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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรือ่ ง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบั บที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการรับรู้การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ให้ พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ ายนั้นจะอยู่ในรูปของ เงินสด สินทรัพย์อ่ืน
หรือตราสารทุนของกิจการ
สรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางบัญชี
ที่มีสาระสาคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) ดังนี้
 เพิ่ มวิธีปฏิบัติสาหรั บเงื่อนไขการได้ รับสิทธิและเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่ เงื่อนไขการบริ การ
หรือผลงานสาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด
 เพิ่ มวิ ธีป ฏิบั ติสาหรั บ รายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีมีลั ก ษณะของการช าระด้ ว ยยอดสุท ธิ
สาหรับภาระผูกพันภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเงื่อนไขของข้ อตกลงในการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
อาจยินยอมหรือกาหนดให้ กจิ การหักจานวนตราสารทุนเท่ากับจานวนเงินที่พนักงานมีภาระผูกพัน
ต้ องจ่ายภาษีเงินได้ โดยหักจากจานวนตราสารทุนทั้งหมดที่จะต้ องออกให้ กบั พนักงานเมื่อมีการใช้
สิทธิ (หรือเมื่อได้ รับสิทธิ)จากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กล่าวคือข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์มี “ลักษณะของการชาระด้ วยยอดสุทธิ”
 เพิ่ มวิธีปฏิบัติสาหรั บการปรั บปรุงเงื่อนไขของรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนการจั ด
ประเภทจากการจ่ายชาระด้ วยเงินสดเป็ นการจ่ายชาระด้ วยตราสารทุน
**มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาว่า “มูลค่ายุติธรรม” ในความหมายที่แตกต่างจาก
คานิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม ดังนั้นเมื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว ไม่ใช่ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม
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ขอบเขต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ระบุ ถึงการบั ญชี สาหรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์
ทุกรายการ ไม่ว่ากิจการจะสามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับได้ หรือไม่กต็ าม (ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วนหรือ
ทั้งหมด) ได้ แก่
 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน
 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด และ
 รายการที่กิจ การได้ รั บหรื อ ได้ มาซึ่ งสิน ค้ า หรื อบริ ก าร และตามเงื่อนไขของข้ อตกลงได้ ให้
ทางเลือกแก่กจิ การหรือคู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นในการเลือกว่าจะให้ กจิ การ
ชาระรายการด้ วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ) หรือด้ วยการออกตราสารทุน
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์อาจจะชาระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ)
ในนามของกิจการที่ได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะถือ
ปฏิบัติกบั กิจกรรมดังต่อไปนี้
 ได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) มีภาระ
ผูกพันที่ต้องชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
 มีภาระผูกพันที่ต้องชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ รับ
สินค้ าหรือบริการ
ตัวอย่างที่ 1 การออกหุน้ ให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นในฐานะทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ
ในกรณีท่บี ริษัทให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นของบริษัทกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถได้ ซ้ ือหุ้นของบริษัทเพิ่มในราคาที่
ต่ากว่ ามูลค่ายุติธรรมของหุ้ นดังกล่ าว และพนักงานได้ รับสิทธิดังกล่ าวเนื่องจากเป็ นผู้ถือหุ้นในกลุ่มนั้น
ดังนั้น การให้ หรือการใช้ สิทธิดังกล่าวไม่ถือเป็ นข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ตัวอย่างที่ 2 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ขายหุน้ ให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
ในกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นรายใหญ่มีการทาสัญญาซื้อขายหุ้นส่วนตัวกับพนักงานกลุ่มหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่
พนักงานยังคงต้ องเป็ นพนักงานของบริษัทต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ผ้ ูถือหุ้ นรายใหญ่
ยังทาสัญญาให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นส่วนตัวแก่คู่ค้ากลุ่มหนึ่ง โดยที่คู่ค้ารายดังกล่าวจะต้ องทาขายวัตถุดิบให้ แก่บริษัท
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายในระยะเวลาที่ก าหนด รายการดังกล่ า วถือว่ า เป็ นการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เนื่องจาก
บริษัทจะได้ รับบริการจากพนักงาน และได้ รับสินค้ าจากคู่ค้า โดยที่พนักงานและคู่ค้ามีสิทธิท่จี ะได้ รับหุ้ น
ของบริ ษัทเมื่อได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาแล้ ว ไม่ว่าจะจ่ายจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรือจ่าย
จากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันก็ตาม
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ตัวอย่างที่ 3 การจ่ ายหุน้ เพือ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการซื้ อธุรกิจ
ก่ อ นการรวมธุร กิจ นาย ก ถื อ หุ้ น บริ ษัท ก ในอัต ราร้ อ ยละ 100 และนาย ข ถือ หุ้ น บริ ษัท ข
ในอัตราร้ อยละ 100 โดยทั้งนาย ก และนาย ข ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ต่อมาบริษัท ก เข้ าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ข จากนาย ข ในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ในการนี้
บริษัท ก จึงออกหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมให้ แก่นาย ข เพื่อเป็ นการตอบแทนการขายหุ้นต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
ส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัท ก ของนาย ก เหลือร้ อยละ 75 และของนาย ข เท่ากับร้ อยละ 25
ในกรณีดังกล่าวถือว่าการออกหุ้นของบริ ษัท ก ให้ แก่นาย ข ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
กับบริษัท ข ดังนั้นจึงไม่เข้ าเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ แต่ต้องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
คานิยาม
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (Share-based payment) หมายถึง รายการที่กจิ การ
1. ได้ รับสินค้ าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ (รวมถึงพนักงาน) โดยมีข้อตกลง
ในการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
2. ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระผู ก พั น ที่ต้ อ งช าระให้ คู่ สั ญ ญาโดยมี ข้ อ ตกลงในการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์
เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริการ
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (Share-based payment arrangement) หมายถึง ข้ อตกลง
ระหว่างกิจการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง
(รวมถึงพนักงาน) ซึ่งเมื่อได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิแล้ ว ทาให้ บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิท่จี ะได้ รับ
1. เงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ของกิจการเป็ นจานวนที่องิ กับราคา (หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้ง
หุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น) ของกิจการหรือกลุ่มกิจการอื่น หรือ
2. ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น) ของกิจการหรือกลุ่มกิจการอื่น
การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์ ที่ ช าระด้ว ยเงิ น สด (Cash-settled share-based payment
transaction) หมายถึง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีกิจการได้ รับหรื อได้ มาซึ่ งสินค้ าหรื อบริ การโดยมี
หนี้สินเกิดขึ้นเพื่ อโอนเงินสดหรื อสินทรั พย์อ่ ืนให้ กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การด้ วยจานวนเงินที่
อิงกับราคา (หรือมูลค่า) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น) ของกิจการหรือกิจการอื่นในกลุ่ม
การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุน (Equity-settled share-based payment
transaction) หมายถึง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การ
1. ได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับตราสารทุนของกิจการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น)
หรือ
2. ได้ รับสินค้ าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชาระแก่คู่สญ
ั ญา
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วันทีใ่ ห้สิทธิ (Grant date) หมายถึง วันที่กจิ การและบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง (รวมถึงพนักงาน) ตกลง
กันตามข้ อตกลงเรื่ องการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเงื่อนไขและ
ข้ อกาหนดต่างๆ ตามข้ อตกลงนั้นร่วมกัน ณ วันที่ให้ สิทธิ กิจการให้ สิทธิกับบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งที่จะได้ รับ
เงินสดหรื อสินทรัพย์อ่ ืน หรื อตราสารทุนของกิจการ โดยต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี)
ให้ สาเร็จ หากข้ อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ต้องอนุ มัติ (เช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้ สิทธิ คือ
วันที่ท่ขี ้ อตกลงได้ รับอนุมัติแล้ ว
วันที่วดั มูลค่า (Measurement date) หมายถึง วันที่ท่วี ัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ สาหรั บรายการที่เกี่ยวกับพนั กงานและ
บุ คคลอื่นที่ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะเดี ยวกัน วั น ที่วัดมู ลค่ า คือ วั น ที่ให้ สิทธิ สาหรั บรายการกับบุ คคลอื่น
นอกเหนือจากพนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่า คือวันที่กจิ การได้ รับ
สินค้ าหรือวันที่คู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน
สาหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาระด้ วยตราสารทุ น กิจการต้ องรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การที่
ได้ รับหรือได้ มาจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เมื่อได้ รับสินค้ าหรือบริการนั้นแล้ ว พร้ อมทั้งรับรู้ส่วนของ
เจ้ าของที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ้น โดยกิจการต้ องวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับ และการเพิ่มขึ้นของส่วนของ
เจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดยทางตรงด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ
หากกิจ การไม่ สามารถประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ได้ รับ ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อถื อ
กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรื อ บริ การเหล่ านั้นและการเพิ่ มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดย
ทางอ้ อมโดยอ้ างอิงกับมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วั นที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ (หรื อ ณ
วันที่ให้ สทิ ธิ สาหรับกรณีจ่ายให้ แก่พนักงานของบริษัท)
วิธีปฏิบัติทางบั ญชี สาหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุ นสามารถสรุ ปเป็ น
แผนภาพได้ ดังนี้
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สาหรับหุ้นที่ออกให้ พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้ องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของกิจการ
(หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้ จาหน่ายแก่สาธารณชน) และปรับปรุงโดยคานึงถึง
เงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่จี ะอธิบายต่อไป)
สาหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ กับพนักงาน ในหลายกรณีสิทธิซ้ ือดังกล่าวจะไม่มีราคาตลาด เพราะ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ข้ นึ อยู่กับเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ ใช้ กับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการซื้อขายเป็ นปกติ
หากไม่ มีสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการซื้ อขายที่มีเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่ างๆ เหมือนกับสิทธิซ้ ือหุ้ นของกิจการให้
คานวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ โดยประมาณการจากแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิ ซื้อ
หุ้น เช่น สูตรของ Black Scholes และ Morton ซึ่งอาจคานวณโดยบุคลากรฝ่ ายการเงินของกิจการที่มี
ความรู้ความเข้ าใจในแบบจาลองดังกล่าว หรือที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก อย่างไรก็ตามในการคานวณ
มูลค่ายุติธรรมดังกล่ าว กิจการควรใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ จากภายนอกให้ มากที่สุด ตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ตัวอย่างที่ 4 การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริการที่ได้รบั บางส่วน
หรือทั้งหมดอย่างเฉพาะเจาะจง
กิจการออกหุ้นโดยมีมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด 100,000 บาท ให้ แก่บุคคลอื่นที่มาจากบางส่วนของ
ชุ ม ชน (บุ ค คลที่ เ สี ย ประโยชน์ ใ นอดี ต ) เช่ น ผู้ น าชุ ม ชน โดยไม่ มี ก ารจ่ า ยสิ่ง ตอบแทนให้ แ ก่ กิ จ การ
ซึ่งการให้ ห้ ุ นดังกล่ าวเป็ นวิธีการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์กิจการที่ดีของกิจการ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่ได้ รับจากการเสริมสร้ างภาพลักษณ์อาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่น การเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้ า การดึงดูด
หรือการรักษาพนักงาน หรือการเพิ่ม หรือรักษาความสามารถในการประกวดราคาทางธุรกิจ
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กิจ การไม่ ส ามารถระบุ ส่ิ ง ตอบแทนที่ไ ด้ รั บ เช่ น ไม่ มี ก ารได้ รั บ เงิ น สด หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ เงื่ อ นไข
การบริการ ดังนั้นสิ่งตอบแทนที่สามารถระบุได้ (ไม่มี) น้ อยกว่ ามูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ให้ สิทธิ
(100,000 บาท)
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
แม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สถานการณ์ดังกล่าว
แสดงให้ เห็น ว่ า มี สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ (หรื อ ที่จ ะได้ รั บ ) ดัง นั้ น กิจ การต้ องปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากกิจการไม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับ กิจการต้ องวัดมูลค่า
ของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับโดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สทิ ธิ (100,000 บาท)
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ (Vesting condition)
ในหลายกรณี ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุนมักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่
ต้ องทาให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่กี าหนดไว้ เช่ น การให้ ห้ ุ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นแก่พนักงาน โดย
ปกติจะขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่พนักงานจะยังเป็ นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่งบางครั้งอาจต้ อง
บรรลุเงื่อนไขผลงานด้ วย เช่น กิจการต้ องมีการเติบโตของกาไรตามที่กาหนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการ
ต้ องสูงขึ้นถึงระดับที่กาหนด พนักงานจึงจะมีสิทธิได้ รับหุ้ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น ตามข้ อตกลงดังกล่าว เงื่อนไข
การได้ รับสิทธิสามารถแบ่งตามประเภทได้ ตามแผนภาพดังนี้
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เป็ นเงื่อนไขที่ระบุว่ากิจการได้ รับ
บริการซึ่งทาให้ คู่สญ
ั ญามีสิทธิในการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์หรือไม่
ไม่ใช่

เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่
เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
(Non-vesting condition)

ใช่

เงื่อนไขระบุเพียงระยะเวลาการให้ บริการเสร็จสิ้น
เท่านั้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เงื่อนไขการบริการ
(Service condition)

เงื่อนไขผลงาน
(Performance condition)
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1. เงื่อ นไขการบริ การ (Service condition) หมายถึ ง เงื่อนไขที่กาหนดให้ คู่สัญ ญาต้ องปฏิบั ติ
ตามให้ สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด (เช่น พนักงานที่จะได้ รับสิทธิต้องทางานกับกิจการ
ต่อไปในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า) เงื่อนไขการบริการ จะนามาปรับปรุงกับจานวนตราสารทุนที่รวมอยู่
ในจ านวนที่วั ดมู ลค่ า เพื่ อ ให้ ท้ายที่สุดมู ลค่ าสิน ค้ าหรื อบริ ก ารที่ได้ รั บเป็ นสิ่งตอบแทนของ
ตราสารทุนที่ออกให้ ต้องอ้ างอิงกับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สดุ
2. เงื่อนไขผลงาน (Performance condition) หมายถึง เงื่อนไขที่กาหนดให้ คู่สัญญาต้ องปฏิบัติ
ตามให้ สาเร็จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ภายในเวลาที่กาหนด (เช่น ต้ องทาให้ กาไรของกิจการสูงขึ้น
ตลอดช่ ว งเวลาที่ก าหนดไว้ ) ซึ่ งเงื่ อนไขผลงานอาจรวมไปถึง เงื่อ นไขทางตลาด (Market
condition) และเงื่อนไขที่ไม่ใช่เงื่อนไขตลาด (Non-market condition)
2.1. เงื่อนไขทางตลาด (Market condition) หมายถึง เงื่อนไขที่ราคาใช้ สิทธิ การได้ รับสิทธิ
หรื อความสามารถในการใช้ สิทธิตามตราสารทุ นที่ข้ ึนอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุน
ของกิจการ เช่น ราคาหุ้น หรือจานวนเงินตามมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิซ้ ือหุ้นอยู่ ณ ระดับ
ราคาที่กาหนด หรือบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน
ของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการอื่น โดยจะนาเงื่อนไข
ทางตลาดมาพิ จารณาในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังนั้น
เงื่อนไขทางตลาดที่เป็ นส่วนหนึ่งในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่ าว
จะไม่มีการปรับปรุงในภายหลัง แม้ ว่าอาจจะไม่มีการบรรลุเงื่อนไขทางตลาดดังกล่าว
2.2. เงื่อ นไขที่ไม่ ใช่ เ งื่อนไขทางตลาด (Non-market condition) หมายถึง เงื่อ นไขที่ไม่ เข้ า
เงื่อนไขทางตลาด เช่ น ผลกาไรเป้ าหมายของกิจการ เงื่อนไขที่ไม่ใช่ เงื่อนไขทางตลาด
จะนามาปรั บปรุงกับจานวนตราสารทุ นที่รวมอยู่ ในจานวนที่วัดมูลค่า เพื่ อให้ ท้ายที่สุด
มูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับที่รับรู้เป็ นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออกให้ ต้องอ้ างอิง
กับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สดุ
3. เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (Non-vesting condition) กิจการ
ต้ องพิ จารณาถึงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ ใช่ เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงานทั้งหมดในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังนั้นสาหรั บการให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไข
การได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับ
จากคู่สัญญาที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้งั หมดที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด โดย
ไม่คานึงว่าจะเข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงานหรือไม่
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ พิจารณาว่าคู่สัญญาได้ รับตราสารทุนที่ออกให้ หรือไม่
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ในแต่ละเงื่อนไขพร้ อมตัวอย่าง
สรุปเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาว่าคู่สญ
ั ญาจะได้รบั ตราสารทุนที่ออกให้หรือไม่
เงื่อนไขการได้รบั สิทธิ
เงื่อนไขการ
บริการ

เงื่อนไขการได้รบั สิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือ
ผลงาน

เงื่อนไขผลงาน
เงื่อนไขผลงาน
ที่เป็ นเงื่อนไข
ทางตลาด

เงื่อนไขผลงาน
อื่นๆ

ทั้งกิจการและ
คู่สญ
ั ญาไม่
สามารถเลือก
ได้ว่าจะทาตาม
เงื่อนไขหรือไม่

คู่สญ
ั ญา
สามารถเลือก
ได้ว่าจะทาตาม
เงื่อนไขหรือไม่

กิจการสามารถ
เลือกได้ว่าจะทา
ตามเงื่อนไข
หรือไม่

เงื่อนไข
ตัวอย่าง

ต้ องทางานกับ
กิจการอีก 3 ปี

เป้ าหมายขึ้นอยู่
กับราคาตลาด
ของตราสารทุน
ของกิจการ

เป้ าหมายขึ้นอยู่
กับความสาเร็จ
ของการเสนอขาย
หุ้นต่อสาธารณชน
ครั้งแรก ซึ่งมี
ข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการ
บริการที่ระบุไว้

เป้ าหมายขึ้นอยู่
กับดัชนีสนิ ค้ า
โภคภัณฑ์

จ่ายสมทบตาม
ราคาใช้ สทิ ธิของ
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์

การดาเนิน
โครงการต่อโดย
กิจการ

รวมอยู่ใน
มูลค่า
ยุติธรรม ณ
วันที่ให้สิทธิ
หรือไม่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่ก

แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี
ถ้าไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไข
ภายหลังวันที่
ให้สิทธิและ
ระหว่าง
ระยะเวลาให้
ได้รบั สิทธิ

การริบสิทธิ
กิจการต้ อง
ปรับปรุง
ค่าใช้ จ่ายเพื่อ
สะท้อนถึง
ประมาณการที่
ดีท่สี ดุ ที่มีของ
จานวนตราสาร
ทุนที่คาดว่าจะ
ได้ รับสิทธิ

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชี
กิจการยังคงรับรู้
ค่าใช้ จ่ายตลอด
ระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิท่ี
เหลืออยู่

การริบสิทธิ
กิจการต้ อง
ปรับปรุง
ค่าใช้ จ่ายเพื่อ
สะท้อนถึง
ประมาณการที่ดี
ที่สดุ ที่มีของ
จานวนตราสาร
ทุนที่คาดว่าจะ
ได้ รับสิทธิ

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชี
กิจการยังคงรับรู้
ค่าใช้ จ่ายตลอด
ระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิท่ ี
เหลืออยู่

การยกเลิก
สัญญา

การยกเลิกสัญญา

กิจการต้ องรับรู้
ค่าใช้ จ่ายที่
จะต้ องรับรู้
ในช่วงระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิท่ ี
เหลืออยู่ทนั ที

กิจการต้ องรับรู้
ค่าใช้ จ่ายที่จะต้ อง
รับรู้ในช่วง
ระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิท่เี หลืออยู่
ทันที

ก ในการคานวณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ความน่าจะเป็ นในการดาเนินโครงการต่อของกิจการ
สมมติว่าเป็ นร้ อยละ 100
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ตัวอย่างที่ 5 การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุนทีม่ ีเงือ่ นไขการบริการ
กิจการให้ สิทธิซ้ ือหุ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงาน
ต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้ แก่กจิ การตลอดช่วงเวลา 3 ปี ถัดไป กิจการประมาณว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ื อหุ้ น แต่ ละสิทธิเป็ น 15 บาทตามเกณฑ์ความน่ า จะเป็ นถั วเฉลี่ ยถ่ ว งน้า หนั ก กิจการประมาณว่ า
พนักงานร้ อยละ 20 จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และจะต้ องริบสิทธิซ้ ือหุ้นส่วนนี้
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
สถานการณ์ท่ี 1
หากทุกอย่างเป็ นไปตามคาดการณ์ กิจการรับรู้จานวนเงินต่อไปนี้ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
สาหรับบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับสิทธิซ้ ือหุ้น
ปี

การคานวณ

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน
สาหรับงวด (บาท)
200,000

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน
สะสม (บาท)
200,000

1

สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท x 1/3

2

(สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท x 2/3) – 200,000 บาท

200,000

400,000

3

(สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาทx 3/3) – 400,000 บาท

200,000

600,000

สถานการณ์ท่ี 2
ระหว่ างปี ที่ 1 มีพนักงาน 20 คนลาออก กิจการปรั บปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออก
ตลอด 3 ปี จากร้ อยละ 20 (พนักงานลาออกทั้งสิ้น 100 คน) เป็ นร้ อยละ 15 (พนักงานลาออกทั้งสิ้น 75
คน) ระหว่างปี ที่ 2 มีพนักงาน 22 คนลาออกเพิ่ม กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออก
ตลอด 3 ปี จากร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ 12 (พนักงานลาออกทั้งสิ้น 60 คน) ระหว่ างปี ที่ 3 มีพนักงาน
15 คน ลาออกเพิ่ ม ดั ง นั้ น พนั ก งาน 57 คน ถู ก ริ บ สิท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ระหว่ า ง 3 ปี และสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ที่เ หลื อ
44,300 สิทธิ (พนักงาน 443 คน x 100 สิทธิต่อพนักงาน 1 คน) ได้ รับสิทธิเมื่อสิ้นปี ที่ 3
ปี

การคานวณ

1
2
3

สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 85% x 15 บาท x 1/3
(สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 88% x 15 บาท x 2/3) – 212,500 บาท
(สิทธิซ้ อื หุ้น 44,300 สิทธิ x 15 บาท) – 440,000 บาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับ
งวด (บาท)
212,500
227,500
224,500

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนสะสม
(บาท)
212,500
440,000
664,500
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ตัวอย่างที่ 6 การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุนทีม่ ีการทยอยใช้สิทธิ
หากข้ อมู ลเป็ นเช่ นเดียวกับตัวอย่ า งที่ 5 ในสถานการณ์ท่ี 1 เว้ นแต่กิจการกาหนดให้ พนักงาน
สามารถทยอยใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นได้ ปีละหนึ่งในสามส่วนของจานวนสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ แก่พนั กงาน โดยราคาใช้
สิทธิเท่า กับ 15 บาทต่ อ หุ้ น ในปี ที่หนึ่ ง 16 บาทต่ อ หุ้ น ในปี ที่สอง และ 17 บาทต่ อ หุ้ น ในปี ที่สาม โดย
สถานการณ์เป็ นไปตามที่กจิ การคาดการณ์ไว้
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
กิจการต้ องพิจารณาแต่ละเงื่อนไขเสมือนว่าเป็ นข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์สามข้ อตกลง
โดยมีระยะเวลาการได้ รับสิทธิท่แี ตกต่างกัน กิจการต้ องรับรู้จานวนเงินต่อไปนี้ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิสาหรับแต่ละเงื่อนไขแยกจากกันสาหรับบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับสิทธิซ้ ือหุ้น
ปี

1

2

3

การคานวณ

1.1 สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 1/3 x 80% x 15 บาท x 1/1
1.2 สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 1/3 x 80% x 16 บาท x 1/2
1.3 สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 1/3 x 80% x 17 บาท x 1/3
รวม
1.2 (สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 1/3 x 80% x 16 บาท x 2/2) –
106,666 บาท
1.3 (สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 1/3 x 80% x 17 บาท x 2/3) –
75,556 บาท
รวม
1.3 (สิทธิซ้ อื หุ้น 50,000 สิทธิ x 1/3 x 80% x 17 บาท x 3/3) –
151,112 บาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน
สาหรับงวด (บาท)
200,000
106,666
75,556
382,222
106,666

ค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน
สะสม (บาท)
200,000
106,666
75,556
382,222
106,666

75,556

75,556

182,222
75,555

182,222
75,555

ตัวอย่างที่ 7 การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุนทีม่ ีเงือ่ นไขตลาด
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สิทธิซ้ ือหุ้นแก่ผ้ ูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าต้ อง
เป็ นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่กบั กิจการถึงสิ้นปี ที่ 3 อย่างไรก็ดี สิทธิซ้ ือหุ้นนี้ไม่สามารถใช้ สิทธิหากราคาหุ้น
ไม่เพิ่มจาก 50 บาท ณ ต้ นปี ที่ 1 เป็ นราคาที่สูงกว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 หากราคาหุ้นสูงกว่า 65 บาท
ณ สิ้นปี ที่ 3 สิทธิซ้ ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิเมื่อใดก็ได้ ระหว่างช่วงเวลา 7 ปี ต่อไป คือภายในสิ้นปี ที่ 10
กิจ การใช้ แ บบจ าลองก าหนดราคาใช้ สิท ธิแ บบทวิ น าม (Binomial option pricing model) ซึ่ ง
พิจารณาถึงความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะเพิ่มสูงกว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 (ดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นจะสามารถใช้
สิทธิได้ ) และความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะไม่สงู กว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 (ดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นจะถูกริบสิทธิ)
กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีเงื่อนไขทางตลาดเท่ากับ 24 บาทต่อสิทธิ
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แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ กิจการรับรู้บริการที่ได้ รับจากคู่สัญญาที่ปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ทธิ อ่ ืน ทั้ง หมด (เช่ น บริ ก ารที่ได้ รั บ จากพนั ก งานที่ป ฏิบั ติ งานตามระยะเวลา
การให้ บริ การที่กาหนดไว้ ) โดยไม่ต้องพิจารณาว่ าได้ บรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่ ซึ่งจะไม่ทาให้ เกิด
ความแตกต่างไม่ ว่าราคาหุ้ นจะเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ ความน่ าจะเป็ นที่ราคาหุ้ นจะไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายได้ น าไปรวมพิ จ ารณาในการประมาณมู ลค่ า ยุ ติธ รรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ณ วั น ที่ให้ สิท ธิ ดั งนั้ น
หากกิจการคาดว่าผู้บริหารจะยังเป็ นพนักงานอยู่ถึง 3 ปี และผู้บริหารได้ ปฏิบัติเช่นนั้น กิจการต้ องรับรู้
จานวนเงินในปี ที่ 1 2 และ 3 ดังนี้
ปี

การคานวณ

1
2
3

สิทธิซ้ อื หุ้น 10,000 สิทธิ x 24 บาท x 1/3
(สิทธิซ้ อื หุ้น 10,000 สิทธิ x 24 บาท x 2/3)– 80,000 บาท
(สิทธิซ้ อื หุ้น 10,000 สิทธิ x 24 บาท x 3/3)– 160,000 บาท

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่าย
สาหรับงวด(บาท)
ค่าตอบแทนสะสม(บาท)
80,000
80,000
80,000
160,000
80,000
240,000

ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น กิจการต้ องรับรู้จานวนเงินเหล่านี้โดยไม่ต้องพิจารณาว่าบรรลุเงื่อนไขทางตลาด
หรือไม่(เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นได้ รวมความน่าจะเป็ นของการบรรลุเงื่อนไขทางตลาดไว้ แล้ ว)
อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารลาออกในระหว่างปี ที่ 2 (หรือปี ที่ 3) จานวนที่รับรู้ในปี ที่ 1 (และปี ที่ 2) ต้ องมีการ
กลั บรายการในปี ที่ 2 (หรื อปี ที่ 3) เนื่องจากเงื่อนไขการบริ การ แตกต่างจากเงื่อนไขทางตลาด คือไม่ต้อง
นามารวมในการประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ณ วั นที่ให้ สิทธิ แต่เงื่อนไขการบริ การต้ องนามา
พิจารณาโดยปรับปรุงจานวนเงินของรายการเพื่อให้ คานวณมาจากจานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในที่สดุ
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด
สาหรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ีช าระด้ ว ยเงิ น สด ตั ว อย่ างเช่ น กิจการให้ สิทธิท่ีจ ะได้ รั บ
ประโยชน์ จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้น (Share Appreciation Rights : SAR) แก่พนักงาน ซึ่งทาให้ พนั กงานมี
สิทธิได้ รั บ เงิ น สดในอนาคตโดยอ้ า งอิงกับ ราคาหุ้ น ที่เพิ่ มขึ้น จากระดั บราคาที่ก าหนดตลอดช่ ว งเวลาที่
กาหนดไว้ เป็ นต้ น
กิจการต้ องรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับหรือได้ มาจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เมื่อได้ รับสินค้ า
หรื อบริ การนั้นแล้ ว พร้ อมทั้งรั บรู้ หนี้ สินเพิ่ มขึ้น โดยต้ องวั ดมู ลค่าสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ มาและหนี้ สินที่
เกิดขึ้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ นอกจากนี้กจิ การต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่คงเหลือทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน และวั นที่มีก ารชาระจนกว่ าจะช าระหนี้ สิน เสร็จสิ้น การเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ า
ยุติธรรมของหนี้สนิ จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
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วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ส าหรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีช าระด้ ว ยเงิ น สดสามารถสรุ ป เป็ น
แผนภาพได้ ดังนี้

สาหรั บรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาระด้ วยเงินสดซึ่ งมีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (Vesting
condition) และเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขบริการหรือผลงาน (Non-vesting condition) กิจการ
ต้ องพิจารณาปรั บปรุงประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการดังกล่ าว หากเป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ี
เป็ นเงื่อนไขทางตลาด เช่น ราคาหุ้นเป้ าหมายที่ใช้ เป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (หรือความสามารถใช้ สิทธิ)
รวมทั้งเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรื อผลงาน โดยกิจการต้ องนาเงื่อนไขดังกล่าวมา
พิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสดที่ออกให้ และใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภายหลังใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันที่จ่ายชาระ หากเป็ น
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิซ่ึงอยู่นอกเหนือเงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องนาเงื่อนไขดังกล่าวมาปรับปรุงจานวน
ผลตอบแทนที่รวมอยู่ในจานวนที่วัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 8 การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด
กิจ การให้ สิทธิท่ีจ ะได้ รับ เงิ น สดจากราคาหุ้ นที่เ พิ่ มขึ้ น 100 สิทธิแ ก่พนักงานแต่ ละคนจานวน
500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ถัดไป โดย
จานวนเงินที่จ่ายในอัตรา 15 บาทต่อหุ้น หากใช้ สิทธิในปี ที่ 3 อัตรา 20 บาทต่อหุ้น หากใช้ สิทธิในปี ที่ 4
และอัตรา 25 บาทต่อหุ้น หากใช้ สทิ ธิในปี ที่ 5
• ในระหว่ างปี ที่ 1 มีพนักงาน 35 คนลาออก กิจการประมาณว่าพนักงานอีก 60 คนจะลาออกใน
ระหว่างปี ที่ 2 และ 3
• ในระหว่างปี ที่ 2 พนักงานอีก 40 คนลาออก และกิจการประมาณว่าพนักงานอีก 25 คนจะลาออก
ระหว่างปี ที่ 3

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 2) หน้ า 13
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• ในระหว่างปี ที่ 3 พนักงาน 22 คนลาออก ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงาน 150 คนใช้ สิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด
จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
• ณ สิ้นปี ที่ 4 พนักงานอีก 140 คนใช้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นปี ที่ 5
พนักงานที่เหลือ 113 คนใช้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี แต่ละปี
ซึ่ ง มี ห นี้ สิ น ดั ง ที่จ ะแสดงต่ อ ไป ณ สิ้ น ปี ที่ 3 สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่เ พิ่ ม ขึ้ นที่ถื อ โดย
พนักงานส่วนที่เหลือทั้งหมดถือว่ าได้ รับสิทธิ มู ลค่ าที่แท้ จริ งของสิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์ จากราคาหุ้ นที่
เพิ่มขึ้น ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ (ซึ่งเท่ากับจานวนเงินสดที่จ่ายให้ กับพนักงานตามข้ อตกลง) ณ สิ้นปี ที่ 3 4 และ 5
แสดงไว้ ดังนี้
ปี

มูลค่ายุติธรรม (บาท)

1

14.40

2
3
4
5

15.50
18.20
21.40
-

จานวนสดที่จ่ายให้พนักงาน
ตามข้อตกลง (บาท)
15.00
20.00
25.00

แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ตารางต่อไปนี้เป็ นการคานวณค่าใช้ จ่ายและหนี้สนิ ที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี ภายใต้ ข้อตกลงการจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด
ปี

1
2
3

การคานวณ

พนักงาน (500 – 95) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ฯ
100 สิทธิ x 14.40 บาท x 1/3
พนักงาน (500 – 100) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ฯ
100 สิทธิ x 15.50 บาท x 2/3 – 194,400 บาท
พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สิทธิ
ที่จะได้ รับประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 18.20 บาท –
413,333 บาท
+ พนักงาน 150 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ฯ 100
สิทธิ x 15.00 บาท (จ่ายชาระด้ วยเงินสด)
รวม

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
194,400

หนี้ สิน
คงเหลือ
(บาท)
194,400

218,933

413,333

47,127

460,460

225,000
272,127
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4

5

พนักงาน (253 – 140) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ฯ
100 สิทธิ x 21.40 บาท
+ พนักงาน 140 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ฯ 100
สิทธิ x 20.00 บาท (จ่ายชาระด้ วยเงินสด)
รวม
0 บาท – 142, 318บาท
+ พนักงาน 113 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ฯ 100
สิทธิ x 25.00 บาท (จ่ายชาระด้ วยเงินสด)
รวม
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งสิ้นตลอด 5 ปี

(218,640)

142,318

280,888
12,018
(241,820)
282,500
48,138
232,088

รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่มีลกั ษณะของการชาระด้วยยอดสุทธิสาหรับภาระผูกพันภาษีเงินได้
หัก ณ ทีจ่ ่ าย
กฎหมายหรือข้ อบังคับทางภาษีอาจกาหนดให้ กิจการต้ องหักจานวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ ของ
พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ และนาส่งภาษีท่หี ักไว้ ดังกล่าว ซึ่งโดยปกติเป็ นเงินสด
ให้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในฐานะของพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันนี้ เงื่อนไขของข้ อตกลงใน
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์อาจยินยอมหรื อกาหนดให้ กิจการหักจานวนตราสารทุนเท่ากับจานวนเงินที่
พนักงานมีภาระผูกพันต้ องจ่ ายภาษีเงินได้ โดยหั กจากจานวนตราสารทุ นทั้งหมดที่จะต้ องออกให้ กับ
พนักงานเมื่อมีการใช้ สทิ ธิ (หรือเมื่อได้ รับสิทธิ)จากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กล่าวคือข้ อตกลงการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์มี “ลักษณะของการชาระด้ วยยอดสุทธิ ” กิจการต้ องถือปฏิบัติเช่ นเดียวกับกรณีท่ี
กิจการซื้อคืนตราสารทุนที่รับสิทธิแล้ ว โดยรายการจ่ายจะต้ องบันทึกเป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ
สาหรับหุ้นที่ถูกหักไว้ ยกเว้ นรายการจ่ายนั้นเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่หักไว้ ณ วันที่ชาระด้ วย
ยอดสุทธิ
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีม่ ีทางเลือกชาระด้วยเงินสด
สาหรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีมี เ งื่ อ นไขของข้ อ ตกลงให้ เ ลื อ กว่ า กิจการหรื อ คู่ สัญ ญา
สามารถเลือกชาระรายการด้ วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อ่ืน) หรือด้ วยการออกตราสารทุน กิจการต้ องรับรู้
รายการหรือองค์ประกอบของรายการนั้นเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด หากกิจการมี
หนี้สนิ เกิดขึ้นซึ่งจะชาระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื หรือรับรู้เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วย
ตราสารทุน หากหนี้สนิ ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีทางเลือกชาระด้ วยเงินสด สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กรณี คือ
1. การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี งื่อนไขของข้ อตกลงที่ให้ คู่สญ
ั ญาเลือกวิธกี ารชาระ
2. การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี งื่อนไขของข้ อตกลงที่ให้ กจิ การเลือกวิธกี ารชาระ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 2) หน้ า 15

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้คู่สญ
ั ญาเลือกวิธีการจ่ ายชาระ
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีทางเลือกชาระด้ วยเงินสดสามารถสรุป
เป็ นแผนภาพได้ ดังนี้

หากกิจการให้ สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์จะชาระด้ วยเงินสด หรือ
ด้ วยการออกตราสารทุน ให้ ถือว่ากิจการออกเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
(กล่ าวคือ สิทธิของคู่ สัญญาที่จะเรี ยกร้ องให้ ชาระด้ วยเงินสด) และองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
(กล่าวคือ สิทธิของคู่สญ
ั ญาที่จะเรียกร้ องให้ ชาระด้ วยการออกตราสารทุน ไม่ใช่ด้วยเงินสด)
สาหรั บ รายการกับคู่ สัญญาอื่น ที่ไม่ ใช่ พนั กงาน ซึ่ งมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ค้ าหรื อ บริ การที่ได้ รั บ
สามารถวัดได้ โดยตรง กิจการต้ องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของเครื่ องมือทางการเงิน
แบบผสมด้ ว ยผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ
สาหรั บ รายการอื่น ๆ รวมถึ งรายการกับ พนั กงาน กิจการต้ องวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิท่จี ะได้ รับ
เงินสดหรือตราสารทุนที่ให้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมดังกล่าว กิจการ
ต้ องเริ่มวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินก่อนแล้ วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่
เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยคานึ งถึงการที่คู่สัญญาต้ องสละสิทธิ์ท่จี ะรั บเงินสดเพื่ อไปรั บตราสารทุน มูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมเป็ นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ชาระ หากกิจการออกตราสารทุนเพื่ อชาระแทนการจ่ ายเงินสด หนี้สินจะโอนโดยตรงไป
เป็ นส่วนของเจ้ าของในฐานะที่เป็ นสิ่งตอบแทนสาหรั บตราสารทุนที่ออกให้ แต่หากกิจการจ่ายเงินสดเพื่อ
ชาระแทนการออกตราสารทุน ให้ ถือว่าการจ่ายนั้นเป็ นการชาระหนี้สินทั้งจานวน สาหรับองค์ประกอบที่
เป็ นทุนที่เคยรั บรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุนต่อไป เมื่อคู่สัญญาเลือกที่จะรั บเงินสดทาให้ คู่สัญญา
หมดสิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุน
ตัวอย่างที่ 9 การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้คู่สญ
ั ญาเลือกวิธีการชาระ
กิจการให้ พนักงานคนหนึ่งมีสทิ ธิท่จี ะเลือกรับหุ้น Phantom1 1,000 หุ้น ซึ่งคือ สิทธิท่จี ะรับเงินสด
เท่า กับ มูลค่ า หุ้ น 1,000 หุ้ น หรื อ เลื อ กรั บ หุ้ น 1,200 หุ้ น อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง โดยมีเงื่อนไขว่ าต้ องเป็ น
พนั กงานที่ปฏิบัติงานตลอด 3 ปี ต่อไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการชาระด้ วยหุ้น จะต้ องถือหุ้นนั้น
ต่อไปอีก 3 ปี หลังวันที่ได้ รับสิทธิ
ณ วันที่ให้ สิทธิ ราคาหุ้นของกิจการเท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี ที่ 1 2 และ 3 ราคาต่อหุ้นเป็ น
52 บาท 55 บาท และ 60 บาท ตามลาดับ กิจการไม่ ค าดว่ า จะจ่ า ยปั น ผลใน 3 ปี ถัด ไป หลั งจากน า
ผลกระทบของข้ อจากัดในการโอนหลังวันที่ได้ รับสิทธิมาพิจารณา กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ตามทางเลือกการชาระด้ วยหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 48 บาทต่อหุ้น
ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานเลือก
สถานการณ์ท่ี 1: ทางเลือกการชาระด้ วยเงินสด
สถานการณ์ท่ี 2: ทางเลือกการชาระด้ วยตราสารทุน
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการชาระด้ วยตราสารทุนเท่ากับ 57,600 บาท (1,200หุ้น x 48 บาท)
มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการชาระด้ วยเงินสดเท่ากับ 50,000 บาท (หุ้น Phantom 1,000หุ้น x 50 บาท)
ดังนั้น ณ วันที่ให้ สิทธิ มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นทุนของเครื่องมือแบบผสมเท่า กับ 7,600 บาท
(57,600 บาท – 50,000 บาท)
กิจการจะรับรู้จานวนเงินดังนี้
ปี

การคานวณ

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

1

องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ (หุ้น 1,000 หุ้น x 52 บาท x 1/3)

17,333

2

องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x 1/3)
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
(หุ้น 1,000 หุ้น x 55 บาท x 2/3) – 17,333 บาท

2,533
19,333

การบันทึกส่วน
ของเจ้าของ
(บาท)

การบันทึก
หนี้ สิน
(บาท)
17,333

2,533
19,333

1

หุ้น Phantom (Phantom share)หมายถึง ข้ อตกลงระหว่างกิจการและผู้ท่ถี อื หุ้น phantom โดยผู้ถอื หุ้นจะมีสิทธิได้ รับเงินสด ณ เวลาที่กาหนดแน่นอนหรือ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอนาคต จานวนเงินสดที่จะได้ รับจะเชื่อมโยงกับราคาตลาดของจานวนที่เทียบเท่ากับหุ้นสามัญของกิจการ
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x 2/3) –
2,533
3 องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
(หุ้น 1,000 หุ้น x 60 บาท) – 36,666 บาท
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x 3/3) –
2,533 – 2,533
ณ สิ้น สถานการณ์ท่ี 1 จ่ายเงินสด 60,000 บาท
ปี ที่ 3
สถานการณ์ท่ี 1 รวม
สถานการณ์ท่ี 2 ออกหุ้น 1,200 หุ้น
สถานการณ์ท่ี 2 รวม

2,533

2,533

23,334
2,534

23,334
2,534
(60,000)

67,600
67,600

7,600
60,000
67,600

0
(60,000)
0

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้กิจการเลือกวิธีการชาระ
สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีเงื่อนไขของข้ อตกลงให้ กิจการเลือกว่าจะชาระด้ วยเงินสด
หรือด้ วยการออกตราสารทุน กิจการต้ องพิ จารณาว่ ากิจการมีภาระผูกพั นในปั จจุ บันที่จะต้ องชาระเงินสด
หรือไม่ และบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกัน กิจการจะถือว่ามีภาระผูกพันในปั จจุ บันที่
จะต้ องชาระด้ วยเงิน สด หากทางเลื อ กที่จ ะชาระด้ วยตราสารทุ นไม่ มีเนื้ อหาเชิ งพาณิ ชย์ (เช่ น เพราะมี
ข้ อห้ ามทางกฎหมายไม่ให้ กจิ การออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะชาระ
ด้ วยเงินสด หรื อปกติจะชาระด้ วยเงินสดเมื่อใดก็ตามที่คู่สัญญาขอให้ ชาระด้ วยเงินสด ในกรณีดังกล่ าว
กิจการต้ องบันทึกรายการตามข้ อกาหนดสาหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด
หากกิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชาระด้ วยเงินสด กิจการต้ องบันทึกรายการค้ าตามข้ อกาหนด
สาหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน เมื่อการชาระมีลักษณะดังนี้
1. หากกิจการเลือกชาระด้ วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ
กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นที่จะกล่าวในข้ อ 3 ต่อไป
2. หากกิจการเลือกชาระด้ วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก (เว้ นแต่
การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งไปเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภท
(ถ้ ามี)) ยกเว้ นที่จะกล่าวในข้ อ 3 ต่อไป
3. หากกิจการเลือกทางเลือกที่จะชาระด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่า ณ วันที่ชาระ กิจการต้ องรับรู้
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มสาหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่ างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่ ายุติธรรมของ
ตราสารทุ นที่จะต้ องออกให้ หากเลื อกทางเลื อกเดิม หรื อผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ กับจานวนเงินสดที่จะต้ องจ่ายหากเลือกทางเลือกเดิม แล้ วแต่ทางเลือกที่
กิจการจะเลือก
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การบัญชีสาหรับการปรับปรุงเงือ่ นไขของรายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เปลีย่ นการจัดประเภทจาก
การจ่ ายชาระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ ายชาระด้วยตราสารทุน
หากมีการปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วย
เงินสดซึ่งส่งผลให้ กลายมาเป็ นรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน กิจการต้ องบันทึก
รายการดังกล่าวนับจากวันที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขดังนี้
 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุนที่วัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่มีการปรับปรุงเงื่อนไข กิจการต้ องรับรู้รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุนในส่วนของเจ้ าของในวันที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ
 กิจการต้ องตัดรายการหนี้สินจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด ณ วันที่มี
การปรับปรุงเงื่อนไข
 กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่ตัดรายการและจานวนของส่วนของ
เจ้ าของที่รับรู้ในวันที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขในกาไรหรือขาดทุนทันที
ในกรณี ท่ีก ารปรั บปรุ งเงื่ อนไขเป็ นผลให้ ร ะยะเวลาให้ ได้ รับ สิทธิขยายหรื อ สั้น ลง กิจการต้ อ ง
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดข้ างต้ น ถึงแม้ ว่าการปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ
สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทใหญ่หรืองบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่ม กิจการ กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ องวัดมูลค่ า
ของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับด้ วยรายการที่จ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุนหรือชาระด้ วย
เงินสด โดยต้ องประเมินถึง
1. ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ
2. สิทธิและภาระผูกพันของกิจการ
จานวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการอาจแตกต่างจากจานวนที่รับรู้ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัทหรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการที่จ่ายชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริ การต้ องวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน เมื่อ
 ผลตอบแทนที่ออกให้ เป็ นตราสารทุนของกิจการ หรือ
 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องวัดมู ลค่ าในภายหลังใหม่สาหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาระด้ วยตราสารทุ น
สาหรั บการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่ เงื่อนไขทางตลาดเท่านั้น ในสถานการณ์อ่ืนทั้งหมด
กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ องวั ดมูลค่าของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับมาเป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ น
เกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด
กิจการที่ชาระรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ อง
รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน ก็ต่อเมื่อจ่ายชาระด้ วยตราสาร
ทุนของกิจการเอง มิฉะนั้นรายการดังกล่ าวต้ องรั บรู้ เป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาระด้ วยเงินสด
รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการจ่ายชาระคืนซึ่งกาหนดให้ กลุ่มกิจการหนึ่งจ่ายชาระอีก
กลุ่มกิจการหนึ่งสาหรั บหนี้สินของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ แก่คู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ
ในกรณีดังกล่ าวกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ องบันทึกรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ โดยไม่ต้อง
คานึงถึงข้ อตกลงการจ่ายชาระคืนภายในกลุ่มกิจการ
ตารางต่อไปนี้เป็ นการสรุปวิธีการบัญชีสาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่ม
กิจการ โดยสมมติมีบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ นการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ให้ แก่พนักงานของ
บริษัทย่อยภายใต้ สถานการณ์ท่แี ตกต่างกัน
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กิจการที่ได้รบั
สินค้าหรือบริการ

บริษัทย่อย

กิจการที่มี
ภาระผูกพัน
ในการจ่ าย
ชาระ
บริษัทย่อย

สิ่งที่ชาระตาม
ข้อตกลง

หุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

เงินสด
หุ้นของบริษัทใหญ่

บริษัทย่อย

บริษัทใหญ่

หุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทใหญ่

เงินสด

บริษัทย่อย

บริษัทใหญ่

หุ้นของบริษัทใหญ่

การจัดประเภทรายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เกณฑ์
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินของ งบการเงินรวม
กิจการของบริษทั
บริษทั ย่อย
ใหญ่
ไม่เกี่ยวข้ อง
ชาระด้ วย
ชาระด้ วย
ตราสารทุน
ตราสารทุน
ไม่เกี่ยวข้ อง
ชาระด้ วยเงินสด ชาระด้ วยเงินสด
ไม่เกี่ยวข้ อง
ชาระด้ วยเงินสด ชาระด้ วย
ตราสารทุน
ชาระด้ วยเงินสด ชาระด้ วย
ชาระด้ วย
ตราสารทุน
ตราสารทุน
ชาระด้ วยเงินสด ชาระด้ วย
ชาระด้ วยเงินสด
ตราสารทุน
ชาระด้ วย
ชาระด้ วย
ชาระด้ วย
ตราสารทุน
ตราสารทุน
ตราสารทุน

การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
 เข้ าใจลักษณะและขอบเขตของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กิดขึ้นในระหว่างงวด
 เข้ า ใจวิ ธี ก ารก าหนดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ รั บ หรื อ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ ระหว่างงวด
 เข้ าใจผลกระทบของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ต่อกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดและฐานะ
การเงินของกิจการ
โดยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ในงบการเงิน
 คาอธิบ ายข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์แ ต่ ละประเภทที่เ กิ ดขึ้ น ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ
ระหว่างงวด รวมถึงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของข้ อตกลงแต่ละข้ อ เช่น
 ข้ อกาหนดของการได้ รับสิทธิ
 งวดเวลานานที่สดุ ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ และ
 วิธกี ารชาระ (เช่น เป็ นเงินสดหรือตราสารทุน)
 จานวนและราคาใช้ สทิ ธิถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของสิทธิซ้ ือหุ้นสาหรับกลุ่มสิทธิซ้ ือหุ้นต่างๆ
 ยอดคงเหลือยกมาต้ นงวด
 กลุ่มที่ออกให้ ระหว่างงวด
 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด
 กลุ่มที่ใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
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 กลุ่มที่ส้ นิ สุดระยะเวลาใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ
 กลุ่มที่ยังสามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ ปลายงวด
 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สิทธิแล้ วระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ณ วันใช้
สิทธิ หากสิทธิซ้ ือหุ้นถูกใช้ สทิ ธิแล้ วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจเปิ ดเผยราคาหุ้น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักระหว่างงวดแทน
 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้ เปิ ดเผยช่วงของราคาใช้ สิทธิและระยะเวลาคงเหลือ
ตามสัญ ญาถั ว เฉลี่ ยถ่ ว งน้า หนั ก หากช่ วงของราคาใช้ สิทธิกว้ าง สิทธิซ้ ื อ หุ้ น ที่คงเหลื อ ต้ อ ง
แบ่งเป็ นช่วงราคาที่ให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจานวนและจังหวะเวลาของหุ้นที่อาจ
ออกเพิ่มเติมและเงินสดที่อาจได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้น
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับตราสารทุนของ
กิจ การโดยทางอ้ อ ม โดยอ้ างอิงกับมู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุ นที่อ อกให้ อย่ า งน้ อ ยที่สุดกิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของสิทธิ
ซื้อหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
 แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นและข้ อมูลที่นามาคานวณในแบบจาลอง รวมถึง
ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ราคาใช้ สิทธิ ความผันผวนของหุ้ นที่คาดหวัง อายุของ
สิทธิซ้ ื อหุ้ น เงิ น ปั น ผลที่คาดหวั ง อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง และข้ อมู ลอื่น ที่
น ามาค านวณในแบบจ าลอง รวมถึ ง วิ ธี ท่ี ใ ช้ แ ละข้ อ สมมติ ท่ี ก าหนดขึ้ นเพื่ อ รวม
ผลกระทบของการคาดการณ์การใช้ สทิ ธิก่อนครบกาหนด
 วิธกี าหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคาอธิบายว่าความผันผวนของหุ้นที่
คาดหวังได้ องิ กับความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ
 การนาลั กษณะอื่นของสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่อ อกให้ มารวมในการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมหรื อไม่
และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมคานวณ เช่น เงื่อนไขทางตลาด
 สาหรั บตราสารทุ นอื่นที่ให้ สิทธิระหว่ างงวด (เช่ น ตราสารทุ นอื่นที่มิใช่ สิทธิซ้ ือหุ้น ) จานวน
และมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของตราสารทุนเหล่ านั้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูล
เกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
 ต้ องเปิ ดเผยวิธีท่ีใช้ กาหนดมู ลค่ ายุติธรรมหากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ ตาม
หลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้
 การนาเงิ นปั น ผลที่คาดหวั งมารวมในการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมหรื อ ไม่ และวิ ธีนาเงิน
ปันผลที่คาดหวังมารวมคานวณ และ
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 การนาลั กษณะอื่นของตราสารทุ นที่ออกให้ มารวมในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมหรื อไม่
และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมคานวณ
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
บางส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ก สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 บริษัทมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ 4
ข้ อตกลง ดังที่แสดงไว้ ต่อไปนี้
ประเภทข้อตกลง

โครงการสิ ท ธิ ซื้ อหุ้น โครงการสิ ท ธิ ซื้ อหุ้น โครงการหุ้น ส าหรับ โครงการสิ ท ธิ ที่ จ ะ
ส า ห รั บ ผู ้ บ ริ ห า ร สาหรับพนักงานทัว่ ไป ผูบ้ ริหาร
ไ ด้ ร ั บ เ งิ น ส ด จ า ก
อาวุโส
รา ค า หุ้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ส า ห รั บ ผู ้ บ ริ ห า ร
อาวุโส
วันที่ให้ สทิ ธิ
1 มกราคม 25X7
1 มกราคม 25X8
1 มกราคม 25X8
1 กรกฎาคม 25X8
จานวนที่ให้
50,000
75,000
50,000
25,000
อายุสญ
ั ญา (ปี )
10
10
10
เงื่ อ นไขการได้ รั บ เป็ นพนักงาน 1.5 ปี
เป็ นพนักงาน 3 ปี
เป็ นพนักงาน 3 ปี และ เป็ นพนักงาน 3 ปี และ
สิทธิ
และทาราคาหุ้นได้ ตาม
ท า ใ ห้ ก า ไ ร ต่ อ หุ้ น ท าให้ ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
เป้ าหมายที่กาหนด
เติบโตตามเป้ าหมาย เพิ่มได้ ตามเป้ าหมาย

มู ลค่ า ยุ ติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ ื อหุ้ น แต่ ละสิทธิท่ีออกให้ ในโครงการสิทธิซ้ ื อหุ้ น สาหรั บ
พนั กงานทั่วไปเท่ากับ 23.60 บาท คานวณโดยใช้ แ บบจาลองการกาหนดราคาสิทธิเลื อกแบบทวิน าม
(Binomial option pricing model) ข้ อมูลนาเข้ าแบบจาลอง ได้ แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 50
บาท ราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 50 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้ อยละ 30 คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล อายุ
สัญญา 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้ อยละ 5 เพื่อเป็ นการรวมผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็ว
(Early exercise) สมมติว่าพนักงานจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นหลังวันที่ได้ รับสิทธิ เมื่อราคาหุ้นเป็ น 2 เท่าของราคา
ใช้ สทิ ธิ ความผันผวนในอดีต คือ ร้ อยละ 40 โดยได้ รวมช่วงปี แรกๆ ของอายุของบริษัทเข้ าไปด้ วย บริษัท
คาดว่าความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทจะลดลงเมื่อสิทธิเลือกครบกาหนด
มู ลค่ า ยุ ติธรรมโดยประมาณของหุ้ น แต่ ละหุ้ น ที่ออกให้ ในโครงการหุ้ นสาหรั บ ผู้ บ ริ หารเท่า กับ
50.00 บาท ซึ่งเท่ากับราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับโครงการสิทธิซ้ ือหุ้น 2 โครงการมีดังนี้

ยอคงเหลือต้ นปี
สิทธิซ้ อื หุ้นที่ออกให้
สิทธิซ้ อื หุ้นที่ถูกริบ
สิทธิซ้ อื หุ้นที่มกี ารใช้ สทิ ธิ
ยอดคงเหลือสิ้นปี
สิทธิซ้ อื หุ้นที่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ
สิ้นปี

25X8
จานวนสิทธิซ้ อื หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิ
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนัก
(บาท)
45,000
40
75,000
50
(8,000)
46
(4,000)
40
108,000
46
38,000
40

25X7
จานวนสิทธิ
ซื้อหุ้น

50,000
(5,000)
45,000
-

ราคาใช้ สทิ ธิ
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนัก
(บาท)
40
40
40
40

ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ณ วันที่ใช้ สิทธิสาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการใช้ สิทธิระหว่างปี เท่ากับ 52
บาท สิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 มีราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 40 บาท หรือ 50 บาท และ
อายุสญ
ั ญาคงเหลือถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักเท่ากับ 8.64 ปี

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากโครงการหุ้นและโครงการสิทธิซ้ อื หุ้น
ยอดคงเหลือของหนี้สนิ ยกไปสาหรับโครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่
เพิ่มขึ้น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุตธิ รรมของหนี้สนิ สาหรับ
โครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น

25X8
(บาท)
1,105,867
1,007,000
98,867
9,200

25X7
(บาท)
495,000
495,000
-

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการและกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 กาหนดวิธีการรับรู้และการวัดมูลค่าสาหรับในกรณีท่ี
กิจการอาจมีการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นกับพนักงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่ให้ กับพนักงานที่เป็ น
กรรมการ ผู้บริ หารอาวุโส และพนักงานอื่นๆ รวมทั้งกิจการอาจออกหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นเพื่อจ่ ายให้ แก่
ผู้ขายสินค้ าหรือผู้ให้ บริการ ทั้งนี้การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ยังให้ รวมถึงการชาระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม
(หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) ด้ วย

***************
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