตอบแทนเงินปัน

ผลเป็นศูนย์ อย่างไรกดี็ กจิการที่เร่ิมต้ังใหม่ที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเร่ิม

จ่ายเงินปันผลระหว่างอายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่าน้ีต้องใช้อัตรา

ผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ียที่ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉล่ียอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

ของกจิการกลุ่มที่จะน ามาเปรียบเทยีบกนัได้อย่างเหมาะสม 

อตัราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ง 

ข37. อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย

ดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นซ่ึงราคาใช้สิทธิเป็นสกุลเงินของประเทศน้ัน โดยอายุของตราสารที่

เหลืออยู่เทา่กบัอายุของสทิธซ้ืิอหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้อายุของสิทธิซ้ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบ

ของการใช้สิทธิเร็ว) หากไม่มีตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้อม

ช้ีให้เหน็ว่าตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นมีความหมายไม่เหมือนกับอัตรา

ดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกิจที่ภาวะเงินเฟ้อสูง) อาจใช้อัตราผลตอบแทนของ

ตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากน้ี ต้องใช้อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหาก

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดใช้อัตราดังกล่าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย

ดอกเบ้ียคืนพร้อมเงินต้นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่มีอายุเท่ากับสิทธิซ้ือ

หุ้นที่วัดมูลค่า  

ผลกระทบต่อโครงสรา้งทุน 

ข38. ตามปกติบุคคลที่ 3 ซ่ึงไม่ใช่กิจการเป็นผู้ออกสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ือค้า เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น ผู้

ออกจะส่งมอบหุ้นที่ได้มาจากผู้ที่ถือหุ้นให้กบัผู้ถือสทิธซ้ืิอหุ้น ดังน้ันการใช้สิทธิซ้ือหุ้นลักษณะ

น้ีจึงไม่เกดิผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธิ 

ข39. ในทางตรงกนัข้าม เมื่อกจิการออกสทิธซ้ืิอหุ้น กจิการจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้สิทธ ิ     

(ไม่ว่าจะออกหุ้นใหม่จริงหรือในเน้ือหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซ้ือหุ้นคืนมา

และถือเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนไว้ให้กบัผู้ใช้สทิธ)ิ เน่ืองจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเทา่กบัราคาใช้สทิธิ 

ไม่ใช่ราคาตลาดของหุ้น ณ วันใช้สทิธ ิจึงอาจเกดิผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือสิทธซ้ืิอ
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หุ้นจะไม่ได้รับก าไรจากการใช้สทิธิมากเหมือนกบัการใช้สิทธซ้ืิอหุ้นเพ่ือค้าซ่ึงไม่เกดิผล

กระทบการปรับลดจากการใช้สทิธิ 

ข40. ในกรณีน้ี มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ให้จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จ านวน

หุ้นใหม่ที่ออกเพ่ือการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ว นอกจากน้ี       

หากตลาดคาดว่าจะมีการให้สิทธิซ้ือหุ้น ตลาดอาจค านึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดข้ึนต่อ

ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ

ข41. อย่างไรกด็ี กจิการต้องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นในอนาคตจะมี

ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิ แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ือ

หุ้นสามารถปรับโดยค านึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกดิข้ึนด้วย 

การปรบัปรุงขอ้ตกลงของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ช าระดว้ยตราสารทุน 

ข42. ย่อหน้าที่ 27 ก าหนดว่า โดยไม่ค านึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆของตราสาร

ทุนที่ออกให้หรือการยกเลิกหรือการช าระด้วยตราสารทุน อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องรับรู้

บริการที่ได้รับโดยวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ตราสารทุน หากตราสารทุนน้ันไม่ได้รับสิทธิ

เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากเง่ือนไขทาง

ตลาด) ได้ ณ วันที่ให้สทิธ ินอกจากน้ี กจิการต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเง่ือนไขที่ท  า

ให้มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพ่ิมขึ้ นหรือเพ่ิมประโยชน์แก่

พนักงาน 

ข43. ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 27  

ข43.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ท าให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพ่ิม (เช่น โดย

ลดราคาใช้สิทธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้อง

รวมมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับบริการที่

ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมเป็นผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสาร

ทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมให้รวมในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับ

บริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้รับสิทธิในตราสารทุนที่

ปรับปรุงเพ่ิมจากจ านวนที่อ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สทิธติราสารเดิม หาก

การปรับปรุงเกิดข้ึนหลังวันที่ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ได้ต้องรับรู้ทันที

หรือตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิหากพนักงานต้องให้บริการในระยะเวลาเพ่ิมเติม

จนเสรจ็และได้รับสทิธใินตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข43.2 กรณีการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ท าให้จ านวนตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมข้ึน กิจการ

ต้องรวมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรับปรุง

เง่ือนไขในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับส าหรับตราสารทุนที่ออกให้เช่นเดียวกับ



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) หน้า 37/79 

 

ย่อหน้าที่ ข43.1 ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเง่ือนไขเกดิขึ้นระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมต้องน ามารวมในการวัด

มูลค่าของบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ปรับปรุงเง่ือนไขจนถึงวันที่ที่

คู่สัญญาได้รับสิทธิในตราสารทุนที่ออกเพ่ิมให้ เพ่ิมเติมจากจ านวนเงินเดิมตาม

มูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิคร้ังแรกที่

เหลืออยู่ 

ข43.3 หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ตัวอย่างเช่น โดยการลดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัด

เง่ือนไขผลงาน (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด และการเปล่ียนแปลงท าให้ต้อง

รับรู้รายการให้สอดคล้องกับย่อหน้าที่ ข43.1 ข้างต้น) กิจการต้องน าเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธิที่ปรับปรุงมาพิจารณาเม่ือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 19 – 21 

ข44. นอกจากน้ี หากกจิการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดต่างๆของตราสารทุนที่ออกให้ใน

ลักษณะที่ลดมูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือในลักษณะที่ไม่เป็น

ประโยชน์กบัพนักงาน กจิการยังต้องบันทกึบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุน

ที่ออกให้เสมือนว่าไม่มีการปรับปรุงเง่ือนไขเกดิข้ึน (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกให้

บางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 28) ตัวอย่างเช่น  

ข44.1 หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทนัที

ก่อนและหลังการปรับปรุงเง่ือนไข กิจการต้องไม่น าการปรับปรุงเง่ือนไขที่ลดมูลค่า

ยุติธรรมมาพิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับบริการที่ได้รับ

เป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนที่ให้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ 

วันที่ออกตราสารทุนที่ให้เป็นเกณฑ ์ 

ข44.2 หากการปรับปรุงเง่ือนไขลดจ านวนของตราสารทุนที่ออกให้พนักงาน จ านวนที่

ลดลงดังกล่าวให้รับรู้เป็นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ตามข้อก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 28 

ข44.3 หากกจิการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสทิธใินลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

เช่น โดยเพ่ิมระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือโดยปรับหรือเพ่ิมเง่ือนไขผลงาน 

(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ ข44.1 ข้างต้น) กิจการ

ต้องไม่น าการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิมาพิจารณาเมื่อปฏบัิติตามข้อก าหนด

ในย่อหน้าที่ 19 - 21  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ  

ข45          ย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค ก าหนดการบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่ม

กิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้า ข46 ถึง ข61 

อธิบายถึงวิธีการที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 43ง การ
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จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการอาจเกิดขึ้ นได้จากหลายสาเหตุขึ้ นอยู่กับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ดังน้ันค าอธบิายดังกล่าวอาจไม่ละเอยีดเพียงพอและมีข้อสมมติว่า

กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระรายการ รายการดัง

กล่าวคือเงินอุดหนุนในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ที่ให้แก่บริษัทย่อย โดยไม่ค านึงถึงการ

จ่ายช าระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข46          แม้ว่าค าอธิบายมุ่งเน้นไปยังการท ารายการกับพนักงาน กิจการสามารถน ามาปรับใช้กับการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการได้นอกเหนือจากพนักงานที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยอาจก าหนดให้บริษัทย่อย

ต้องจ่ายคืนให้แก่บริษัทส าหรับภาระผูกพันของตราสารทุนที่ให้กับพนักงาน ค าอธิบาย

ด้านล่างไม่ได้ก าหนดถึงวิธกีารบัญชีส าหรับข้อตกลงการจ่ายช าระคืนภายในกลุ่มกจิการ 

ข47    กิจการอาจพบ 4 ประเดน็เกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ ตัวอย่าง

ด้านล่างเป็นการอธบิายในประเดน็ที่เกดิข้ึนระหว่างบริษัทใหญ่กบับริษัทย่อย 

 ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่เกีย่วขอ้งตราสารทุนของกิจการ 

ข48   ประเดน็ที่หน่ึงคือการท ารายการที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนของกิจการควรบันทกึบัญชีเป็นการ

ช าระด้วยตราสารทุนหรือการช าระด้วยเงินสดตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี 

1)   กจิการให้สทิธแิก่พนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการ (เช่น สทิธซ้ืิอหุ้น) และอาจ

ท าให้กิจการต้องเลือกหรือจ าเป็นต้องซ้ือตราสารทุน (เช่น หุ้นซ้ือคืน) จากบุคคลอื่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ 

2)   พนักงานของกิจการได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ือหุ้น) ทั้ง

จากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้องจัดเตรียมตรา

สารทุนดังกล่าวเทา่ที่จ าเป็น 

ข49   กจิการต้องบันทกึการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ได้รับจากบริการเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตรา

สารทุนของกจิการที่เป็นการช าระด้วยตราสารทุน การถือปฏบัิติไม่ค าถึงว่ากจิการจะเลือกหรือ

ต้องซ้ือตราสารทุนจากบุคคลอื่นเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้ข้อตกลง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์นอกจากน้ีกจิการยังต้องถือปฏบัิติโดยไม่ค านึงถึงว่า 

1)   สทิธขิองพนักงานที่จะได้รับตราสารทุนของกจิการได้รับจากกจิการเองหรือจากผู้ถือหุ้น

ของกจิการ หรือ 

2)   ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ่ายช าระโดยกิจการเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของ

กจิการ 

ข50   หากผู้ถือหุ้นของกจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระรายการให้แก่พนักงานของกิจการที่ถูก

ลงทุน ท าให้ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกิจการที่ถูกลงทุนมากกว่ากิจการเอง ดังน้ัน หาก

กจิการที่ถูกลงทุนอยู่ในกลุ่มเดียวกบักบัผู้ถือหุ้น ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 43ค ผู้ถือหุ้นต้อง



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) หน้า 39/79 

 

วัดมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสดในงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้น และต้องถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้

ถือหุ้น 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัใหญ่ 

ข51   ประเดน็ที่สองเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างสองหรือหลายกิจการภายในกลุ่ม

กจิการเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อย

ที่ได้รับสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็นสิ่งตอบแทนส าหรับการให้บริการกับ

บริษัทย่อย 

ข52   ดังน้ัน ในประเดน็ที่สองที่เกี่ยวกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ดังต่อไปนี้  

1)   บริษัทใหญ่ให้สิทธิที่จะได้รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัท

ใหญ่ (ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ตราสารทุนกบัพนักงานของบริษัทย่อย และ  

2)   บริษัทย่อยให้สิทธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัท

ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 

 

บริษทัใหญ่ใหสิ้ทธิทีจ่ะไดร้บัตราสารทนุแก่พนกังานของบริษทัย่อย (ย่อหนา้ที ่ข52 (1)) 

ข53   บริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันในการให้ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ดังน้ัน ตามย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานตาม

ข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้าของที่

เพ่ิมข้ึนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ 

ข54   บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายช าระรายการให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ตราสาร

ทุนของบริษัทใหญ่ ดังน้ันตามย่อหน้าที่ 43ค บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตาม

ข้อก าหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน 

บริษัทย่อยใหสิ้ทธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย (ย่อหนา้ที ่ข

52(2)) 

ข55   เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่เข้าเง่ือนไขตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 43ข บริษัทย่อยต้องบันทึก

รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายช าระด้วยเงินสด ข้อก าหนดดังกล่าวไม่ค านึงถึงว่าบริษัทย่อยจะ

ได้รับตราสารทุนเพ่ือให้เป็นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน 
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ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการช าระดว้ยเงินสดแก่

พนกังาน 

ข56   ประเดน็ที่สามเป็นวิธทีี่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการจากคู่สญัญาที่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการ 

(รวมถึงพนักงาน) กจิการต้องบันทกึเป็นข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงิน

สดเม่ือกจิการไม่ได้มีภาระผูกพันที่ต้องช าระแก่คู่สญัญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีที่มี

ข้อตกลงที่ท  าให้บริษัทใหญ่ (ที่ไม่ใช่กิจการเอง) มีภาระผูกพันที่ต้องช าระเงินสดให้แก่

พนักงานของกจิการ 

1)   พนักงานของกิจการจะได้รับช าระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกับราคาของตราสารทุนของ

กจิการ 

2)   พนักงานของกิจการได้รับช าระด้วยเงินสดที่สอดคล้องกับราคาของตราสารทุนของ 

บริษัทใหญ่ 

ข57   บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระรายการแก่พนักงาน ดังน้ัน บริษัทย่อยต้องบันทึก

รายการกับพนักงานเป็นการช าระด้วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนเป็นการ

อุดหนุนจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยต้องทบทวนมูลค่าของต้นทุนของรายการดังกล่าวใน

ภายหลังส าหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาดไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่างจากการวัดมูลค่าของ

รายการที่ช าระด้วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ข58   เน่ืองจากบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระรายการแก่พนักงานของบริษัทย่อย และสิ่ง

ตอบแทนที่จะได้รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มของกิจการโดยรวม) ต้องวัดมูลค่าของ

ภาระผูกพันตามข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสดตามย่อหน้าที่ 

43ค 

การโอนพนกังานระหว่างกลุ่มกิจการ 

ข59   ประเด็นที่สี่  เกี่ยวข้องกับกลุ่มของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับ

พนักงานของกลุ่มกิจการมากกว่าหน่ึงกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่อาจให้สิทธิที่จะ

ได้รับตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเง่ือนไขในการให้บริการอย่าง

ต่อเน่ืองกบักลุ่มของกจิการตามระยะเวลาที่ก  าหนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงอาจโอน

การจ้างงานไปบริษัทย่อยอกีแห่งในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสทิธโิดยพนักงานไม่มีสิทธิที่จะได้รับ

ตราสารทุนของบริษัทใหญ่ภายใต้ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์เดิมที่ยงัมีผลอยู่ 

หากบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้อง

บันทึกรายการดังกล่าวเป็นการช าระด้วยตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่า

บริการที่ได้รับจากพนักงานโดยการอ้างองิจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธิที่

จะได้รับตราสารทุนจากบริษัทใหญ่เมื่อเร่ิมแรกตามค านิยามในภาคผนวก ก  และ สัดส่วน

ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธขิองพนักงานที่ให้บริการกบับริษัทย่อยแต่ละแห่ง 
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ข60   หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระรายการกับพนักงานด้วยตราสารทุนของบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อยต้องบันทึกเป็นการช าระด้วยเงินสด บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องวัดมูลค่า

บริการที่ได้รับด้วยเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิของตราสารทุนส าหรับสัดส่วน

ของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิของพนักงานที่ให้บริการกับบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง นอกจากน้ี

บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่าง

ระยะเวลาการบริการของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อย 

ข61   พนักงานหลังจากที่ได้มีการโอนระหว่างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ

นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดตามค านิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่ม

กิจการก่อนระยะเวลาที่ให้บริการเสร็จสิ้น ในกรณีน้ีเน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสิทธิ คือ การ

ให้บริการกบักลุ่มกจิการ บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้องปรับปรุงจ านวนที่เคยรับรู้ในงวดให้เป็นไป

ตามบริการที่ได้รับจากพนักงานให้สอดคล้องกับหลักการในย่อหน้าที่ 19 ดังน้ันหากสิทธิที่

ได้รับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้าเง่ือนไขการได้รับสิทธิ เน่ืองจากพนักงานไม่เข้า

เง่ือนไขการได้รับสิทธินอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด จะไม่มีการรับรู้จ านวนสะสมส าหรับ

การบริการที่ได้รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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แนวปฏิบติัในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑม์าใช ้   

ค าแนะน าน้ีใชป้ระกอบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

ค านยิามของวนัทีใ่หส้ิทธิ 

แนวปฏบัิติ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ ให้นิยาม ของวันที่ให้สิทธิว่า คือ วันที่กิจการและพนักงาน (หรือบุคคลอื่น

ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) เห็นด้วยตามข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

เมื่อกิจการและคู่สัญญาเหน็ชอบเกี่ยวกับเง่ือนไขและข้อก าหนดของข้อตกลง ณ วันที่

ให้สทิธิ กิจการต้องหารือกับคู่สัญญาเร่ืองสิทธิที่จะช าระด้วยเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือ

ตราสารทุนของกิจการ โดยมีเง่ือนไขว่าสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่

ก  าหนด (ถ้ามี) หากข้อตกลงขึ้ นอยู่กับกระบวนการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น อนุมัติโดยผู้

ถือหุ้น) วันที่ให้สทิธคืิอวันที่กจิการได้รับอนุมัติให้สทิธ ิ

แนวปฏบัิติ 2 วันที่ให้สทิธ ิคือ วันที่ทั้ง 2 ฝ่ายเหน็ด้วยกบัข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ค าว่า  

“เหน็ด้วย” ใช้ในความหมายที่ใช้ทั่วไป ซ่ึงหมายความว่า ต้องมีทั้งข้อเสนอและการ

ยอมรับข้อเสนอน้ัน ดังน้ัน วันที่ฝ่ายหน่ึงเสนอข้อเสนอให้อกีฝ่ายหน่ึงยังไม่ถือเป็นวันที่

ให้สิทธิ วันที่ให้สิทธต้ิองเป็นวันที่อกีฝ่ายยอมรับข้อเสนอ ในบางสถานการณ์คู่สญัญา

เหน็ด้วยกบัข้อตกลงอย่างชัดเจนโดยลงนามในสญัญา ขณะที่บางสถานการณ์ข้อตกลง

อาจไม่ชัดเจน เช่น ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้พนักงาน ข้อตกลงของ

พนักงานมีหลักฐานสนับสนุนเมื่อพนักงานเร่ิมให้บริการ 

แนวปฏบัิติ 3 นอกจากน้ี เม่ือทั้ง 2 ฝ่ายเหน็ด้วยกับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทั้ง 2 ฝ่าย 

ต้องเหน็ชอบร่วมกันเร่ืองเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของข้อตกลง ดังน้ัน หากทั้ง 2 

ฝ่ายยอมรับเง่ือนไขและข้อก าหนดบางเร่ือง ณ วันใดวันหน่ึง และยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อก าหนดที่ เหลือในภายหลัง ให้ถือว่าวันที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยกับเง่ือนไขและ

ข้อก าหนดทั้งหมดเป็นวันที่ให้สิทธิ ตัวอย่างเช่น หากกิจการตกลงออกสิทธิซ้ือหุ้นให้

พนักงานคนหน่ึง แต่ราคาใช้สทิธขิองสทิธซ้ืิอหุ้นจะก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนที่จะประชุมกันทุก 3 เดือน วันที่ให้สิทธิ คือ วันที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนก าหนดราคาใช้สทิธิ 

แนวปฏบัิติ 4 ในบางกรณี วันที่ให้สทิธอิาจเกดิข้ึนหลังจากที่พนักงานที่ได้รับตราสารทุนให้บริการกับ 

กิจการแล้ว ตัวอย่างเช่น หากการให้ตราสารทุนต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วันที่ให้

สิทธิอาจเกิดข้ึนหลังจากที่พนักงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับน้ัน มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินก าหนดว่า กิจการต้องรับรู้บริการเมื่อได้รับบริการแล้ว ใน

สถานการณ์เช่นน้ีกิจการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สิทธ ิ

(เช่น ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) เพ่ือ
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รับรู้บริการที่ได้รับระหว่างวันที่เร่ิมให้บริการจนถึงวันที่ให้สทิธ ิเม่ือก าหนดวันที่ให้สิทธ ิ

กจิการต้องปรับปรุงประมาณการที่เคยท าไว้ก่อนเพ่ือให้จ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับบริการ

ที่ได้รับ ณ วันที่ให้สทิธเิป็นไปตามเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้

สทิธใินที่สดุ 

ค านยิามของเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

แนวปฏบัิติ 4ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ ให้นิยามของเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ว่าเป็นเง่ือนไขที่ก  าหนดว่ากิจการได้รับ

บริการซ่ึงท าให้คู่สัญญามีสิทธิได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ 

ภายใต้ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือไม่ แผนผังต่อไปน้ีแสดงแนวการ

ประเมินเง่ือนไขว่าเป็นเง่ือนไขการให้บริการหรือผลงาน หรือเป็นเง่ือนไขการได้รับ

สทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช่ 

เง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไม่ใช่

เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

ใช่ 

เง่ือนไขระบุเพียงระยะเวลาการให้บริการเสรจ็สิ้น 

เทา่นั้นหรือไม่ 

เง่ือนไขผลงาน เง่ือนไขการบริการ 

ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นเง่ือนไขที่ระบุว่ากจิการได้รับ

บริการซ่ึงท าให้คู่สญัญามีสิทธใินการ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑห์รือไม่ 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) หน้า 44/79 

 

รายการกบับุคคลอืน่ทีไ่ม่ใช่พนกังาน  

แนวปฏบัิติ 5  ส าหรับรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะ

เดียวกัน) ซ่ึงวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้าที่ 

13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ได้กล่าวถึง ข้อสันนิษฐานที่โต้แย้ง

ได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณการได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ในสถาณการณ์ดังกล่าว ย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 ก าหนดให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่กิจการได้รับสินค้าหรือ

คู่สญัญาส่งมอบบริการ 

รายการท่ีกิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการท่ีได้รบับางส่วนหรือทัง้หมด
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

แนวปฏบัิติ 5ก  ในบางกรณี  อาจเป็นการยากที่จะเห็นถึงสินค้าหรือบริการ (หรือจะ) ได้รับ 

ตัวอย่างเช่น กิจการออกหุ้นแก่องค์กรการกุศลโดยไม่มีสิ่งตอบแทน โดยปกติอาจ

เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือ

แลกเปล่ียนส าหรับรายการดังกล่าว สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้ นกับรายการ

กบับุคคลหรือกจิการอื่น 

แนวปฏบัิติ 5ข     ย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ก าหนดให้รายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ให้แก่พนักงาน ต้องวัดมูลค่าโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์  ณ วันที่ให้สิทธิ
3
 ดังน้ัน กิจการไม่จ าเป็นต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของบริการที่ได้รับจากพนักงาน 

แนวปฏบัิติ 5ค  ขอให้สังเกตวลี “มูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” อ้างอิงถึงมูลค่า

ยุติธรรมของการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ถูกบังคับโดยกฎหมายให้ออกหุ้นตามสัดส่วนให้แก่ประชาชนของประเทศใดประเทศ

หน่ึง ซ่ึงอาจโอนให้ได้เพียงประชาชนภายในประเทศดังกล่าว ข้อจ ากดัเกี่ยวกับการโอน

อาจส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ดังน้ันหุ้นดังกล่าวอาจมีมูลค่ายุติธรรมต ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นอื่นที่ไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าว ภายใต้สถานการณ์น้ี วลี “มูลค่ายุติธรรม

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” จะอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่มีข้อจ ากัด

เทา่นั้น ไม่ใช่หุ้นที่ไม่มีข้อจ ากดัดังกล่าว 

แนวปฏบัิติ 5ง   ยอ่หนา้ท่ี 13ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ระบุวิธีการวัดมูลค่าของ

รายการ ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่ากิจการต้องน าข้อก าหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกับรายการที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างเฉพาะเจาะจง 

                                                 
ใน .มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 การอา้งองิทัง้หมดใหแ้ก่พนกังานรวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีค่ลา้ยคลงึกนั 
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ตวัอย่างที ่1    

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่กจิการไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดอย่าง 

เฉพาะเจาะจง 

ทีม่า    

        กิจการออกหุ้นโดยมีมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด 100,000 บาท ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานที่มาจา

บางส่วนของชุมชน (บุคคลที่เสียประโยชน์ในอดีต) ซ่ึงเป็นวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์กิจการที่ดี 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับจากการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาจเกิดขึ้ นในหลายลักษณะ เช่น  

การเพ่ิมข้ึนของฐานลูกค้า การดึงดูด หรือการรักษาพนักงาน หรือการเพ่ิม หรือรักษาความสามารถ

ในการประกวดราคาทางธุรกจิ 

 

         กจิการไม่สามารถระบุสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เช่น ไม่มีการได้รับเงินสด หรือไม่ได้รับเง่ือนไขการบริการ 

ดังน้ัน สิ่งตอบแทนที่สามารถระบุได้ (ไม่มี) น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่จะให้สิทธ ิ

(100, 000 บาท) 

 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด   

        แม้ว่ากจิการจะไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างเฉพาะเจาะจง สถานการณ์ดังกล่าวแสดง

ให้เหน็ว่ามีสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือที่จะได้รับ) ดังน้ันต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 2  

 

          ในสถาณการณ์เช่นน้ี เน่ืองจากกจิการไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ  ข้อสนันิษฐานที่

โต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ที่มูลค่ายุติธรรมของสนิค้า

หรือบริการที่ได้รับสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิค้าหรือบริการ

ที่ได้รับโดยอ้างองิจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้สทิธิ 

 

วนัที่วดัมูลค่าส าหรบัรายการกบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนกังาน 

แนวปฏบัิติ 6 หากสนิค้าหรือบริการน้ันมีการส่งมอบมากกว่า 1 วัน กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนที่ออกให้ในแต่ละวันเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการ กิจการต้องใช้มูลค่า

ยุติธรรมดังกล่าวเมื่อวัดมูลค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้รับ ณ วันน้ัน 

แนวปฏบัิติ 7 อย่างไรกด็ี ในบางกรณีสามารถใช้ค่าประมาณของมูลค่ายุติธรรมได้ ตัวอย่างเช่น หาก

กิจการได้รับบริการต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 เดือน และราคาหุ้นของกิจการ 
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ไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญตลอดช่วงเวลาน้ัน กิจการสามารถใช้ราคาหุ้นเฉล่ีย

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ได้ 

ขอ้ตกลงในช่วงการเปลีย่นแปลง 

แนวปฏบัิติ 8  ย่อหน้าที่ 54 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 สนับสนุน (แต่ไม่

บังคับ) ให้กจิการใช้ข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับการให้

ตราสารทุนรายการอื่นๆ (เช่น การให้ตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุในย่อหน้าที่ 53 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หากกิจการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนเหล่าน้ันที่วัดมูลค่า ณ วันที่วัดมูลค่าต่อสาธารณชน ตัวอย่างเช่น ตราสาร

ทุนดังกล่าวรวมถึงตราสารทุนที่กิจการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของกิจการตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฉบับที่ 123 เร่ือง การบัญชีส าหรับค่าตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ช าระดว้ยตราสารทุน 

แนวปฏบัิติ 9 ส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุนซ่ึงอ้างอิงกบัมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ก าหนดว่ากจิการต้องไม่น าเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธิ นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด
4
 มาพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นหรือสิทธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า (เช่น วันที่ให้สทิธ ิส าหรับรายการ

กบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกนั) แต่กจิการต้องน าเง่ือนไข

การได้รับสทิธิมาร่วมพิจารณาโดยปรับปรุงจ านวนตราสารทุนที่รวมในการวัดมูลค่า

ของจ านวนเงินของรายการดังกล่าว เพ่ือว่าท้ายสดุจ านวนที่รับรู้ส าหรับสนิค้าหรือ

บริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนจากตราสารทุนที่ออกให้จะข้ึนอยู่กบัจ านวนตราสารทุน

ที่จะได้รับสทิธใินที่สดุ ดังน้ัน ตามเกณฑก์ารสะสมจะไม่มีการรับรู้สนิค้าหรือบริการที่

ได้รับหากตราสารทุนที่ออกให้ยังไม่ได้รับสทิธ ิเน่ืองจากความล้มเหลวในการปฏบัิติ

ตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิเช่น คู่สญัญาไม่สามารถให้บริการตามระยะเวลาที่ก  าหนด

ได้ หรือเง่ือนไขผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย วิธกีารบัญชีแบบน้ีเรียกว่า วิธกีาร

ปรับปรุงรายการ ณ วันที่ให้สทิธิ เพราะจ านวนตราสารทุนที่น ามารวมในการก าหนด

มูลค่าของรายการจะต้องปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนผลลัพธ์ของเง่ือนไขการได้รับสทิธิ แต่

ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้น มูลค่ายุติธรรมให้ประมาณขึ้น 

ณ วันที่ให้สิทธ ิ(ส าหรับรายการกบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะ

เดียวกนั) และไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าในภายหลัง ดังน้ัน กจิการไม่ต้องน าการเพ่ิมข้ึน

                                                 
4
 ในข้อความส่วนที่เหลือของย่อหน้านี้ ได้กล่าวถึงการอภิปรายเร่ืองเงื่อนไขการได้รับสิทธิไม่รวมเงื่อนไขทางตลาด  

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวขึ้ นอยู่กับข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
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หรือลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนหลังจากวันที่ให้สิทธิมาร่วมพิจารณาใน

การก าหนดมูลค่าของรายการ (นอกจากกรณีที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมที่โอนให้หาก

มีการปรับปรุงการให้ตราสารทุนในภายหลัง) 

แนวปฏบัิติ 10 ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ก าหนดให้กิจการรับรู้สินค้าหรือ

บริการที่ได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ โดยใช้การประมาณที่ดีที่สุดถึง

จ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจ าเป็น) 

หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าจ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจาก

ประมาณการที่ผ่านมา ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการให้เท่ากับ

จ านวนตราสารทุนที่ได้รับสิทธิในที่สุด (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 21 

เกี่ยวกบัเง่ือนไขทางตลาด) 

แนวปฏบัิติ 11 ในตัวอย่างด้านล่าง สิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ทั้งหมดได้รับสิทธิ ณ เวลาเดียวกันเมื่อสิ้นสุด

งวดเวลาที่ก  าหนด ในบางสถานการณ์ สิทธิซ้ือหุ้นหรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้อาจ

ได้รับสทิธแิบบทยอยให้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น สมมติพนักงานคน

หน่ึงได้สิทธิซ้ือหุ้น 100 สิทธิ ซ่ึงจะทยอยได้รับสิทธิคร้ังละ 25 สิทธิ ณ วันสิ้นปีทุกปี

เป็นเวลา 4 ปีถัดไป ในการปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กจิการต้องปฏบัิติกบัสทิธทิี่ทยอยให้น้ีเป็นการให้สิทธิซ้ือหุ้นที่แยกจากกันในแต่ละคร้ัง

ที่ให้สิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุ้นที่ทยอยให้แต่ละคร้ังมีระยะเวลาให้ได้รับสิทธิแตกต่างกัน 

ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้แต่ละคร้ังจึงแตกต่างกัน (เพราะช่วง

ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิที่ยาวนานต่างกันมีผลกระทบ ตัวอย่างเช่น กระทบต่อจังหวะ

เวลาของกระแสเงินสดที่เกดิจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น) 

 

ตวัอย่างที ่1ก 

ทีม่า  

กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้น 100 สทิธแิก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็น 

พนักงานที่ปฏบัิติงานให้แก่กจิการตลอดช่วงเวลา 3 ปีถัดไป กจิการประมาณว่ามูลค่ายุติธรรมของสทิธ ิ

ซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิเป็น 15 บาท ตามเกณฑ์ความน่าจะเป็นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก กิจการประมาณว่าพนักงาน

ร้อยละ 20 จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และจะต้องริบสทิธซ้ืิอหุ้นส่วนนี้  
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ตวัอย่างที ่1ก 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

สถานการณ์ที่ 1 

หากทุกอย่างเป็นไปตามคาด กจิการรับรู้จ านวนเงินต่อไปน้ีระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิส าหรับบริการที่ 

ได้รับเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้น 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

1 สทิธซิื้ อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 80% x 15 บาท  

x 1/3 ปี 

200,000 200,000 

2 (สทิธซิื้ อหุ้น 50,000 สทิธิ x 80% x 15 บาท  

x 2/3 ปี) – 200,000 บาท 

200,000 400,000 

3 (สทิธซิื้ อหุ้น 50,000 สทิธิ x 80% x 15 บาท 

x 3/3 ปี) – 400,000 บาท 

200,000 600,000 

สถานการณ์ที่ 2 

ระหว่างปีที่ 1 มีพนักงาน 20 คนลาออก กจิการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปี 

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

ลาออกเพ่ิม กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปี จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 

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

ซ้ือหุ้นระหว่าง 3 ปี และสิทธิซ้ือหุ้นที่เหลือ 44,300 สิทธิ (พนักงาน 443 คน x 100 สิทธิต่อพนักงาน 1 

คน) ได้รับสทิธเิม่ือสิ้นปีที่ 3 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

1 สทิธซิื้ อหุ้น 50,000 สทิธ ิx 85% x 15 บาท  

x 1/3 ปี 

212,500 212,500 

2 (สทิธซิื้ อหุ้น 50,000 สทิธิ x 88% x 15 บาท  

x 2/3 ปี) – 212,500 บาท 

227,500 440,000 

3 (สทิธซิื้ อหุ้น 44,300 สทิธิ x 15 บาท)  

– 440,000 บาท  

224,500 664,500 
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แนวปฏบัิติ 12 ตัวอย่างที่ 1ก สทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ตามเง่ือนไขที่พนักงานต้องปฏบัิติงานตลอดระยะเวลา

ที่ก  าหนด ในบางกรณี สิทธิซ้ือหุ้นหรือหุ้นที่ออกให้อาจข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่พนักงานต้อง

ปฏิบัติงานให้ผลงานส าเร็จตามเป้าหมาย ตัวอย่างที่ 2 3 และ 4 แสดงแนวปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้โดยมีเง่ือนไข

ผลงาน (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด ซ่ึงอภิปรายในแนวปฏิบัติ  13 และแสดงใน

ตัวอย่างที่ 5 และ 6) ในตัวอย่างที่ 2 ระยะเวลาให้ได้รับสิทธิจะผันแปรไปตามการที่

พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเง่ือนไขผลงาน ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินก าหนดให้กิจการประมาณระยะเวลาให้ได้รับสิทธิที่คาดหวัง โดยใช้ผลลัพธ์ที่

น่าจะเป็นไปได้มากที่สดุของการปฏบัิติตามเง่ือนไขผลงาน และปรับปรุงประมาณการน้ัน 

(ถ้าจ าเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่าช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิมีแนวโน้มว่าจะ

แตกต่างจากประมาณการเดิม 

 

ตวัอย่างที ่2 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงมีระยะเวลาให้ได้รับสทิธแิตกต่างกนั  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้หุ้น 100 หุ้นแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้อง 

เป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานให้แก่กจิการตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิพนักงานจะได้รับสทิธใินหุ้น ณ สิ้น 

ปีที่ 1 หากก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 18 และ ณ สิ้นปีที่ 2 หากก าไรเฉล่ียของกจิการเพ่ิมข้ึน 

มากกว่าร้อยละ 13 ตลอด 2 ปี และ ณ สิ้นปีที่ 3 หากก าไรเฉล่ียของกจิการเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 10  

ตลอด 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ ต้นปีที่ 1 เทา่กบั 30 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเทา่กบัราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ 

กจิการไม่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลตลอด 3 ปี 

ณ สิ้นปีที่ 1 ก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 และพนักงานลาออก 30 คน กจิการคาดว่าก าไรจะเพ่ิมใน 

อตัราเดิมในปีที่ 2 ดังน้ัน กจิการคาดว่าพนักงานจะได้รับสทิธใินหุ้น ณ สิ้นปีที่ 2 ตามเกณฑค์วามน่าจะเป็น 

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก กจิการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพ่ิม 30 คนระหว่างปีที่ 2 ดังน้ัน คาดว่าพนักงาน  

440 คนจะได้รับสทิธใินหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปีที่ 2 

ณ สิ้นปีที่ 2 ก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 10 ดังน้ัน พนักงานจะไม่ได้รับสทิธใินหุ้น ณ สิ้นปีที่ 2  

และพนักงาน 28 คนลาออกในระหว่างปี กจิการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพ่ิมอกี 25 คนในระหว่างปีที่ 3  

และก าไรของกจิการจะเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 6 ท าให้ได้อตัราก าไรเพ่ิมข้ึนเฉล่ียเป็นร้อยละ 10 ต่อปี 

ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานลาออก 23 คน และก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ท าให้อตัราก าไรเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
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ตวัอย่างที ่2 

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

 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

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

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

– 660,000 บาท 

174,000 834,000 

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

– 834,000 บาท 

423,000 1,257,000 

 

ตวัอย่างที ่3 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงจ านวนตราสารทุนแตกต่างกนั  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการ A ให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่พนักงานในฝ่ายขายแต่ละคนๆ ละ 100 สทิธ ิพนักงานจะได้รับ 

สทิธซ้ืิอหุ้นน้ี ณ สิ้นปีที่ 3 โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานยังคงเป็นพนักงานของกจิการ และปริมาณขายสนิค้า 

ชนิดน้ันต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีโดยเฉล่ีย หากปริมาณขายของสนิค้าชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 

ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 100 สทิธ ิหากปริมาณขาย 

ของสนิค้าชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้รับสทิธิ 

ซ้ือหุ้น 200 สทิธ ิหากปริมาณขายของสนิค้าชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 15 ต่อปีข้ึนไป  

พนักงานแต่ละคนจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 300 สทิธ ิ 

 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการประมาณว่าสทิธซ้ืิอหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 20 บาทต่อสทิธ ิกจิการประมาณ 
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ตวัอย่างที ่3 

ปริมาณขายของสนิค้าว่าจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ดังน้ัน คาดว่าพนักงานแต่ 

ละคนที่ยังปฏบัิติงานถึงสิ้นปีที่ 3 จะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 200 สทิธ ิกจิการประมาณจากเกณฑค์วามน่าจะเป็น 

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักว่า พนักงานร้อยละ 20 จะลาออกก่อนสิ้นปีที่ 3 

 

ณ สิ้นปีที่ 1 พนักงานลาออก 7 คน และกจิการยังคงคาดว่าพนักงานประมาณ 20 คนจะลาออกภายในสิ้น 

ปีที่ 3 ดังน้ัน กจิการคาดว่าพนักงาน 80 คน จะยังปฏบัิติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 12 และกจิการคาดว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนนี้ จะต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 2 ปีต่อไป  

ณ สิ้นปีที่ 2 พนักงานลาออกเพ่ิม 5 คน ท าให้มีพนักงานลาออกแล้ว 12 คน กจิการคาดว่ามีพนักงานอีกเพียง 3 คน จะลาออกระหว่าง

ปีที่ 3 ดังน้ัน กจิการคาดว่าพนักงานทั้งหมด 15 คน จะลาออกระหว่าง 3 ปีและ 85 คน จะยังปฏบัิติงานอยู่ ปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

18 ท าให้อัตราเฉล่ียเป็นร้อยละ 15 ในช่วง 2 ปี กิจการคาดว่าปริมาณขายมีอัตราเฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 15 หรือมากกว่า ตลอดช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ดังน้ัน คาดว่าพนักงานขายแต่ละคนจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 300 สทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานลาออกเพ่ิม 2 คน 

ท าให้มีพนักงานลาออก 14 คน ตลอดเวลา 3 ปี และมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ 86 คน ปริมาณขายมีอัตราเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 16 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดังน้ัน พนักงาน 86 คน ได้รับสทิธซ้ืิอหุ้นคนละ 300 สทิธิ 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

1 พนักงาน 80 คน x สทิธซิื้ อหุ้น 200 สทิธ ิ 

x 20 บาท x 1/3  

106,667 106,667 

2 (พนักงาน 85 คน x สทิธซิื้ อหุ้น 300 สทิธ ิ 

x 20 บาท x 2/3) – 106,667 บาท 

233,333 340,000 

3 (พนักงาน 86 คน x สทิธซิื้ อหุ้น 300 สทิธิ 

x 20 บาท x 3/3) – 340,000 บาท   

176,000 516,000 

 

 

 

 

ตวัอย่างที ่4 
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ตวัอย่างที ่4 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงราคาใช้สทิธทิี่ผันแปรได้ 

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการ A ให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง 10,000 สทิธ ิโดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็น 

ผู้บริหารที่ปฏบัิติงานอยู่กบักจิการถึงสิ้นปีที่ 3 ราคาใช้สทิธเิทา่กบั 40 บาท อย่างไรกด็ี ราคาใช้สทิธจิะ 

ลดลงเป็น 30 บาท หากก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 โดยเฉล่ียตลอดช่วงเวลา 3 ปี 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการประมาณว่าสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีราคาใช้สิทธ ิ30 บาท มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 16 บาท 

ต่อสทิธ ิหากราคาใช้สทิธเิป็น 40 บาท กจิการประมาณว่าสทิธซ้ืิอหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 12 บาทต่อสทิธ ิ

ในระหว่างปีที่ 1 ก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 และกจิการคาดว่าก าไรจะเพ่ิมในอตัราน้ีตลอดช่วงเวลา  

2 ปีต่อไป ดังน้ัน กจิการจึงคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายก าไร และสทิธซ้ืิอหุ้นจะมีราคาใช้สทิธเิทา่กบั 30 บาท 

ในระหว่างปีที่ 2 ก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 และกจิการคาดว่าจะยังคงบรรลุเป้าหมายก าไร  

ในระหว่างปีที่ 3 ก าไรของกจิการเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3 ดังน้ันกจิการไม่บรรลุเป้าหมายก าไร ผู้บริหาร 

ปฏบัิติงานกบักจิการครบ 3 ปี และถือว่าปฏบัิติตามเง่ือนไขการบริการ ทั้งน้ี เน่ืองจากกจิการไม่บรรลุ 

เป้าหมายก าไร สทิธซ้ืิอหุ้น 10,000 สทิธทิี่ได้รับสทิธจึิงมีราคาใช้สทิธเิทา่กบั 40 บาท 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

เน่ืองจากราคาใช้สทิธผิันแปรไปขึ้นอยู่กับเง่ือนไขผลงานซ่ึงไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด ผลกระทบของเง่ือนไข 

ผลงาน (เช่น ความน่าจะเป็นที่ราคาใช้สทิธอิาจเทา่กบั 40 บาท และความน่าจะเป็นที่ราคาใช้สทิธอิาจ 

เทา่กบั 30 บาท) จะไม่น ามาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ 

แต่กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิภายใต้สถานการณ์แต่ละสถานการณ์  

(เช่น ราคาใช้สทิธเิป็น 40 บาท และราคาใช้สทิธเิป็น 30 บาท) และปรับปรุงมูลค่าของรายการเพ่ือสะท้อน 

ผลลัพธข์องเง่ือนไขผลงานในท้ายสดุ ดังที่แสดงต่อไปน้ี 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

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

2 (สทิธซิื้ อหุ้น 10,000 สทิธิ x 16 บาท x 2/3)  

– 53,333 บาท  

53,334 106,667 
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ตวัอย่างที ่4 

3 (สทิธซิื้ อหุ้น 10,000 สทิธิ x 12 บาท x 3/3)  

– 106,667 บาท 

 

13,333 120,000 

 

แนวปฏบัิติ 13  ย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดให้น าเง่ือนไขทาง

ตลาด เช่น ราคาเป้าหมายของหุ้นเป็นเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (หรือความสามารถใน

การใช้สิทธิ) มาร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ 

ดังน้ัน กิจการที่ให้ตราสารทุนโดยมีเง่ือนไขทางตลาด ต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่

ได้รับจากคู่สญัญาที่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิอื่นทั้งหมด (เช่น บริการ

ที่ได้รับจากพนักงานที่ปฏบัิติงานตามระยะเวลาการให้บริการที่ก  าหนดไว้) โดยไม่ต้อง

พิจารณาว่าได้บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ ตัวอย่างที่ 5 แสดงข้อก าหนดนี้  

 

ตวัอย่างที ่5 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด 

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง 10,000 สทิธ ิโดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็น 

ผู้บริหารที่ปฏบัิติงานอยู่กบักจิการถึงสิ้นปีที่ 3 อย่างไรกด็ี สทิธซ้ืิอหุ้นนี้ ไม่สามารถใช้สทิธหิากราคาหุ้นไม่ 

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

ณ สิ้นปีที่ 3 สทิธซ้ืิอหุ้นสามารถใช้สทิธเิมื่อใดกไ็ด้ระหว่างช่วงเวลา 7 ปีต่อไป กล่าวคือ ภายในสิ้นปีที่ 10 
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ตวัอย่างที ่5 

กจิการใช้แบบจ าลองก าหนดราคาใช้สทิธแิบบทวินาม ซ่ึงพิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะเพ่ิมสงู 

กว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 (และดังน้ันสทิธซ้ืิอหุ้นจะสามารถใช้สทิธไิด้) และความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะ 

ไม่สงูกว่า 65 บาท ณ สิ้นปีที่ 3 (และดังน้ันสทิธซ้ืิอหุ้นจะถูกริบสทิธ)ิ กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีเง่ือนไขทางตลาดเทา่กบั 24 บาทต่อสทิธ ิ

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

เน่ืองจากย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดให้กจิการรับรู้บริการที่ได้รับ 

จากคู่สญัญาที่ปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธอิื่นทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานที่ปฏบัิติงาน 

ตามระยะเวลาการให้บริการที่ก  าหนดไว้) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้บรรลุเง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ ซ่ึงจะไม่ 

ท าให้เกดิความแตกต่างไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมายได้น าไปร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิดังน้ัน  

หากกจิการคาดว่าผู้บริหารจะยังเป็นพนักงานอยู่ถึง 3 ปี และผู้บริหารได้ปฏบัิติเช่นนั้น กจิการต้องรับรู้ 

จ านวนเงินในปีที่ 1 2 และ 3 ดังน้ี: 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

1 สทิธิซ้ือหุ้น 10,000 สทิธิ x 24 บาท x 1/3 80,000 80,000 

2 (สทิธิซ้ือหุ้น 10,000 สทิธิ x 24 บาท x 2/3)  

– 80,000 บาท  

80,000 160,000 

3 (สทิธิซ้ือหุ้น 10,000 สทิธิ x 24 บาท x 3/3) 

– 160,000 บาท 

80,000 240,000 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กจิการต้องรับรู้จ านวนเงินเหล่าน้ีโดยไม่ต้องพิจารณาว่าบรรลุเง่ือนไขทางตลาด 

หรือไม่ อย่างไรกดี็ หากผู้บริหารลาออกในระหว่างปีที่ 2 (หรือปีที่ 3) จ านวนที่รับรู้ในปีที่ 1 (และปีที่ 2)   

ต้องมีการกลับรายการในปีที่ 2 (หรือปีที่ 3) เน่ืองจากเงื่อนไขการบริการ ซ่ึงแตกต่างจากเงื่อนไขทางตลาด  

ไม่ต้องน ามารวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิแต่เง่ือนไขการบริการต้อง 

น ามาพิจารณาโดยปรับปรุงจ านวนเงินของรายการเพ่ือให้ค านวณมาจากจ านวนตราสารทุนที่ได้รับสทิธ ิ

ในที่สดุ ตามย่อหน้าที่ 19 และ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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แนวปฏบัิติ 14 ในตัวอย่างที่ 5 ผลลัพธ์ของเง่ือนไขทางตลาดไม่เปล่ียนแปลงช่วงระยะเวลาให้ได้รับ

สิทธิ อย่างไรกด็ี หากช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กับว่าเง่ือนไข

ผลงานบรรลุเมื่ อใด ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ก าหนดให้กจิการสนันิษฐานว่าบริการที่พนักงานจะส่งมอบเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตรา

สารทุนที่ออกให้จะได้รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้ รับสิทธิ กิจการต้อง

ประมาณช่วงระยะเวลาที่คาดหวังของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ณ วันที่ได้รับสทิธิ โดยอิง

จากผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของเง่ือนไขผลงาน หากเง่ือนไขผลงานเป็น

เง่ือนไขทางตลาด การประมาณช่วงระยะเวลาคาดหวังของระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ ต้อง

สอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และไม่

ต้องปรับปรุงอกีในภายหลัง ตัวอย่างที่ 6 แสดงข้อก าหนดนี้   

 

ตวัอย่างที ่6 

การให้ตราสารทุนที่มีเง่ือนไขทางตลาด ซ่ึงช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธแิตกต่างกนั 

ทีม่า 

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

ซ้ือหุ้นนี้ จะได้รับสิทธแิละสามารถใช้สทิธไิด้ทนัท ีหากราคาหุ้นของกจิการเพ่ิมจาก 50 บาท เป็น 70 บาท  

โดยมีเง่ือนไขว่าผู้บริหารต้องเป็นพนักงานของกจิการที่ปฏบัิติงานอยู่จนราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมาย 

กจิการใช้แบบจ าลองก าหนดราคาใช้สทิธแิบบทวินาม ซ่ึงพิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะเป็นไป 

ตามเป้าหมายระหว่างช่วงอายุของสทิธิซ้ือหุ้น 10 ปี และความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมาย กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิทา่กบั 25 บาทต่อสทิธ ิตาม 

แบบจ าลองน้ี กจิการก าหนดฐานนิยมของวันที่ได้รับสทิธทิี่เป็นไปได้ไว้ที่ 5 ปี กล่าวอกีนัยหน่ึงคือ  

ในบรรดาผลลัพธท์ี่อาจเป็นไปได้ ผลลัพธท์ี่น่าจะเป็นไปได้มากที่สดุของเง่ือนไขทางตลาดคือ ราคาหุ้นจะ 

เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปีที่ 5 ดังน้ัน กจิการประมาณว่าระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่คาดหวังคือ 5 ปี  

กจิการยังประมาณด้วยว่า ผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปีที่ 5 ดังน้ัน จึงคาดว่าสทิธซ้ืิอหุ้น 80,000  

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

กจิการยังประมาณว่าผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปีที่ 5 อย่างไรกต็าม ผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คนลาออก 

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

ระหว่างปีที่ 6 ก่อนที่ราคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตวัอย่างที ่6 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กจิการรับรู้บริการที่ได้รับตลอด 

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่คาดหวัง ตามที่ประมาณ ณ วันที่ให้สทิธ ิและก าหนดให้กจิการไม่ต้องปรับปรุง 

ประมาณการดังกล่าว ดังน้ัน กจิการรับรู้บริการที่ได้รับจากผู้บริหารตลอดปีที่ 1 – 5 ดังน้ัน มูลค่าของ 

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

ของกจิการ ณ สิ้นปีที่ 5) แม้ผู้บริหารอกี 1 คนจะลาออกระหว่างปีที่ 6 กจิการไม่ต้องปรับปรุงรายการ  

เพราะผู้บริหารได้ปฏบัิติตามระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่คาดหวังแล้ว ณ สิ้นปีที่ 5 ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้ 

จ านวนเงินในปีที่ 1 - 5 ดังน้ี: 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

1 สทิธิซ้ือหุ้น 80,000 สทิธิ x 25 บาท x 1/5 400,000 400,000 

2 (สทิธิซ้ือหุ้น 80,000 สทิธิ x 25 บาท x 2/5) 

 – 400,000 บาท       

400,000 800,000 

3 (สทิธิซ้ือหุ้น 80,000 สทิธิ x 25 บาท x 3/5) 

 – 800,000 บาท   

400,000 1,200,000 

4 (สทิธิซ้ือหุ้น 80,000 สทิธิ x 25 บาท x 4/5) 

 – 1,200,000 บาท    

400,000 1,600,000 

5 (สทิธิซ้ือหุ้น 70,000 สทิธิ x 25 บาท) 

 – 1,600,000 บาท  

150,000 1,750,000 

 

แนวปฏบัิติ 15 ย่อหน้าที่ 26 – 29 และย่อหน้าที่ ข42 – ข44 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมีข้อก าหนดที่ใช้ในกรณีที่มีการค านวณราคาสิทธิซ้ือหุ้นใหม่ (หรือกรณีกิจการ

ปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์) ตัวอย่างที่  

7 – 9 แสดงตัวอย่างตามข้อก าหนดเหล่านี้บางส่วน 
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ตวัอย่างที ่7 

การให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการปรับปรุงราคาอกีภายหลัง  

ทีม่า 

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้น 100 สทิธแิก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขว่า 

พนักงานต้องเป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อไป กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

สทิธซ้ืิอหุ้นแต่ละสทิธเิทา่กบั 15 บาท กจิการประมาณโดยใช้ความน่าจะเป็นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักเป็นเกณฑ ์

ว่า พนักงาน 100 คน จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และถูกริบสทิธทิี่จะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 

สมมติว่า พนักงานจ านวน 40 คน ลาออกระหว่างปีที่ 1 และสิ้นปีที่ 1 ราคาหุ้นของกจิการลดลง และ 

กจิการปรับปรุงราคาสทิธซ้ืิอหุ้น และสทิธซ้ืิอหุ้นที่ปรับปรุงราคาน้ันได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 กจิการประมาณ 

ว่าพนักงานอกี 70 คนจะลาออกระหว่างปีที่ 2 และ 3 ดังน้ันจ านวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกระหว่าง 

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิ3 ปี มีจ านวน 110 คน ระหว่างปีที่ 2 พนักงานอกี 35 คนลาออก และกจิการ 

ประมาณว่าพนักงานอกี 30 คนจะลาออกระหว่างปีที่ 3 ท าให้จ านวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกตลอดช่วง 

ระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิทา่กบั 105 คน ระหว่างปีที่ 3 พนักงาน 28 คนลาออก ดังน้ันจ านวนพนักงานที่ 

กจิการเลิกจ้างระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิทา่กบั 103 คน พนักงาน 397 คนที่เหลือได้รับสทิธซ้ืิอหุ้น 

ซ่ึงได้รับสทิธ ิณ สิ้นปีที่ 3 

กจิการประมาณว่า ณ วันที่ปรับปรุงราคาใหม่ มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นเดิมแต่ละสิทธทิี่ออกให้ (ก่อน 

พิจารณารวมถึงการปรับปรุงราคา) เท่ากบั 5 บาท และมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ปรับปรุงราคาแล้ว 

เทา่กบั 8 บาท 
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ตวัอย่างที ่7 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ย่อหน้าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ผลกระทบของการ 

ปรับปรุงที่ท  าให้มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงการจ่ายช าระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์พ่ิมข้ึน หรือเป็นประโยชน์ต่อ 

พนักงาน หากการปรับปรุงใดเพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ (เช่น ลดราคาใช้สทิธ)ิ ซ่ึงวัด 

มูลค่าทนัท ีณ ก่อนและหลังการปรับปรุง ย่อหน้าที่ ข43.1 ของภาคผนวก ข ก าหนดให้กจิการรวมมูลค่า 

ยุติธรรมส่วนเพ่ิมที่ให้ (เช่น ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกบัมูลค่าเร่ิมแรกของ 

ตราสารทุนซ่ึงทั้ง 2 ค่า ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง) ในการวัดมูลค่าที่ใช้รับรู้บริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทน 

ส าหรับตราสารทุนที่ออกให้ หากการปรับปรุงเกดิข้ึนระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิมูลค่ายุติธรรมส่วน 

เพ่ิมที่ให้จะรวมในการวัดมูลค่าของจ านวนที่รับรู้ส าหรับบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลานับแต่วันที่ปรับปรุง 

จนกระทั่งวันที่ตราสารทุนที่ปรับปรุงน้ันได้รับสทิธ ิเพ่ิมเติมจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ให้ตราสารทุน  

ซ่ึงให้รับรู้ส่วนแรกตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิร่ิมแรก 

มูลค่าของสทิธซ้ืิอหุ้นส่วนเพ่ิมเทา่กบั 3 บาทต่อสทิธ ิ(8 บาท – 5 บาท) จ านวนเงินน้ีให้รับรู้ตลอด 

ระยะเวลา 2 ปีที่ของระยะเวลาให้ได้รับสทิธทิี่เหลืออยู่ พร้อมกบัค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้มูลค่า 

สทิธซ้ืิอหุ้นเมื่อเร่ิมแรกเทา่กบั 15 บาท เป็นเกณฑจ์ านวนที่รับรู้ในปีที่ 1 – 3 เป็นดังน้ี : 

 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับงวด 

บาท 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 

สะสม 

บาท 

1 พนักงาน (500 - 110) คน x สทิธซิื้ อหุ้น  

100 x 15 บาท x 1/3 สทิธิ 

195,000 195,000 

2 พนักงาน (500 - 105) คน x สทิธซิื้ อหุ้น  

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

 – 195,000 บาท 

259,250 454,250 
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ตวัอย่างที ่7 

3 พนักงาน (500 - 103) คน x สทิธซิื้ อหุ้น  

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

 – 454,250 บาท 

260,350 714,600 

 

 

ตวัอย่างที ่8 

การให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่มีระยะเวลาให้ได้รับสิทธซ่ึิงมีการปรับปรุงในภายหลัง  

ทีม่า  

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้สทิธซ้ืิอหุ้นแก่พนักงานในทมีงานขายแต่ละคนๆ ละ 1,000 สทิธ ิโดยมีเง่ือนไขว่า 

ต้องเป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานให้กบักจิการตลอด 3 ปี และทมีงานขายต้องขายสนิค้าชนิดหน่ึงได้มากกว่า  

50,000 หน่วยตลอดระยะเวลา 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิทา่กบั 15 บาทต่อสทิธ ิ

ระหว่างปีที่ 2 กจิการเพ่ิมยอดขายเป้าหมายเป็น 100,000 หน่วย ณ สิ้นปีที่ 3 กจิการขายสนิค้าได้  

55,000 หน่วย และสทิธซ้ืิอหุ้นถูกริบคืน พนักงาน 12 คนยังคงอยู่ในทมีงานขายตลอดระยะเวลา 3 ปี  

 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดเกี่ยวกบัเง่ือนไขผลงานที่ไม่ใช่เง่ือนไขทาง

ตลาด ให้กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิโดยใช้ประมาณจ านวนตราสารทุนที่

คาดว่าจะได้รับสิทธิที่ดีที่สุดที่มี และปรับปรุงประมาณการน้ัน (ถ้าจ าเป็น) หากข้อมูลภายหลังบ่งช้ีว่า 

จ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ ให้กิจการ

ปรับปรุงประมาณการให้เท่ากับจ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด อย่างไรกดี็ ย่อหน้าที่ 27 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดว่า อย่างน้อยที่สุด กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับซ่ึงวัด

มูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่ค านึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไข

และข้อก าหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการช าระตราสารทุนที่ออกให้ดังกล่าว ยกเว้น 

ตราสารทุนน้ันจะไม่ได้รับสิทธิเน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (นอกเหนือจาก

เง่ือนไขทางตลาด) ที่ก  าหนดไว้ ณ วันที่ให้สิทธิ นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ ข44.3 ของภาคผนวก ข ก าหนดว่า 

หากกิจการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้องไม่น า

เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ปรับปรุงน้ันมาพิจารณาเม่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 19 – 21 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ดังน้ัน เน่ืองจากการปรับปรุงเง่ือนไขผลงานน้ีลดความเป็นไปได้ที่สทิธซ้ืิอหุ้นจะได้รับสทิธ ิซ่ึงไม่เป็น 
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ประโยชน์ต่อพนักงาน กจิการต้องไม่น าการปรับปรุงเง่ือนไขผลงานมาพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้รับ  

แต่ต้องรับรู้บริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลา 3 ปีอย่างต่อเน่ืองโดยองิตามเง่ือนไขการได้รับสทิธเิม่ือเร่ิมแรก  

ดังน้ัน ท้ายที่สดุกจิการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมจ านวน 180,000 บาท ตลอดช่วงเวลา 3 ปี  

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

หากกจิการเพ่ิมจ านวนปีที่พนักงานต้องปฏบัิติงานเป็นพนักงานเพ่ือให้สทิธซ้ืิอหุ้นได้รับสทิธจิาก 3 ปี เป็น  

10 ปี แทนการปรับปรุงเป้าหมายผลงาน ผลลัพธจ์ะเป็นเช่นเดียวกนั เพราะการปรับปรุงน้ันลดความ 

เป็นไปได้ที่สทิธซ้ืิอหุ้นจะได้รับสทิธ ิซ่ึงไม่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน กจิการต้องไม่น าการปรับปรุงเง่ือนไข 

การบริการมาร่วมพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้รับ แต่กจิการต้องรับรู้บริการที่ได้รับจากพนักงาน 12 คน 

ที่ยังปฏบัิติงานตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธเิดิมก่อนปรับปรุง คือ 3 ปี 

 

 

 

ตวัอย่างที ่9 

การให้หุ้นที่มีการเพ่ิมทางเลือกในการช าระด้วยเงินสดในภายหลัง 

ทีม่า  

เม่ือต้นปีที่ 1 กจิการให้หุ้น 10,000 หุ้น ที่มีมูลค่ายุติธรรม 33 บาทต่อหุ้นแก่ผู้บริหารอาวุโสคนหน่ึง  

โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นผู้บริหารที่ปฏบัิติงานตลอด 3 ปีต่อไป ณ สิ้นปีที่ 2 ราคาหุ้นลดลงเหลือ 25 บาท 

ต่อหุ้น ณ วันที่ดังกล่าว กจิการเพ่ิมทางเลือกในการช าระด้วยเงินสดให้กบัสทิธดัิงกล่าว โดยที่ผู้บริหาร 

สามารถเลือกได้ว่าจะรับหุ้น 10,000 หุ้น หรือเงินสดเทยีบเทา่กบัมูลค่าหุ้น 10,000 หุ้น ณ วันที่ได้รัสทิธ ิ 

ราคาหุ้น ณ วันที่ได้รับสทิธเิทา่กบั 22 บาท 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ย่อหน้าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดว่า อย่างน้อยที่สุด กิจการต้องรับรู้บริการ

ที่ได้รับซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่ค านึงถึงการ

ปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการช าระตราสารทุนที่ออกให้

ดังกล่าว ยกเว้น ตราสารทุนน้ันจะไม่ได้รับสิทธิเน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธ ิ

(นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) ที่ก  าหนดไว้ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับตลอดระยะเวลา 3 ปี 

โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิป็นเกณฑ ์
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นอกจากน้ี การเพ่ิมทางเลือกในการช าระด้วยเงินสด ณ สิ้นปีที่ 2 ท าให้เกดิภาระผูกพันในการช าระด้วย 

เงินสด ตามข้อก าหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด (ย่อหน้าที่ 30 – 33 ของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิที่ต้องช าระด้วยเงินสด ณ วันที่ปรับปรุง 

เง่ือนไข โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ปรับปรุงเง่ือนไข และลักษณะที่กจิการได้รับบริการที่ระบุไว้ 

เป็นเกณฑ ์นอกจากน้ี กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ  

ณ วันที่ช าระ โดยการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ดังน้ัน กจิการ 

จะรับรู้จ านวนเงินดังน้ี: 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่าย 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

1 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนส าหรับปี  

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

2 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนส าหรับปี 

(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 2/3) 

 – 110,000 บาท 110,000 

110,000 

  

 จัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของ 

เป็นหน้ีสนิ 

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

3 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนส าหรับปี 

(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 3/3) 

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

 ปรับปรุงหน้ีสนิให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเมื่อ 

สิ้นสดุโครงการ 

(166,667 บาท + 83,333 บาท) 

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

 รวม 300,000 80,000 220,000 

* ปันสว่นระหว่างหนี้สนิและส่วนของเจ้าของเพ่ือให้เศษหนึ่งสว่นสามของหนี้สนิในปีสดุท้ายใช้มูลค่ายุตธิรรมของ

หุ้น ณ วนัที่ปรับปรงุเป็นเกณฑ ์



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) หน้า 62/79 

 

แนวปฏบัิติ 15ก    ในกรณีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ั์นมีเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการ   

                      บริการหรือผลงาน ซ่ึงคู่สญัญาสามารถเลือกที่จะไม่รับสทิธ ิหรือคู่สญัญาไม่บรรลุ 

เง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงานน้ันในระหว่างระยะเวลาให้

ได้รับสทิธ ิย่อหน้าที่ 28ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ปฏบัิติต่อ

เหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนเป็นการยกเลิกการได้รับสทิธดัิงกล่าว ตัวอย่างที่ 9ก แสดง

วิธกีารบัญชีส าหรับเหตุการณ์ดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่9ก 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่มีเง่ือนไขการได้รับสทิธ ิและเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการ 

หรือผลงาน ซ่ึงคู่สญัญาสามารถเลือกได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ 

ผลงานหรือไม่ 

ทีม่า 

กจิการให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในแผนที่พนักงานจะได้รับสทิธซ้ืิอหุ้นถ้าพนักงานตกลงออมเงินในอตัรา 

ร้อยละ 25 ของเงินเดือนจ านวน 400 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี การจ่ายเงินสะสมต่อเดือนดังกล่าวน้ันท า 

โดยการหักจากเงินเดือนของพนักงาน พนักงานอาจใช้เงินออมสะสมเพ่ือใช้สทิธซ้ืิอหุ้นเมื่อสิ้นสดุแผนการ 

ออมในปีที่ 3 หรือถอนเงินจ่ายสะสมน้ันคืนเม่ือใดกไ็ด้ในระหว่างช่วง 3 ปี โดยประมาณการค่าใช้จ่าย 

ประจ าปีส าหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑน้ี์เทา่กบั 120 บาท 

ภายหลังเดือนที่ 18 พนักงานได้หยุดการจ่ายเงินสะสมให้แผนการออม และถอนเงินที่จ่ายสะสมจนถึง 

ปัจจุบันคืนเป็นจ านวน 1,800 บาท 

ปีที่ 1 ค่าใช้จ่าย 

บาท 

เงินสด 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

เงินเดือนจ่าย 3,600 

(75% x 400 x 12) 

(3,600)   

เงินเดือนที่ถูกหักเพ่ือจ่ายเข้า 

แผนการออม 

1,200 

(25% x 400 x 12) 

 (1,200)  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 120   (120) 

รวม 4,920 (3,600) (1,200) (120) 
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ตวัอย่างที ่9ก 

ปีที่ 2 ค่าใช้จ่าย 

บาท 

เงินสด 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

เงินเดือนจ่าย 4,200 

(75% x 400 x 6) 

+ (100% x 400 x 6)               

(4,200)   

เงินเดือนที่ถูกหักเพ่ือจ่ายเข้า 

แผนการออม 

600 

(25% x 400 x 6) 

 (600)  

จ่ายเงินสะสมคืนให้กบั 

พนักงาน 

 (1,800) 1,800  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(การเร่งรับรู้ค่าใช้จ่ายที่ 

เหลืออยู่) 

240 

(120 x 3 - 120) 

  (240) 

รวม 5,040 (6,000) 1,200              (240) 

     

 

แนวปฏบัิติ 16 ย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดว่า ในกรณีที่เกิดข้ึน

ได้ยากย่ิง ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กิจการวัดมูลค่ารายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุนโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ออกให้ แต่กจิการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่วัดมูลค่าที่ระบุ

ไว้ได้อย่างน่าเช่ือถือ (เช่น วันที่ให้สทิธิ ส าหรับรายการที่เกิดกับพนักงาน) กิจการต้อง

วัดมูลค่ารายการโดยใช้วิธีวัดมูลค่าที่แท้จริงแทน ย่อหน้าที่ 24 มีข้อก าหนดว่าจะใช้วิธี

ดังกล่าวอย่างไร ตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงข้อก าหนดเหล่านี้  
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ตวัอย่างที ่10 

การให้สทิธซ้ืิอหุ้นที่รับรู้โดยใช้วิธมูีลค่าที่แท้จริง  

ทีม่า 

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

โดยมีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานจนถึงเวลาดังกล่าว สทิธซ้ืิอหุ้นน้ีมีอายุ 10 ปี ราคา 

ใช้สทิธเิทา่กบั 60 บาท และราคาหุ้นของกจิการ ณ วันที่ให้สทิธเิทา่กบั 60 บาท 

ณ วันที่ให้สทิธ ิกจิการสรุปว่ากจิการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นที่ออกให้ได้อย่าง 

น่าเช่ือถือ 

ณ สิ้นปีที่ 1 มีพนักงานสิ้นสดุการจ้าง 3 คน และกจิการประมาณว่าพนักงานอกี 7 คนจะลาออกระหว่างปี 

ที่ 2 และ 3 ดังน้ันกจิการประมาณว่ามีสทิธซ้ืิอหุ้นที่จะได้รับสทิธเิพียงร้อยละ 80 พนักงาน 2 คนลาออก 

ระหว่างปีที่ 2 และกจิการปรับปรุงประมาณการจ านวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสทิธเิป็นร้อยละ 86  

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

ราคาหุ้นของกจิการระหว่างปีที่ 1 – 10 และจ านวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่มีการใช้สทิธริะหว่างปีที่ 4 – 10 แสดงไว้ 

ดังต่อไปน้ี สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธริะหว่างปีใดปีหน่ึงถือว่าใช้สทิธ ิณ สิ้นปีน้ันๆ ทั้งหมด 

ปี                          ราคาหุ้น ณ สิ้นปี จ านวนสทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สทิธ ิณ สิ้นปี 

1                           63                                                       0 

2                           65                                                       0 

3                            75                                                      0 

4                            88                                                6,000 

5                         100                                                8,000 

6                           90                                               5,000 

7                            96                                               9,000 

8                         105                                                8,000 

9                          108                                                5,000 

10                         115                                               2,000  
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ตวัอย่างที ่10 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ตามย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้กจิการรับรู้จ านวนเงินในปีที่ 1 – 10 ดังน้ี: 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่าย

ส าหรับ

งวด 

บาท 

ค่าใช้จ่าย

สะสม 

บาท 

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

 x 1/3 ปี 

40,000     

 

40,000 

 

 

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

x 2/3 ปี – 40,000 บาท 

103,333    

 

143,333 

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

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

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

559,000 1,204,000 

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

+ สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สิทธแิล้ว 8,000 สทิธ ิx (100 บาท –  

88 บาท)  

444,000 1,648,000 

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

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

(290,000) 1,358,000 

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

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

144,000 1,502,000 

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

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

135,000 1,637,000 

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

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

21,000 1,658,000 

10 สทิธซ้ืิอหุ้นที่ใช้สิทธแิล้ว 2,000 สทิธ ิx (115 บาท – 108 บาท)  14,000 1,672,000 
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แนวปฏบัิติ 17 โครงการสทิธซ้ืิอหุ้นและโครงการหุ้นพนักงานมีหลายประเภทแตกต่างกัน ตัวอย่างต่อไป

แสดงให้เหน็การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กับโครงการประเภท

หน่ึง – โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน โดยปกติโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานให้โอกาส

พนักงานในการซ้ือหุ้นของกิจการ ณ ราคาที่มีส่วนลด เง่ือนไขและข้อก าหนดภายใต้

โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ หรือกล่าวได้ว่า โครงการ

สิทธิซ้ือหุ้นและโครงการหุ้นพนักงานไม่เพียงมีหลายประเภทที่แตกต่างกัน โครงการซ้ือ

หุ้นคืนให้พนักงานยังมีหลายประเภทที่แตกต่างกันด้วย ดังน้ัน ตัวอย่างต่อไปน้ีจะแสดง

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กับโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน

โครงการหน่ึง 

 

ตวัอย่างที ่11 

โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน 

ทีม่า 

กจิการเสนอให้พนักงานทั้งหมด 1,000 คนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน พนักงานมี 

เวลา 2 สปัดาห์ในการตัดสนิใจว่าจะรับข้อเสนอน้ีหรือไม่ ภายใต้เง่ือนไขของโครงการ พนักงานแต่ละคนมี 

สทิธใินการซ้ือหุ้นสงูสดุ 100 หุ้น ราคาซ้ือหุ้นจะต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของกจิการ ณ วันที่รับข้อเสนอ 

ร้อยละ 20 และต้องจ่ายเงินทนัททีี่รับข้อเสนอ หุ้นที่ซ้ือทั้งหมดต้องถือโดยทรัสต์เพ่ือพนักงาน และห้าม 

ขายภายใน 5 ปี พนักงานไม่สามารถถอนตัวจากโครงการระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หาก 

พนักงานสิ้นสดุการจ้างในระหว่าง 5 ปี หุ้นจะยังต้องอยู่ในโครงการจนสิ้นสดุงวด 5 ปี เงินปันผลใดที่มี 

การจ่ายในระหว่างงวด 5 ปีจะเกบ็ไว้ในทรัสต์เพ่ือพนักงานจนกว่าจะสิ้นสดุ 5 ปี 

ในภาพรวม พนักงาน 800 คนยอมรับข้อเสนอและพนักงานแต่ละคนซ้ือหุ้นโดยเฉล่ีย 80 หุ้น คือ  

พนักงานซ้ือหุ้นทั้งหมด 64,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ณ วันที่ซ้ือหุ้นเทา่กบั 30  

บาทต่อหุ้น และราคาซ้ือหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักเทา่กบั 24 บาทต่อหุ้น 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ส าหรับรายการที่มีกบัพนักงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น 

เกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้)  ก าหนดว่า ให้วัดมูลค่ารายการโดยอ้างองิกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ที่ออกให้ (ย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้)) ในการปฏบัิติตามข้อก าหนดนี้  จ าเป็นต้องเร่ิมจากการก าหนดประเภทของ 
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ตวัอย่างที ่11 

ตราสารทุนที่ให้พนักงาน แม้โครงการน้ีจะเรียกว่า โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน (Employee Share  

Purchase Plan; ESPP) แต่โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานยังรวม ลักษณะของสิทธิเลือก (Option 

features) และท าให้โครงการเหล่านั้นเป็นโครงการสทิธซ้ืิอหุ้น ตัวอย่างเช่น โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงาน 

โครงการหน่ึงอาจรวมลักษณะการมองกลับ (look-back-feature) ซ่ึงพนักงานสามารถซ้ือหุ้น ณ ราคาที่มี 

ส่วนลด และเลือกได้ว่าจะใช้ส่วนลดกบัราคาหุ้นของกจิการ ณ วันที่ให้สทิธ ิหรือกบัราคาหุ้นของกจิการ ณ  

วันที่ซ้ือหุ้น หรือโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานอาจระบุราคาซ้ือหุ้น และก าหนดช่วงเวลาที่มีนัยส าคัญที่ 

อนุญาตให้พนักงานตัดสนิใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ตัวอย่างอกีกรณีหน่ึงของลักษณะของสทิธเิลือก  

คือ โครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานที่อนุญาตให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการยกเลิกการร่วมโครงการก่อน 

หรือ ณ สิ้นงวดเวลาที่ก  าหนด และรับเงินที่เคยจ่ายเข้าโครงการคืน 

อย่างไรกต็าม ในตัวอย่างน้ี โครงการไม่รวมลักษณะของสทิธเิลือกไว้ ส่วนลดให้ใช้กบัราคาหุ้น ณ วันที่ซ้ือ 

หุ้น และพนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวจากโครงการ 

ปัจจัยอีกประการที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบของข้อจ ากัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิ (ถ้ามี) ย่อหน้าที่  

ข3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กล่าวว่า หากหุ้นมี

ข้อจ ากัดในการโอนหลังวันที่ได้รับสิทธิ ปัจจัยดังกล่าวต้องน ามาร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นเหล่าน้ัน แต่ให้รวมเฉพาะในกรณีที่ ข้อจ ากัดหลังได้รับสิทธิกระทบต่อราคาหุ้นที่

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายส าหรับหุ้นนั้น ตัวอย่างเช่น หากหุ้นมีการซ้ือขายอย่าง 

มากในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ข้อจ ากัดการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิอาจมีผลกระทบเลก็น้อย (ถ้ามี) ต่อ

ราคาที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่มีความรอบรู้และเตม็ใจจะจ่ายส าหรับหุ้นน้ัน 

ในตัวอย่างน้ี หุ้นจะได้รับสิทธิเมื่อซ้ือ แต่ไม่สามารถขายได้ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ ซ้ือ ดังน้ัน 

กจิการต้องพิจารณาผลกระทบของข้อจ ากดัการโอนหุ้นหลังได้รับสิทธิเป็นเวลา 5 ปี ที่มีต่อมูลค่า ซ่ึงท าให้

ต้องใช้เทคนิคการก าหนดมูลค่าในการประมาณว่าราคาของหุ้นที่มีข้อจ ากดั ณ วันที่ซ้ือหุ้นในราคาที่ต่อรอง

ระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเป็นอสิระจะเป็นเทา่ใด สมมติว่า ในตัวอย่างน้ี กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของหุ้นที่มีข้อจ ากดัเทา่กบั 28 บาทต่อหุ้น ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เท่ากับ 4 บาทต่อ

หุ้น (เป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่มีข้อจ ากดัซ่ึงเทา่กบั 28 บาท หักด้วยราคาซ้ือ 24 บาท) เน่ืองจากมีการ  

ซ้ือหุ้น 64,000 หุ้น มูลค่ายุติธรรมรวมของตราสารทุนที่ออกให้จึงเทา่กบั 256,000 บาท 

ในตัวอย่างน้ี ไม่มีระยะเวลาให้ได้รับสทิธ ิดังน้ัน ตามย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กจิการต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย 256,000 บาท ทนัท ีอย่างไรกด็ี ใน 
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บางกรณีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัโครงการซ้ือหุ้นคืนให้พนักงานอาจไม่มีสาระส าคัญ มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

กล่าวว่า นโยบายการบัญชีในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติหากผลกระทบจาก 

การใช้นโยบายการบัญชีเหล่าน้ันไม่มีสาระส าคัญ (ย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง  

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับดังกล่าวยังกล่าวเพ่ิมด้วยว่า การละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงถือว่า 

มีสาระส าคัญหากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของ 

ผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระส าคัญขึ้นอยู่กบัขนาดและลักษณะของการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดง 

รายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงซ่ึงพิจารณาภายใต้สถานการณ์แวดล้อม ทั้งน้ีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็น 

ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจัยก็ได้ (ย่อหน้าที่ 5 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) ดังน้ัน  

ในตัวอย่างน้ีกจิการต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่าย 256,000 บาท มีสาระส าคัญหรือไม่ 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

แนวปฏบัิติ 18 ย่อหน้าที่ 30 – 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดข้อก าหนด

ส าหรับรายการที่กิจการได้รับสินค้าหรือบริการโดยการก่อหน้ีสินกับคู่สัญญาที่ส่งมอบ

สินค้าหรือบริการในจ านวนเงินที่ใช้ราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นของกิจการเป็นเกณฑ ์

กจิการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่ต้องช าระส าหรับสินค้าบริการเมื่อ

เร่ิมแรก เม่ือกจิการได้รับสนิค้าหรือบริการ โดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน 

หลังจากน้ัน กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจนกว่าจะ

ช าระหน้ีสนินั้น 

แนวปฏบัิติ 19 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนแก่พนักงาน

เป็นส่วนหน่ึงของชุดค่าตอบแทน ซ่ึงท าให้พนักงานจะมีสิทธิในการจ่ายเงินสดใน

อนาคต (มิใช่ตราสารทุน) โดยใช้การเพ่ิมขึ้ นของราคาหุ้นของกิจการจากระดับที่

ก  าหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่ก  าหนดเป็นเกณฑ์ หากสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคา

หุ้นที่เพ่ิมข้ึนไม่ได้รับสทิธจินกว่าพนักงานจะได้ปฏบัิติงานครบตามระยะเวลาให้บริการ

ที่ก  าหนดไว้ กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสินที่จะต้องจ่ายให้พนักงาน เมื่อ

พนักงานให้บริการระหว่างงวด หน้ีสินให้วัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก และทุก วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่
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เพ่ิมขึ้นจนกว่าจะช าระหน้ีสิน ซ่ึงค านวณได้จากแบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิเลือก 

และตามที่พนักงานได้ให้บริการมาจนถึง ณ วันที่ดังกล่าว การเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ดังน้ัน หากจ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับบริการที่ได้รับ

ได้รวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการแล้ว 

(เช่น สนิค้าคงเหลือ) ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันด้วยผลกระทบ

จากการวัดมูลค่าของหน้ีสนิใหม่ ตัวอย่างที่ 12 แสดงข้อก าหนดเหล่านี้   

 

ตวัอย่างที ่12 

ทีม่า 

กจิการให้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 100 สทิธแิก่พนักงานแต่ละคนจ านวน 500 คน โดย 

มีเง่ือนไขว่าพนักงานต้องเป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานใน 3 ปีต่อไป 

ในระหว่างปีที่ 1 มีพนักงาน 35 คนลาออก กจิการประมาณว่าพนักงานอกี 60 คนจะลาออกในระหว่างปีที่  

2 และ 3 ในระหว่างปีที่ 2 พนักงานอกี 40 คนลาออก และกจิการประมาณว่าพนักงานอกี 25 คนจะ 

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

จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน ณ สิ้นปีที่ 4 พนักงานอีก 140 คนใช้สิทธิที่จะได้รับเงินสดจากราคา

หุ้นที่เพ่ิมข้ึน และ ณ สิ้นปีที่ 5 พนักงานที่เหลือ 113 คนใช้สทิธทิี่จะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 

กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน ณ สิ้นปีแต่ละปี ซ่ึงมี 

หน้ีสนิดังที่จะแสดงต่อไป ณ สิ้นปีที่ 3 สทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ถือโดยพนักงาน 

ส่วนที่เหลือทั้งหมดถือว่าได้รับสทิธ ิมูลค่าที่แท้จริงของสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน  

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

ปี มูลค่ายุติธรรม (บาท) มูลค่าที่แท้จริง (บาท)   

1 14.40  

2 15.50  

3 18.20 15.00 

4 21.40 20.00 

5  25.00 
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ตวัอย่างที ่12 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด   

ปี การค านวณ   

 

ค่าใช้จ่าย 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

1 พนักงาน (500 – 95) คน x สทิธิที่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธิ x 14.40 บาท x 1/3 ปี   

194,400     194,400 

2 พนักงาน (500 – 100) คน x สทิธิที่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธิ x 15.50 บาท x 2/3 ปี  

– 194,400 บาท   

 218,933    413,333 

3 พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สทิธิ 

ที่จะได้รับประโยชน์ฯ 100 สทิธ ิx 18.20 บาท  

– 413,333 บาท 

47,127                      460,460 

 + พนักงาน 150 คน x สทิธิที่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธิ x 15.00 บาท 

225,000           

 รวม    272,127  

4 พนักงาน (253 – 140) คน x สทิธิที่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธิ x 21.40 บาท –  

460,460 บาท 

(218,640)                    241,820 

 + พนักงาน 140 คน x สทิธิที่จะได้รับ 

ประโยชน์ฯ 100 สทิธิ x 20.00 บาท       

280,000  

 

  

 รวม            61,360  

5 0 บาท – 241,820 บาท    

+ พนักงาน 113 คน x สทิธิที่จะได้รับ

ประโยชน์ฯ 100 สทิธิx 25.00 บาท    

(241,820) 

282,500                    

 

  0 

 รวม   40,680  

 รวม   787,500  
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ขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ม่ีทางเลือกช าระดว้ยเงินสด 

แนวปฏบัิติ 20 ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ให้พนักงาน บางคร้ังอนุญาตให้พนักงานเลือก

ว่าจะรับเงินสดหรือตราสารทุน ในสถานการณ์น้ี กจิการออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมให้ เช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและทุน ย่อหน้าที่ 37 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม ณ วันที่ให้สิทธิ โดยเร่ิมวัดมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิก่อน และจากน้ันจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของเจ้าของ โดยพิจารณาว่าพนักงานต้องถูกริบสิทธิที่จะรับเงินสดเพ่ือรับตราสาร

ทุน 

แนวปฏบัิติ 21 โดยปกติ ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีทางเลือกช าระด้วยเงินสดถูกจัด

โครงสร้างขึ้นเพ่ือให้มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกในการช าระทางหน่ึงเทา่กบัอกี

ทางเลือกหน่ึง ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจมีทางเลือกในการรับสทิธซ้ืิอหุ้น หรือเงินสด

จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

เจ้าของจะเทา่กบัศูนย์ และดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะ

เทา่กบัมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ อย่างไรกดี็ หากมูลค่ายุติธรรม

ของทางเลือกในการช าระแตกต่างกนั ซ่ึงโดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่

เป็นทุนมักจะมากกว่าศูนย์ในกรณีเช่นนี้  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ 

แนวปฏบัิติ 22 ย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กจิการรับรู้บริการที่

ได้รับแยกตามองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม ส าหรับองค์ประกอบที่

เป็นหน้ีสนิ กิจการรับรู้บริการที่ได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายส าหรับบริการน้ันเมื่อ

คู่สญัญาส่งมอบบริการตามข้อก าหนดที่ใช้ปฏบัิติกบัรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่

ช าระด้วยเงินสด ส าหรับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ถ้ามี) กจิการรับรู้บริการที่

ได้รับและส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนส าหรับบริการน้ันเมื่อคู่สญัญาส่งมอบบริการ ตาม

ข้อก าหนดที่ใช้ปฏบัิติกบัรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน ตัวอย่าง

ที่ 13 แสดงข้อก าหนดน้ี  
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ตวัอย่างที ่13 

ทีม่า 

กจิการให้พนักงานคนหน่ึงมีสทิธทิี่จะเลือกรับหุ้น phantom 1,000 หุ้น ซ่ึงคือสทิธทิี่จะรับเงินสดเทา่กบั 

มูลค่าหุ้น 1,000 หุ้น หรือเลือกรับหุ้น 1,200 หุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นพนักงานที่ 

ปฏบัิติงานตลอด 3 ปีต่อไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการช าระด้วยหุ้น จะต้องถือหุ้นนั้นต่อไปอกี 3 ปี 

หลังวันที่ได้รับสทิธ ิ

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

55 บาท และ 60 บาท ตามล าดับ กจิการไม่คาดว่าจะจ่ายปันผลใน 3 ปีถัดไป หลังจากน าผลกระทบของ 

ข้อจ ากดัในการโอนหลังวันที่ได้รับสทิธมิาพิจารณา กจิการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามทางเลือก 

การช าระด้วยหุ้น ณ วันที่ให้สทิธเิทา่กบั 48 บาทต่อหุ้น 

ณ สิ้นปีที่ 3 พนักงานเลือก 

สถานการณ์ที่ 1: ทางเลือกการช าระด้วยเงินสด  

สถานการณ์ที่ 2: ทางเลือกการช าระด้วยตราสารทุน 

 

 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

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

ยุติธรรมของทางเลือกการช าระด้วยเงินสดเท่ากับ 50,000 บาท (หุ้น phantom 1,000 หุ้น x 50 

บาท) ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นทุนของเคร่ืองมือแบบผสมเท่ากับ 7,600 บาท 

(57,600 บาท – 50,000 บาท) 

กจิการจะรับรู้จ านวนเงินดังน้ี 

ปี การค านวณ ค่าใช้จ่าย 

บาท 

ส่วนของเจ้าของ 

บาท 

หน้ีสนิ 

บาท 

1 องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ  

(หุ้น 1,000 หุ้น x 52 บาท x 1/3) 

17,333  17,333 

 องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 

1/3) 

2,533 2,533  
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2 องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ  

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

19,333  19,333 

 องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(7,600 บาท x 1/3) 

2,533 2,533  

3 องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ  

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

23,334  23,334 

 องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (7,600 บาท x 

1/3) 

2,534  2,534 

     

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

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

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

 สถานการณ์ที่ 2 รวม     67,600 67,600 0 

 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑร์ะหว่างกลุ่มกิจการ 

แนวปฏบัิติ 22ก  ย่อหน้าที่ 43ก และ 43ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อก าหนด

ส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการ

หรืองบการเงินของกิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างที่ 14 แสดงการบันทกึบัญชี

ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการส าหรับรายการในกลุ่มบริษัทใหญ่

ให้สทิธใินตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ตวัอย่างที ่14 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑซ่ึ์งบริษัทใหญ่ออกสิทธซ้ืิอหุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย 

ทีม่า  

บริษัทใหญ่ออกสิทธิซ้ือหุ้น 200 หุ้นให้แก่พนักงานแต่ละคนจ านวน 100 คน ของบริษัทย่อย โดยเง่ือนไข

ว่าพนักงานต้องให้บริการครบในระยะเวลา 2 ปีกับบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ได้รับ

สิทธิ คือ 30 บาทต่อหุ้น วันที่ได้รับสิทธิบริษัทย่อยประมาณการว่าจ านวนร้อยละ 80 ของพนักงานจะ

ให้บริการครบในระยะเวลา 2 ปี การประมาณการน้ีไม่เปล่ียนแปลงระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ ณ วัน

สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิพนักงานจ านวน 81 คน ให้บริการครบตามข้อก าหนด 2 ปี บริษัทใหญ่ไม่มี

ข้อก าหนดให้บริษัทย่อยจ่ายค่าหุ้นที่ต้องช าระสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ 
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ตวัอย่างที ่14 

แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ ข53 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตลอดระยะเวลาการให้สิทธ ิ2 ปี  

บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจากพนักงานให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดตามแนวปฏบัิติของ 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน ดังน้ันบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของบริการที่ได้รับจาก 

พนักงานบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรมของสิทธซ้ืิอหุ้น ณ วันที่ได้รับสทิธ ิ

การเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของจะรับรู้เป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบ 

การเงินของกจิการของบริษัทย่อย  

การบันทกึบัญชีโดยบริษัทย่อยในแต่ละปีของรอบระยะเวลา 2 ปี ดังน้ี 

ปีที ่1 

เดบิต ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน                                             240,000 บาท  

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

เครดิต ทุน (เงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่)                                               240,000 บาท 

 

ปีที ่2 

เดบิต ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน                                             246,000 บาท  

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

เครดิต ทุน (เงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่)                                               246,000 บาท 

 

 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 

แนวปฏบัิติ 23 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 44 – 52 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
5
 บางส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของบริษัท Z ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

                                                 
5
  ตวัอย่างนี้ ไม่ตั้งใจจะให้ใช้เป็นตวัแบบหรือแบบจ าลอง จึงไม่ถอืว่าจ าเป็นต้องเปิดเผยเพียงเท่าที่ปรากฏในตวัอย่างนี้  

เช่น ตวัอย่างนี้ ไม่ได้เปิดเผยข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 47.3 48 และ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้  
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ในระหว่างงวดสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 บริษัทมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์4 ข้อตกลง ดังที่แสดงไว้ต่อไปน้ี 

ประเภทข้อตกลง โครงการสทิธซ้ืิอหุ้น

ส าหรับ

ผู้บริหาร

อาวุโส 

โครงการสทิธซ้ืิอ

หุ้นส าหรับ

พนักงาน

ทั่วไป 

โครงการหุ้น

ส าหรับ

ผู้บริหาร 

โครงการสิทธทิี่จะได้รับ

ประโยชน์จาก

ราคาหุ้นที่

เพ่ิมขึ้น

ส าหรับ

ผู้บริหาร

อาวุโส 

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

จ านวนที่ให้ 50,000 75,000 50,000 25,000 

อายุสญัญา (ปี) 10 10 ไม่ก าหนด 10 

เง่ือนไขการได้รับ

สทิธิ 

เป็นพนักงาน 1.5 ปี 

และท าราคา

หุ้นได้ตาม

เป้าหมายที่

ก  าหนด 

เป็นพนักงาน 3 ปี เป็นพนักงาน 3 ปี

และท าให้

ก าไรต่อ

หุ้นเติบโต

ตาม

เป้าหมาย  

เป็นพนักงาน 3 ปีและ

ท าให้ส่วน

แบ่งตลาด

เพ่ิมได้ตาม

เป้าหมาย  

 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกให้ในโครงการสิทธิซ้ือหุ้นส าหรับพนักงาน

ทั่วไปเท่ากับ 23.60 บาท ค านวณโดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิเลือกแบบทวินาม ข้อมูลน าเข้า

แบบจ าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิซ่ึงเทา่กบั 50 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 50 บาท ความผันผวน

ที่คาดหวังร้อยละ 30 คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล อายุสัญญา 10 ปี และอัตราดอกเบ้ียปลอดความ

เสี่ยงร้อยละ 5 เพ่ือเป็นการรวมผลกระทบของการใช้สิทธิเร็ว สมมติว่าพนักงานจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นหลังวันที่

ได้รับสทิธ ิเม่ือราคาหุ้นเป็น 2 เทา่ของราคาใช้สทิธ ิความผันผวนในอดีต คือ ร้อยละ 40 โดยได้รวมปีก่อน

หน้าของอายุของบริษัท บริษัทคาดว่าความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทจะลดลงเมื่อสิทธิเลือกครบ

ก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหุ้นแต่ละหุ้นที่ออกให้ในโครงการหุ้นส าหรับผู้บริหารเท่ากับ 

50.00 บาท ซ่ึงเทา่กบัราคาหุ้น ณ วันที่ให้สทิธ ิ
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รายละเอยีดเพ่ิมเติมส าหรับโครงการสทิธเิลือกให้หุ้น 2 โครงการมีดังน้ี 

 25X7 25X8 

จ านวนสทิธิ

เลือก 

ราคาใช้

สทิธถิัว

เฉล่ียถ่วง

น า้หนัก  

บาท 

จ านวนสทิธิ

เลือก 

ราคาใช้

สทิธถิัว

เฉล่ียถ่วง

น า้หนัก  

บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี 0 - 45,000 40 

สทิธเิลือกที่ออกให้ 50,000 40 75,000 50 

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

สทิธเิลือกที่มีการใช้สทิธ ิ 0 - (4,000) 40 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 45,000 40 108,000 46 

สทิธเิลือกที่สามารถใช้สทิธไิด้ ณ สิ้นปี 0 40 38,000 40 

 

ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ณ วันที่ใช้สิทธิส าหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการใช้สิทธิระหว่างปีเท่ากับ 52 บาท 

สิทธิซ้ือหุ้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 40 บาท หรือ 50 บาท และอายุ

สญัญาคงเหลือถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักเทา่กบั 8.64 ปี 

 25X7 

บาท 

25X8 

บาท 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 495,000 1,105,867 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากโครงการหุ้นและโครงการสทิธซ้ืิอหุ้น 495,000 1,007,000 

ยอดคงเหลือของหน้ีสนิยกไปส าหรับโครงการรับเงินสดจากราคาหุ้น 

ที่เพ่ิมข้ึน 

- 98,867 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิส าหรับ

โครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึน 

- 9,200 
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สรุปเงือ่นไขส าหรบัคู่สญัญาในการไดร้บัตราสารทุนทีอ่อกใหแ้ละแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

แนวปฏบัิติ 24 ตารางดังต่อไปน้ีแสดงถึงเง่ือนไขต่างๆ ที่ใช้พิจารณาว่าคู่สญัญาได้รับตราสารทุนที่ออก

ให้หรือไม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในแต่ละ

เง่ือนไขพร้อมตัวอย่าง 

 

สรุปเงือ่นไขทีใ่ชใ้นการพจิารณาว่าคู่สญัญาจะไดร้บัตราสารทุนทีอ่อกใหห้รือไม่ 

 เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไข

การบริการหรือผลงาน 

เงือ่นไข

การ

บริการ 

เงือ่นไขผลงาน    

เงือ่นไข

ผลงานที่

เป็นเงือ่นไข

ทางตลาด 

เงือ่นไข

ผลงานอื่นๆ 

ทั้งกิจการ

และ

คู่สญัญาไม่

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะท าตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

คู่สญัญา

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะท าตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

กิจการ

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะท าตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

 

เงือ่นไข

ตวัอย่าง 

ต้องท างาน

กบักจิการ

อกี 3 ปี 

เป้าหมาย

ขึ้นอยู่กบั

ราคาตลาด

ของตราสาร

ทุนของ

กจิการ 

เป้าหมาย

ขึ้นอยู่กบั

ความส าเรจ็

ของการเสนอ

ขายหุ้นต่อ

สาธารณชน

คร้ังแรก ซ่ึงมี

ข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการ

บริการที่ระบุ

ไว้ 

เป้าหมาย

ขึ้นอยู่กบั

ดัชนีสนิค้า

โภคภัณฑ์ 

จ่ายสมทบ

ตามราคาใช้

สทิธิของ

การจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์

การด าเนิน

โครงการ

ต่อโดย

กจิการ 
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สรุปเงือ่นไขทีใ่ชใ้นการพจิารณาว่าคู่สญัญาจะไดร้บัตราสารทุนทีอ่อกใหห้รือไม่ 

 เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไข

การบริการหรือผลงาน 

เงือ่นไข

การ

บริการ 

เงือ่นไขผลงาน    

เงือ่นไข

ผลงานที่

เป็นเงือ่นไข

ทางตลาด 

เงือ่นไข

ผลงานอื่นๆ 

ทั้งกิจการ

และ

คู่สญัญาไม่

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะท าตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

คู่สญัญา

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะท าตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

กิจการ

สามารถ

เลือกไดว่้า

จะท าตาม

เงือ่นไข

หรือไม่ 

 

รวมอยู่ใน

มูลค่า

ยุติธรรม 

ณ วนัทีใ่ห้

สิทธิ

หรือไม่ 

ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
ก
 

 

 

 

 

แนว

ปฏิบติั

ทางการ

บญัชี ถา้

ไม่เป็นไป

ตาม

เงือ่นไข

ภายหลงั

วนัทีใ่ห้

สิทธิและ

ระหว่าง

ระยะเวลา

ใหไ้ดร้บั

สิทธิ 

การริบสทิธ ิ

กจิการต้อง

ปรับปรุง

ค่าใช้จ่าย

เพ่ือ

สะท้อนถึง

ประมาณ

การที่ดี

ที่สดุที่มี

ของจ านวน

ตราสารทุน

ที่คาดว่าจะ

ได้รับสทิธิ

(ย่อหน้าที่ 

19) 

ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง

ทางการ

บัญชี กจิการ

ยังคงรับรู้

ค่าใช้จ่าย

ตลอด

ระยะเวลาให้

ได้รับสทิธิที่

เหลืออยู่ 

(ย่อหน้าที่ 

21) 

การริบสทิธิ 

กจิการต้อง

ปรับปรุง

ค่าใช้จ่าย

เพ่ือสะท้อน

ถึงประมาณ

การที่ดีที่สดุ

ที่มีของ

จ านวนตรา

สารทุนที่คาด

ว่าจะได้รับ

สทิธิ 

(ย่อหน้าที่ 

19) 

ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง

ทางการ

บัญชี กจิการ

ยังคงรับรู้

ค่าใช้จ่าย

ตลอด

ระยะเวลาให้

ได้รับสทิธิที่

เหลืออยู่ 

(ย่อหน้าที่ 

21ก) 

การยกเลิก

สญัญา  

กจิการต้อง

รับรู้

ค่าใช้จ่ายที่

จะต้องรับรู้

ในช่วง

ระยะเวลา

ให้ได้รับ

สทิธิที่

เหลืออยู่

ทนัท ี 

(ย่อหน้าที่ 

28ก) 

การยกเลิก

สญัญา  

กจิการต้อง

รับรู้

ค่าใช้จ่ายที่

จะต้องรับรู้

ในช่วง

ระยะเวลา

ให้ได้รับ

สทิธิที่

เหลืออยู่

ทนัท ี 

(ย่อหน้าที่ 

28ก) 
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ก  ในการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ความน่าจะเป็นในการด าเนนิโครงการต่อของ

กจิการสมมตว่ิาเป็นร้อยละ 100  




