เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๑/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๓ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๔/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๒ เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
คําแถลงการณ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IFRS 2: Share – Based Payments
(Bound volume 2012 Consolidated without early application))
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บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1

กิจ การมั ก ให้ ห้ ุ น หรื อ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น กั บ พนั ก งานหรื อ บุ ค คลต่ า งๆ โครงการให้ ห้ ุ น และ
โครงการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเป็ นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของค่าตอบแทนที่ให้ กบั พนักงานที่เป็ น
กรรมการ ผู้บริหารอาวุโส และพนักงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่อ
จ่ายให้ ผ้ ูให้ บริการ เช่น ผู้ให้ บริการวิชาชีพ

บทนา 2

ก่อนการนําเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีมาตรฐานการรายงานทาง
จึงมีการกําหนด
การเงินที่กาํ หนดเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่ ารายการลักษณะนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ข้ นึ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
บทนํา 2ก

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เพื่อชี้แจงขอบเขตและวิธกี ารบัญชีสาํ หรับการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดของกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการ หรืองบ
การเงินของแต่ละกิจการเอง โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่อกิจการดังกล่าวไม่มี
ภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 3

บทนํา 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ กจิ การรับรู้การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้
พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนั้นจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพย์
อื่นหรือตราสารทุนของกิจการ รายการที่เข้ าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ต้ องปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้ น นอกจาก
รายการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว้ แล้ ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับ
ประเภทของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ไว้ 3 ประเภท
4.1 การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรือ
บริการเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น)
4.2 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยเงินสด โดยกิจการได้ มาซึ่งสินค้ าหรื อ
บริการโดยการก่อหนี้สนิ กับคู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการตามจํานวนเงินที่
อิงตามราคา (หรือมูลค่า) หุ้นของกิจการหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ และ
4.3 รายการที่กิจ การได้ รั บ หรื อ ได้ ม าซึ่ ง สิน ค้ า หรื อ บริ ก าร และตามเงื่ อ นไขของ
ข้ อ ตกลงได้ ใ ห้ ท างเลื อ กแก่ กิจ การหรื อ คู่ สั ญ ญาที่ส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร

3

เหล่านั้นในการเลือกว่าจะให้ กจิ การชําระรายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการออกตรา
สารทุน
บทนํา 5

สําหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น กํา หนดให้ กิจ การวัด มู ลค่ า สิน ค้ า หรื อ บริ การที่ไ ด้ รั บ และการเพิ่ ม ขึ้น ของทุ น ที่
เกี่ยวข้ องโดยทางตรง ด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ค้ า หรื อ บริ การที่ไ ด้ รับ เว้ นแต่ มูลค่ า
ยุติธรรมดังกล่ าวไม่สามารถประมาณได้ อย่างน่ าเชื่อถือ หากกิจการไม่ สามารถประมาณ
มูลค่ ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่ าของ
สินค้ าหรือบริการเหล่านั้น และการเพิ่มขึ้นของทุนที่เกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากนี้
5.1

สําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน
กิจการต้ องวัดมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เนื่องจากโดยปกติแล้ ว
เป็ นไปไม่ได้ ท่กี จิ การจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของบริการที่ได้ รับจากพนักงานได้
อย่างน่ าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดมูลค่า ณ วันที่กิจการ
ออกให้

5.2

สําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้ บริการ
ในลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้ นว่ ามู ลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อ
บริการที่ได้ รับสามารถประมาณได้ อย่างน่ าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่ าววัด ณ
วันที่กจิ การได้ รับสินค้ า หรือคู่สญ
ั ญาให้ บริการ ในกรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากข้ อ
สันนิษฐานไม่เป็ นจริง รายการดังกล่ าวจะวัดมูลค่ าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุ น ที่อ อกให้ โดยวั ด ณ วั น ที่กิจ การได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ คู่ สัญ ญาได้
ให้ บริการ

5.3

สําหรับสินค้ าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่
ออกให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดว่า เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่
เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงานทั้งหมดจะนํามาพิจารณาในการประมาณมูลค่ า
ยุติธรรมของตราสารทุน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขทาง
ตลาดจะไม่นาํ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ ณ วัน
วัดมูลค่าที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ น) แต่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิจะนํามา
พิจารณาโดยการปรับปรุงจํานวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของรายการ
เพื่อว่าท้ ายสุด จํานวนที่รับรู้สาํ หรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนจาก
ตราสารทุนที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กบั จํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สดุ ดังนั้น
ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับหากตราสารทุนที่
ออกให้ ยังไม่ ได้ รับสิทธิ เนื่องจากความล้ มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด)
4

5.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก
ให้ อ้างอิงกับราคาตลาด (ถ้ ามี) และให้ นาํ เงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของตรา
สารทุนที่ออกให้ มาพิจารณาด้ วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ ประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็ น ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยเป็ นรายการที่มีการต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผู้ไม่มีความเกี่ยวข้ องกันระหว่างผู้ท่มี ีความรอบรู้และเต็มใจ

5.5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกําหนดสําหรั บกรณีท่ีมีการปรั บปรุง
เงื่อนไขและข้ อกําหนดของสิทธิหรือหุ้ นที่ออกให้ (เช่ น มีการกําหนดราคาของ
สิทธิใหม่) หรือมีการยกเลิกการให้ หรือมีการซื้อคืนหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้
หรือเปลี่ยนแทนด้ วยการให้ ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ วมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกําหนดให้ อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับ
ซึ่งวัดมูลค่ า ณ วันที่ให้ สิทธิด้วยมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่
คํานึงถึงการปรับปรุง การยกเลิก หรือการชําระตราสารทุนที่ออกให้ แก่พนักงาน

บทนํา 6

สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กํา หนดให้ กิ จ การวั ด มู ล ค่ า สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ และหนี้ สิน ที่เ กิด ขึ้ นด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมของหนี้สนิ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแต่ละงวด และ ณ วันที่ชาํ ระ จนกว่าจะชําระหนี้สนิ เสร็จสิ้น โดยการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

บทนํา 7

สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ตี ามเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ให้ กจิ การหรือ
คู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการเลือกว่ากิจการจะชําระรายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการ
ออกตราสารทุน กิจการต้ องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็ นการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด หาก (และตามข้ อเท็จจริง) กิจการมีหนี้สนิ เกิดขึ้นซึ่งจะ
ชําระเป็ นเงินสด (หรือสินทรัพย์อ่นื ) หรือรับรู้เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วย
ตราสารทุน หาก (และตามข้ อเท็จจริง) หนี้สนิ ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น

บทนํา 8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้ งบการเงินเข้ าใจ
8.1 ลักษณะและขอบเขตของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กิดขึ้นในระหว่าง
งวด
8.2 วิธกี าํ หนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุนที่ออกให้ ระหว่างงวด และ
8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดและ
ต่อฐานะการเงินของกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
เรือ่ ง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดการรายงานทางการเงิน
ของกิจการที่มีการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กําหนดให้ กจิ การแสดงผล
กระทบของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ต่อกําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ
รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มกี ารให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นกับพนักงาน

ขอบเขต
2.

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในการบัญชีสาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ทุ ก รายการไม่ ว่ า กิจ การจะสามารถระบุ สิน ค้ า หรื อบริ ก ารที่ไ ด้ รับ บางส่ ว นหรื อ
ทั้งหมดก็ตาม ได้ แก่
2.1 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
2.2 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด และ
2.3 รายการที่กิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ และเงื่อนไขของข้ อตกลงได้ ให้
กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการสามารถเลือกว่าจะให้ กิจการชําระด้ วย
เงินสด (หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ) หรือออกตราสารทุนให้
ยกเว้ นรายการตามย่อหน้ าที่ 3ก ถึง 6 ในกรณีท่ไี ม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการได้ อย่าง
เฉพาะเจาะจง สถานการณ์อ่ืนอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ (หรือจะได้ รับ)
ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

3.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

3ก

รายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์อาจจะชําระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้ นของกลุ่ม
กิจการ) ในนามของกิจการที่ได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ ย่อหน้ าที่ 2 จะถือปฏิบัติกบั
กิจการดังต่อไปนี้
3ก.1 ได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถอื หุ้นของกลุ่มกิจการ) มี
ภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
3ก.2 มีภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน
ได้ รับสินค้ าหรือบริการ
เว้ นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็ นอย่างอื่นนอกเหนือ
จากการชําระค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ ส่งมอบให้ แก่กจิ การที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการนั้น
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4.

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการออกหุ้นให้ แก่พนักงาน
หรือบุคคลอื่นในฐานะเป็ นผู้ถือตราสารทุนของกิจการไม่ ถือเป็ นรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้ สทิ ธิผ้ ูถอื ตราสารทุนกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถได้ รับตราสารทุน
ของกิจการเพิ่ม ณ ระดับราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนนั้น และพนักงานได้ รับ
สิทธิดั งกล่ าวเนื่ องจากเป็ นผู้ ถือตราสารทุนในกลุ่ มนั้ น การให้ หรื อการใช้ สิทธิดั งกล่ าวไม่
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

5.

ตามย่อหน้ าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กบั การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ซ่ึง
กิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ โดยสินค้ าให้ หมายรวมถึง สินค้ าคงเหลือ วัสดุ
สิ้นเปลือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อ่นื ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์
ทางการเงิน อย่ างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ ใช้ กับรายการที่กิจการ
ได้ มาซึ่งสินค้ าที่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สุทธิท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ในการ
รวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ า ข1 – ข4 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) หรือการสมทบเงินในธุรกิจใน
รูปแบบของกิจการร่ วมค้ าตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่ อ ง ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการร่ ว มค้ า ดั ง นั้ น ตราสารทุ น ที่อ อกให้ ในการรวมธุ ร กิ จ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับอํานาจควบคุ มในกิจการของผู้ ถูกซื้อจึงไม่ อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ตราสารทุนที่ออกให้ พนักงานของกิจการผู้ถูกซื้อใน
ฐานะพนักงาน (เช่ น เพื่อแลกกับบริการที่กิจการจะได้ รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ การยกเลิก การเปลี่ ยนแปลง หรื อการปรั บปรุง
ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เนื่องจากการรวมธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้ างทุน ให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่ นเดียวกัน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)ได้ ให้ แนวทางในการกําหนดว่ าตราสารทุนที่ออกใน
การรวมธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการควบคุมกิจการของ
ผู้ถูกซื้อ (ดังนั้น จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2555)) หรื อเป็ นผลตอบแทนสําหรับบริการต่ อเนื่องที่ต้องรั บรู้ในงวดหลังการรวมธุรกิจ
(ดังนั้น จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)

6.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่กี ิจการได้ รับหรือ
ได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการตามสัญญาภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสํา หรั บ เครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ )
และย่อหน้ าที่ 5 – 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การรับรูร้ ายการ
7.

กิจการต้องรับรู ส้ ินค้าหรือบริการที่ได้รบั หรือได้มาจากการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เมื่อ
กิจการได้รบั สินค้าหรือบริการแล้ว กิจการต้องรับรูส้ ่วนของเจ้าของที่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึ้ น หาก
เป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน หรือรับรู ห้ นี้ สินเพิ่มขึ้ น หากเป็ น
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด

8.

หากสินค้าหรือบริการที่ได้รบั หรือได้มาจากการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ไม่เข้าเงือ่ นไขที่จะ
สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ได้ กิจการต้องรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย

9.

โดยปกติ ค่าใช้ จ่ายเกิดจากการใช้ สินค้ าหรือบริการ ตัวอย่างเช่ น บริการมักใช้ ประโยชน์ทนั ที
ทําให้ มีการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อคู่สญ
ั ญาให้ บริการ ส่วนสินค้ ามักใช้ ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่ง
เช่ น สินค้ าคงเหลือจะขายได้ ในช่ วงเวลาต่ อมา ทําให้ มีการรับรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อขายหรือได้ ใช้
ประโยชน์ อย่างไรก็ดี บางครั้ง กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ ประโยชน์จากสินค้ า
หรื อ บริ ก าร เนื่ อ งจากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขที่จ ะสามารถรั บ รู้ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์
ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจได้ มาซึ่งสินค้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของขั้นวิจัยของโครงการเพื่อพั ฒนา
ผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ แม้ ว่า สินค้ าเหล่ า นั้ น ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ประโยชน์ แต่ มิไ ด้ เข้ า เงื่อ นไขที่จ ะรั บ รู้เป็ น
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน
ภาพรวม
10.

สําหรับการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือ
บริการทีไ่ ด้รบั และการเพิม่ ขึ้ นของส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องโดยทางตรง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่
ได้รบั ได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ ขึ้ น
ของส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องโดยทางอ้อมโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ทีอ่ อกให้

11.

การปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 กับรายการที่มีกบั พนักงานหรือบุคคลอื่นที่ให้ บริการ
ในลักษณะเดียวกัน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เนื่องจาก โดยทั่วไป กิจการจะไม่สามารถประมาณมูลค่า





มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาํ ว่า อ้ างอิง แทนที่จะใช้ คาํ ว่า ด้ วย เนื่องจากในที่สุดรายการจะวัดมูลค่า
ด้ ว ยการคู ณมู ล ค่ ายุ ติธ รรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ ซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า ณ วั น ที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ าที่ 11 หรื อ 13 (ตาม
แต่กรณี) ด้ วยจํานวนของตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิดังที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19
ส่ ว นที่เ หลื อ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ รายการที่อ้ า งอิง ถึ ง พนั ก งาน ให้ ร วมถึ ง บุ ค คลอื่ น ที่
ให้ บริการในลักษณะเดียวกันด้ วย
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ยุติธรรมของบริการที่ได้ รับได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 12 มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนเหล่านั้นต้ องวัด ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
12.

โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ ือหุ้น หรือตราสารทุนอื่นที่ออกให้ พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน
ทั้งชุด เพิ่มจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ บริการที่ได้ รับมักไม่สามารถวัด
มูลค่าโดยตรงว่าเป็ นองค์ประกอบส่วนใดของค่าตอบแทนทั้งชุดที่ให้ กับพนักงาน และอาจไม่
สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุดแยกเป็ นอิสระได้ โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ โดยตรง นอกจากนี้ บางครั้ง หุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นที่กิจการให้ ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของข้ อตกลงการจ่ายโบนัสมากกว่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนพื้นฐาน ตัวอย่างเช่ น
เป็ นสิ่งจู งใจให้ พนักงานยังรักษาสภาพการเป็ นพนักงานของกิจการ หรือให้ รางวัลพนักงานที่
พยายามปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจการให้ ดีข้ ึน การที่กิจการยอมจ่ายผลตอบแทนเป็ น
หุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นเพิ่มจากค่าตอบแทนอื่นนั้นเป็ นการจ่ายเพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ท่เี พิ่มขึ้น แต่
การประมาณมูลค่ ายุติธรรมของประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้นค่ อนข้ างยาก และเนื่องจากการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมของบริการที่ได้ รับโดยตรงทําได้ ยาก กิจการจึงต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของ
พนักงานที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

13.

การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ พนักงาน
มีข้อสันนิษฐานที่โต้ แย้ งได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับสามารถประมาณได้
อย่ างน่ าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่ าววัด ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ า หรือคู่สัญญาให้ บริการ
ในกรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากกิจการต้ องปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน เนื่องจากไม่สามารถ
ประมาณมูลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ ให้ กิจการวัดมูลค่ า
สินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับและการเพิ่ มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม โดย
อ้ างอิงกับมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สัญญาได้
ให้ บริการ

13ก.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าสิ่งตอบแทนกิจการที่ได้ รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ ามี) มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกหรือหนี้สนิ ที่เกิดขึ้น โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้ เห็น
ว่ า มี ส่ิ ง ตอบแทนอื่ น (เช่ น สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ) กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
(หรือที่จะได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่ าของสินค้ าหรือบริการที่สามารถระบุได้ ท่ีได้ รับมาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถ
ระบุได้ ท่ไี ด้ รับ (หรือที่จะได้ รับ) ด้ วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชําระโดยใช้
หุ้ นเป็ นเกณฑ์ แ ละมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ที่ ไ ด้ รั บ มา
(หรือที่จะได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่ าของสินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ ท่ไี ด้ รับมา ณ
วันที่ให้ สทิ ธิ อย่างไรก็ตามสําหรับรายการที่ชาํ ระด้ วยเงินสด หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะชําระหนี้สนิ ดังกล่าว อ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
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รายการที่ได้รบั บริการแล้ว
14.

หากตราสารทุนที่ออกให้ ได้ รับสิทธิทนั ที คู่สญ
ั ญาย่อมไม่จาํ เป็ นต้ องให้ บริการตลอดช่วงเวลาที่
กําหนดก่อนจะได้ รับสิทธิในตราสารทุนนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่น ให้
สันนิษฐานว่ ากิจการได้ รับมอบบริการจากคู่สัญญาเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่กิจการ
ออกให้ แล้ ว ในกรณีน้ ี ณ วันที่ให้ สิทธิ กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับทั้งจํานวนพร้ อมกับรับรู้
การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง

15.

หากตราสารทุนที่ให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิจนกว่าคู่สญ
ั ญาจะให้ บริการตามช่วงเวลาที่กาํ หนด กิจการ
ต้ องสันนิษฐานว่า คู่สญ
ั ญาจะให้ บริการเพื่อให้ ได้ รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องบันทึกบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิพร้ อมกับรับรู้การเพิ่มขึ้น
ของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
15.1 หากพนั ก งานได้ รั บ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่มี เ งื่ อ นไขว่ า ต้ อ งเป็ นพนั ก งานต่ อ ไปจนครบ 3 ปี
กิจการต้ องสันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่
กิจการจะได้ รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ 3 ปี นั้น
15.2 หากพนักงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องมีผลสําเร็จของงาน และยังคงต้ อง
เป็ นพนั ก งานของกิจ การอยู่ จ นกระทั่ง เงื่ อ นไขผลงานนั้ น บรรลุ และความยาวของ
ระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ข้ ึ นอยู่ กั บ ว่ า เงื่ อ นไขผลงานจะบรรลุ เ มื่ อ ใด กิ จ การต้ อ ง
สันนิษฐานว่ า บริการจากพนักงานจะเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ ือหุ้ นที่กิจการจะ
ได้ รั บ ในอนาคต ตลอดช่ ว งระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิท ธิ น้ั น และกิจ การต้ อ งประมาณ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ให้ สิทธิ โดยอ้ างอิงกับเงื่อนไขผลงานที่น่าจะเป็ นจริง
มากที่สุด หากเงื่อนไขผลงานเป็ นเงื่อนไขทางตลาด การประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิ ท ธิ ต้ องสอดคล้ องกั บ ข้ อสมมติ ท่ี ใ ช้ ประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น
ที่ออกให้ และต้ องไม่ ปรั บปรุงมูลค่ าที่ประมาณขึ้นแล้ วในภายหลัง แต่ หากเงื่อนไข
ผลงานไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องปรับปรุงการประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
(ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างจากที่ประมาณ
ไว้ เดิม

รายการทีว่ ดั มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
16.

สําหรับรายการที่วดั มูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กิจการต้ องวัด
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า โดยอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสาร
ทุน (ถ้ ามี)โดยพิจารณาเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ซึ่งได้ ออกตราสารทุนให้ (ขึ้นอยู่กบั
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19–22)
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17.

หากตราสารทุนนั้นไม่มีราคาตลาด กิจการต้ องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก
ให้ โดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนเหล่านั้น ณ วันที่วัดมูลค่า ใน
ลักษณะของการต่อรองที่เป็ นอิสระและทั้งสองฝ่ ายเต็มใจและทราบข้ อมูลเท่ากัน เทคนิคการ
วัดมูลค่ าต้ องสอดคล้ องกับวิธีการวัดมูลค่ าที่ใช้ สาํ หรับการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงินที่
เป็ นที่ยอมรับทั่วไป และต้ องครอบคลุมปั จจัยและข้ อสมมติท่ผี ้ ูท่มี ีความรอบรู้และเต็มใจใช้
พิจารณาในการกําหนดราคา (ขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19-22)

18.

ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นและสิทธิซ้ ือหุ้ น ซึ่งให้
ความสําคัญกับเงื่อนไขและข้ อกําหนดเฉพาะที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้ น
กับพนักงาน

วิธีปฏิบตั ิสาํ หรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
19.

การให้ ตราสารทุนอาจขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ต้องทําให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่กี าํ หนด
ไว้ ตัวอย่างเช่น การให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่
พนักงานจะยังเป็ นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํ หนด ซึ่งบางครั้งอาจต้ องบรรลุเงื่อนไข
ผลงานด้ วย เช่น กิจการต้ องมีการเติบโตของกําไรตามที่กาํ หนดไว้ หรือราคาหุ้นของกิจการ
ต้ องสูงขึ้นถึงระดับที่กาํ หนด กิจการต้ องไม่นาํ เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไข
ทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า
แต่ต้องนําเงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาปรับปรุงจํานวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจํานวนที่วัดมูลค่า
เพื่อให้ ท้ายที่สดุ มูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับที่รับรู้เป็ นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออก
ให้ ต้ องอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สดุ ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
สะสม กิจการจะไม่รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับ หากตราสารทุนที่ออกให้ ไม่ได้ รับสิทธิ
เนื่องจากพนักงานไม่สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เช่น คู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามช่วงเวลาการให้ บริการที่กาํ หนด หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขผลงาน ขึ้นอยู่กบั
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 21

20.

ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 19 กิจการต้ องรับรู้จาํ นวนสินค้ าหรือบริ การที่
ได้ รับตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ โดยอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิท่ี
เป็ นประมาณการที่ดีท่สี ดุ และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้
ว่าจํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้ รับสิทธิ
กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการจํานวนหุ้นให้ เท่ากับจํานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในท้ ายสุด
โดยขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 21

21.

กิจการต้ องนําเงื่อนไขทางตลาด เช่ น ราคาหุ้นเป้ าหมายที่ใช้ เป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ หรือ
ความสามารถใช้ สิทธิ มาพิ จารณาในการประมาณมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
ดังนั้น สําหรั บการให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่
ได้ รับจากคู่สญ
ั ญา ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่นื ๆ ได้ ท้งั หมด (เช่น บริการ
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ที่ได้ รับจากพนักงานที่ยังเป็ นพนักงานในช่วงเวลาการให้ บริการที่กาํ หนด) โดยไม่คาํ นึงว่าจะ
บรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่

วิธีปฏิบตั ิสาํ หรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิที่ไม่ใช่เงือ่ นไขการบริการหรือผลงาน
21ก

ในทํานองเดียวกัน กิจการต้ องพิจารณาถึงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือ
ผลงานทั้งหมดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังนั้น สําหรับการให้
ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้ องรับรู้
สินค้ าหรื อบริการที่ได้ รับจากคู่ สัญญาที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้ังหมดที่
ไม่ ใช่ เงื่อนไขทางตลาด (เช่ น บริการที่ได้ รับจากพนักงานที่ยังเป็ นพนักงานในช่ วงเวลาการ
ให้ บริการที่กาํ หนด) โดยไม่คาํ นึงว่าจะเข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือ
ผลงานหรือไม่

วิธีปฏิบตั ิสาํ หรับลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้ ทดแทนสิทธิที่ใช้แล้ว
22.

สําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้ นทดแทนสิทธิท่ีใช้ แล้ ว กิจการต้ องไม่ นํา
ลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้ แล้ วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนต้ องบันทึก
เป็ นสิท ธิซ้ ื อหุ้ น ใหม่ ท่ีอ อกให้ เมื่ อ กิจ การออกสิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่มี ก ารออกสิท ธิท ดแทนให้ ใ น
ภายหลัง

ภายหลังวันที่ได้รบั สิทธิ
23.

กิจการที่รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 – 22 และการเพิ่มขึ้น
ของทุ น ที่เ กี่ย วข้ อ ง ต้ อ งไม่ ป รั บ ปรุง ส่ ว นของเจ้ า ของทั้ง หมดอีก ภายหลั ง วั น ที่ไ ด้ รั บ สิท ธิ
ตัวอย่ างเช่ น กิจการต้ องไม่ กลับรายการบริ การที่ได้ รับจากพนักงานที่ได้ รับรู้ไปแล้ ว หาก
ภายหลังกิจการริบตราสารทุนที่พนักงานได้ รับสิทธิแล้ ว หรือกรณีสทิ ธิซ้ ือหุ้นที่ไม่มีการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดนี้ไม่ได้ ทาํ ให้ กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วน
ของเจ้ าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งเป็ นส่วนของ
เจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง

กรณีทีไ่ ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
24.

ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 16 – 23 ใช้ เมื่อกิจการถูกกําหนดให้ วัดมูลค่าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์โดยอ้ างอิงกับมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีท่ีเกิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หาก
กิจการไม่ สามารถวัดมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ ณ วันที่วัด
มูลค่ าตามข้ อกําหนดใน ย่ อหน้ าที่ 16 – 22 เฉพาะกรณีท่ีเกิดขึ้นได้ ยากยิ่งนี้ กิจการต้ อง
ดําเนินการดังนี้แทน
ั ญาส่ง
24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่าที่แท้ จริง เริ่มตั้งแต่วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
มอบบริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชาํ ระครั้งสุดท้ าย ผลการ
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เปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าที่แท้ จริ งรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุ น สําหรั บการให้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น
ข้ อตกลงของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์จะชําระครั้งสุดท้ ายเมื่อมีการใช้ สิทธิ หรือริบ
สิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น เมื่อสิ้นสุดการจ้ าง) หรือสิ้นสุดเวลาการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้น
สิ้นสุดกําหนดการใช้ สทิ ธิ)
24.2 รับรู้สินค้ าหรือบริการโดยอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในที่สุด หรือ (ถ้ า
สามารถปฏิบัติ ไ ด้ ) เมื่อมีก ารใช้ สิทธิในที่สุด ในการใช้ ข้อกํา หนดนี้ กับ สิทธิซ้ ื อหุ้ น
กิจการต้ องรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ตามย่อ
หน้ าที่ 14 และ 15 ยกเว้ นข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 15.2 เมื่อไม่ ได้ ใช้ เงื่อนไขทาง
ตลาด จํานวนที่รับรู้สาํ หรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ต้ องอ้ างอิงกับจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดว่ าจะได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณ
การนี้ (ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิ
ต่ างจากประมาณการเดิ ม ณ วั น ที่ไ ด้ รับ สิทธิ กิจการต้ องปรั บ ปรุงประมาณการให้
เท่ากับจํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ กิจการ
ต้ องโอนกลับจํานวนที่รับรู้สาํ หรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ หากสิทธิซ้ ือหุ้ นถูกริบใน
ภายหลัง หรือสิ้นสุดกําหนดการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น
25.

หากกิจการปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 24 กิจการไม่ จําเป็ นต้ องปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 26 – 29
เนื่องจากการปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้ นาํ มาพิจารณา
เมื่อปฏิบัติตามวิธีมูลค่าที่แท้ จริงที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการจ่าย
ชําระด้ วยตราสารทุน ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24
25.1 หากการจ่ ายชําระเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการได้ รับสิทธิ กิจการต้ องบันทึกการจ่ าย
ชําระเป็ นการเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ องรับรู้จาํ นวนค่าสินค้ าและบริการทันที
แทนที่จะต้ องทยอยรับรู้บริการที่จะได้ รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิ
25.2 การจ่ายชําระด้ วยเงินต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็ นรายการหัก
จากส่วนของเจ้ าของ เว้ นแต่ตามเนื้อหาแล้ วการจ่ายนั้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้ จริงของตรา
สารทุน ซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน ส่วนเกินดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การปรับปรุงเงือ่ นไขและข้อกําหนดของตราสารทุนที่ออกให้ รวมถึงการยกเลิกและการชําระ
26.

กิจการอาจต้ องปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น
กิจการอาจต้ องลดราคาใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ พนักงาน (เช่ น คํานวณราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
ใหม่) ซึ่งทําให้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นเหล่ านั้นสูงขึ้น ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 27 –
29 สําหรับผลกระทบของการปรับปรุงให้ แสดงในรูปของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้
พนักงาน อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดต้ องใช้ กับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ กับบุคคลอื่นที่
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ไม่ ใช่ พนักงานด้ วย โดยวัดมูลค่ าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ใน
กรณีหลังนั้น การอ้ างอิงตามย่ อหน้ าที่ 27 – 29 ณ วันที่ให้ สิทธิต้องอ้ างอิงถึงวันที่กิจการ
ั ญาส่งมอบบริการให้ แทน
ได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
27.

กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับด้ วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สทิ ธิ หากตราสาร
ทุนนั้นไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากไม่ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจาก
เงื่อนไขทางตลาด) ที่กาํ หนด ณ วันที่ให้ สทิ ธิเป็ นอย่างน้ อย กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนด
นี้โดยไม่ต้องพิจารณาการปรับปรุงเงื่อนไขหรือข้ อกําหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือ
การยกเลิ ก หรื อการชําระตราสารทุ นที่ออกให้ นอกจากนี้ กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบของ
รายการปรับปรุงที่เพิ่มมูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือรายการที่
เป็ นประโยชน์ให้ กบั พนักงาน แนวทางปฏิบัติตามข้ อกําหนดนี้แสดงอยู่ในภาคผนวก ข

28.

หากกิจการยกเลิกหรือชําระตราสารทุนที่ออกให้ ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ยกเว้ น
ยกเลิกการให้ โดยริบสิทธิเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ)
28.1 กิจการต้ องบันทึกการยกเลิก หรือการชําระเสมือนเป็ นการเร่ งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
และต้ องรั บรู้บ ริ การที่ได้ รับ ทันทีแทนที่จะต้ องรั บรู้ตลอดระยะเวลาให้ ไ ด้ รับ สิทธิท่ี
เหลืออยู่
28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้ พนักงานเพื่อการยกเลิกหรือชําระการให้ สทิ ธิ ต้ องรับรู้ในลักษณะ
เดียวกับการซื้ อคืน ส่ วนของเจ้ าของ กล่ า วคือ เป็ นรายการหั กจากส่ วนของเจ้ าของ
ยกเว้ น รายการจ่ ายนั้นเกินกว่ ามูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ท่ีวัดมูลค่ า ณ
วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ขี ้ อตกลง
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ได้ รวมส่วนของหนี้สนิ ไว้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินในวันที่มีการยกเลิกหรือวันที่มีการชําระ การจ่ ายใดๆ ที่มีเพื่อการชําระหนี้สิน
ต้ องบันทึกเหมือนการยกเลิกหนี้สนิ ดังกล่าว
28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้ พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการ
กํา หนดว่ า ตราสารทุ น ที่ออกใหม่ น้ั น เป็ นตราสารทุ น ที่ทดแทนตราสารทุ น ที่ยกเลิ ก
กิจการต้ องบันทึกการออกตราสารทุนทดแทนนั้นในลักษณะเดียวกับการปรับปรุงตรา
สารทุนที่ให้ เมื่อเริ่มแรก ตามย่อหน้ าที่ 27 และตามแนวปฏิบัติในภาคผนวก ข มูลค่า
ยุติธรรมส่วนเพิ่มที่ให้ คือ ผลต่ างระหว่ างมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับ
มูลค่ ายุ ติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่ า
ยุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทันที
หักด้ วยจํานวนที่จ่ายให้ พนักงานเพื่อยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้เป็ นรายการหักจากส่วน
ของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่ 28.2 ข้ างต้ น หากกิจการไม่ได้ กาํ หนดว่าตราสารทุนใหม่เป็ น
ตราสารทุ นทดแทนสําหรั บตราสารทุ นที่ยกเลิ ก กิจการต้ องบันทึกตราสารทุนใหม่
เป็ นรายการออกตราสารทุนให้ ใหม่
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28ก

หากกิจการหรือคู่สัญญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่อนไข
การบริการหรือผลงาน กิจการต้ องปฏิบัติต่อความล้ มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญาในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงานระหว่างระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิให้ มีผลเสมือนการยกเลิกสิทธิ

29.

หากกิจการซื้ อคื น ตราสารทุ น ที่ไ ด้ รับ สิทธิแ ล้ ว รายการที่จ่า ยให้ พนั ก งานต้ อ งบัน ทึกเป็ น
รายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นรายการจ่ายนั้นเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ซ้ ือคืนที่วัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด
30.

สําหรับการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด กิจการต้องวัดมู ลค่ าสินค้าหรือ
บริ การที่ได้มาและหนี้ สินที่เกิดขึ้ นด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการต้องวัดมู ลค่ า
ยุติธรรมของหนี้ สินทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวันที่มีการชําระจนกว่าจะชําระ
หนี้ สินเสร็จสิ้ น การเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ ายุติธรรมให้รบั รู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
งวด

31.

ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจให้ สิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่มขึ้นแก่พนักงานเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุดค่าตอบแทน ซึ่งทําให้ พนักงานมีสทิ ธิได้ รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้ รับ
ตราสารทุน) โดยอ้ างอิงกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคาที่กาํ หนดตลอดช่วงเวลาหนึ่งที่กาํ หนด
ไว้ หรือกิจการอาจให้ สทิ ธิพนักงานที่จะได้ รับเงินสดในอนาคตโดยให้ สทิ ธิท่จี ะได้ ห้ ุน (รวมถึงหุ้นที่
จะออกเมื่อใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็ นแบบบังคับ (เช่น เมื่อสิ้นสุดการจ้ าง)
หรือตามที่พนักงานเลือก

32.

กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สินที่ต้องจ่ายสําหรับบริการนั้นเมื่อพนักงานให้ บริการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่พนักงานได้ รับสิทธิทนั ที และไม่
ต้ องปฏิบัติงานให้ บริการในช่วงเวลาที่กาํ หนดเพื่อให้ ได้ รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐาน
เป็ นอย่างอื่น กิจการต้ องสันนิษฐานว่ากิจการได้ รับบริการจากพนักงานเพื่อแลกกับสิทธิท่จี ะ
ได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ออกให้ แล้ ว ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับและ
หนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายสําหรับบริการนั้นทันที หากสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ไม่ได้ รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้ บริการที่กาํ หนด กิจการต้ อง
รับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายตามที่พนักงานให้ บริการในช่วงเวลานั้น

33.

หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชําระหนี้สิน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ แบบจําลองการ
กําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น พิจารณาเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์
จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและบริการที่พนักงานให้ จนถึงขณะนั้น
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีม่ ีทางเลือกชําระด้วยเงินสด
34.

สํ าหรับ การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่มีเ งื่อนไขของข้อตกลงให้เ ลื อกว่ า กิ จการหรื อ
คู่สญ
ั ญาสามารถเลือกชําระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อื่น) หรือด้วยการออกตรา
สารทุน กิจการต้องรับรูร้ ายการหรือองค์ประกอบของรายการนั้นเป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด หากกิจการมีหนี้ สินเกิดขึ้ นซึ่งจะชําระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น
หรือรับรู เ้ ป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน หากหนี้ สินดังกล่าวไม่
เกิดขึ้ น

การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่เงือ่ นไขของข้ อตกลงที่ให้ คู่สัญญาเลือกวิธีการชําระ
35.

หากกิจการให้ สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์จะชําระด้ วยเงินสด1
หรื อ ด้ วยการออกตราสารทุ น ให้ ถื อ ว่ า กิ จ การให้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสมที่ มี
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน (เช่ น สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้ องให้ ชําระด้ วยเงินสด) และ
องค์ ป ระกอบที่เ ป็ นส่ ว นของเจ้ า ของ (เช่ น สิท ธิข องคู่ สั ญ ญาที่จ ะเรี ย กร้ อ งให้ ชํา ระด้ ว ย
การออกตราสารทุนไม่ ใช่ ด้วยเงินสด) สําหรั บรายการกับคู่ สัญญาอื่นที่ไม่ ใช่ พนักงาน ซึ่ง
มู ลค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ค้ า หรื อ บริ การที่ไ ด้ รั บ สามารถวั ด ได้ โ ดยตรง กิจการต้ องวั ด มู ลค่ า
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมด้ วยผลต่ างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
ณ วันที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ

36.

สําหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคํานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับสิทธิ
ที่จะได้ รับเงินสดหรือตราสารทุนที่ให้

37.

ในการปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 36 กิจการต้ องเริ่มวัดมูลค่ ายุ ติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ น
หนี้สนิ ก่อนแล้ วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยคํานึงถึงการ
ที่คู่สญ
ั ญาต้ องสละสิทธิ์ท่จี ะรับเงินสดเพื่อไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงิ น แบบผสมเป็ นผลรวมของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมขององค์ ป ระกอบทั้ ง สองประเภท
อย่ า งไรก็ต าม การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ซ่ึ งคู่ สัญ ญามีท างเลื อ กที่จ ะให้ ชํา ระมั กถู กจั ด
โครงสร้ างมาแล้ ว มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะชําระทางหนึ่งจึงเหมือนกับของทางเลือก
อื่น ตัวอย่างเช่น คู่สญ
ั ญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรับสิทธิซ้ ือหุ้นหรือสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์
จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็ นเงินสด ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วน
ของเจ้ าของเป็ นศูนย์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจึงเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน ในทางตรงกันข้ าม หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือก
แต่ละทางเลือกที่จะชําระแตกต่างกัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ

1

ในย่อหน้ าที่ 35 – 43 รายการที่อ้างอิงถึงเงินสดให้ รวมถึงสินทรัพย์อ่นื ของกิจการด้ วย
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ย่อมมากกว่าศูนย์ ซึ่งเป็ นกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่า
มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
38.

กิจการต้ องบันทึกสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับหรือได้ มาแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของ
เครื่องมือทางการเงินแบบผสม สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ กิจการต้ องรับรู้สนิ ค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่จะชําระสินค้ าหรือบริการ เมื่อคู่สญ
ั ญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ
ให้ โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระเป็ นเงินสด (ย่อหน้ าที่
30 – 33) สําหรั บองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับและส่วนของเจ้ าของที่เพิ่มขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ โดย
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ 10
– 29)

39.

ณ วันที่ชาํ ระ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สินให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุน
เพื่อชําระแทนการจ่ายเงินสด หนี้สนิ จะโอนตรงไปเป็ นส่วนของเจ้ าของในฐานะที่เป็ นสิ่งตอบแทน
สําหรับตราสารทุนที่ออกให้

40.

หากกิจการจ่ายเงินสดเพื่อชําระแทนการออกตราสารทุน ให้ ถือว่ าการจ่ายนั้นเป็ นการชําระ
หนี้สินทั้งจํานวน สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุน
ต่อไป เมื่อคู่สญ
ั ญาเลือกที่จะรับเงินสดเพื่อการชําระทําให้ คู่สญ
ั ญาหมดสิทธิท่จี ะได้ รับตราสาร
ทุน อย่ างไรก็ตาม ข้ อกําหนดนี้ไม่ได้ ทาํ ให้ กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายใน
ส่วนของเจ้ าของ เช่ น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งเป็ นส่วน
ของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เงือ่ นไขของข้อตกลงที่ให้กิจการเลือกวิธีการชําระ
41.

สําหรับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีมีเงื่อนไขของข้ อตกลงให้ กิจการเลือกว่ าจะชําระด้ วย
เงินสดหรือด้ วยการออกตราสารทุน กิจการต้ องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบันที่
จะต้ องชําระเงินสดหรือไม่ และบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกัน กิจการมี
ภาระผู กพั นในปั จจุ บันที่จะต้ องชําระเงินสด หากทางเลือกที่จะชําระด้ วยตราสารทุนไม่ มี
เนื้อหาเชิงพาณิชย์ (เช่ น เพราะมีข้อห้ ามทางกฎหมายไม่ให้ กิจการออกหุ้ น) หรือกิจการมี
แนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะชําระด้ วยเงินสด หรือปกติจะชําระด้ วยเงินสด
เมื่อใดก็ตามที่คู่สญ
ั ญาขอให้ ชาํ ระด้ วยเงินสด

42.

หากกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบันที่จะต้ องชําระด้ วยเงินสด กิจการต้ องบันทึกรายการตาม
ข้ อกําหนดสําหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 30 – 33

43.

หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กิจการต้ องบันทึกรายการค้ าตามข้ อกําหนดสําหรับรายการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 10 – 29 เมื่อการชําระมีลักษณะ
ดังนี้
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43.1 หากกิจการเลือกชําระด้ วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนส่วนของ
เจ้ าของ กล่ าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นที่จะกล่ าวในย่ อหน้ าที่
43.3 ต่อไป
43.2 หากกิจการเลือกชําระด้ วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ ต้องบันทึกรายการอื่นอีก
(เว้ นแต่การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งไปเป็ นส่วนของเจ้ าของ
อีกประเภท (ถ้ ามี)) ยกเว้ นที่จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.3 หากกิจการเลือกทางเลือกที่ชาํ ระด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่สงู กว่า ณ วันที่ชาํ ระ กิจการต้ อง
รับรู้ค่าใช้ จ่ายเพิ่มสําหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่จะต้ องออกให้ หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนที่ออกให้ กบั จํานวนเงินสดที่จะต้ องจ่ายหากเลือก
ทางเลือกเดิม แล้ วแต่ทางเลือกที่กจิ การจะเลือก

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ
43ก

สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรืองบการเงินของกิจการ กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการ
ที่ได้ รับด้ วยรายการที่จ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุนหรือชําระด้ วยเงินสด
โดยต้ องประเมินว่า
43ก.1 ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ
43ก.2 สิทธิและภาระผูกพันของกิจการ
จํานวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการอาจแตกต่างจากจํานวนที่รับรู้ในงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัทหรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการที่จ่ายชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

43ข

กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน เมื่อ
43ข.1 ผลตอบแทนที่ออกให้ เป็ นตราสารทุนของกิจการ หรือ
43ข.2 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสาร
ทุนสําหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด ตามที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21 เท่านั้น ในสถานการณ์อ่นื ทั้งหมดกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ อง
วัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับมาเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด

43ค

กิจการที่ชาํ ระรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริการ
ต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน ก็ต่อเมื่อจ่าย
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ชําระด้ วยตราสารทุนของกิจการเอง มิฉะนั้นรายการดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด
43ง

รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนซึ่งกําหนดให้ กลุ่มกิจการหนึ่ง
จ่ ายชําระอีกกลุ่มกิจการหนึ่งสําหรั บหนี้สินของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ให้ แก่คู่สัญญา
ที่ส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร ในกรณี ดั ง กล่ า วกิจ การที่ไ ด้ รั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารต้ อ งบั น ทึก
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ข โดยไม่คาํ นึงถึงข้ อตกลงการ
จ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ

การเปิ ดเผยข้อมูล
44.

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการ
จ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างงวด

45.

เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
45.1 คําอธิบายข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์แต่ ละประเภทที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลา
ต่ างๆระหว่ างงวด รวมถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่ า งๆของข้ อตกลงแต่ ละข้ อ อาทิ
ข้ อกําหนดของการได้ รับสิทธิ งวดเวลานานที่สุดของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการ
ชําระ (เช่น เป็ นเงินสดหรือตราสารทุน) กิจการที่มีประเภทของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่เี หมือนกันในเนื้อหาสาระอาจรวมข้ อมูลเหล่านี้ หากการเปิ ดเผยข้ อมูล
แยกตามข้ อตกลงไม่จาํ เป็ นในการทําให้ เป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44
45.2 จํานวนและราคาใช้ สิทธิถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนั กของสิทธิซ้ ือหุ้ นสําหรั บกลุ่มสิทธิซ้ ือหุ้ น
ต่างๆ คือ
45.2.1 ยอดคงเหลือยกมาต้ นงวด
45.2.2 กลุ่มที่ออกให้ ระหว่างงวด
45.2.3 กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด
45.2.4 กลุ่มที่ใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
45.2.5 กลุ่มที่ส้ นิ สุดระยะเวลาใช้ สทิ ธิระหว่างงวด
45.2.6 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด และ
45.2.7 กลุ่มที่ยังสามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ ปลายงวด
45.3 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ วระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ณ
วันใช้ สิทธิ หากสิทธิซ้ ือหุ้ นถูกใช้ สิทธิแล้ วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจ
เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างงวดแทน
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45.4 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้ เปิ ดเผยช่วงของราคาใช้ สิทธิและระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก หากช่ วงของราคาใช้ สิทธิกว้ าง สิทธิซ้ ือหุ้ นที่
คงเหลือต้ องแบ่ งเป็ นช่ วงราคาที่ให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจํานวนและ
จังหวะเวลาของหุ้นที่อาจออกเพิ่มเติมและเงินสดที่อาจได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้น
46.

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจวิธีการกําหนดมู ลค่ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ระหว่างงวด

47.

หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุน
ของกิจการโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพื่อให้ ผล
เป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 46 อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
47.1 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.1.1 แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นและข้ อมูลที่นาํ มาคํานวณในแบบจําลอง
รวมถึง ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก ราคาใช้ สิทธิ ความผันผวนของหุ้ นที่
คาดหวัง อายุ ของสิทธิซ้ ื อหุ้ น เงินปั นผลที่คาดหวัง อัต ราดอกเบี้ยปลอด
ความเสี่ยง และข้ อมูลอื่นที่นาํ มาคํานวณในแบบจําลอง รวมถึง วิธีท่ใี ช้ และ
ข้ อสมมติท่กี าํ หนดขึ้นเพื่อรวมผลกระทบของการคาดการณ์การใช้ สทิ ธิก่อน
ครบกําหนด
47.1.2 วิธีกาํ หนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคําอธิบายว่าความผันผวน
ของหุ้นที่คาดหวังได้ องิ กับความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ
47.1.3 การนําลักษณะอื่นของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ มารวมในการวัดมูลค่ ายุ ติธรรม
หรือไม่ และวิธนี าํ ลักษณะอื่นมารวมคํานวณ เช่น เงื่อนไขทางตลาด
47.2 สําหรั บตราสารทุนอื่นที่ให้ สิทธิระหว่ างงวด (เช่ น ตราสารทุนอื่นที่มิใช่ สิทธิซ้ ือหุ้ น)
จํานวนและมูลค่ ายุ ติธรรมถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนั กของตราสารทุนเหล่ านั้ น ณ วันที่วัด
มูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.2.1 หากไม่ สามารถวัดมูลค่ ายุ ติธรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถ
สังเกตได้ ต้ องเปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ายุติธรรม
47.2.2 การนําเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธนี าํ
เงินปันผลที่คาดหวังมารวมคํานวณ และ
47.2.3 การนําลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้ มารวมในการวัดมูลค่ ายุติธรรม
หรือไม่ และวิธนี าํ ลักษณะอื่นมารวมคํานวณ
47.3 สําหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีการปรับปรุงระหว่างงวด
20

47.3.1 คําอธิบายรายการที่ปรับปรุง
47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ออกให้ (ซึ่งเป็ นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ
47.3.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับ วิธีการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมส่ วนเพิ่ มที่ออกให้ ท่ีสอดคล้ องกับ
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 47.1 และ 47.2 ข้ างต้ นเมื่อมีรายการดังกล่าว
48.

หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับระหว่างงวดได้ โดยทางตรง กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยวิธีกาํ หนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมกําหนดด้ วยราคาตลาดของสินค้ า
หรือบริการหรือไม่

49.

หากกิจการปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐานในย่อหน้ าที่ 13 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและ
อธิบายว่าเหตุใดจึงปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน

50.

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของการจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดและฐานะการเงินของกิจการ

51.

เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่ อหน้ าที่ 50 อย่ างน้ อยที่สุดกิจการต้ องเปิ ดเผยรายการ
ต่อไปนี้
51.1 จํานวนค่าใช้ จ่ายรวมที่รับรู้ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่งสินค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับไม่ เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ และต้ องรับรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายทันที
รวมถึงการเปิ ดเผยแยกว่าส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทึกเป็ น
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
51.2 สําหรับหนี้สนิ ที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด
51.2.2 มูลค่ าที่แท้ จริงรวม ณ สิ้นงวดของหนี้สินที่คู่สัญญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือ
สินทรัพย์อ่นื ที่ได้ รับสิทธิภายในสิ้นงวด (เช่ น สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จาก
ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ ว)

52.

หากข้ อมูลที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ทาํ ให้ เป็ นไป
ตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 46 และ 50 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่จาํ เป็ นที่
จะทําให้ สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
53.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

54.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุน แต่ไม่บังคับให้ กจิ การปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั การให้ ตราสารทุนอื่น หากกิจการเปิ ดเผยเป็ นการสาธารณะ
ถึงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นที่กาํ หนด ณ วันที่วัดมูลค่า
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55.

สําหรับรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ กิจการต้ องปรับข้ อมูลเปรียบเทียบย้ อนหลัง และปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวดของงวด
แรกสุดที่นาํ มาแสดงด้ วย (ถ้ าปฏิบัติได้ )

56.

สําหรับรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ (เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่กาํ หนดตามย่อหน้ าที่ 44 และ 45

57.

ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แล้ ว หากกิจการปรับปรุง
ข้ อกําหนดหรือเงื่อนไขของการออกตราสารทุนให้ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ ได้ ถือปฏิบัติ กิจการยังต้ องปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 26–29 เพื่ อบันทึกรายการปรั บปรุง
เหล่านั้น

58.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ เพราะไม่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ในประเทศไทย)

59.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุนแต่ไม่ได้ กาํ หนดให้ กจิ การต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ย้อนหลังกับหนี้สนิ รายการอื่นที่เกิดจากการจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เช่น หนี้สนิ ที่ชาํ ระระหว่างงวดที่มีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ

วันถือปฏิบตั ิ
60.

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หาก
กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

61.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ มีการ
แก้ ไขย่อหน้ าที่ 5 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการแก้ ไขดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 หากกิจการได้ ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ ว
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ องถือปฏิบัติกบั รอบระยะเวลาบัญชีก่อนด้ วย

62.

กิจการต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับการแก้ ไขต่อไปนี้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557
62.1 ข้ อกําหนดที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 21ก เป็ นไปตามวิธีปฏิบัติของเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ี
ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
62.2 การปรับปรุงคํานิยามของ “การได้ รับสิทธิ” และ “เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ” ได้ รวมอยู่
ในภาคผนวก ก
62.3 การแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 28 และ 28ก ได้ รวมเรื่องการยกเลิกเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ นําการแก้ ไขดังกล่ าวไปใช้ ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ หากกิจการนําการแก้ ไขดังกล่าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
63.

กิจการต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับการแก้ ไขเรื่องการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงิน
สดของกลุ่มกิจการ ตามหัวข้ อการปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลงในย่ อหน้ าที่ 53–59 ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาดสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2557
63.1 การแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 2 การยกเลิกในย่อหน้ าที่ 3 และการเพิ่มเติมในย่อหน้ าที่ 3ก
และ 43ก – 43ง และย่อหน้ าที่ ข45 ข47 ข50 ข54 ข56 ถึง ข58 และ ข60 ใน
ภาคผนวก ข ได้ รวมการบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ
63.2 การปรับปรุงคํานิยามในภาคผนวก ก สําหรับเรื่องต่อไปนี้
63.2.1 การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด
63.2.2 การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
63.2.3 ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ และ
63.2.4 การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
(ถ้ าข้ อมูลที่จาํ เป็ นในการปรับปรุงย้ อนหลังไม่สามารถหาได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนที่เคย
รับรู้ก่อนหน้ าในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการไว้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
ของกิจการ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม
2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
64

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น เป็ น
เกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ
โดยมีหนี้สินเกิดขึ้นเพื่อโอนเงินสดหรือสินทรั พย์อ่ ืนให้ กับคู่สัญญาที่ส่ง
มอบสินค้ าหรือบริการด้ วยจํานวนเงินที่องิ กับราคา (หรือมูลค่า) ตราสาร
ทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น) ของกิจการหรือกิจการอื่นในกลุ่ม

พนัก งานและบุ ค คลอื่ น
ที่ ใ ห้ บ ริ การในลั ก ษณะ
เดียวกัน

บุคคลที่ให้ บริการกับกิจการเป็ นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลประเภทใด
ประเภทหนึ่งดังนี้ 1) บุคคลที่เป็ นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
หรือทางภาษี 2) บุคคลที่ทาํ งานกับกิจการภายใต้ แนวทางที่เป็ นลักษณะ
เดียวกับบุคคลที่เป็ นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี
หรือ 3) บริการที่ได้ รับมีลักษณะเดียวกับบริการที่พนักงานเป็ นผู้ให้ บริการ
ตัวอย่างเช่ น คํานิยามนี้รวมถึงฝ่ ายบริหาร เช่ น พนักงานที่มีอาํ นาจบังคับ
บั ญ ชาและหน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผน สั่ ง การและควบคุ ม
กิจกรรมต่ างๆ ของกิจการ รวมถึ ง กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร (nonexecutive director)

ตราสารทุน

สัญญาที่เป็ นหลักฐานของส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกิจการ
หลังหักหนี้สนิ ทั้งหมด2

ตราสารทุนทีอ่ อกให้

สิทธิ (ทั้งที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ในตราสารทุนของกิจการที่ออกให้
บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การ
1)

ได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนของ
กิจการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) หรือ

ั ญา
2) ได้ รับสินค้ าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชําระแก่คู่สญ
มูลค่ายุติธรรม

2

จํานวนเงินที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ชําระหนี้สนิ หรือตราสารทุนที่ออก
ให้ สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลฝ่ ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็ น
อิสระและมีความรอบรู้และเต็มใจ

แม่บทการบัญชีให้ นิยามของหนี้สินว่ าเป็ นภาระผูกพันในปั จจุ บันของกิจการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การชําระ
ภาระผูกพันเป็ นผลให้ เกิดกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ (เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือ
สินทรัพย์อ่นื ของกิจการ)
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วันทีใ่ ห้สิทธิ

วั น ที่กิ จ การและบุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง (รวมถึ ง พนั ก งาน) ตกลงกั น ตาม
ข้ อตกลงเรื่องการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝ่ าย
หนึ่งทราบเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ตามข้ อตกลงนั้นร่วมกัน ณ วันที่ให้
สิทธิ กิจการให้ สทิ ธิกบั บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งที่จะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื
หรื อตราสารทุนของกิจการ โดยต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รบั สิทธิ
(ถ้ า มี ) ให้ ส ํา เร็จ หากข้ อตกลงนั้ น ขึ้ นอยู่ กับ กระบวนการที่ต้ องอนุ มั ติ
(เช่น อนุมัติโดยผู้ถอื หุ้น) วันที่ให้ สทิ ธิ คือ วันที่ท่ขี ้ อตกลงได้ รับอนุมัติแล้ ว

มูลค่าทีแ่ ท้จริง

ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรมของหุ้ นที่คู่ สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเงื่อนไข
และไม่ มี เ งื่ อ นไข) ถื อ หุ้ น หรื อ สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ หุ้ น และราคา (ถ้ า มี )
ที่คู่สัญญาต้ องจ่ ายเพื่อให้ ได้ ห้ ุ น ตัวอย่ างเช่ น สิทธิซื้อหุน้ ที่ราคาใช้ สิทธิ
เท่ า กับ 15 บาท ขณะที่ห้ ุ น มีมู ลค่ ายุติ ธ รรมเท่า กับ 20 บาท มู ล ค่ า ที่
แท้ จริงเท่ากับ 5 บาท

เงือ่ นไขทางตลาด

เงื่อนไขที่ราคาใช้ สทิ ธิ การได้ รับสิทธิ หรือความสามารถในการใช้ สทิ ธิตามตรา
สารทุนที่ข้ ึนอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่น ราคาหุ้น หรือ
จํานวนเงินตามมู ลค่ าที่แท้จริ งของสิทธิ ซื้อหุน้ อยู่ ณ ระดับราคาที่กาํ หนด
หรือบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ซึ่งอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุนของ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีราคาตลาดของ ตราสารทุนของกิจการอื่น

วันทีว่ ดั มูลค่า

วันที่ท่วี ัดมู ลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สํา หรั บ รายการที่เ กี่ ย วกั บ
พนักงานและบุ คคลอื่นที่ให้บริการให้ลกั ษณะเดียวกัน วันที่วัดมูลค่ า
คือ วันที่ใ ห้สิ ท ธิ สํา หรั บรายการกับ บุ ค คลอื่นนอกเหนื อจากพนั ก งาน
(และบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน) วันที่วัดมูลค่ า คือวันที่
กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ

ลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้
ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว

ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิ ซื้อหุน้ เพิ่มเติมเมื่อผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้ นใช้ สิทธิ
ตามสิทธิซ้ ือหุ้นเดิมเพื่อให้ กจิ การออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้ สทิ ธิ โดยไม่ได้
รับชําระเป็ นเงินสด

สิ ท ธิ ซื้ อหุ้ น ที่ มี ก ารออก
สิทธิทดแทน

สิทธิ ซื้อหุน้ ที่ออกให้ ใหม่ เมื่อมีการใช้ สิทธิ ซื้อหุน้ เดิม ณ ระดับราคาใช้
สิทธิเพื่อให้ กจิ การออกหุ้นให้
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ข้อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์

ข้ อตกลงระหว่างกิจการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ3 หรือผู้ถือหุ้นของ
กิจการในกลุ่มกิจการ) และบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง (รวมถึงพนักงาน) ซึ่งทํา
ให้ บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับ
1)
เงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์ อ่ ืน ของกิ จ การเป็ นจํา นวนที่อิ ง กั บ ราคา
(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น) ของ
กิจการหรือกลุ่มกิจการอื่น
2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้ น) ของกิจการหรื อกลุ่ม
กิจการอื่น
เมื่อได้ ปฎิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิแล้ ว

การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น เป็ น
เกณฑ์

รายการที่กจิ การ
1)

ได้ รับสินค้ าหรื อบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ
(รวมถึงพนักงาน) โดยมีข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

2)

ก่อให้ เกิดภาระผู กพันที่ต้องชําระให้ คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงใน
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ า
หรือบริการ

สิทธิซื้อหุน้

สัญญาที่ให้ ผ้ ูถือสิทธิได้ รับหุ้นของกิจการ ณ ระดับราคาที่กาํ หนดไว้ แน่นอน
ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้ องใช้ สทิ ธิน้ัน

ได้รบั สิทธิ

เป็ นผู้ มี สิทธิ ภายใต้ ข้อตกลงของการจ่ า ยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์สิทธิท่ี
คู่ สัญญาจะได้ รับเงิ นสด สิน ทรั พย์อ่ืนหรื อตราสารทุ นของกิจการ เมื่อ
ปฏิบั ติ ต ามเงื่อ นไขการได้ รั บ สิทธิ
และอีกฝ่ ายหนึ่ ง พึ ง พอใจใน
การปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิดังกล่าว

เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ

เงื่อนไขที่ใช้ พิจารณาว่ากิจการได้ รับบริการที่คู่สัญญาต้ องปฏิบัติตามให้
สําเร็จเพื่อให้ ได้ สิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือตราสารทุนของ
กิจการหรือไม่ ภายใต้ ข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ เงื่อนไข
การได้ รับ สิท ธิอ าจเป็ นอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด คื อ เงื่ อนไขการบริ ก ารหรื อ
เงื่อนไขผลงาน เงื่อนไขการบริการกําหนดให้ คู่สัญญาต้ องปฏิบัติตามให้
สําเร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เงื่อนไขผลงานกําหนดให้ คู่สัญญาต้ อง
ปฏิบัติตามให้ สาํ เร็จตามเป้ าหมายที่ต้ังไว้ ภายในเวลาที่กาํ หนด (เช่น ต้ อง
ทําให้ กาํ ไรของกิจการสูงขึ้นตลอดช่ วงเวลาที่กาํ หนดไว้ ) ซึ่งเงื่อนไขการ
ดําเนินงานอาจรวมไปถึง เงือ่ นไขทางตลาด

3

กลุ่มกิจการ ตามคํานิยามในย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทุกบริษัทของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัทใหญ่ในลําดับ
สูงสุดของกิจการที่เสนอรายงาน

26

ระยะเวลาให้ได้รบั สิทธิ

ระยะเวลาระหว่ า งที่ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการได้ร ับ สิ ท ธิ ภ ายใต้
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ให้ สาํ เร็จ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
ข1.

ย่อหน้ าที่ 2 – 41 ของภาคผนวกนี้อธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออก
ให้ โดยนําเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่
พนักงานมาพิจารณา อย่ างไรก็ตาม ลักษณะไม่ ได้ จาํ กัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากประเด็นการวัดมูลค่ าที่อธิบายต่ อไปเน้ น
เกี่ยวกับหุ้นและสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ กบั พนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ
ซื้ อหุ้ น วั ด ณ วั น ที่ใ ห้ สิท ธิ อย่ า งไรก็ต าม ประเด็น การวั ด มู ล ค่ า ที่จ ะอธิ บ ายต่ อ ไป (เช่ น
ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง) ได้ นาํ มาใช้ พิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือ
ั ญา
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ส่งมอบบริการ

หุน้
ข2.

สําหรับหุ้นที่ออกให้ พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้ องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของ
กิจการ (หรือราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้ จาํ หน่ายแก่สาธารณชน) และ
ปรับปรุงโดยคํานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับ
สิทธิ ซึ่งไม่นาํ มารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 – 21)

ข3.

ตัวอย่ างเช่ น หากพนักงานไม่ ได้ รับสิทธิท่ีจะได้ รับเงินปั นผลระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ปั จจัยนี้ต้องนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ ายุติธรรมของหุ้ นที่ออกให้ ในทํานองเดียวกัน
หากหุ้นมีข้อจํากัดในการโอนหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ ปัจจัยนี้ต้องนํามาพิจารณาเฉพาะกรณีท่ี
ข้ อจํากัดหลั งได้ รั บสิทธิกระทบต่ อราคาที่ผ้ ู ลงทุ นที่มี ความรอบรู้ และเต็มใจจะจ่ ายซื้ อหุ้ น
ตัวอย่างเช่ น หากหุ้นนั้นซื้อขายอยู่ในตลาดซื้อขายคล่ อง ข้ อจํากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิ
อาจมีผลเพียงเล็กน้ อยต่อราคาหุ้นที่ผ้ ูลงทุนในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายซื้อหุ้นนั้น
ข้ อจํากัดการโอนหุ้นหรือข้ อจํากัดอื่นที่เกิดระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิไม่ต้องนํามาพิจารณา
เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ สทิ ธิของหุ้นที่ออกให้ เพราะข้ อจํากัดเหล่านั้นมีท่มี าจาก
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่มี ีอยู่ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 19 – 21

สิทธิซื้อหุน้
ข4.

ในหลายกรณี สิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ข้ ึนอยู่
กับเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ ใช้ กบั สิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการซื้อขาย หากไม่มีสทิ ธิซ้ ือหุ้นที่
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มีการซื้อขายที่มีเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่ างๆเหมือนกับสิทธิซ้ ือหุ้ นของกิจการ ให้ คาํ นวณ
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ โดยประมาณการจากแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิ
ซื้อหุ้น
ข5.

กิจการต้ องพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่ผ้ ูลงทุนที่มีความรอบรู้และเต็มใจในตลาดจะพิจารณาใน
การเลือกแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นมาใช้ ตัวอย่ างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นพนักงาน
จํานวนมากมีระยะเวลาใช้ สทิ ธินานและมักสามารถใช้ สทิ ธิได้ ระหว่างวันที่ให้ สทิ ธิกบั วันสิ้นสุด
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้นนั้น และมักมีการใช้ สทิ ธิต้ังแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่านี้ต้อง
นํา มาพิ จารณาเมื่อประมาณมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ณ วัน ที่ใ ห้ สิทธิ สํา หรั บ หลาย
กิ จ การ ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ทํา ให้ กิ จ การไม่ ส ามารถใช้ สู ต รของ Black Scholes และ Merton
เนื่องจากสูตรดังกล่าวไม่ให้ นาํ ความน่าจะเป็ นที่จะใช้ สทิ ธิก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิของ
สิทธิซ้ ือหุ้นมาพิจารณา และแบบจําลองนี้อาจไม่สะท้ อนถึงผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วกว่า
กําหนดได้ อย่างเพียงพอ แบบจําลองนี้ยังไม่อนุ ญาตสําหรับความน่ าจะเป็ นที่ความผันผวน
ของหุ้นที่คาดหวังและข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลองอื่นอาจแตกต่างกันตามระยะเวลาการให้ ใช้
สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้น อย่างไรก็ตาม สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุตามสัญญาค่อนข้ างสั้น หรือต้ อง
มีการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาไม่ นานหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ กิจการอาจไม่ ต้องนําปั จจัย
ข้ างต้ นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้ มูลค่าที่มี
สาระสําคัญเท่ากับแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า

ข6.

อย่างน้ อยที่สดุ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ต้ องนําปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา
ข6.1 ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้น
ข6.2 อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ข6.3 ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างอิง
ข6.4 ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง
ข6.5 เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ
ข6.6 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสําหรับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น

ข7.

กิจการต้ องพิ จารณาปั จจัยอื่นที่ผ้ ู เกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจลงทุ นจะใช้
พิจารณาในการกําหนดราคาหุ้น (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ ือ
หุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้ แล้ วซึ่งไม่ให้ นาํ มาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 –
22)

ข8.

ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่างช่ วงเวลาที่
ระบุไว้ (เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สทิ ธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกํากับหลักทรัพย์
กําหนด) ปั จจัยนี้ต้องนํามาพิจารณาในกรณีท่แี บบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่นาํ มาใช้
อาจสมมติว่าสิทธิซ้ ือหุ้นจะใช้ สทิ ธิเมื่อใดก็ได้ ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
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หากกิจการใช้ แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ใช้ สิทธิได้ เมื่อ
สิ้นสุดอายุเท่านั้น การไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นใน
ระหว่างอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น) ไม่ต้องนํามาปรับปรุง เนื่องจากแบบจําลองได้ สมมติว่าสิทธิซ้ ือ
หุ้นไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ข9.

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่ให้ กบั พนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็ นที่จะใช้ สทิ ธิซ้ ือ
หุ้นเร็ว ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อย่างอิสระ หรือพนักงานต้ องใช้
สิทธิซ้ ือหุ้ นที่ได้ รับสิทธิแล้ วทั้งหมดเมื่อหมดสภาพการจ้ าง ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็วที่
คาดไว้ ต้องนํามาพิจารณา ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ข16 – ข21

ข10.

ปัจจัยต่างๆ ซึ่งผู้เกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะไม่นาํ มาพิจารณาในการ
กําหนดราคาของสิทธิซ้ ือหุ้ น (หรือตราสารทุนอื่น) ต้ องไม่ นาํ ไปรวมในการประมาณมูลค่ า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่ างเช่ น สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่
ออกให้ พนักงาน ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละ
คนไม่เกี่ยวข้ องกับการประมาณราคาที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะ
กําหนดขึ้น

ข้อมูลที่ใช้ในแบบจํ าลองการกําหนดราคาสิทธิซื้อหุน้
ข11.

ในการประมาณค่ าความผันผวนและเงินปั นผลที่คาดหวังของหุ้ นอ้ างอิง วัตถุประสงค์คือ
เพื่อประมาณความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนใน
ตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นของ
พนักงานเร็ว วัตถุประสงค์คือ เพื่อประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้ าถึง
ข้ อมู ลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สิทธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอ้ างอิงจาก
ข้ อมูลที่มี ณ วันให้ สทิ ธิ

ข12.

ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้ สทิ ธิมักมีช่วงของความคาดหวังใน
อนาคตที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ต้ องคํานวณค่าคาดหวังโดยถ่วงนํา้ หนักแต่ละค่าด้ วยความ
น่าจะเป็ นที่แต่ละค่าจะเกิดขึ้น

ข13.

ความคาดหวังในอนาคตมักมีพ้ ืนฐานจากประสบการณ์และต้ องปรับปรุงหากคาดหวังได้ อย่าง
สมเหตุ ส มผลว่ า อนาคตจะแตกต่ า งจากอดี ต ในบางสถานการณ์ปั จ จั ย ที่ร ะบุ ไ ด้ อ าจชี้ ว่ า
ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ ได้ ปรับปรุงเป็ นตัวพยากรณ์ท่ไี ม่ดีสาํ หรับประสบการณ์ในอนาคต
ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จําหน่าย
สายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้ อยกว่า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีท่สี ดุ ในการกําหนด
ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต

ข14.

ในสถานการณ์อ่นื ๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่น กิจการที่เพิ่งเข้ ามาจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ จะมี ข้ อ มู ล ความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย์ (ถ้ า มี ) อยู่ น้ อ ย ซึ่ ง จะ
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อภิ ป รายถึ ง กิ จ การที่ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯในภายหลัง
ข15.

สรุป กิจการต้ องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้ สทิ ธิ และเงินปันผล อย่างง่าย
โดยมีพ้ ืนฐานเพียงจากข้ อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่าประสบการณ์ในอดีตเรื่องใดเป็ นค่า
พยากรณ์ท่สี มเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต

การใช้สิทธิเร็วที่คาดหวัง
ข16.

พนักงานมักใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นเร็วด้ วยเหตุผลต่ างๆ เช่ น ตามปกติสิทธิซ้ ือหุ้ นไม่ สามารถโอน
เปลี่ยนมือ ทําให้ พนักงานมักใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเร็วเพราะเป็ นทางเดียวที่พนักงานจะล้ างสถานะ
ของตน เช่ นเดียวกัน พนักงานที่ส้ ินสุดการจ้ างมักจําเป็ นต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ ว
ภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะนั้นจะถูกริบสิทธิ ปัจจัยนี้ทาํ ให้ พนักงานใช้ สทิ ธิเร็ว ปัจจัยอื่นที่ทาํ ให้
ใช้ สทิ ธิเร็ว เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการขาดการกระจายความมั่งคั่ง

ข17.

วิธพี ิจารณาผลกระทบของการใช้ สทิ ธิเร็วที่คาดหวังขึ้นอยู่กบั แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้ สิทธิเร็วที่คาดหวังอาจถูกนํามาพิจารณาโดยการใช้ ประมาณการ
อายุของสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดหวัง (สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น หมายถึง
ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ จ นถึ ง วั น ที่ ค าดว่ า จะใช้ สิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น) เป็ นข้ อ มู ล นํา เข้ า ใน
แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่ น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือ
การใช้ สิท ธิเ ร็ว อาจพิ จ ารณานํา เข้ า แบบจํา ลองกํา หนดราคาสิท ธิ ซ้ ื อหุ้ น แบบทวิ น ามหรื อ
แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นอื่นที่ใช้ อายุของสัญญาเป็ นข้ อมูลนําเข้ า

ข18.

ปัจจัยที่ใช้ ประมาณการใช้ สทิ ธิเร็วรวมถึง

ข19.

ข18.1

ระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ เพราะสิท ธิ ซ้ ื อหุ้ นมั ก ไม่ ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ จ นกว่ า จะสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ดังนั้น การกําหนดความสําคัญของการใช้ สิทธิเร็วในการ
กําหนดมูลค่าจึงขึ้นอยู่กับข้ อสมมติว่า สิทธิซ้ ือหุ้นนั้นจะได้ รับสิทธิ ความสําคัญ
ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิอภิปรายอยู่ในย่อหน้ าที่ 19 – 21

ข18.2

ระยะเวลาเฉลี่ยที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่คล้ ายกันคงเหลืออยู่ในอดีต

ข18.3

ราคาของหุ้นอ้ างอิง ประสบการณ์อาจชี้ว่าพนักงานมีแนวโน้ มจะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเมื่อ
ราคาหุ้นไปถึงระดับราคาหนึ่งที่สงู กว่าราคาใช้ สทิ ธิ

ข18.4

ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจชี้ว่า พนักงานระดับสูงมี
แนวโน้ มจะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21)

ข18.5

ค่ าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้ นอ้ างอิง โดยเฉลี่ยพนักงานมีแนวโน้ มที่จะใช้
สิทธิซ้ ือหุ้นของหุ้นที่มีความผันผวนสูงก่อนหุ้นที่มีความผันผวนตํ่า

ตามย่ อ หน้ า ที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้ สิท ธิเ ร็ว ให้ นํา มาพิ จ ารณาโดยประมาณอายุ ท่ี
คาดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่อเป็ นข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น เมื่อ
31

ประมาณอายุท่คี าดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุท่คี าดหวัง
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของสิทธิซ้ ือหุ้นของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
ของพนักงานกลุ่มย่ อย ตามข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สิทธิของพนักงาน
(ดูรายละเอียดต่อไป)
ข20.

การแยกสิท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ตามกลุ่ ม ของพนั ก งานที่มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สิ ท ธิ ลั ก ษณะเดี ย วกั น มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นไม่ ได้ มีความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงกับเงื่อนไขของ
สิทธิซ้ ือหุ้น มูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อระยะเวลาของสิทธิซ้ ือหุ้นนานขึ้น ตัวอย่างเช่ น
สิทธิซ้ ือหุ้นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน แม้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุ 2 ปี จะมีมูลค่ามากกว่าสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้ มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ ือหุ้น
ตามเกณฑ์ของอายุสิทธิซ้ ือหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นต่างกัน
จะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ เป็ นกลุ่ม
ย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นใกล้ เคียงกัน นํามาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก จะลดมูลค่า
ที่เกินจริงลง

ข21.

ข้ อพิจารณาในลักษณะเดียวกับข้ างต้ นจะใช้ เมื่อใช้ แบบจําลองทวินามหรือแบบจําลองลักษณะ
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้ สิทธิซ้ ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับ
อาจชี้ว่า ผู้บริหารระดับสูงมีแนวโน้ มที่จะถือสิทธิซ้ ือหุ้นไว้ นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และ
พนักงานระดับล่างมีแนวโน้ มที่จะใช้ สทิ ธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากนี้ พนักงานที่ได้ รับ
การสนับสนุนหรือถูกกําหนดให้ ต้องถือตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ ือหุ้นไว้ ข้นั ตํ่าจํานวนหนึ่ง โดย
เฉลี่ยจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นช้ ากว่ าพนักงานที่ไม่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ในสถานการณ์เช่ นนี้
การแยกสิทธิซ้ ือหุ้ นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้ สิทธิคล้ ายกันจะทําให้ การประมาณ
มูลค่ายุติธรรมรวมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ ได้ แม่นยํากว่า

ค่าความผันผวนที่คาดหวัง
ข22.

ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็ นตัววัดจํานวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวด
เวลาหนึ่ ง ตั ว วั ด ของความผัน ผวนที่ใ ช้ ใ นแบบจํา ลองการกํา หนดราคาสิท ธิซ้ ื อหุ้ น คื อ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานประจําปี ของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ค่าความผันผวนปกติจะแสดงในรูปของค่ารายปี ที่ใช้ ในการคํานวณที่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ โดยไม่ข้ นึ กับงวดเวลาอื่น เช่น ค่าสังเกตของราคารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน

ข23.

อัตราผลตอบแทน (ซึ่งอาจเป็ นบวกหรือลบ) ของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งวัดว่า ผู้ลงทุนจะได้ รับ
ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพิ่มค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น

ข24.

ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซึ่งอัตราผลตอบแทนประจําปี สะสมต่อเนื่องมักถูก
คาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีอตั ราผลตอบแทนที่
คาดหวังสะสมต่อเนื่อง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็ นที่
อัตราผลตอบแทนของหุ้ นนี้ในช่ วง 1 ปี จะอยู่ ระหว่ าง -18% (12% - 30%) และ 42%
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(12% + 30%) อยู่ประมาณ 2/3 หากราคาหุ้นเป็ น 100 บาท ณ ต้ นปี และไม่มีการจ่ายเงิน
ปั น ผล ราคาหุ้ น ณ สิ้น ปี ที่ค าดหวังจะอยู่ ระหว่ า ง 83.53 บาท (100 บาท x e-0.18) และ
152.20 บาท (100 บาท x e0.42) อยู่ประมาณ 2/3 ของช่วงเวลา
ข25.

ปัจจัยที่ใช้ พิจารณาเมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวังรวมถึง
ข25.1 ค่ าความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ซ้ ือขายกันที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตรา
สารอื่นที่ซ้ ือขายกันของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น หนี้แปลงสภาพ
ได้ (ถ้ ามี))
ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่สอดคล้ องกับค่าคาดหวังของ
สิทธิซ้ ือหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสญ
ั ญาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบ
ของการใช้ สทิ ธิก่อนกําหนดที่คาดหวัง)
ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่ห้ ุนของกิจการได้ ซ้ ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพิ่ง
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบ
กับกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ฯ มานานกว่ า แนวทางที่แนะนํา
สําหรับกิจการใหม่จะอธิบายในส่วนต่อไป
ข25.4 แนวโน้ มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย เช่น ระดับโดยเฉลี่ยในระยะยาว
และปั จจัยอื่นที่ช้ ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความ
ผั น ผวนในอดี ต ตั ว อย่ า งเช่ น หากราคาหุ้ น ของกิจ การอาจผั น ผวนผิ ด ปกติ ใ น
ช่ วงเวลาหนึ่งที่อาจระบุได้ เพราะล้ มเหลวในการประมูลเพื่อซื้อกิจการหรือมีการ
ปรับโครงสร้ างครั้งใหญ่ ช่ วงเวลานั้นต้ องไม่นาํ มาพิจารณาในการคํานวณค่าความ
ผันผวนประจําปี เฉลี่ยในอดีต
ข25.5 ช่วงของค่าสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่าสังเกตของราคามักสมํ่าเสมอ
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ ราคาปิ ดของแต่ละสัปดาห์หรือราคา
สูงสุดของสัปดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ ราคาปิ ดบางสัปดาห์และสัปดาห์ท่เี หลือใช้ ราคา
สูงสุด นอกจากนี้ค่าสังเกตของราคาต้ องเป็ นเงินสกุลเดียวกับราคาใช้ สทิ ธิ

กิจการทีเ่ พิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข26.

ตามย่อหน้ าที่ ข25 กิจการต้ องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลา
ล่ าสุดที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพิ่งเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้ องคํานวณ
ค่ าความผันผวนในอดีตในช่ วงเวลาที่นานที่สุดที่ห้ ุ นนั้นมีกิจกรรมซื้ อขาย กิจการสามารถ
พิ จ ารณาค่ า ความผั น ผวนในอดี ต ของกิจ การที่ค ล้ า ยกัน ในช่ ว งเวลาที่เ ปรี ย บเทีย บกัน ได้
ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปี และให้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุ
ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดหวังเฉลี่ย 5 ปี ต้ องพิจารณารูปแบบและระดับของค่ าความผันผวนที่
คาดหวังของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีห้ ุนซื้อขายให้ สาธารณชนมา 6 ปี
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กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข27.

กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีข้อมูลในอดีตเพื่อใช้ พิจารณา
เมื่ อ ประมาณค่ า ความผั น ผวนที่ค าดหวั ง ปั จ จัย บางประการที่กาํ หนดไว้ ต่ อไปต้ อ งนํา มา
พิจารณาแทน

ข28.

ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ออกสิทธิซ้ ือหุ้นหรือหุ้น
ให้ พนักงาน (หรือบุคคลอื่น) เป็ นประจํา อาจต้ องกําหนดตลาดภายในสําหรับหุ้น ค่าความ
ผันผวนสําหรับราคาหุ้นเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ เมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง

ข29.

กิจการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ ายกันที่มีข้อมูลราคาหุ้นหรือราคาสิทธิซ้ ือหุ้นอยู่ท่ใี ช้ เมื่อประมาณค่า
ความผันผวนที่คาดหวังได้ กรณีน้ ีจะเหมาะสมเมื่อกิจการสามารถอ้ างอิงมูลค่าของหุ้นตาม
ราคาของหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ ายกัน

ข30.

หากกิจการไม่สามารถอ้ างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ ายกัน และเลือกใช้ วิธีคาํ นวณมูลค่าหุ้นอีกวิธีหนึ่ง กิจการ
สามารถประมาณราคาหุ้นได้ จากค่าความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้ องกับวิธีคาํ นวณมูลค่า
นั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจกําหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สนิ ทรัพย์สุทธิหรือกําไร กิจการ
สามารถพิจารณาค่าความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิน้ันหรือตามกําไร

เงินปั นผลทีค่ าดหวัง
ข31.

เงินปั นผลที่คาดหวังจะนํามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นหรือไม่
ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลหรือสิ่งเทียบเท่าเงินปันผล

ข32.

ตัวอย่างเช่ น หากพนักงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นและมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลของหุ้นอ้ างอิงหรือเงิน
ปั นผลเทียบเท่า (ซึ่งอาจจ่ ายเป็ นเงินสดหรือลดราคาใช้ สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้ สิทธิถึงวันที่ใช้
สิทธิ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้ างอิงนั้นไม่ได้ จ่ายเงินปั นผล คือ เงินปั นผลที่
คาดหวังต้ องเท่ากับศูนย์

ข33.

ในกรณีเดี ย วกัน เมื่อ ประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น ณ วั น ให้ สิท ธิแ ก่ พนั ก งาน ต้ อ งไม่
ปรับปรุงเงินปั นผลที่คาดหวังหากพนักงานได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปั นผลระหว่างระยะเวลา
ให้ ได้ รับสิทธิ

ข34.

ในกรณีตรงข้ าม หากพนักงานไม่ ได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปั นผลระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิ (หรือก่อนการใช้ สทิ ธิในกรณีของสิทธิซ้ ือหุ้น) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วัน
ให้ สทิ ธิแก่พนักงานต้ องนําเงินปันผลที่คาดหวังมาพิจารณามูลค่าด้ วย กล่าวคือ เมื่อประมาณ
มู ลค่ า ยุ ติธ รรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ให้ นํา เงิ น ปั นผลที่ค าดหวัง มาพิ จ ารณาในแบบจําลองการ
กําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้ นาํ มูลค่าปั จจุบันของเงินปั น
ผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิมาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
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ข35.

แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นโดยปกติต้องมีข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่
คาดหวัง อย่างไรก็ดี แบบจําลองเหล่านี้อาจปรับปรุงโดยใช้ จาํ นวนเงินปันผลที่คาดหวังแทน
อัตราผลตอบแทน กิจการอาจเลือกใช้ อตั ราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่
คาดหวังที่จะจ่ายให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากกิจการเลือกใช้ ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้
ต้ องพิจารณารูปแบบของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของ
กิจการจะเพิ่มเงินปันผลให้ 3% ต่อปี การประมาณมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นต้ องไม่สมมติว่า
จํานวนเงินปันผลจะคงที่ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ อสมมติ
ดังกล่าว

ข36.

โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปั นผลที่คาดหวังต้ องใช้ ข้อมูลที่เผยแพร่ แก่สาธารณชนเป็ น
เกณฑ์ กิจการที่ไม่จ่ายเงินปันผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้ องสมมติว่าอัตราผลตอบแทนเงินปัน
ผลเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี กิจการที่เริ่มตั้งใหม่ท่ไี ม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเริ่ม
จ่ายเงินปั นผลระหว่างอายุท่คี าดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่านี้ต้องใช้ อตั รา
ผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยที่ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล
ของกิจการกลุ่มที่จะนํามาเปรียบเทียบกันได้ อย่างเหมาะสม

อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ ง
ข37.

อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย
ดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นซึ่งราคาใช้ สทิ ธิเป็ นสกุลเงินของประเทศนั้น โดยอายุของตราสารที่
เหลืออยู่เท่ากับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้ อายุของสิทธิซ้ ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบ
ของการใช้ สิทธิเร็ว) หากไม่ มีตราสารของรั ฐบาลที่มีลักษณะดังกล่ าวหรื อสภาพแวดล้ อม
ชี้ให้ เห็นว่าตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นมีความหมายไม่เหมือนกับอัตรา
ดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกิจที่ภาวะเงินเฟ้ อสูง) อาจใช้ อัตราผลตอบแทนของ
ตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากนี้ ต้ องใช้ อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหาก
ผู้เกี่ยวข้ องในตลาดใช้ อัตราดังกล่ าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่าย
ดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุเท่ากับสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่วัดมูลค่า

ผลกระทบต่อโครงสร้างทุน
ข38.

ตามปกติบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ใช่ กิจการเป็ นผู้ออกสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่อค้ า เมื่อมีการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น ผู้
ออกจะส่งมอบหุ้นที่ได้ มาจากผู้ท่ถี อื หุ้นให้ กบั ผู้ถอื สิทธิซ้ ือหุ้น ดังนั้นการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นลักษณะ
นี้จึงไม่เกิดผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ

ข39.

ในทางตรงกันข้ าม เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ อื หุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้ สทิ ธิ (ไม่ว่า
จะออกหุ้นใหม่จริงหรือในเนื้อหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซื้อหุ้นคืนมาและ
ถือเป็ นหุ้นทุนซื้อคืนไว้ ให้ กบั ผู้ใช้ สทิ ธิ) เนื่องจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้ สทิ ธิ ไม่ใช่
ราคาตลาดของหุ้น ณ วันใช้ สทิ ธิ จึงอาจเกิดผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังนั้น ผู้ถอื สิทธิซ้ ือหุ้นจะ
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ไม่ได้ รับกําไรจากการใช้ สทิ ธิมากเหมือนกับการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเพื่อค้ าซึ่งไม่เกิดผลกระทบการ
ปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ข40.

ในกรณีน้ ี มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ จะได้ รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ เช่น จํานวน
หุ้ นใหม่ ท่ีออกเพื่ อการใช้ สิทธิ ซ้ ื อหุ้ นเปรี ยบเทียบกั บจํานวนหุ้ นที่ออกอยู่ แล้ ว นอกจากนี้
หากตลาดคาดว่าจะมีการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น ตลาดอาจคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ

ข41.

อย่างไรก็ดี กิจการต้ องพิจารณาว่า ผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้ สทิ ธิ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้นสามารถปรับโดยคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นด้ วย

การปรับปรุงข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน
ข42.

ย่อหน้ าที่ 27 กําหนดว่า โดยไม่คาํ นึงถึงการปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆของตราสาร
ทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิ กหรื อการชําระด้ วยตราสารทุน อย่ างน้ อยที่สุดกิจการต้ องรับรู้
บริการที่ได้ รับโดยวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ ตราสารทุน หากตราสารทุนนั้นไม่ได้ รับสิทธิ
เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขทาง
ตลาด) ได้ ณ วันที่ให้ สทิ ธิ นอกจากนี้ กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเงื่อนไขที่ทาํ
ให้ มูลค่ ายุ ติธรรมของข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์เพิ่ มขึ้นหรื อเพิ่ มประโยชน์แก่
พนักงาน

ข43.

ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 27
ข43.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทําให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพิ่ม (เช่น โดย
ลดราคาใช้ สิทธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีท้งั ก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้ อง
รวมมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มในการวัดมูลค่ าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่
ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มเป็ นผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสาร
ทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิ มูลค่ ายุ ติธรรมส่วนเพิ่มให้ รวมในการวัดมูลค่ าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับ
บริการที่ได้ รับตลอดช่ วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่
ปรับปรุงเพิ่มจากจํานวนที่อ้างอิงกับมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ให้ สทิ ธิตราสารเดิม หาก
การปรับปรุงเกิดขึ้นหลังวันที่ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ได้ ต้องรับรู้ทนั ที
หรือตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิหากพนักงานต้ องให้ บริการในระยะเวลาเพิ่มเติม
จนเสร็จและได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข43.2 กรณีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทําให้ จาํ นวนตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มขึ้น กิจการ
ต้ องรวมมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มที่วัดมูลค่ า ณ วันที่ปรับปรุง
เงื่อนไขในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้ รับสําหรับตราสารทุนที่ออกให้ เช่นเดียวกับ
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ย่อหน้ าที่ ข43.1 ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิ มู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่ มต้ องนํามารวมในการวัด
มูลค่ าของบริ การที่ได้ รับตลอดช่ วงเวลาตั้งแต่ วันที่ปรั บปรุงเงื่อนไขจนถึงวันที่ท่ี
คู่สัญญาได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่ออกเพิ่มให้ เพิ่มเติมจากจํานวนเงินเดิมตาม
มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันให้ สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิครั้ งแรกที่
เหลืออยู่
ข43.3 หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
ตัวอย่ างเช่ น โดยการลดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัด
เงื่อนไขผลงาน (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด และการเปลี่ยนแปลงทําให้ ต้อง
รับรู้รายการให้ สอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ ข43.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ องนําเงื่อนไขการ
ได้ รับสิทธิท่ปี รับปรุงมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 19 – 21
ข44.

นอกจากนี้ หากกิจการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้ อกําหนดต่างๆของตราสารทุนที่ออกให้ ใน
ลักษณะที่ลดมูลค่ายุตธิ รรมของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือในลักษณะที่ไม่เป็ น
ประโยชน์กบั พนักงาน กิจการยังต้ องบันทึกบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุน
ที่ออกให้ เสมือนว่าไม่มีการปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้น (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกให้
บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งต้ องปฏิบัตติ ามย่อหน้ าที่ 28) ตัวอย่างเช่น
ข44.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทันที
ก่อนและหลังการปรับปรุงเงื่อนไข กิจการต้ องไม่นาํ การปรับปรุงเงื่อนไขที่ลดมูลค่า
ยุติธรรมมาพิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่ าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่ได้ รับ
เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่ให้ โดยใช้ มูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุน ณ
วันที่ออกตราสารทุนที่ให้ เป็ นเกณฑ์
ข44.2 หากการปรั บปรุงเงื่อนไขลดจํานวนของตราสารทุนที่ออกให้ พนักงาน จํานวนที่
ลดลงดังกล่าวให้ รับรู้เป็ นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ ตามข้ อกําหนดใน
ย่อหน้ าที่ 28
ข44.3 หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
เช่ น โดยเพิ่ ม ระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ หรื อ โดยปรั บ หรื อ เพิ่ ม เงื่ อ นไขผลงาน
(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้ าที่ ข44.1 ข้ างต้ น) กิจการ
ต้ องไม่นาํ การปรับปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 19 - 21

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ
ข45

ย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค กําหนดการบัญชีสาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่ม
กิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการหรื องบการเงินของแต่ ละกิจการ ย่ อหน้ า ข46 ถึง ข61
อธิบายถึงวิธีการที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 43ง การ
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จ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม กิ จ การอาจเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากหลายสาเหตุ ข้ ึ นอยู่ กั บ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ดังนั้นคําอธิบายดังกล่าวอาจไม่ละเอียดเพียงพอและมีข้อสมมติว่า
กิจ การที่ไ ด้ รั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารไม่ มี ภ าระผู ก พั น ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยชํา ระรายการ รายการดั ง
กล่าวคือเงินอุดหนุนในส่วนของเจ้ าของของบริษัทใหญ่ท่ใี ห้ แก่บริษัทย่อย โดยไม่คาํ นึงถึงการ
จ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ
ข46

แม้ ว่าคําอธิบายมุ่งเน้ นไปยังการทํารายการกับพนักงาน กิจการสามารถนํามาปรับใช้ กบั การ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์กบั คู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการได้ นอกเหนือจากพนักงานที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ข้ อตกลงระหว่างบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยอาจกําหนดให้ บริษัทย่อย
ต้ อ งจ่ า ยคื น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท สํา หรั บ ภาระผู ก พั น ของตราสารทุ น ที่ใ ห้ กับ พนั ก งาน คํา อธิบ าย
ด้ านล่างไม่ได้ กาํ หนดถึงวิธกี ารบัญชีสาํ หรับข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ

ข47

กิจการอาจพบ 4 ประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ ตัวอย่าง
ด้ านล่างเป็ นการอธิบายในประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กบั บริษัทย่อย

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้องตราสารทุนของกิจการ
ข48

ประเด็นที่หนึ่งคือการทํารายการที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของกิจการควรบันทึกบัญชีเป็ นการ
ชําระด้ วยตราสารทุนหรือการชําระด้ วยเงินสดตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้
1)

2)

ข49

กิจการต้ องบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ไี ด้ รับจากบริการเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตรา
สารทุนของกิจการที่เป็ นการชําระด้ วยตราสารทุน การถือปฏิบัติไม่คาํ ถึงว่ากิจการจะเลือกหรือ
ต้ องซื้อตราสารทุนจากบุคคลอื่นเพื่อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงานภายใต้ ข้อตกลง
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ นอกจากนี้กจิ การยังต้ องถือปฏิบัติโดยไม่คาํ นึงถึงว่า
1)
2)

ข50

กิจการให้ สทิ ธิแก่พนักงานที่จะได้ รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้น) และอาจ
ทําให้ กิจการต้ องเลือกหรือจําเป็ นต้ องซื้อตราสารทุน (เช่น หุ้นซื้อคืน) จากบุคคลอื่น
เพื่อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ
พนักงานของกิจการได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุนของกิจการ (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้น) ทั้ง
จากกิจการเองหรือจากผู้ถือหุ้นของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการต้ องจัดเตรียมตรา
สารทุนดังกล่าวเท่าที่จาํ เป็ น

สิทธิของพนักงานที่จะได้ รับตราสารทุนของกิจการได้ รับจากกิจการเองหรือจากผู้ถอื หุ้น
ของกิจการ หรือ
ข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์จ่ายชําระโดยกิจการเองหรื อโดยผู้ ถือหุ้ นของ
กิจการ

หากผู้ถอื หุ้นของกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชําระรายการให้ แก่พนักงานของกิจการที่ถูก
ลงทุน ทําให้ ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกิจการที่ถูกลงทุนมากกว่ากิจการเอง ดังนั้น หาก
กิจการที่ถูกลงทุนอยู่ในกลุ่มเดียวกับกับผู้ถอื หุ้น ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ค ผู้ถือหุ้นต้ อง
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วัดมูลค่ าของภาระผู กพันดังกล่ าวโดยถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ น
เกณฑ์ท่ีชํา ระด้ วยเงิ น สดในงบการเงิ น เฉพาะกิจการของผู้ ถือหุ้ น และต้ องถือปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้
ถือหุ้น

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับตราสารทุนของบริษทั ใหญ่
ข51

ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างสองหรือหลายกิจการภายในกลุ่ม
กิจการเดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อย
ที่ได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่ เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับการให้ บริการกับ
บริษัทย่อย

ข52

ดังนั้น ในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1)
2)

บริษัทใหญ่ให้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับตราสารทุนโดยตรงแก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัท
ใหญ่ (ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ ตราสารทุนกับพนักงานของบริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยให้ สทิ ธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัท
ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้ องให้ ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย

บริษทั ใหญ่ให้สิทธิทีจ่ ะได้รบั ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษทั ย่อย (ย่อหน้าที ่ ข52 (1))
ข53

บริษัทย่อยไม่ได้ มีภาระผูกพันในการให้ ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย
ดังนั้ น ตามย่ อหน้ า ที่ 43ข บริ ษั ทย่ อ ยต้ อ งวัด มู ลค่ า ของบริ การที่ไ ด้ รับ จากพนั ก งานตาม
ข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้ าของที่
เพิ่มขึ้นเป็ นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่

ข54

บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชําระรายการให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อยโดยการให้ ตราสาร
ทุนของบริษัทใหญ่ ดังนั้นตามย่อหน้ าที่ 43ค บริษัทใหญ่ ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตาม
ข้ อกําหนดของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
บริ ษัทย่อยให้สิทธิ ในตราสารทุนของบริ ษัทใหญ่แก่พนักงานของบริ ษัทย่อย (ย่อหน้าที ่ ข
52(2))

ข55

เนื่องจากบริษัทย่อยไม่เข้ าเงื่อนไขตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ข บริษัทย่ อยต้ องบันทึก
รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายชําระด้ วยเงินสด ข้ อกําหนดดังกล่าวไม่คาํ นึงถึงว่าบริษัทย่อยจะ
ได้ รับตราสารทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน
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ข้อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การชํ า ระด้ว ยเงิ น สดแก่
พนักงาน
ข56

ประเด็นที่สามเป็ นวิธที ่กี จิ การที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการจากคู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ
(รวมถึงพนักงาน) กิจการต้ องบันทึกเป็ นข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงิน
ั ญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีท่มี ี
สดเมื่อกิจการไม่ได้ มีภาระผูกพันที่ต้องชําระแก่คู่สญ
ข้ อ ตกลงที่ท าํ ให้ บ ริ ษั ทใหญ่ (ที่ไ ม่ ใ ช่ กิจ การเอง) มี ภ าระผู ก พั น ที่ต้ อ งชํา ระเงิ น สดให้ แ ก่
พนักงานของกิจการ
พนักงานของกิจการจะได้ รับชําระด้ วยเงินสดที่สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุนของ
กิจการ
2) พนักงานของกิจการได้ รับชําระด้ วยเงินสดที่สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุนของ
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงาน ดังนั้น บริษัทย่อยต้ องบันทึก
รายการกับพนักงานเป็ นการชําระด้ วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้ าของที่เพิ่มขึ้นเป็ นการ
อุด หนุ นจากบริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อยต้ องทบทวนมูลค่ าของต้ น ทุ นของรายการดังกล่ าวใน
ภายหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลให้ เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่อนไขทาง
ตลาดไม่ เป็ นไปตามเงื่อ นไข ตามย่ อหน้ า ที่ 19 ถึง 21 ผลแตกต่ างจากการวัดมู ลค่ าของ
รายการที่ชาํ ระด้ วยเงินสดจะอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
1)

ข57

ข58

เนื่องจากบริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงานของบริษัทย่อย และสิ่ง
ตอบแทนที่จะได้ รับคือ เงินสด บริษัทใหญ่ (และกลุ่มของกิจการโดยรวม) ต้ องวัดมูลค่าของ
ภาระผูกพันตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่
43ค

การโอนพนักงานระหว่างกลุ่มกิจการ
ข59

ประเด็น ที่ส่ี เกี่ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม ของข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ
พนักงานของกลุ่มกิจการมากกว่าหนึ่งกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่ น บริษัทใหญ่ อาจให้ สิทธิท่จี ะ
ได้ รับตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยหลายแห่ งโดยมีเงื่อนไขในการให้ บริการอย่ าง
ต่อเนื่องกับกลุ่มของกิจการตามระยะเวลาที่กาํ หนด พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งอาจโอน
การจ้ างงานไปบริษัทย่อยอีกแห่งในช่วงระยะเวลาที่ได้ รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสทิ ธิท่จี ะได้ รับ
ตราสารทุนของบริษัทใหญ่ ภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เดิมที่ยงั มีผลอยู่
หากบริษทั ย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระแก่พนักงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยต้ อง
บัน ทึกรายการดั งกล่ าวเป็ นการชํา ระด้ วยตราสารทุ น บริ ษัทย่ อยแต่ ล ะแห่ งต้ องวั ด มู ลค่ า
บริการที่ได้ รับจากพนักงานโดยการอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สทิ ธิท่ี
จะได้ รับตราสารทุนจากบริษัทใหญ่ เมื่อเริ่มแรกตามคํานิยามในภาคผนวก ก และ สัดส่วน
ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิของพนักงานที่ให้ บริการกับบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
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ข60

หากบริษัทย่ อยมีภาระผูกพันที่จะต้ องชําระรายการกับพนักงานด้ วยตราสารทุนของบริษัท
ใหญ่ บริ ษั ทย่ อยต้ องบัน ทึกเป็ นการชําระด้ วยเงินสด บริ ษัทย่ อยแต่ ละแห่ งต้ องวัด มูลค่ า
บริการที่ได้ รับด้ วยเกณฑ์ของมูลค่ายุ ติธรรม ณ วันที่ให้ สิทธิของตราสารทุนสําหรับสัดส่วน
ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิของพนักงานที่ให้ บริการกับบริษัทย่อยในแต่ละแห่ ง นอกจากนี้
บริษัทย่อยแต่ ละแห่ งต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่าง
ระยะเวลาการบริการของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อย

ข61

พนักงานหลังจากที่ได้ มีการโอนระหว่างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
นอกเหนือเงื่อนไขทางตลาดตามคํานิ ยามในภาคผนวก ก เช่ น พนั กงานลาออกจากกลุ่ม
กิจการก่อนระยะเวลาที่ให้ บริการเสร็จสิ้น ในกรณีน้ ีเนื่องจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ คือ การ
ให้ บริการกับกลุ่มกิจการ บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้ องปรับปรุงจํานวนที่เคยรับรู้ในงวดให้ เป็ นไป
ตามบริการที่ได้ รับจากพนักงานให้ สอดคล้ องกับหลักการในย่อหน้ าที่ 19 ดังนั้นหากสิทธิท่ี
ได้ รับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เนื่องจากพนักงานไม่เข้ า
เงื่อนไขการได้ รับสิทธินอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด จะไม่มีการรับรู้จาํ นวนสะสมสําหรับ
การบริการที่ได้ รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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แนวปฏิบตั ิในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์มาใช้
คําแนะนํานี้ใช้ประกอบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี

คํานิยามของวันทีใ่ ห้สิทธิ
แนวปฏิบัติ 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ ให้ นิยาม ของวันที่ให้ สทิ ธิว่า คือ วันที่กจิ การและพนักงาน (หรือบุคคลอื่น
ที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน) เห็นด้ วยตามข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
เมื่อกิจการและคู่สัญญาเห็นชอบเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้ อกําหนดของข้ อตกลง ณ วันที่
ให้ สทิ ธิ กิจการต้ องหารือกับคู่สญ
ั ญาเรื่องสิทธิท่จี ะชําระด้ วยเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือ
ตราสารทุนของกิจการ โดยมีเงื่อนไขว่ าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ี
กําหนด (ถ้ ามี) หากข้ อตกลงขึ้นอยู่กบั กระบวนการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น อนุมัติโดยผู้
ถือหุ้น) วันที่ให้ สทิ ธิคือวันที่กจิ การได้ รับอนุมัติให้ สทิ ธิ

แนวปฏิบตั ิ 2

วันที่ให้ สทิ ธิ คือ วันที่ท้งั 2 ฝ่ ายเห็นด้ วยกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ คําว่า
“เห็นด้ วย” ใช้ ในความหมายที่ใช้ ท่วั ไป ซึ่งหมายความว่า ต้ องมีท้งั ข้ อเสนอและการ
ยอมรับข้ อเสนอนั้น ดังนั้น วันที่ฝ่ายหนึ่งเสนอข้ อเสนอให้ อกี ฝ่ ายหนึ่งยังไม่ถอื เป็ นวันที่
ให้ สทิ ธิ วันที่ให้ สทิ ธิต้องเป็ นวันที่อกี ฝ่ ายยอมรับข้ อเสนอ ในบางสถานการณ์คู่สญ
ั ญา
เห็นด้ วยกับข้ อตกลงอย่างชัดเจนโดยลงนามในสัญญา ขณะที่บางสถานการณ์ข้อตกลง
อาจไม่ชัดเจน เช่น ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ พนักงาน ข้ อตกลงของ
พนักงานมีหลักฐานสนับสนุนเมื่อพนักงานเริ่มให้ บริการ

แนวปฏิบัติ 3

นอกจากนี้ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ ายเห็นด้ วยกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทั้ง 2 ฝ่ าย
ต้ องเห็นชอบร่วมกันเรื่องเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของข้ อตกลง ดังนั้น หากทั้ง 2
ฝ่ ายยอมรับเงื่อนไขและข้ อกําหนดบางเรื่อง ณ วันใดวันหนึ่ง และยอมรับเงื่อนไขและ
ข้ อ กํา หนดที่ เ หลื อ ในภายหลั ง ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ท้ั ง 2 ฝ่ ายเห็น ด้ ว ยกั บ เงื่ อ นไขและ
ข้ อกําหนดทั้งหมดเป็ นวันที่ให้ สิทธิ ตัวอย่างเช่ น หากกิจการตกลงออกสิทธิซ้ ือหุ้นให้
พนักงานคนหนึ่ง แต่ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้นจะกําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่จะประชุมกันทุก 3 เดือน วันที่ให้ สทิ ธิ คือ วันที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกําหนดราคาใช้ สทิ ธิ

แนวปฏิบัติ 4

ในบางกรณี วันที่ให้ สทิ ธิอาจเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานที่ได้ รับตราสารทุนให้ บริการกับ
กิจการแล้ ว ตัวอย่างเช่น หากการให้ ตราสารทุนต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วันที่ให้
สิทธิอาจเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิท่ไี ด้ รับนั้น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกําหนดว่ า กิจการต้ องรับรู้บริ การเมื่อได้ รับบริ การแล้ ว ใน
สถานการณ์เช่ นนี้กิจการต้ องประมาณมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สิทธิ
(เช่ น ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) เพื่อ
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รับรู้บริการที่ได้ รับระหว่างวันที่เริ่มให้ บริการจนถึงวันที่ให้ สทิ ธิ เมื่อกําหนดวันที่ให้ สทิ ธิ
กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการที่เคยทําไว้ ก่อนเพื่อให้ จาํ นวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการ
ที่ได้ รับ ณ วันที่ให้ สทิ ธิเป็ นไปตามเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้
สิทธิในที่สดุ

คํานิยามของเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
แนวปฏิบัติ 4ก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ ให้ นิยามของเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ว่าเป็ นเงื่อนไขที่กาํ หนดว่ากิจการได้ รับ
บริการซึ่งทําให้ คู่สัญญามีสิทธิได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือตราสารทุนของกิจการ
ภายใต้ ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์หรื อไม่ แผนผังต่ อไปนี้ แสดงแนวการ
ประเมินเงื่อนไขว่ าเป็ นเงื่อนไขการให้ บริการหรือผลงาน หรือเป็ นเงื่อนไขการได้ รับ
สิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
เป็ นเงื่อนไขที่ระบุว่ากิจการได้ รับ
บริการซึ่งทําให้ คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิในการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์หรือไม่
ไม่ใช่

เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่
เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน

ใช่

เงื่อนไขระบุเพียงระยะเวลาการให้ บริการเสร็จสิ้น
เท่านั้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขผลงาน
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รายการกับบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่พนักงาน
แนวปฏิบัติ 5

สําหรับรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่ ใช่ พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ให้ บริ การในลักษณะ
เดียวกัน) ซึ่งวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้ าที่
13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ได้ กล่าวถึง ข้ อสันนิษฐานที่โต้ แย้ ง
ได้ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ สามารถประมาณการได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ ในสถาณการณ์ดังกล่าว ย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 กําหนดให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่ าว ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ าหรือ
คู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ
รายการที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือบริ การที่ได้รบั บางส่วนหรือทัง้ หมด
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง

แนวปฏิบัติ 5ก

ในบางกรณี อาจเป็ นการยากที่ จ ะเห็ น ถึ ง สิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร (หรื อ จะ) ได้ รั บ
ตัวอย่ างเช่ น กิจการออกหุ้ นแก่องค์กรการกุ ศลโดยไม่ มีส่ิงตอบแทน โดยปกติอาจ
เป็ นไปไม่ ไ ด้ ท่ีจ ะสามารถระบุ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ อย่ า งเฉพาะเจาะจงเพื่ อ
แลกเปลี่ยนสําหรับรายการดังกล่าว สถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกันอาจเกิดขึ้นกับรายการ
กับบุคคลหรือกิจการอื่น

แนวปฏิบัติ 5ข

ย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 กําหนดให้ รายการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ใี ห้ แก่พนักงาน ต้ องวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ
การจ่ ายโดยให้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ณ วันที่ให้ สิทธิ3 ดังนั้น กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องวัดมูลค่ า
ยุติธรรมของบริการที่ได้ รับจากพนักงาน

แนวปฏิบัติ 5ค

ขอให้ สังเกตวลี “มูลค่ ายุ ติธรรมของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์” อ้ างอิงถึงมูลค่ า
ยุติธรรมของการจ่ายโดยให้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ถูกบังคับโดยกฎหมายให้ ออกหุ้นตามสัดส่วนให้ แก่ประชาชนของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ซึ่งอาจโอนให้ ได้ เพียงประชาชนภายในประเทศดังกล่าว ข้ อจํากัดเกี่ยวกับการโอน
อาจส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ดังนั้นหุ้นดังกล่าวอาจมีมูลค่ายุติธรรมตํ่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นอื่นที่ไม่มีข้อจํากัดดังกล่าว ภายใต้ สถานการณ์น้ ี วลี “มูลค่ายุติธรรม
ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์” จะอ้ า งอิงถึงมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหุ้ น ที่มีข้อจํา กัด
เท่านั้น ไม่ใช่ห้ ุนที่ไม่มีข้อจํากัดดังกล่าว

แนวปฏิบัติ 5ง

ย่อหน้าที่ 13ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ระบุวิธกี ารวัดมูลค่าของ
รายการ ตัวอย่ างต่ อไปนี้แสดงให้ เห็นว่ ากิจการต้ องนําข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับรายการที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างเฉพาะเจาะจง

ใน .มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การอ้างอิงทัง้ หมดให้แก่พนักงานรวมถึงการให้บริการอื่นๆทีค่ ล้ายคลึงกัน
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ตัวอย่างที่ 1
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การไม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับบางส่วนหรือทั้งหมดอย่าง
เฉพาะเจาะจง
ทีม่ า
กิจการออกหุ้นโดยมีมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด 100,000 บาท ให้ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานที่มาจา
บางส่วนของชุมชน (บุคคลที่เสียประโยชน์ในอดีต) ซึ่งเป็ นวิธีการเสริมสร้ างภาพลักษณ์กิจการที่ดี
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ รับจากการเสริมสร้ างภาพลักษณ์อาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่ น
การเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้ า การดึงดูด หรือการรักษาพนักงาน หรือการเพิ่ม หรือรักษาความสามารถ
ในการประกวดราคาทางธุรกิจ

กิจการไม่สามารถระบุส่งิ ตอบแทนที่ได้ รับ เช่น ไม่มีการได้ รับเงินสด หรือไม่ได้ รับเงื่อนไขการบริการ
ดังนั้น สิ่งตอบแทนที่สามารถระบุได้ (ไม่มี) น้ อยกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนที่จะให้ สทิ ธิ
(100, 000 บาท)

แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
แม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับอย่างเฉพาะเจาะจง สถานการณ์ดังกล่าวแสดง
ให้ เห็นว่ามีสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ (หรือที่จะได้ รับ) ดังนั้นต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 2

ในสถาณการณ์เช่นนี้ เนื่องจากกิจการไม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับ ข้ อสันนิษฐานที่
โต้ แย้ งได้ ในย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ที่มูลค่ายุตธิ รรมของสินค้ า
หรือบริการที่ได้ รับสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการ
ที่ได้ รับโดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สทิ ธิ

วันที่วดั มูลค่าสําหรับรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน
แนวปฏิบัติ 6

หากสินค้ าหรือบริการนั้นมีการส่งมอบมากกว่า 1 วัน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุ น ที่อ อกให้ ใ นแต่ ล ะวั น เมื่ อ ได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก าร กิจ การต้ อ งใช้ มู ล ค่ า
ยุติธรรมดังกล่าวเมื่อวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ ณ วันนั้น

แนวปฏิบัติ 7

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีสามารถใช้ ค่าประมาณของมูลค่ายุติธรรมได้ ตัวอย่างเช่น หาก
กิจ การได้ รั บ บริ ก ารต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลา 3 เดื อ น และราคาหุ้ นของกิจ การ
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ไม่ เปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญตลอดช่ วงเวลานั้น กิจการสามารถใช้ ราคาหุ้ นเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ได้

ข้อตกลงในช่วงการเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบัติ 8

ย่ อ หน้ า ที่ 54 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 2 สนั บ สนุ น (แต่ ไ ม่
บังคับ) ให้ กจิ การใช้ ข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั การให้
ตราสารทุนรายการอื่นๆ (เช่น การให้ ตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุในย่อหน้ าที่ 53
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) หากกิจการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนเหล่านั้นที่วัดมูลค่า ณ วันที่วัดมูลค่าต่อสาธารณชน ตัวอย่ างเช่ น ตราสาร
ทุนดังกล่าวรวมถึงตราสารทุนที่กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของกิจการตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีการเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ฉบับที่ 123 เรื่อง การบัญชีสาํ หรับค่าตอบแทนที่ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน
แนวปฏิบตั ิ 9

4

สําหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนซึ่งอ้ างอิงกับมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กําหนดว่ากิจการต้ องไม่นาํ เงื่อนไขการ
ได้ รับสิทธิ นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด4 มาพิจารณาในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วดั มูลค่า (เช่น วันที่ให้ สทิ ธิ สําหรับรายการ
กับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน) แต่กจิ การต้ องนําเงื่อนไข
การได้ รับสิทธิมาร่วมพิจารณาโดยปรับปรุงจํานวนตราสารทุนที่รวมในการวัดมูลค่า
ของจํานวนเงินของรายการดังกล่าว เพื่อว่าท้ ายสุดจํานวนที่รับรู้สาํ หรับสินค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนจากตราสารทุนที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กบั จํานวนตราสารทุน
ที่จะได้ รับสิทธิในที่สดุ ดังนั้น ตามเกณฑ์การสะสมจะไม่มกี ารรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่
ได้ รับหากตราสารทุนที่ออกให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากความล้ มเหลวในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เช่น คู่สญ
ั ญาไม่สามารถให้ บริการตามระยะเวลาที่กาํ หนด
ได้ หรือเงื่อนไขผลงานไม่บรรลุตามเป้ าหมาย วิธกี ารบัญชีแบบนี้เรียกว่า วิธกี าร
ปรับปรุงรายการ ณ วันที่ให้ สทิ ธิ เพราะจํานวนตราสารทุนที่นาํ มารวมในการกําหนด
มูลค่าของรายการจะต้ องปรับปรุงเพื่อให้ สะท้ อนผลลัพธ์ของเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ แต่
ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้น มูลค่ายุตธิ รรมให้ ประมาณขึ้น
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ (สําหรับรายการกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะ
เดียวกัน) และไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าในภายหลัง ดังนั้น กิจการไม่ต้องนําการเพิ่มขึ้น

ในข้ อความส่ ว นที่เ หลื อของย่ อหน้ านี้ ได้ กล่ าวถึงการอภิ ป รายเรื่ อ งเงื่ อนไขการได้ รั บสิ ทธิไม่ ร วมเงื่ อนไขทางตลาด
ซึ่งเงื่ อนไขดังกล่ าวขึ้นอยู่ กับข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุง
2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
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หรือลดลงของมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนหลังจากวันที่ให้ สทิ ธิมาร่วมพิจารณาใน
การกําหนดมูลค่าของรายการ (นอกจากกรณีท่วี ัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่โอนให้ หาก
มีการปรับปรุงการให้ ตราสารทุนในภายหลัง)
แนวปฏิบัติ 10

ในการปฏิบัติ ต ามข้ อ กํา หนดเหล่ า นี้ ย่ อ หน้ า ที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กําหนดให้ กจิ การรับรู้สนิ ค้ าหรือ
บริ การที่ไ ด้ รับ ระหว่ า งช่ ว งระยะเวลาให้ ไ ด้ รับ สิท ธิ โดยใช้ การประมาณที่ดีท่ีสุด ถึง
จํานวนตราสารทุนที่คาดว่ าจะได้ รับสิทธิ และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจําเป็ น)
หากข้ อ มู ล ภายหลั ง บ่ ง ชี้ ว่ า จํา นวนตราสารทุ น ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ สิท ธิ แ ตกต่ า งจาก
ประมาณการที่ผ่านมา ณ วันที่ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการให้ เท่ากับ
จํา นวนตราสารทุ น ที่ไ ด้ รั บ สิท ธิใ นที่สุด (ทั้ง นี้ ขึ้น อยู่ กับ ข้ อกํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 21
เกี่ยวกับเงื่อนไขทางตลาด)

แนวปฏิบัติ 11

ในตัวอย่างด้ านล่าง สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ท้งั หมดได้ รับสิทธิ ณ เวลาเดียวกันเมื่อสิ้นสุด
งวดเวลาที่กาํ หนด ในบางสถานการณ์ สิทธิซ้ ื อหุ้ นหรือตราสารทุ นอื่นที่ออกให้ อาจ
ได้ รับสิทธิแบบทยอยให้ ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น สมมติพนักงานคน
หนึ่งได้ สิทธิซ้ ือหุ้ น 100 สิทธิ ซึ่งจะทยอยได้ รับสิทธิครั้งละ 25 สิทธิ ณ วันสิ้นปี ทุกปี
เป็ นเวลา 4 ปี ถัดไป ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการต้ องปฏิบัติกบั สิทธิท่ที ยอยให้ น้ ีเป็ นการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่แยกจากกันในแต่ละครั้ง
ที่ให้ สิทธิ เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นที่ทยอยให้ แต่ละครั้งมีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกัน
ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ที่ใ ห้ แต่ ล ะครั้ ง จึ ง แตกต่ า งกั น (เพราะช่ ว ง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่ยี าวนานต่างกันมีผลกระทบ ตัวอย่างเช่ น กระทบต่อจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น)

ตัวอย่างที่ 1ก
ทีม่ า
กิจการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ น
พนักงานที่ปฏิบัติงานให้ แก่กจิ การตลอดช่วงเวลา 3 ปี ถัดไป กิจการประมาณว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ซื้อหุ้นแต่ละสิทธิเป็ น 15 บาท ตามเกณฑ์ความน่าจะเป็ นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก กิจการประมาณว่าพนักงาน
ร้ อยละ 20 จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และจะต้ องริบสิทธิซ้ ือหุ้นส่วนนี้
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ตัวอย่างที่ 1ก
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
สถานการณ์ท่ี 1
หากทุกอย่างเป็ นไปตามคาด กิจการรับรู้จาํ นวนเงินต่อไปนี้ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ สําหรับบริการที่
ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ ือหุ้น
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท
x 1/3 ปี

200,000

200,000

2

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

200,000

400,000

3

(สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท
x 3/3 ปี ) – 400,000 บาท

200,000

600,000

สถานการณ์ท่ี 2
ระหว่างปี ที่ 1 มีพนักงาน 20 คนลาออก กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปี
จากร้ อยละ 20 (พนักงาน 100 คน) เป็ นร้ อยละ 15 (พนักงาน 75 คน) ระหว่างปี ที่ 2 มีพนักงาน 22 คน
ลาออกเพิ่ม กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปี จากร้ อยละ 15 เป็ นร้ อยละ
12 (พนักงาน 60 คน) ระหว่างปี ที่ 3 มีพนักงาน 15 คนลาออกเพิ่ม ดังนั้น พนักงาน 57 คนถูกริบสิทธิ
ซื้อหุ้นระหว่าง 3 ปี และสิทธิซ้ ือหุ้นที่เหลือ 44,300 สิทธิ (พนักงาน 443 คน x 100 สิทธิต่อพนักงาน 1
คน) ได้ รับสิทธิเมื่อสิ้นปี ที่ 3
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 85% x 15 บาท
x 1/3 ปี

212,500

212,500

2

(สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 88% x 15 บาท
x 2/3 ปี ) – 212,500 บาท

227,500

440,000

3

(สิทธิซ้ ือหุ้น 44,300 สิทธิ x 15 บาท)
– 440,000 บาท

224,500

664,500
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แนวปฏิบัติ 12

ตัวอย่างที่ 1ก สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ตามเงื่อนไขที่พนักงานต้ องปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ที่กาํ หนด ในบางกรณี สิทธิซ้ ือหุ้นหรือหุ้นที่ออกให้ อาจขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่พนักงานต้ อง
ปฏิบัติงานให้ ผลงานสําเร็จตามเป้ าหมาย ตัวอย่างที่ 2 3 และ 4 แสดงแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรั บหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ โดยมีเงื่อนไข
ผลงาน (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด ซึ่งอภิปรายในแนวปฏิบัติ 13 และแสดงใน
ตัวอย่ างที่ 5 และ 6) ในตัวอย่ างที่ 2 ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิจะผันแปรไปตามการที่
พนักงานปฏิบัติงานได้ ตามเงื่อนไขผลงาน ย่อหน้ าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกําหนดให้ กิจการประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่ีคาดหวัง โดยใช้ ผลลัพธ์ท่ี
น่าจะเป็ นไปได้ มากที่สดุ ของการปฏิบัติตามเงื่อนไขผลงาน และปรับปรุงประมาณการนั้น
(ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมู ลภายหลั งบ่ งชี้ ว่ าช่ วงระยะเวลาให้ ได้ รั บสิทธิมี แนวโน้ มว่ าจะ
แตกต่างจากประมาณการเดิม

ตัวอย่างที่ 2
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซึ่งมีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกัน
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ ห้ ุน 100 หุ้นแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ อง
เป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้ แก่กจิ การตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ พนักงานจะได้ รับสิทธิในหุ้น ณ สิ้น
ปี ที่ 1 หากกําไรของกิจการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้ อยละ 18 และ ณ สิ้นปี ที่ 2 หากกําไรเฉลี่ยของกิจการเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้ อยละ 13 ตลอด 2 ปี และ ณ สิ้นปี ที่ 3 หากกําไรเฉลี่ยของกิจการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้ อยละ 10
ตลอด 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ ต้ นปี ที่ 1 เท่ากับ 30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
กิจการไม่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลตลอด 3 ปี
ณ สิ้นปี ที่ 1 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 14 และพนักงานลาออก 30 คน กิจการคาดว่ากําไรจะเพิ่มใน
อัตราเดิมในปี ที่ 2 ดังนั้น กิจการคาดว่าพนักงานจะได้ รับสิทธิในหุ้น ณ สิ้นปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ความน่าจะเป็ น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก กิจการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพิ่ม 30 คนระหว่างปี ที่ 2 ดังนั้น คาดว่าพนักงาน
440 คนจะได้ รับสิทธิในหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปี ที่ 2
ณ สิ้นปี ที่ 2 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นเพียงร้ อยละ 10 ดังนั้น พนักงานจะไม่ได้ รับสิทธิในหุ้น ณ สิ้นปี ที่ 2
และพนักงาน 28 คนลาออกในระหว่างปี กิจการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพิ่มอีก 25 คนในระหว่างปี ที่ 3
และกําไรของกิจการจะเพิ่มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 6 ทําให้ ได้ อตั รากําไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 10 ต่อปี
ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานลาออก 23 คน และกําไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8 ทําให้ อตั รากําไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
49

ตัวอย่างที่ 2
เป็ นร้ อยละ 10.67 ต่อปี ดังนั้น พนักงาน 419 คนได้ รับหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปี ที่ 3

แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

สําหรับงวด

สะสม

บาท

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)

174,000

834,000

423,000

1,257,000

– 660,000 บาท
3

(พนักงาน 419 คน x 100 หุ้น x 30 บาท x 3/3)
– 834,000 บาท

ตัวอย่างที่ 3
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซึ่งจํานวนตราสารทุนแตกต่างกัน
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการ A ให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงานในฝ่ ายขายแต่ละคนๆ ละ 100 สิทธิ พนักงานจะได้ รับ
สิทธิซ้ ือหุ้นนี้ ณ สิ้นปี ที่ 3 โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานยังคงเป็ นพนักงานของกิจการ และปริมาณขายสินค้ า
ชนิดนั้นต้ องเพิ่มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ต่อปี โดยเฉลี่ย หากปริมาณขายของสินค้ าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ระหว่างร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 100 สิทธิ หากปริมาณขาย
ของสินค้ าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 15 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้ รับสิทธิ
ซื้อหุ้น 200 สิทธิ หากปริมาณขายของสินค้ าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 15 ต่อปี ขึ้นไป
พนักงานแต่ละคนจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ กิจการประมาณว่าสิทธิซ้ ือหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาทต่อสิทธิ กิจการประมาณ
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ตัวอย่างที่ 3
ปริมาณขายของสินค้ าว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยระหว่างร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 15 ต่อปี ดังนั้น คาดว่าพนักงานแต่
ละคนที่ยังปฏิบัติงานถึงสิ้นปี ที่ 3 จะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 200 สิทธิ กิจการประมาณจากเกณฑ์ความน่าจะเป็ น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักว่า พนักงานร้ อยละ 20 จะลาออกก่อนสิ้นปี ที่ 3
ณ สิ้นปี ที่ 1 พนักงานลาออก 7 คน และกิจการยังคงคาดว่าพนักงานประมาณ 20 คนจะลาออกภายในสิ้น
ปี ที่ 3 ดังนั้น กิจการคาดว่าพนักงาน 80 คน จะยังปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ปริมาณขายเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 12 และกิจการคาดว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนี้จะต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี ต่อไป
ณ สิ้นปี ที่ 2 พนักงานลาออกเพิ่ม 5 คน ทําให้ มีพนักงานลาออกแล้ ว 12 คน กิจการคาดว่ามีพนักงานอีก
เพียง 3 คน จะลาออกระหว่างปี ที่ 3 ดังนั้น กิจการคาดว่าพนักงานทั้งหมด 15 คน จะลาออกระหว่าง 3 ปี
และ 85 คน จะยังปฏิบัติงานอยู่ ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้ อยละ 18 ทําให้ อตั ราเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 15 ในช่วง 2
ปี กิจการคาดว่าปริมาณขายมีอัตราเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 15 หรือมากกว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น
คาดว่าพนักงานขายแต่ละคนจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3 ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานลาออกเพิ่ม
2 คน ทําให้ มีพนักงานลาออก 14 คน ตลอดเวลา 3 ปี และมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ 86 คน ปริมาณขายมี
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้ อยละ 16 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น พนักงาน 86 คน ได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นคนละ 300
สิทธิ
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

1

พนักงาน 80 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 200 สิทธิ
x 20 บาท x 1/3

106,667

106,667

2

(พนักงาน 85 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ
x 20 บาท x 2/3) – 106,667 บาท

233,333

340,000

3

(พนักงาน 86 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ
x 20 บาท x 3/3) – 340,000 บาท

176,000

516,000
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ตัวอย่างที่ 4
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซึ่งราคาใช้ สทิ ธิท่ผี นั แปรได้
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการ A ให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นแก่ผ้ ูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ น
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่กบั กิจการถึงสิ้นปี ที่ 3 ราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 40 บาท อย่างไรก็ดี ราคาใช้ สทิ ธิจะ
ลดลงเป็ น 30 บาท หากกําไรของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 10 โดยเฉลี่ยตลอดช่วงเวลา 3 ปี
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ กิจการประมาณว่าสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีราคาใช้ สทิ ธิ 30 บาท มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 16 บาท
ต่อสิทธิ หากราคาใช้ สทิ ธิเป็ น 40 บาท กิจการประมาณว่าสิทธิซ้ ือหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 12 บาทต่อสิทธิ
ในระหว่างปี ที่ 1 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 12 และกิจการคาดว่ากําไรจะเพิ่มในอัตรานี้ตลอดช่วงเวลา
2 ปี ต่อไป ดังนั้น กิจการจึงคาดว่าจะบรรลุเป้ าหมายกําไร และสิทธิซ้ ือหุ้นจะมีราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 30 บาท
ในระหว่างปี ที่ 2 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 13 และกิจการคาดว่าจะยังคงบรรลุเป้ าหมายกําไร
ในระหว่างปี ที่ 3 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นเพียงร้ อยละ 3 ดังนั้นกิจการไม่บรรลุเป้ าหมายกําไร ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานกับกิจการครบ 3 ปี และถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากกิจการไม่บรรลุ
เป้ าหมายกําไร สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิท่ไี ด้ รับสิทธิจึงมีราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 40 บาท
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เนื่องจากราคาใช้ สทิ ธิผนั แปรไปขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขผลงานซึ่งไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด ผลกระทบของเงื่อนไข
ผลงาน (เช่น ความน่าจะเป็ นที่ราคาใช้ สทิ ธิอาจเท่ากับ 40 บาท และความน่าจะเป็ นที่ราคาใช้ สทิ ธิอาจ
เท่ากับ 30 บาท) จะไม่นาํ มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
แต่กจิ การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ ภายใต้ สถานการณ์แต่ละสถานการณ์
(เช่น ราคาใช้ สทิ ธิเป็ น 40 บาท และราคาใช้ สทิ ธิเป็ น 30 บาท) และปรับปรุงมูลค่าของรายการเพื่อสะท้ อน
ผลลัพธ์ของเงื่อนไขผลงานในท้ ายสุด ดังที่แสดงต่อไปนี้
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 16 บาท x 1/3

53,333

53,333

2

(สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 16 บาท x 2/3)
– 53,333 บาท

53,334

106,667
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ตัวอย่างที่ 4
3

(สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 12 บาท x 3/3)
– 106,667 บาท

แนวปฏิบัติ 13

13,333

120,000

ย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดให้ นาํ เงื่อนไขทาง
ตลาด เช่ น ราคาเป้ าหมายของหุ้นเป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (หรือความสามารถใน
การใช้ สิทธิ) มาร่ วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
ดังนั้น กิจการที่ให้ ตราสารทุนโดยมีเงื่อนไขทางตลาด ต้ องรับรู้สินค้ าหรื อบริ การที่
ได้ รับจากคู่สญ
ั ญาที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่นื ทั้งหมด (เช่น บริการ
ที่ได้ รับจากพนักงานที่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาการให้ บริการที่กาํ หนดไว้ ) โดยไม่ต้อง
พิจารณาว่าได้ บรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่ ตัวอย่างที่ 5 แสดงข้ อกําหนดนี้

ตัวอย่างที่ 5
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นแก่ผ้ ูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ น
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่กบั กิจการถึงสิ้นปี ที่ 3 อย่างไรก็ดี สิทธิซ้ ือหุ้นนี้ไม่สามารถใช้ สทิ ธิหากราคาหุ้นไม่
เพิ่มจาก 50 บาท ณ ต้ นปี ที่ 1 เป็ นราคาที่สงู กว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 หากราคาหุ้นสูงกว่า 65 บาท
ณ สิ้นปี ที่ 3 สิทธิซ้ ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิเมื่อใดก็ได้ ระหว่างช่วงเวลา 7 ปี ต่อไป กล่าวคือ ภายในสิ้นปี ที่ 10
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ตัวอย่างที่ 5
กิจการใช้ แบบจําลองกําหนดราคาใช้ สทิ ธิแบบทวินาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะเพิ่มสูง
กว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 (และดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นจะสามารถใช้ สทิ ธิได้ ) และความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะ
ไม่สงู กว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 (และดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นจะถูกริบสิทธิ) กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่มีเงื่อนไขทางตลาดเท่ากับ 24 บาทต่อสิทธิ
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เนื่องจากย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดให้ กจิ การรับรู้บริการที่ได้ รับ
จากคู่สญ
ั ญาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่นื ทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้ รับจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาการให้ บริการที่กาํ หนดไว้ ) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้ บรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่ ซึ่งจะไม่
ทําให้ เกิดความแตกต่างไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือไม่ ความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายได้ นาํ ไปร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ ดังนั้น
หากกิจการคาดว่าผู้บริหารจะยังเป็ นพนักงานอยู่ถงึ 3 ปี และผู้บริหารได้ ปฏิบัติเช่นนั้น กิจการต้ องรับรู้
จํานวนเงินในปี ที่ 1 2 และ 3 ดังนี้:
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 24 บาท x 1/3

80,000

80,000

2

(สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 24 บาท x 2/3)
– 80,000 บาท

80,000

160,000

3

(สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 24 บาท x 3/3)
– 160,000 บาท

80,000

240,000

ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น กิจการต้ องรับรู้จาํ นวนเงินเหล่านี้โดยไม่ต้องพิจารณาว่าบรรลุเงื่อนไขทางตลาด
หรือไม่ อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารลาออกในระหว่างปี ที่ 2 (หรือปี ที่ 3) จํานวนที่รับรู้ในปี ที่ 1 (และปี ที่ 2)
ต้ องมีการกลับรายการในปี ที่ 2 (หรือปี ที่ 3) เนื่องจากเงื่อนไขการบริการ ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขทางตลาด
ไม่ต้องนํามารวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ แต่เงื่อนไขการบริการต้ อง
นํามาพิจารณาโดยปรับปรุงจํานวนเงินของรายการเพื่อให้ คาํ นวณมาจากจํานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิ
ในที่สดุ ตามย่อหน้ าที่ 19 และ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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ในตัวอย่างที่ 5 ผลลัพธ์ของเงื่อนไขทางตลาดไม่ เปลี่ยนแปลงช่ วงระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิ อย่ างไรก็ดี หากช่ วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่ างกันไปขึ้นอยู่กับว่ าเงื่อนไข
ผลงานบรรลุ เ มื่ อ ใด ย่ อ หน้ า ที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
กําหนดให้ กจิ การสันนิษฐานว่าบริการที่พนักงานจะส่งมอบเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตรา
สารทุ น ที่ออกให้ จ ะได้ รั บ ในอนาคตตลอดช่ ว งระยะเวลาให้ ไ ด้ รับ สิทธิ กิจ การต้ อ ง
ประมาณช่วงระยะเวลาที่คาดหวังของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ได้ รับสิทธิ โดยอิง
จากผลลั พธ์ท่ีน่ าจะเป็ นไปได้ มากที่สุดของเงื่อนไขผลงาน หากเงื่อนไขผลงานเป็ น
เงื่อนไขทางตลาด การประมาณช่วงระยะเวลาคาดหวังของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ต้ อง
สอดคล้ องกับข้ อสมมติท่ีใช้ ประมาณมูลค่ ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ และไม่
ต้ องปรับปรุงอีกในภายหลัง ตัวอย่างที่ 6 แสดงข้ อกําหนดนี้

ตัวอย่างที่ 6
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด ซึ่งช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกัน
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการ ให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุ 10 ปี แก่ผ้ ูบริหารอาวุโส 10 คนๆ ละ 10,000 สิทธิ สิทธิ
ซื้อหุ้นนี้จะได้ รับสิทธิและสามารถใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที หากราคาหุ้นของกิจการเพิ่มจาก 50 บาท เป็ น 70 บาท
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้บริหารต้ องเป็ นพนักงานของกิจการที่ปฏิบัติงานอยู่จนราคาหุ้นเป็ นไปตามเป้ าหมาย
กิจการใช้ แบบจําลองกําหนดราคาใช้ สทิ ธิแบบทวินาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะเป็ นไป
ตามเป้ าหมายระหว่างช่วงอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น 10 ปี และความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 25 บาทต่อสิทธิ ตาม
แบบจําลองนี้ กิจการกําหนดฐานนิยมของวันที่ได้ รับสิทธิท่เี ป็ นไปได้ ไว้ ท่ี 5 ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ในบรรดาผลลัพธ์ท่อี าจเป็ นไปได้ ผลลัพธ์ท่นี ่าจะเป็ นไปได้ มากที่สดุ ของเงื่อนไขทางตลาดคือ ราคาหุ้นจะ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย ณ สิ้นปี ที่ 5 ดังนั้น กิจการประมาณว่าระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่คี าดหวังคือ 5 ปี
กิจการยังประมาณด้ วยว่า ผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปี ที่ 5 ดังนั้น จึงคาดว่าสิทธิซ้ ือหุ้น 80,000
สิทธิ (สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x ผู้บริหาร 8 คน) จะได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 5 ตลอดช่วงปี ที่ 1 – 4
กิจการยังประมาณว่าผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปี ที่ 5 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คนลาออก
ในปี ที่ 3 4 และ 5 ปี ละ 1 คน ราคาหุ้นเป็ นไปตามเป้ าหมาย ณ สิ้นปี ที่ 6 ผู้บริหารอีก 1 คนลาออก
ระหว่างปี ที่ 6 ก่อนที่ราคาหุ้นจะเป็ นไปตามเป้ าหมาย
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ตัวอย่างที่ 6
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ย่อหน้ าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรับรู้บริการที่ได้ รับตลอด
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่คี าดหวัง ตามที่ประมาณ ณ วันที่ให้ สทิ ธิ และกําหนดให้ กจิ การไม่ต้องปรับปรุง
ประมาณการดังกล่าว ดังนั้น กิจการรับรู้บริการที่ได้ รับจากผู้บริหารตลอดปี ที่ 1 – 5 ดังนั้น มูลค่าของ
รายการจะอิงจากสิทธิซ้ ือหุ้น 70,000 สิทธิ (สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x ผู้บริหาร 7 คนที่ยงั เป็ นพนักงาน
ของกิจการ ณ สิ้นปี ที่ 5) แม้ ผ้ ูบริหารอีก 1 คนจะลาออกระหว่างปี ที่ 6 กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการ
เพราะผู้บริหารได้ ปฏิบัติตามระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่คี าดหวังแล้ ว ณ สิ้นปี ที่ 5 ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้
จํานวนเงินในปี ที่ 1 - 5 ดังนี้:
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 1/5

400,000

400,000

2

(สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 2/5)
– 400,000 บาท

400,000

800,000

3

(สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 3/5)
– 800,000 บาท

400,000

1,200,000

4

(สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 4/5)
– 1,200,000 บาท

400,000

1,600,000

5

(สิทธิซ้ ือหุ้น 70,000 สิทธิ x 25 บาท)
– 1,600,000 บาท

150,000

1,750,000

แนวปฏิบัติ 15

ย่อหน้ าที่ 26 – 29 และย่อหน้ าที่ ข42 – ข44 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มีข้อกําหนดที่ใช้ ในกรณีท่มี ีการคํานวณราคาสิทธิซ้ ือหุ้นใหม่ (หรือกรณีกิจการ
ปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์) ตัวอย่างที่
7 – 9 แสดงตัวอย่างตามข้ อกําหนดเหล่านี้บางส่วน
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ตัวอย่างที่ 7
การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มีการปรับปรุงราคาอีกภายหลัง
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่า
พนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ต่อไป กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้นแต่ละสิทธิเท่ากับ 15 บาท กิจการประมาณโดยใช้ ความน่าจะเป็ นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักเป็ นเกณฑ์
ว่า พนักงาน 100 คน จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และถูกริบสิทธิท่จี ะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น
สมมติว่า พนักงานจํานวน 40 คน ลาออกระหว่างปี ที่ 1 และสิ้นปี ที่ 1 ราคาหุ้นของกิจการลดลง และ
กิจการปรับปรุงราคาสิทธิซ้ ือหุ้น และสิทธิซ้ ือหุ้นที่ปรับปรุงราคานั้นได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3 กิจการประมาณ
ว่าพนักงานอีก 70 คนจะลาออกระหว่างปี ที่ 2 และ 3 ดังนั้นจํานวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกระหว่าง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ 3 ปี มีจาํ นวน 110 คน ระหว่างปี ที่ 2 พนักงานอีก 35 คนลาออก และกิจการ
ประมาณว่าพนักงานอีก 30 คนจะลาออกระหว่างปี ที่ 3 ทําให้ จาํ นวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกตลอดช่วง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเท่ากับ 105 คน ระหว่างปี ที่ 3 พนักงาน 28 คนลาออก ดังนั้นจํานวนพนักงานที่
กิจการเลิกจ้ างระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเท่ากับ 103 คน พนักงาน 397 คนที่เหลือได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น
ซึ่งได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3
กิจการประมาณว่า ณ วันที่ปรับปรุงราคาใหม่ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นเดิมแต่ละสิทธิท่อี อกให้ (ก่อน
พิจารณารวมถึงการปรับปรุงราคา) เท่ากับ 5 บาท และมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ปรับปรุงราคาแล้ ว
เท่ากับ 8 บาท
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ตัวอย่างที่ 7
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ย่อหน้ าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องรับรู้ผลกระทบของการ
ปรับปรุงที่ทาํ ให้ มูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการจ่ายชําระโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เพิ่มขึ้น หรือเป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงาน หากการปรับปรุงใดเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ (เช่น ลดราคาใช้ สทิ ธิ) ซึ่งวัด
มูลค่าทันที ณ ก่อนและหลังการปรับปรุง ย่อหน้ าที่ ข43.1 ของภาคผนวก ข กําหนดให้ กจิ การรวมมูลค่า
ยุติธรรมส่วนเพิ่มที่ให้ (เช่น ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับมูลค่าเริ่มแรกของ
ตราสารทุนซึ่งทั้ง 2 ค่า ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง) ในการวัดมูลค่าที่ใช้ รับรู้บริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทน
สําหรับตราสารทุนที่ออกให้ หากการปรับปรุงเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วน
เพิ่มที่ให้ จะรวมในการวัดมูลค่าของจํานวนที่รับรู้สาํ หรับบริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลานับแต่วันที่ปรับปรุง
จนกระทั่งวันที่ตราสารทุนที่ปรับปรุงนั้นได้ รับสิทธิ เพิ่มเติมจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ให้ ตราสารทุน
ซึ่งให้ รับรู้ส่วนแรกตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเริ่มแรก
มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นส่วนเพิ่มเท่ากับ 3 บาทต่อสิทธิ (8 บาท – 5 บาท) จํานวนเงินนี้ให้ รับรู้ตลอด
ระยะเวลา 2 ปี ที่ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่เี หลืออยู่ พร้ อมกับค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ มูลค่า
สิทธิซ้ ือหุ้นเมื่อเริ่มแรกเท่ากับ 15 บาท เป็ นเกณฑ์จาํ นวนที่รับรู้ในปี ที่ 1 – 3 เป็ นดังนี้ :

ปี

1

การคํานวณ

พนักงาน (500 - 110) คน x สิทธิซ้ ือหุ้น

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

สําหรับงวด

สะสม

บาท

บาท

195,000

195,000

259,250

454,250

100 x 15 บาท x 1/3 สิทธิ
2

พนักงาน (500 - 105) คน x สิทธิซ้ ือหุ้น
100 สิทธิ x (15 บาท x 2/3 + 3 บาท x 1/2)
– 195,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 7
3

พนักงาน (500 - 103) คน x สิทธิซ้ ือหุ้น

260,350

714,600

100 สิทธิ x (15 บาท x 3/3 + 3 บาท x 2/2)
– 454,250 บาท

ตัวอย่างที่ 8
การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิซ่ึงมีการปรับปรุงในภายหลัง
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงานในทีมงานขายแต่ละคนๆ ละ 1,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้ กบั กิจการตลอด 3 ปี และทีมงานขายต้ องขายสินค้ าชนิดหนึ่งได้ มากกว่า
50,000 หน่วยตลอดระยะเวลา 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 15 บาทต่อสิทธิ
ระหว่างปี ที่ 2 กิจการเพิ่มยอดขายเป้ าหมายเป็ น 100,000 หน่วย ณ สิ้นปี ที่ 3 กิจการขายสินค้ าได้
55,000 หน่วย และสิทธิซ้ ือหุ้นถูกริบคืน พนักงาน 12 คนยังคงอยู่ในทีมงานขายตลอดระยะเวลา 3 ปี

แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดเกี่ยวกับเงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่เงื่อนไขทาง
ตลาด ให้ กจิ การต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิโดยใช้ ประมาณจํานวนตราสารทุนที่
คาดว่ าจะได้ รับสิทธิท่ีดีท่ีสุดที่มี และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมู ลภายหลั งบ่ งชี้ ว่า
จํา นวนตราสารทุ น ที่ค าดว่ า จะได้ รับ สิทธิแ ตกต่ า งจากประมาณการเดิ ม ณ วั น ที่ไ ด้ รับ สิท ธิ ให้ กิจ การ
ปรับปรุงประมาณการให้ เท่ากับจํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด อย่ างไรก็ดี ย่ อหน้ าที่ 27 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดว่ า อย่ างน้ อยที่สุด กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับซึ่งวัด
มูลค่า ณ วันที่ให้ สทิ ธิ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คาํ นึงถึงการปรับปรุงเงื่อนไข
และข้ อกําหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชําระตราสารทุนที่ออกให้ ดังกล่าว ยกเว้ น
ตราสารทุ นนั้ นจะไม่ ได้ รับ สิทธิเนื่องจากไม่ สามารถปฏิบั ติตามเงื่อนไขการได้ รับ สิทธิ (นอกเหนื อจาก
เงื่อนไขทางตลาด) ที่กาํ หนดไว้ ณ วันที่ให้ สิทธิ นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ ข44.3 ของภาคผนวก ข กําหนดว่า
หากกิจการปรั บปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ไม่ เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้ องไม่ นํา
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีปรับปรุงนั้นมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 19 – 21 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ดังนั้น เนื่องจากการปรับปรุงเงื่อนไขผลงานนี้ลดความเป็ นไปได้ ท่สี ทิ ธิซ้ ือหุ้นจะได้ รับสิทธิ ซึ่งไม่เป็ น
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ประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้ องไม่นาํ การปรับปรุงเงื่อนไขผลงานมาพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้ รับ
แต่ต้องรับรู้บริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่องโดยอิงตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิเมื่อเริ่มแรก
ดังนั้น ท้ ายที่สดุ กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสะสมจํานวน 180,000 บาท ตลอดช่วงเวลา 3 ปี
(พนักงาน 12 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 1,000 สิทธิ x 15 บาท)
หากกิจการเพิ่มจํานวนปี ที่พนักงานต้ องปฏิบัติงานเป็ นพนักงานเพื่อให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นได้ รับสิทธิจาก 3 ปี เป็ น
10 ปี แทนการปรับปรุงเป้ าหมายผลงาน ผลลัพธ์จะเป็ นเช่นเดียวกัน เพราะการปรับปรุงนั้นลดความ
เป็ นไปได้ ท่สี ทิ ธิซ้ ือหุ้นจะได้ รับสิทธิ ซึ่งไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้ องไม่นาํ การปรับปรุงเงื่อนไข
การบริการมาร่วมพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้ รับ แต่กจิ การต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับจากพนักงาน 12 คน
ที่ยังปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเดิมก่อนปรับปรุง คือ 3 ปี

ตัวอย่างที่ 9
การให้ ห้ ุนที่มีการเพิ่มทางเลือกในการชําระด้ วยเงินสดในภายหลัง
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ ห้ ุน 10,000 หุ้น ที่มีมูลค่ายุติธรรม 33 บาทต่อหุ้นแก่ผ้ ูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง
โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานตลอด 3 ปี ต่อไป ณ สิ้นปี ที่ 2 ราคาหุ้นลดลงเหลือ 25 บาท
ต่อหุ้น ณ วันที่ดังกล่าว กิจการเพิ่มทางเลือกในการชําระด้ วยเงินสดให้ กบั สิทธิดังกล่าว โดยที่ผ้ ูบริหาร
สามารถเลือกได้ ว่าจะรับหุ้น 10,000 หุ้น หรือเงินสดเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้น 10,000 หุ้น ณ วันที่ได้ รัสทิ ธิ
ราคาหุ้น ณ วันที่ได้ รับสิทธิเท่ากับ 22 บาท
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ย่อหน้ าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดว่า อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องรับรู้บริการ
ที่ได้ รับซึ่งวัดมู ลค่ า ณ วันที่ให้ สิทธิ เท่ากับมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่ คาํ นึงถึงการ
ปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชําระตราสารทุนที่ออกให้
ดังกล่ า ว ยกเว้ น ตราสารทุน นั้ นจะไม่ ไ ด้ รับ สิทธิเนื่ องจากไม่ สามารถปฏิบัติต ามเงื่อนไขการได้ รับ สิทธิ
(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ที่กาํ หนดไว้ ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับตลอดระยะเวลา 3 ปี
โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเป็ นเกณฑ์
นอกจากนี้ การเพิ่มทางเลือกในการชําระด้ วยเงินสด ณ สิ้นปี ที่ 2 ทําให้ เกิดภาระผูกพันในการชําระด้ วย
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เงินสด ตามข้ อกําหนดของรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด (ย่อหน้ าที่ 30 – 33 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ที่ต้องชําระด้ วยเงินสด ณ วันที่ปรับปรุง
เงื่อนไข โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ปรับปรุงเงื่อนไข และลักษณะที่กจิ การได้ รับบริการที่ระบุไว้
เป็ นเกณฑ์ นอกจากนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
ณ วันที่ชาํ ระ โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ดังนั้น กิจการ
จะรับรู้จาํ นวนเงินดังนี้:
ปี

1

การคํานวณ

บาท

บาท

110,000

110,000

หนี้สนิ
บาท

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสําหรับปี
หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 1/3

2

ค่าใช้ จ่าย ส่วนของเจ้ าของ

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสําหรับปี
(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 2/3)
– 110,000 บาท

110,000
110,000

จัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้ าของ
เป็ นหนี้สนิ
หุ้น 10,000 หุ้น x 25 บาท x 2/3
3

(166,667)

166,667

26,667*

83,333*

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสําหรับปี
(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 3/3)
– 220,000 บาท

110,000

ปรับปรุงหนี้สนิ ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
(166,667 บาท + 83,333 บาท)

*

–(22 บาท x หุ้น 10,000 หุ้น)

(30,000)

รวม

300,000

(30,000)
80,000

220,000

ปันส่วนระหว่างหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของเพื่อให้ เศษหนึ่งส่วนสามของหนี้สนิ ในปี สุดท้ ายใช้ มูลค่ายุติธรรมของ
หุ้น ณ วันที่ปรับปรุงเป็ นเกณฑ์

แนวปฏิบัติ 15ก ในกรณีการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ันมีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการ
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บริการหรือผลงาน ซึ่งคู่สญ
ั ญาสามารถเลือกที่จะไม่รับสิทธิ หรือคู่สญ
ั ญาไม่บรรลุ
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงานนั้นในระหว่างระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิ ย่อหน้ าที่ 28ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ ปฏิบัตติ ่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนเป็ นการยกเลิกการได้ รับสิทธิดงั กล่าว ตัวอย่างที่ 9ก แสดง
วิธกี ารบัญชีสาํ หรับเหตุการณ์ดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 9ก
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ และเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการ
หรือผลงาน ซึ่งคู่สญ
ั ญาสามารถเลือกได้ ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือ
ผลงานหรือไม่
ทีม่ า
กิจการให้ โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในแผนที่พนักงานจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นถ้ าพนักงานตกลงออมเงินในอัตรา
ร้ อยละ 25 ของเงินเดือนจํานวน 400 บาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี การจ่ายเงินสะสมต่อเดือนดังกล่าวนั้นทํา
โดยการหักจากเงินเดือนของพนักงาน พนักงานอาจใช้ เงินออมสะสมเพื่อใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเมื่อสิ้นสุดแผนการ
ออมในปี ที่ 3 หรือถอนเงินจ่ายสะสมนั้นคืนเมื่อใดก็ได้ ในระหว่างช่วง 3 ปี โดยประมาณการค่าใช้ จ่าย
ประจําปี สําหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ ีเท่ากับ 120 บาท
ภายหลังเดือนที่ 18 พนักงานได้ หยุดการจ่ายเงินสะสมให้ แผนการออม และถอนเงินที่จ่ายสะสมจนถึง
ปัจจุบันคืนเป็ นจํานวน 1,800 บาท
ปี ที่ 1

เงินเดือนจ่าย

ค่าใช้ จ่าย

เงินสด

หนี้สนิ

ส่วนของเจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

3,600

(3,600)

(75% x 400 x 12)
เงินเดือนที่ถูกหักเพื่อจ่ายเข้ า
แผนการออม
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

1,200

(1,200)

(25% x 400 x 12)
120

(120)

รวม

4,920

(3,600)

(1,200)

ปี ที่ 2

ค่าใช้ จ่าย

เงินสด

หนี้สนิ

62

(120)
ส่วนของเจ้ าของ

ตัวอย่างที่ 9ก
เงินเดือนจ่าย

บาท

บาท

4,200

(4,200)

บาท

บาท

(75% x 400 x 6)
+ (100% x 400 x 6)
เงินเดือนที่ถูกหักเพื่อจ่ายเข้ า
แผนการออม

600

(600)

(25% x 400 x 6)

จ่ายเงินสะสมคืนให้ กบั

(1,800)

1,800

พนักงาน
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
(การเร่งรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่

240

(240)

(120 x 3 - 120)

เหลืออยู่)
รวม
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5,040

(6,000)

1,200

(240)

ย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดว่า ในกรณีท่เี กิดขึ้น
ได้ ยากยิ่ง ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ กิจการวัดมูลค่ารายการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ แต่กจิ การไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่วัดมูลค่าที่ระบุ
ไว้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ (เช่น วันที่ให้ สทิ ธิ สําหรับรายการที่เกิดกับพนักงาน) กิจการต้ อง
วัดมูลค่ารายการโดยใช้ วิธวี ัดมูลค่าที่แท้ จริงแทน ย่อหน้ าที่ 24 มีข้อกําหนดว่าจะใช้ วิธี
ดังกล่าวอย่างไร ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงข้ อกําหนดเหล่านี้

ตัวอย่างที่ 10
63

ตัวอย่างที่ 10
การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่รับรู้โดยใช้ วิธมี ูลค่าที่แท้ จริง
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น 1,000 สิทธิแก่พนักงาน 50 คน สิทธิซ้ ือหุ้นนี้จะได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3
โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานจนถึงเวลาดังกล่าว สิทธิซ้ ือหุ้นนี้มีอายุ 10 ปี ราคา
ใช้ สทิ ธิเท่ากับ 60 บาท และราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 60 บาท
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ กิจการสรุปว่ากิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ
ณ สิ้นปี ที่ 1 มีพนักงานสิ้นสุดการจ้ าง 3 คน และกิจการประมาณว่าพนักงานอีก 7 คนจะลาออกระหว่างปี
ที่ 2 และ 3 ดังนั้นกิจการประมาณว่ามีสทิ ธิซ้ ือหุ้นที่จะได้ รับสิทธิเพียงร้ อยละ 80 พนักงาน 2 คนลาออก
ระหว่างปี ที่ 2 และกิจการปรับปรุงประมาณการจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิเป็ นร้ อยละ 86
พนักงาน 2 คนลาออกระหว่างปี ที่ 3 ดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3 เท่ากับ 43,000 สิทธิ
ราคาหุ้นของกิจการระหว่างปี ที่ 1 – 10 และจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการใช้ สทิ ธิระหว่างปี ที่ 4 – 10 แสดงไว้
ดังต่อไปนี้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิระหว่างปี ใดปี หนึ่งถือว่าใช้ สทิ ธิ ณ สิ้นปี นั้นๆ ทั้งหมด
จํานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิ ณ สิ้นปี

ปี

ราคาหุ้น 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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ตัวอย่างที่ 10
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ตามย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ กจิ การรับรู้จาํ นวนเงินในปี ที่ 1 – 10 ดังนี้:
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่าย
สําหรับ
งวด

ค่าใช้ จ่าย
สะสม
บาท

บาท
1

สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x (63 บาท – 60 บาท)

40,000

40,000

103,333

143,333

x 1/3 ปี

2

สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 86% x (65 บาท – 60 บาท)
x 2/3 ปี – 40,000 บาท

3

สิทธิซ้ ือหุ้น 43,000 สิทธิ x (75 บาท – 60 บาท) – 143,333 บาท

501,667

645,000

4

สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 37,000 สิทธิ x (88 บาท – 75 บาท)

559,000

1,204,000

444,000

1,648,000

(290,000)

1,358,000

144,000

1,502,000

135,000

1,637,000

21,000

1,658,000

14,000

1,672,000

+ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 6,000 สิทธิ x (88 บาท – 75 บาท)
5

สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 29,000 สิทธิ x (100 บาท – 88 บาท)
+ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 8,000 สิทธิ x (100 บาท –
88 บาท)

6

สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 24,000 สิทธิ x (90 บาท – 100 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 5,000 สิทธิ x (90 บาท – 100 บาท)

7

สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 15,000 สิทธิ x (96 บาท – 90 บาท)
+ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 9,000 สิทธิ x (96 บาท – 90 บาท)

8

สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 7,000 สิทธิ x (105 บาท – 96 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 8,000 สิทธิ x (105 บาท – 96 บาท)

9

สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 2,000 สิทธิ x (108 บาท – 105 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 5,000 สิทธิ x (108 บาท – 105 บาท)

10

สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 2,000 สิทธิ x (115 บาท – 108 บาท)
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โครงการสิทธิซ้ ือหุ้นและโครงการหุ้นพนักงานมีหลายประเภทแตกต่างกัน ตัวอย่างต่อไป
แสดงให้ เห็นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กับโครงการประเภท
หนึ่ง – โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน โดยปกติโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานให้ โอกาส
พนักงานในการซื้อหุ้ นของกิจการ ณ ราคาที่มีส่วนลด เงื่อนไขและข้ อกําหนดภายใต้
โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ หรือกล่าวได้ ว่า โครงการ
สิทธิซ้ ือหุ้นและโครงการหุ้นพนักงานไม่เพียงมีหลายประเภทที่แตกต่างกัน โครงการซื้อ
หุ้นคืนให้ พนักงานยังมีหลายประเภทที่แตกต่างกันด้ วย ดังนั้น ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดง
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กับโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน
โครงการหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 11
โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน
ทีม่ า
กิจการเสนอให้ พนักงานทั้งหมด 1,000 คนมีโอกาสเข้ าร่วมโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน พนักงานมี
เวลา 2 สัปดาห์ในการตัดสินใจว่าจะรับข้ อเสนอนี้หรือไม่ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ พนักงานแต่ละคนมี
สิทธิในการซื้อหุ้นสูงสุด 100 หุ้น ราคาซื้อหุ้นจะตํ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของกิจการ ณ วันที่รับข้ อเสนอ
ร้ อยละ 20 และต้ องจ่ายเงินทันทีท่รี ับข้ อเสนอ หุ้นที่ซ้ ือทั้งหมดต้ องถือโดยทรัสต์เพื่อพนักงาน และห้ าม
ขายภายใน 5 ปี พนักงานไม่สามารถถอนตัวจากโครงการระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หาก
พนักงานสิ้นสุดการจ้ างในระหว่าง 5 ปี หุ้นจะยังต้ องอยู่ในโครงการจนสิ้นสุดงวด 5 ปี เงินปันผลใดที่มี
การจ่ายในระหว่างงวด 5 ปี จะเก็บไว้ ในทรัสต์เพื่อพนักงานจนกว่าจะสิ้นสุด 5 ปี
ในภาพรวม พนักงาน 800 คนยอมรับข้ อเสนอและพนักงานแต่ละคนซื้อหุ้นโดยเฉลี่ย 80 หุ้น คือ
พนักงานซื้อหุ้นทั้งหมด 64,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ณ วันที่ซ้ ือหุ้นเท่ากับ 30
บาทต่อหุ้น และราคาซื้อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักเท่ากับ 24 บาทต่อหุ้น
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
สําหรับรายการที่มีกบั พนักงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดว่า ให้ วัดมูลค่ารายการโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ (ย่ อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ น
เกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดนี้ จําเป็ นต้ องเริ่มจากการกําหนดประเภทของ
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ตัวอย่างที่ 11
ตราสารทุนที่ให้ พนักงาน แม้ โครงการนี้จะเรียกว่า โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน (Employee Share
Purchase Plan; ESPP) แต่ โ ครงการซื้ อหุ้ นคื น ให้ พนั ก งานยั ง รวมลั ก ษณะของสิ ท ธิ เ ลื อ ก (Option
features) และทําให้ โครงการเหล่านั้นเป็ นโครงการสิทธิซ้ ือหุ้น ตัวอย่างเช่น โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน
โครงการหนึ่งอาจรวมลักษณะการมองกลับ (look-back-feature) ซึ่งพนักงานสามารถซื้อหุ้น ณ ราคาที่มี
ส่วนลด และเลือกได้ ว่าจะใช้ ส่วนลดกับราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ให้ สทิ ธิ หรือกับราคาหุ้นของกิจการ ณ
วันที่ซ้ ือหุ้น หรือโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานอาจระบุราคาซื้อหุ้น และกําหนดช่วงเวลาที่มีนัยสําคัญที่
อนุญาตให้ พนักงานตัดสินใจว่าจะเข้ าร่วมโครงการหรือไม่ ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งของลักษณะของสิทธิเลือก
คือ โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานที่อนุญาตให้ พนักงานที่เข้ าร่วมโครงการยกเลิกการร่วมโครงการก่อน
หรือ ณ สิ้นงวดเวลาที่กาํ หนด และรับเงินที่เคยจ่ายเข้ าโครงการคืน
อย่างไรก็ตาม ในตัวอย่างนี้ โครงการไม่รวมลักษณะของสิทธิเลือกไว้ ส่วนลดให้ ใช้ กบั ราคาหุ้น ณ วันที่ซ้ ือ
หุ้น และพนักงานไม่ได้ รับอนุญาตให้ ถอนตัวจากโครงการ
ปั จจัยอีกประการที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบของข้ อจํากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ย่อหน้ าที่
ข3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กล่าวว่า หากหุ้นมี
ข้ อจํา กัด ในการโอนหลั งวั นที่ไ ด้ รับ สิทธิ ปั จ จัยดังกล่ า วต้ องนํา มาร่ วมพิ จารณาในการประมาณมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น เหล่ า นั้ น แต่ ใ ห้ ร วมเฉพาะในกรณี ท่ีข้ อ จํา กัด หลั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ก ระทบต่ อ ราคาหุ้ น ที่
ผู้เกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายสําหรับหุ้นนั้น ตัวอย่างเช่น หากหุ้นมีการซื้อขายอย่าง
มากในตลาดที่มีสภาพคล่ องสูง ข้ อจํากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิอาจมีผลกระทบเล็กน้ อย (ถ้ ามี) ต่อ
ราคาที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายสําหรับหุ้นนั้น
ในตัวอย่ างนี้ หุ้ นจะได้ รับสิทธิเมื่อซื้อ แต่ ไม่ สามารถขายได้ ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซ้ ือ ดังนั้ น
กิจการต้ องพิจารณาผลกระทบของข้ อจํากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิเป็ นเวลา 5 ปี ที่มีต่อมูลค่า ซึ่งทําให้
ต้ องใช้ เทคนิคการกําหนดมูลค่าในการประมาณว่าราคาของหุ้นที่มีข้อจํากัด ณ วันที่ซ้ ือหุ้นในราคาที่ต่อรอง
ระหว่างผู้ท่มี ีความรอบรู้และเป็ นอิสระจะเป็ นเท่าใด สมมติว่า ในตัวอย่างนี้ กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นที่มีข้อจํากัดเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เท่ากับ 4 บาทต่อ
หุ้น (เป็ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่มีข้อจํากัดซึ่งเท่ากับ 28 บาท หักด้ วยราคาซื้อ 24 บาท) เนื่องจากมีการ
ซื้อหุ้น 64,000 หุ้น มูลค่ายุติธรรมรวมของตราสารทุนที่ออกให้ จึงเท่ากับ 256,000 บาท
ในตัวอย่างนี้ ไม่มีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ดังนั้น ตามย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่าย 256,000 บาท ทันที อย่างไรก็ดี ใน
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ตัวอย่างที่ 11
บางกรณีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานอาจไม่มีสาระสําคัญ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
กล่าวว่า นโยบายการบัญชีในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติหากผลกระทบจาก
การใช้ นโยบายการบัญชีเหล่านั้นไม่มีสาระสําคัญ (ย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกล่าวยังกล่าวเพิ่มด้ วยว่า การละเว้ นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงถือว่า
มีสาระสําคัญหากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ งบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยู่กบั ขนาดและลักษณะของการละเว้ นการแสดงรายการหรือการแสดง
รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงซึ่งพิจารณาภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อม ทั้งนี้ปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาอาจเป็ น
ขนาดหรื อลั กษณะของรายการหรื อทั้งสองปั จจั ยก็ได้ (ย่ อหน้ าที่ 5 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) ดังนั้น
ในตัวอย่างนี้กจิ การต้ องพิจารณาว่าค่าใช้ จ่าย 256,000 บาท มีสาระสําคัญหรือไม่

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด
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ย่ อหน้ าที่ 30 – 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดข้ อกําหนด
สําหรับรายการที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือบริการโดยการก่อหนี้สนิ กับคู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบ
สินค้ าหรือบริการในจํานวนเงินที่ใช้ ราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นของกิจการเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่ต้องชําระสําหรับสินค้ าบริการเมื่อ
เริ่มแรก เมื่อกิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการ โดยวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ
หลังจากนั้น กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจนกว่าจะ
ชําระหนี้สนิ นั้น
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ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นแก่พนักงาน
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของชุ ด ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ทํา ให้ พนั ก งานจะมี สิท ธิใ นการจ่ า ยเงิ น สดใน
อนาคต (มิใ ช่ ตราสารทุ น ) โดยใช้ การเพิ่ มขึ้นของราคาหุ้ น ของกิจ การจากระดับ ที่
กําหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่กาํ หนดเป็ นเกณฑ์ หากสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคา
หุ้นที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ ปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาให้ บริการ
ที่กาํ หนดไว้ กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สินที่จะต้ องจ่ ายให้ พนักงาน เมื่อ
พนักงานให้ บริ การระหว่ างงวด หนี้สินให้ วัด มูลค่ า เมื่อเริ่ มแรก และทุ กวัน สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิท ธิท่ีจ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่
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เพิ่มขึ้นจนกว่าจะชําระหนี้สนิ ซึ่งคํานวณได้ จากแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิเลือก
และตามที่พนักงานได้ ให้ บริการมาจนถึง ณ วันที่ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ดังนั้น หากจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่ได้ รับ
ได้ รวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่รี ับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการแล้ ว
(เช่น สินค้ าคงเหลือ) ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันด้ วยผลกระทบ
จากการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ใหม่ ตัวอย่างที่ 12 แสดงข้ อกําหนดเหล่านี้

ตัวอย่างที่ 12
ทีม่ า
กิจการให้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนจํานวน 500 คน โดย
มีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 ปี ต่อไป
ในระหว่างปี ที่ 1 มีพนักงาน 35 คนลาออก กิจการประมาณว่าพนักงานอีก 60 คนจะลาออกในระหว่างปี ที่
2 และ 3 ในระหว่างปี ที่ 2 พนักงานอีก 40 คนลาออก และกิจการประมาณว่าพนักงานอีก 25 คนจะ
ลาออกระหว่างปี ที่ 3 ในระหว่างปี ที่ 3 พนักงาน 22 คนลาออก ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงาน 150 คนใช้ สทิ ธิท่ี
จะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี ที่ 4 พนักงานอีก 140 คนใช้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคา
หุ้นที่เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นปี ที่ 5 พนักงานที่เหลือ 113 คนใช้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี แต่ละปี ซึ่งมี
หนี้สนิ ดังที่จะแสดงต่อไป ณ สิ้นปี ที่ 3 สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ถอื โดยพนักงาน
ส่วนที่เหลือทั้งหมดถือว่าได้ รับสิทธิ มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ (ซึ่งเท่ากับเงินสดที่จ่าย) ณ สิ้นปี ที่ 3 4 และ 5 แสดงไว้ ดังนี้
มูลค่าที่แท้ จริง (บาท)

ปี

มูลค่ายุตธิ รรม (บาท)

1

14.40

2

15.50

3

18.20

15.00

4

21.40

20.00

5

25.00
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ตัวอย่างที่ 12
แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ปี การคํานวณ

1 พนักงาน (500 – 95) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ

ค่าใช้ จ่าย

หนี้สนิ

บาท

บาท

194,400

194,400

218,933

413,333

ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 14.40 บาท x 1/3 ปี
2 พนักงาน (500 – 100) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 15.50 บาท x 2/3 ปี
– 194,400 บาท
47,127

3 พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สิทธิ

460,460

ที่จะได้ รับประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 18.20 บาท
– 413,333 บาท
+ พนักงาน 150 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ

225,000

ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 15.00 บาท
รวม

272,127

4 พนักงาน (253 – 140) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ (218,640)

241,820

ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 21.40 บาท –
460,460 บาท
+ พนักงาน 140 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ

280,000

ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 20.00 บาท
รวม
5 0 บาท – 241,820 บาท
+ พนักงาน 113 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิx 25.00 บาท

61,360
(241,820)

0

282,500

รวม

40,680

รวม

787,500
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ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีม่ ีทางเลือกชําระด้วยเงินสด
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ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ใี ห้ พนักงาน บางครั้งอนุญาตให้ พนักงานเลือก
ว่าจะรับเงินสดหรือตราสารทุน ในสถานการณ์น้ ี กิจการออกเครื่องมือทางการเงินแบบ
ผสมให้ เช่น เครื่องมือทางการเงินที่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ และทุน ย่อหน้ าที่ 37
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสม ณ วันที่ให้ สิทธิ โดยเริ่ มวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ก่อน และจากนั้นจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ น
ส่วนของเจ้ าของ โดยพิจารณาว่าพนักงานต้ องถูกริบสิทธิท่จี ะรับเงินสดเพื่อรับตราสาร
ทุน
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โดยปกติ ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีทางเลือกชําระด้ วยเงินสดถูกจัด
โครงสร้ างขึ้นเพื่อให้ มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกในการชําระทางหนึ่งเท่ากับอีก
ทางเลือกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจมีทางเลือกในการรับสิทธิซ้ ือหุ้น หรือเงินสด
จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในกรณีดังกล่าวมูลค่ายุตธิ รรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของจะเท่ากับศูนย์ และดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะ
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ อย่างไรก็ดี หากมูลค่ายุตธิ รรม
ของทางเลือกในการชําระแตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่ายุตธิ รรมขององค์ประกอบที่
เป็ นทุนมักจะมากกว่าศูนย์ในกรณีเช่นนี้ มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินแบบ
ผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
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ย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การรับรู้บริการที่
ได้ รับแยกตามองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม สําหรับองค์ประกอบที่
เป็ นหนี้สนิ กิจการรับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายสําหรับบริการนั้นเมื่อ
คู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการตามข้ อกําหนดที่ใช้ ปฏิบตั ิกบั รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ี
ชําระด้ วยเงินสด สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจการรับรู้บริการที่
ได้ รับและส่วนของเจ้ าของที่เพิ่มขึ้นสําหรับบริการนั้นเมื่อคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ ตาม
ข้ อกําหนดที่ใช้ ปฏิบตั ิกบั รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน ตัวอย่าง
ที่ 13 แสดงข้ อกําหนดนี้
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ตัวอย่างที่ 13
ทีม่ า
กิจการให้ พนักงานคนหนึ่งมีสทิ ธิท่จี ะเลือกรับหุ้น phantom 1,000 หุ้น ซึ่งคือสิทธิท่จี ะรับเงินสดเท่ากับ
มูลค่าหุ้น 1,000 หุ้น หรือเลือกรับหุ้น 1,200 หุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ นพนักงานที่
ปฏิบัติงานตลอด 3 ปี ต่อไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการชําระด้ วยหุ้น จะต้ องถือหุ้นนั้นต่อไปอีก 3 ปี
หลังวันที่ได้ รับสิทธิ
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ ราคาหุ้นของกิจการเท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี ที่ 1 2 และ3 ราคาหุ้นเป็ น 52 บาท
55 บาท และ 60 บาท ตามลําดับ กิจการไม่คาดว่าจะจ่ายปันผลใน 3 ปี ถัดไป หลังจากนําผลกระทบของ
ข้ อจํากัดในการโอนหลังวันที่ได้ รับสิทธิมาพิจารณา กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามทางเลือก
การชําระด้ วยหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 48 บาทต่อหุ้น
ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานเลือก
สถานการณ์ท่ี 1: ทางเลือกการชําระด้ วยเงินสด
สถานการณ์ท่ี 2: ทางเลือกการชําระด้ วยตราสารทุน
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มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการชําระด้ วยตราสารทุนเท่ากับ 57,600 บาท (1,200 หุ้น x 48 บาท) มูลค่า
ยุติธรรมของทางเลือกการชําระด้ วยเงินสดเท่ากับ 50,000 บาท (หุ้น phantom 1,000 หุ้น x 50
บาท) ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นทุนของเครื่องมือแบบผสมเท่ากับ 7,600 บาท
(57,600 บาท – 50,000 บาท)
กิจการจะรับรู้จาํ นวนเงินดังนี้
ปี

การคํานวณ

ค่าใช้ จ่าย ส่วนของเจ้ าของ

หนี้สนิ

บาท

บาท

บาท
1

องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ

17,333

17,333

(หุ้น 1,000 หุ้น x 52 บาท x 1/3)
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x
1/3)
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2,533

2,533

2

องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ

19,333

19,333

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

2,533

2,533

(7,600 บาท x 1/3)
3

องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ

23,334

23,334

2,534

2,534

(หุ้น 1,000 หุ้น x 60 บาท) – 36,666 บาท
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x
1/3)

ณ สิ้น สถานการณ์ท่ี 1 จ่ายเงินสด 60,000 บาท

(60,000)

ปี ที่ 3 สถานการณ์ท่ี 1 รวม

67,600

สถานการณ์ท่ี 2 ออกหุ้น 1,200 หุ้น

7,600

0

60,000 (60,000)

สถานการณ์ท่ี 2 รวม

67,600

67,600

0

รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ
แนวปฏิบัติ 22ก ย่อหน้ าที่ 43ก และ 43ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อกําหนด
สําหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่ างกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรืองบการเงินของกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ ตัวอย่างที่ 14 แสดงการบันทึกบัญชี
ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกิจการสําหรับรายการในกลุ่มบริษัทใหญ่
ให้ สทิ ธิในตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย
ตัวอย่างที่ 14
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ซ่ึงบริษัทใหญ่ออกสิทธิซ้ ือหุ้นให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อย
ทีม่ า
บริษัทใหญ่ออกสิทธิซ้ ือหุ้น 200 หุ้นให้ แก่พนักงานแต่ละคนจํานวน 100 คน ของบริษัทย่อย โดยเงื่อนไข
ว่าพนักงานต้ องให้ บริการครบในระยะเวลา 2 ปี กับบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ได้ รับ
สิทธิ คือ 30 บาทต่อหุ้น วันที่ได้ รับสิทธิบริษัทย่อยประมาณการว่าจํานวนร้ อยละ 80 ของพนักงานจะ
ให้ บริการครบในระยะเวลา 2 ปี การประมาณการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างระยะเวลาการได้ รับสิทธิ ณ วัน
สิ้นสุดระยะเวลาการได้ รับสิทธิพนักงานจํานวน 81 คน ให้ บริการครบตามข้ อกําหนด 2 ปี บริษัทใหญ่ไม่มี
ข้ อกําหนดให้ บริษัทย่อยจ่ายค่าหุ้นที่ต้องชําระสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้
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ตัวอย่างที่ 14
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ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ ข53 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิ 2 ปี
บริษัทย่อยต้ องวัดมูลค่าของบริการที่ได้ รับจากพนักงานให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดตามแนวปฏิบัติของ
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน ดังนั้นบริษัทย่อยต้ องวัดมูลค่าของบริการที่ได้ รับจาก
พนักงานบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ได้ รับสิทธิ
การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของจะรับรู้เป็ นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบ
การเงินของกิจการของบริษัทย่อย
การบันทึกบัญชีโดยบริษัทย่อยในแต่ละปี ของรอบระยะเวลา 2 ปี ดังนี้
ปี ที่ 1
เดบิต ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

240,000 บาท

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

240,000 บาท

ปี ที่ 2
เดบิต ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน

246,000 บาท

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

246,000 บาท

ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตัวอย่ างต่ อไปนี้แสดงข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่ อหน้ าที่ 44 – 52 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้5 บางส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัท Z สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

5

ตัวอย่างนี้ไม่ต้งั ใจจะให้ ใช้ เป็ นตัวแบบหรือแบบจําลอง จึงไม่ถอื ว่าจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยเพียงเท่าที่ปรากฏในตัวอย่างนี้
เช่น ตัวอย่างนี้ไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 47.3 48 และ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 บริษัทมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ 4 ข้ อตกลง ดังที่แสดงไว้ ต่อไปนี้
ประเภทข้ อตกลง

โครงการสิทธิซ้ ือหุ้น
สําหรับ
ผู้บริหาร
อาวุโส

โครงการสิทธิซ้ ือ
หุ้นสําหรับ
พนักงาน
ทั่วไป

โครงการหุ้น โครงการสิทธิท่จี ะได้ รับ
สําหรับ
ประโยชน์จาก
ผู้บริหาร
ราคาหุ้นที่
เพิ่มขึ้น
สําหรับ
ผู้บริหาร
อาวุโส

วันที่ให้ สทิ ธิ

1 มกราคม 25X7

1 มกราคม 25X8 1 มกราคม 25X8 1 กรกฎาคม 25X8

จํานวนที่ให้

50,000

75,000

50,000

25,000

อายุสญ
ั ญา (ปี )

10

10

ไม่กาํ หนด

10

เงื่อนไขการได้ รับ
สิทธิ

เป็ นพนักงาน 1.5 ปี เป็ นพนักงาน 3 ปี
และทําราคา
หุ้นได้ ตาม
เป้ าหมายที่
กําหนด

เป็ นพนักงาน 3 ปี เป็ นพนักงาน 3 ปี และ
และทําให้
ทําให้ ส่วน
กําไรต่อ
แบ่งตลาด
หุ้นเติบโต
เพิ่มได้ ตาม
ตาม
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย

มูลค่ ายุ ติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ ือหุ้ นแต่ ละสิทธิท่ีออกให้ ในโครงการสิทธิซ้ ือหุ้ นสําหรั บพนักงาน
ทั่วไปเท่ากับ 23.60 บาท คํานวณโดยใช้ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิเลือกแบบทวินาม ข้ อมูลนําเข้ า
แบบจําลอง ได้ แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ ซึ่งเท่ากับ 50 บาท ราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 50 บาท ความผันผวน
ที่คาดหวังร้ อยละ 30 คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผล อายุสัญญา 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความ
เสี่ยงร้ อยละ 5 เพื่อเป็ นการรวมผลกระทบของการใช้ สทิ ธิเร็ว สมมติว่าพนักงานจะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นหลังวันที่
ได้ รับสิทธิ เมื่อราคาหุ้นเป็ น 2 เท่าของราคาใช้ สทิ ธิ ความผันผวนในอดีต คือ ร้ อยละ 40 โดยได้ รวมปี ก่อน
หน้ าของอายุ ของบริษัท บริ ษัทคาดว่ าความผันผวนของราคาหุ้ นของบริษัทจะลดลงเมื่อสิทธิเลือกครบ
กํา หนดมู ลค่ า ยุ ติธรรมโดยประมาณของหุ้ น แต่ ละหุ้ น ที่ออกให้ ในโครงการหุ้ น สํา หรั บ ผู้ บ ริ หารเท่ า กับ
50.00 บาท ซึ่งเท่ากับราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
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รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับโครงการสิทธิเลือกให้ ห้ ุน 2 โครงการมีดังนี้
25X7
จํานวนสิทธิ
เลือก

25X8
ราคาใช้ จํานวนสิทธิ
สิทธิถวั
เลือก
เฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนัก
บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี

ราคาใช้
สิทธิถวั
เฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนัก
บาท

0

-

45,000

40

สิทธิเลือกที่ออกให้

50,000

40

75,000

50

สิทธิเลือกที่ถูกริบ

(5,000)

40

(8,000)

46

0

-

(4,000)

40

45,000

40

108,000

46

0

40

38,000

40

สิทธิเลือกที่มีการใช้ สทิ ธิ
ยอดคงเหลือสิ้นปี
สิทธิเลือกที่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ สิ้นปี

ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ณ วันที่ใช้ สิทธิสาํ หรับสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการใช้ สิทธิระหว่ างปี เท่ากับ 52 บาท
สิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 มีราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 40 บาท หรือ 50 บาท และอายุ
สัญญาคงเหลือถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักเท่ากับ 8.64 ปี
25X7

25X8

บาท

บาท

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

495,000 1,105,867

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากโครงการหุ้นและโครงการสิทธิซ้ ือหุ้น

495,000 1,007,000

ยอดคงเหลือของหนี้สนิ ยกไปสําหรับโครงการรับเงินสดจากราคาหุ้น
ที่เพิ่มขึ้น

-

98,867

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ สําหรับ
โครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น

-

9,200
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สรุปเงือ่ นไขสําหรับคู่สญ
ั ญาในการได้รบั ตราสารทุนทีอ่ อกให้และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบัติ 24

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ พิจารณาว่าคู่สญ
ั ญาได้ รับตราสารทุนที่ออก
ให้ หรื อ ไม่ และแนวปฏิบัติ ทางการบั ญ ชี ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ใ นแต่ ละ
เงื่อนไขพร้ อมตัวอย่าง

สรุปเงือ่ นไขทีใ่ ช้ในการพิจารณาว่าคู่สญ
ั ญาจะได้รบั ตราสารทุนทีอ่ อกให้หรือไม่
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
เงือ่ นไข
การ
บริการ

เงือ่ นไข
ตัวอย่าง

ต้ องทํางาน
กับกิจการ
อีก 3 ปี

เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไข
การบริการหรือผลงาน

เงือ่ นไขผลงาน
เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
ทั้งกิจการ
ผลงานที่ ผลงานอื่นๆ
และ
เป็ นเงือ่ นไข
คู่สญ
ั ญาไม่
ทางตลาด
สามารถ
เลือกได้ว่า
จะทําตาม
เงือ่ นไข
หรือไม่

กิจการ
คู่สญ
ั ญา
สามารถ
สามารถ
เลือกได้ว่า เลือกได้ว่า
จะทําตาม จะทําตาม
เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
หรือไม่
หรือไม่

เป้ าหมาย
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย
ขึ้นอยู่กบั
ขึ้นอยู่กบั
ขึ้นอยู่กบั
ราคาตลาด ความสําเร็จ ดัชนีสนิ ค้ า
ของตราสาร ของการเสนอ โภคภัณฑ์
ทุนของ
ขายหุ้นต่อ
กิจการ
สาธารณชน
ครั้งแรก ซึ่งมี
ข้ อกําหนด
เกี่ยวกับการ
บริการที่ระบุ
ไว้

จ่ายสมทบ การดําเนิน
ตามราคาใช้ โครงการ
สิทธิของ
ต่อโดย
การจ่ายโดย กิจการ
ใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์
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สรุปเงือ่ นไขทีใ่ ช้ในการพิจารณาว่าคู่สญ
ั ญาจะได้รบั ตราสารทุนทีอ่ อกให้หรือไม่
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
เงือ่ นไข
การ
บริการ

เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไข
การบริการหรือผลงาน

เงือ่ นไขผลงาน
เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
ทั้งกิจการ
ผลงานที่ ผลงานอื่นๆ
และ
เป็ นเงือ่ นไข
คู่สญ
ั ญาไม่
ทางตลาด
สามารถ
เลือกได้ว่า
จะทําตาม
เงือ่ นไข
หรือไม่

กิจการ
คู่สญ
ั ญา
สามารถ
สามารถ
เลือกได้ว่า เลือกได้ว่า
จะทําตาม จะทําตาม
เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
หรือไม่
หรือไม่

รวมอยู่ใน
มูลค่า
ยุติธรรม
ณ วันทีใ่ ห้
สิทธิ
หรือไม่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่ก

แนว
ปฏิบตั ิ
ทางการ
บัญชี ถ้า
ไม่เป็ นไป
ตาม
เงือ่ นไข
ภายหลัง
วันทีใ่ ห้
สิทธิและ
ระหว่าง
ระยะเวลา
ให้ได้รบั
สิทธิ

การริบสิทธิ
กิจการต้ อง
ปรับปรุง
ค่าใช้ จ่าย
เพื่อ
สะท้ อนถึง
ประมาณ
การที่ดี
ที่สดุ ที่มี
ของจํานวน
ตราสารทุน
ที่คาดว่าจะ
ได้ รับสิทธิ
(ย่อหน้ าที่
19)

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ทางการ
บัญชี กิจการ
ยังคงรับรู้
ค่าใช้ จ่าย
ตลอด
ระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิท่ี
เหลืออยู่
(ย่อหน้ าที่
21)

การริบสิทธิ
กิจการต้ อง
ปรับปรุง
ค่าใช้ จ่าย
เพื่อสะท้ อน
ถึงประมาณ
การที่ดีท่สี ดุ
ที่มีของ
จํานวนตรา
สารทุนที่คาด
ว่าจะได้ รับ
สิทธิ

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ทางการ
บัญชี กิจการ
ยังคงรับรู้
ค่าใช้ จ่าย
ตลอด
ระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิท่ี
เหลืออยู่
(ย่อหน้ าที่
21ก)

การยกเลิก
สัญญา

การยกเลิก
สัญญา

(ย่อหน้ าที่
19)
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กิจการต้ อง กิจการต้ อง
รับรู้
รับรู้
ค่าใช้ จ่ายที่ ค่าใช้ จ่ายที่
จะต้ องรับรู้ จะต้ องรับรู้
ในช่วง
ในช่วง
ระยะเวลา ระยะเวลา
ให้ ได้ รับ
ให้ ได้ รับ
สิทธิท่ี
สิทธิท่ี
เหลืออยู่
เหลืออยู่
ทันที
ทันที
(ย่อหน้ าที่
28ก)

(ย่อหน้ าที่
28ก)

ก

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ความน่าจะเป็ นในการดําเนินโครงการต่อของ
กิจการสมมติว่าเป็ นร้ อยละ 100
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