
เอกสารนี้ เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 1 เผยแพร่ ณ  วนัท่ี 21 ธนัวาคม  2558 

 

ค าถาม-ค าตอบ  

ประเด็นดา้นการบญัชีส าหรบัรายการ share-based payments 

จดัท าขึ้นโดย   คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี

 จากความซับซ้อนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ (“TFRS 2”) ท าให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องมักจะมีค าถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใด

อยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 ซ่ึงอาจจะท าให้กิจการต้องบันทกึสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย  คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงจัดท าเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพ่ือตอบค าถามและช้ีแจงขอบเขตและวิธีการบัญชี

ของรายการที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยอ้างอิงจากข้อก าหนด

ของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion (“BC”) ของ International Financial Reporting Standard no.2 

Share-based Payments (“IFRS 2”) ด้วย 

 

ค ำถำม ขอ้ 1 

เหตุใดย่อหน้า 2 ของ TFRS 2 จึงระบุว่า ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 2 น้ีให้รวมกรณีที่กจิการไม่สามารถระบุสนิค้าหรือบริการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งๆ ที่หากระบุไม่ได้ว่า

กิจการได้รับอะไร กค็วรที่จะไม่มีรายการบัญชีใดให้รับรู้ และเหตุใดจึงต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ไม่

สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นค่าใช้จ่าย   

 

ค ำตอบ  

การก าหนดขอบเขตของ TFRS 2 มีเหตุผลอธิบายเพ่ิมเติมอยู่ใน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า 

BC18A-18D โดยมีใจความส าคัญดังน้ี  International Accounting Standards Board (“IASB”) ได้

พัฒนา IFRS 2 โดยมีข้อสรุปว่า กรรมการของกิจการควรต้องคาดว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการบางอย่าง

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับตราสารทุนที่กิจการออก (หรือหน้ีสินที่เกิดข้ึน) เน่ืองจากถ้ากิจการออกตรา

สารทุนซ่ึงมีมูลค่า แต่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทน กนั็บว่า กรรมการของกิจการดังกล่าวได้ละเว้นการปฏบัิติหน้าที่

ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของกจิการ (BC37)  จึงมีความหมายโดยนัยว่า กจิการไม่จ าเป็นต้องระบุให้ได้อย่าง

เฉพาะเจาะจงว่า กิจการได้รับสินค้าหรือบริการอะไรเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับตราสารทุนที่กิจการออก 

จึงจะสรุปได้ว่า กจิการได้รับ (หรือจะได้รับ) สนิค้าหรือบริการเป็นการแลกเปล่ียน  ประกอบกับย่อหน้า 8

ของ IFRS 2 ก าหนดว่า ในกรณีที่สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้า

เง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ ให้กิจการรับรู้รายการน้ันเป็นค่าใช้จ่าย  ดังน้ัน IASB จึงมีข้อสรุปว่า 



เอกสารนี้ เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 2 เผยแพร่ ณ  วนัท่ี 21 ธนัวาคม  2558 

ขอบเขตของ IFRS 2 ครอบคลุมถึงรายการที่กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงถึงสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย   

เหตุผลบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้นมีการสะท้อนอยู่ใน TFRS 2 ย่อหน้า 13ก ที่ก  าหนดว่า ใน

สถานการณ์ที่กิจการได้รับสิ่งตอบแทนที่ระบุได้ในมูลค่าที่ดูเสมือนว่าต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ที่ออกเพ่ือแลกเปล่ียน โดยปกติมักเป็นข้อบ่งช้ีว่า กิจการได้รับ (หรือจะได้รับ) สิ่งตอบแทนอื่น (กล่าวคือ 

สนิค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) เข้ามาด้วย  ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าวกจิการต้องวัดมูลค่าของสินค้า

หรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ ด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก (หรือหน้ีสินที่

เกดิข้ึน) และมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ให้สทิธิ์  

การก าหนดวิธีการวัดมูลค่าตามย่อหน้า 13ก น้ัน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า BC128A-128H ได้

ให้เหตุผลอธิบายประกอบ มีใจความว่า IFRS 2 สันนิษฐานว่า สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สามารถเปรียบเทยีบกันได้กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจากรายการดังกล่าว โดย 

IASB เหน็ว่า ไม่มีความจ าเป็นหรือเหมาะสมที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของทั้งสิ่งตอบแทนที่ได้รับและของตรา

สารทุนจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส าหรับทุกรายการที่กิจการได้รับสินค้าหรือบริการจากบุคคล

อื่นที่ไม่ใช่พนักงาน  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่สิ่งตอบแทนที่ได้รับดูเสมือนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตรา

สารทุนของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงในกรณีน้ีกิจการอาจจ าเป็นต้องวัดมูลค่าของทั้งสอง

องค์ประกอบข้างต้น เพ่ือที่จะวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้จากรายการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ ์

ตัวอย่างส าหรับกรณีของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น บริษัทจด

ทะเบียน (“บจ.”) ขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) ในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหุ้น รายการดังกล่าวถือว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 และ บจ. ที่ออกหุ้นกจ็ะต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายส าหรับส่วนต่างราคาในงวดที่เกิดรายการ เน่ืองจากการออกหุ้นของ บจ. น้ันมีข้อสันนิษฐานว่า 

หุ้นของ บจ. ทุกหุ้นมีมูลค่า บจ. จึงควรได้รับสิ่งตอบแทน (เช่น เงินสด) ในมูลค่าที่สามารถเปรียบเทยีบ

กนัได้กบัมูลค่าของหุ้นที่ออกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
1
  ดังน้ัน ในกรณีที่ บจ. ออกหุ้นโดยได้รับ

เงินสดในมูลค่าต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออก จึงมีข้อสันนิษฐานว่า บจ. น้ันได้รับสินค้าหรือบริการ

อย่างอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ ท าให้ บจ. ต้องบันทกึค่าใช้จ่ายส าหรับส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้น

ที่ออก และเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้น 

 

 

 

  

                                                           
1 TFRS 2 ไม่ครอบคลุมถึงการท่ีกิจการใหสิ้ทธิผูถื้อตราสารทุนเดิมกลุ่มหน่ึงท่ีจะสามารถไดรั้บตราสารทุนของกิจการเพ่ิม 
เช่น การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมในลกัษณะ right offering 



เอกสารนี้ เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั้น ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 3 เผยแพร่ ณ  วนัท่ี 21 ธนัวาคม  2558 

ค ำถำม ขอ้ 2  

 ก่อนที่กจิการจะขออนุญาตขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (“IPO”) ผู้ถือหุ้นของกิจการอาจมีการจัดสรร

หุ้นที่ตนถืออยู่ (“หุ้นเดิม”) ให้กบัสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด ในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม เช่น 

ราคาพาร์  การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลกลุ่มใหม่น้ัน ถือว่าเป็นรายการ share-based payment 

หรือไม่ 

 

ค ำตอบ  

 TFRS 2 ย่อหน้า 3ก ระบุว่า รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะช าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม 

หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกจิการ ในนามของกจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะสามารถ

ระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช าระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ

ให้แก่กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการน้ัน  จากย่อหน้า 3ก จะเหน็ได้ว่า TFRS 2 ไม่ได้ก าหนดขอบเขต

เฉพาะหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่กิจการเป็นผู้ออกเท่าน้ัน แต่รวมถึงหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นด้วย และท าให้

รายการที่ผู้ถือหุ้นของกจิการได้น าหุ้นที่ตนเป็นเจ้าของไปจ่ายเพ่ือตอบแทนสินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับ 

ถือว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 และกจิการต้องบันทกึรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑด้์วย  

BC ของ IFRS 2 ในย่อหน้า BC19-22 ขยายความเพ่ิมเติมว่า ในบางกรณีกิจการอาจไม่ได้เป็น 

ผู้ออกหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น (share options) โดยตรง แต่ผู้ถือหุ้นของกจิการอาจเป็นผู้โอนหุ้นให้แก่พนักงาน

หรือบุคคลอื่น ซ่ึงส าหรับรายการลักษณะดังกล่าว กิจการจะเป็นผู้ได้รับสินค้าหรือบริการ โดยผู้ที่ช าระ

ค่าตอบแทนส าหรับสนิค้าหรือบริการน้ันเป็นผู้ถือหุ้น   

อย่างไรกด็ี ในบางกรณีการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นอาจไม่เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ถ้าเป็น

การแน่ชัดว่าผู้ถือหุ้นโอนหุ้นให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เป็นการตอบแทน

สินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับ หรือกคื็อชัดเจนว่าการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้เป็นการท าการ

แทนกจิการ  

ตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เช่น ผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้แก่

พนักงานเพ่ือเป็นการช าระหน้ีส่วนตัวระหว่างผู้ถือหุ้นและพนักงานผู้น้ัน หรือผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้แก่

สมาชิกในครอบครัวเพ่ือเป็นการแบ่งมรดกและไม่มีข้อมูลอื่นที่บ่งช้ีว่าสมาชิกในครอบครัวรายดังกล่าว

ได้รับหุ้นอนัเน่ืองมาจากเหตุที่เคยได้ให้ (หรือคาดว่าจะให้) สนิค้าหรือบริการใดๆ แก่กจิการ  

  

 

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


