เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๒/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๑/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีก าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 2: Share – Based Payments
(Bound volume 2013 Consolidated without early application) )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2555 โดยเพิ่ มย่อหน้ าที่ 6ก และ
63ก และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูร้ ายการ
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน

ภาพรวม
รายการทีไ่ ด้รบั บริการแล้ว
รายการทีว่ ดั มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
วิธปี ฏิบัติสาํ หรับเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
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ภายหลังวันที่ได้ รับสิทธิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 64 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุ กย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์
ด้ วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ คําที่ปรากฏครั้ งแรกในภาคผนวก ก เป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องอ่านโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทาง
การเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ีไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชีให้ กิจการ
ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การ
เปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1 กิจการมักให้ ห้ ุนหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้ ห้ ุ นและโครงการให้
สิทธิซ้ ือหุ้นเป็ นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของค่าตอบแทนที่ให้ กบั พนักงานที่เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
อาวุโส และพนักงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่อจ่ายให้ ผ้ ูให้ บริการ เช่น ผู้
ให้ บริการวิชาชีพ
บทนํา 2 ก่อนการนําเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กําหนดเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่ารายการลักษณะนี้ จึงมีการกําหนดมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ข้ นึ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
บทนํา 2ก คณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ เพื่ อชี้แจงขอบเขตและวิธีการ
บัญชีสาํ หรั บการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีชาํ ระด้ วยเงินสดของกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หรืองบการเงินของแต่ละกิจการเอง โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการเมื่อกิจการดังกล่าว
ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ กิจการรับรู้การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ พนั กงาน
หรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนั้นจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพย์อ่ืนหรือตราสาร
ทุนของกิจการ รายการที่เข้ าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้ น นอกจากรายการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับ
อื่นกําหนดไว้ แล้ ว
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บทนํา 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะสําหรับประเภทของ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ไว้ 3 ประเภท
4.1 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาํ ระด้ วยตราสารทุน โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรื อบริการ
เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น)
4.2 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยเงินสด โดยกิจการได้ มาซึ่งสินค้ าหรื อ บริการ
โดยการก่อหนี้สินกับคู่ สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรื อบริการตามจํานวนเงินที่อิงตามราคา
(หรือมูลค่า) หุ้นของกิจการหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ และ
4.3 รายการที่กจิ การได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ และตามเงื่อนไขของข้ อตกลงได้ ให้
ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นในการเลือกว่าจะให้
กิจการชําระรายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการออกตราสารทุน
บทนํา 5 สําหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กํา หนดให้ กิจ การวั ด มู ล ค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ และการเพิ่ ม ขึ้ นของส่ ว นของเจ้ า ของที่
เกี่ยวข้ องโดยทางตรง ด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ เว้ นแต่มูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับได้ อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการเหล่านั้น
และการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุนที่ออกให้ นอกจากนี้
5.1 สําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน กิจการ
ต้ องวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เนื่ องจากโดยปกติแล้ วเป็ นไปไม่ ได้ ท่ี
กิจ การจะประมาณมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของบริ ก ารที่ได้ รั บ จากพนั ก งานได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดมูลค่า ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
5.2 สํา หรั บ รายการที่เ กิด ขึ้น กับบุ คคลอื่น ที่ไม่ ใช่ พ นั ก งาน (และบุ คคลอื่น ที่ให้ บ ริ ก ารใน
ลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อ
บริ การที่ได้ รับสามารถประมาณได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ มูลค่ายุ ติธรรมดังกล่ าววัด ณ วันที่
กิจการได้ รับสินค้ า หรือคู่สัญญาให้ บริการ ในกรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากข้ อสันนิษฐาน
ไม่ เป็ นจริ ง รายการดังกล่ าวจะวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมู ลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่
ออกให้ โดยวัด ณ วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ
5.3 สําหรับสินค้ าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดว่ า เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่ เงื่อนไขการ
บริ การหรื อผลงานทั้งหมดจะนํามาพิ จารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
ทุน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดจะไม่นาํ มาพิจารณาใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิ ณ วัน วัดมูลค่าที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่กาํ หนด
ไว้ ข้างต้ น) แต่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิจะนํามาพิจารณาโดยการปรับปรุงจํานวนตราสารทุน
ที่ร วมอยู่ ในการวั ดมู ลค่า ของรายการ เพื่ อ ว่ าท้ า ยสุด จํา นวนที่รั บ รู้ สาํ หรั บ สิน ค้ า หรื อ
บริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนจาก ตราสารทุนที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กับจํานวนตราสารทุนที่
จะได้ รับสิทธิในที่สุด ดังนั้น ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่ มีการรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การที่
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ได้ รับหากตราสารทุนที่ออกให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากความล้ มเหลวในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด)
5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กํา หนดให้ มูลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุน ที่อ อกให้
อ้ างอิงกับราคาตลาด (ถ้ ามี) และให้ นาํ เงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่
ออกให้ มาพิ จารณาด้ วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ ประมาณมู ลค่ายุ ติธรรมโดยใช้ เทคนิค
การวัดมูลค่าเพื่ อประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็ น ณ วันที่วัดมูลค่า โดยเป็ น
รายการที่มีการต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มี ความเกี่ยวข้ อง
กันระหว่างผู้ท่มี ีความรอบรู้และเต็มใจ
5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกําหนดสําหรับกรณีท่มี ีการปรับปรุงเงื่อนไขและ
ข้ อกําหนดของสิทธิหรื อหุ้ นที่ออกให้ (เช่น มีการกําหนดราคาของสิทธิใหม่) หรือมีการ
ยกเลิกการให้ หรือมีการซื้อคืนหุ้ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ หรือเปลี่ยนแทนด้ วยการให้
ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ วมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้
อย่ า งน้ อ ยที่สุด กิจ การต้ อ งรั บ รู้ บ ริ ก ารที่ได้ รั บ ซึ่ งวั ดมู ลค่ า ณ วั น ที่ให้ สิทธิด้ว ยมู ลค่ า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คาํ นึงถึงการปรับปรุง การยกเลิก หรือการชําระ
ตราสารทุนที่ออกให้ แก่พนักงาน
บทนํา 6 สํา หรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีชํา ระด้ ว ยเงิ น สด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กําหนดให้ กิจการวัดมูลค่าสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ และหนี้สินที่เกิดขึ้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สิน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
และ ณ วันที่ชาํ ระ จนกว่ าจะชําระหนี้สินเสร็จสิ้น โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าให้ รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุนสําหรับงวด
บทนํา 7 สําหรั บการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ให้ กิจการหรือคู่สัญญาที่
ส่งมอบสินค้ าหรื อบริการเลือกว่ากิจการจะชําระรายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการออกตราสารทุน
กิจการต้ องรับรู้รายการหรือองค์ประกอบของรายการเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีชาํ ระด้ วย
เงินสด หาก (และตามข้ อเท็จจริง) กิจการมีหนี้สินเกิดขึ้นซึ่งจะชําระเป็ นเงินสด (หรือสินทรัพย์
อื่น) หรือรับรู้เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน หาก (และตามข้ อเท็จจริง)
หนี้สนิ ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น
บทนํา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบ
การเงินเข้ าใจ
8.1 ลักษณะและขอบเขตของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กิดขึ้นในระหว่างงวด
8.2 วิธีกาํ หนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ หรื อมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
ทุนที่ออกให้ ระหว่างงวด และ
8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดและต่อฐานะ
การเงินของกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดการรายงานทางการเงินของกิจการ
ที่มกี ารจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กําหนดให้ กิจการแสดงผลกระทบของการจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ต่อกําไรหรื อขาดทุ น และฐานะการเงินของกิจการ รวมถึงค่ าใช้ จ่ ายที่เกี่ยวข้ อ งกับ
รายการที่มีการให้ สิทธิซ้ ือหุน้ กับพนักงาน

ขอบเขต
2

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในการบัญชีสาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ทุกรายการไม่ว่ากิจการจะสามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม ได้ แก่
2.1 รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าํ ระด้วยตราสารทุน
2.2 รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าํ ระด้วยเงินสด และ
2.3 รายการที่กิ จ การได้ รั บ หรื อ ได้ ม าซึ่ งสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร และตามเงื่ อ นไขของข้ อ ตกลงได้ ใ ห้
ทางเลือกแก่กิจการหรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นในการเลือกว่าจะให้ กิจการ
ชําระรายการด้ วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ) หรือด้ วยการออกตราสารทุน
ยกเว้ นรายการตามย่ อ หน้ าที่ 3ก ถึ ง 6 ในกรณี ท่ี ไ ม่ ส ามารถระบุ สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารได้ อย่ า ง
เฉพาะเจาะจง สถานการณ์อ่ืนอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ (หรื อจะได้ รับ) ต้ องถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
3 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
3ก รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์อาจจะชําระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) ใน
นามของกิจการที่ได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ ย่อหน้ าที่ 2 จะถือปฏิบัติกบั กิจการดังต่อไปนี้
3ก.1 ได้ รับสินค้ าหรื อบริการเมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน (หรือผู้ถือหุ้ นของกลุ่มกิจการ) มีภาระ
ผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือ
3ก.2 มีภาระผูกพันที่ต้องชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ รับ
สินค้ าหรือบริการ
เว้ นแต่รายการดังกล่ าวสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่ ามีวัตถุประสงค์เป็ นอย่างอื่นนอกเหนือจากการ
ชําระค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ ส่งมอบให้ แก่กจิ การที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการนั้น
4

ตามวั ตถุ ประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการออกหุ้ นให้ แก่พนั กงานหรื อ
บุ ค คลอื่ น ในฐานะเป็ นผู้ ถื อ ตราสารทุ น ของกิ จ การไม่ ถื อ เป็ นรายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์
ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้ สทิ ธิผ้ ูถือตราสารทุนกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถได้ รับตราสารทุนของกิจการเพิ่ม
ณ ระดับราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนนั้น และพนักงานได้ รับสิทธิดังกล่าวเนื่องจากเป็ น
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ผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มนั้น การให้ หรือการใช้ สิทธิดังกล่าวไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้
5 ตามย่อหน้ าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ซ่ึงกิจการ
ได้ รับหรื อได้ มาซึ่งสินค้ าหรื อบริ การ โดยสินค้ าให้ หมายรวมถึง สินค้ าคงเหลือ วัสดุ ส้ ินเปลือง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ สินทรั พย์ไม่ มีตัวตน และสินทรั พย์อ่ืนที่ไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน อย่างไรก็ดี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กับรายการที่กิจการได้ มาซึ่งสินค้ าที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อ ง การรวมธุ รกิ จ (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) ในการรวมกิจ การหรื อ ธุร กิจที่อ ยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ า ข1 – ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือการสมทบเงินในธุรกิจ
ในรูปแบบของกิจการร่วมค้ าตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การ
ร่วมการงาน ดังนั้นตราสารทุนที่ออกให้ ในการรวมธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับอํานาจควบคุมในกิจการ
ของผู้ถูกซื้อจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ตราสารทุน
ที่ออกให้ พนั กงานของกิจการผู้ถูกซื้อในฐานะพนัก งาน (เช่ น เพื่ อแลกกับบริ การที่กิจการจะได้ รั บ
ต่ อ ไป) ยั ง อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ การยกเลิ ก การ
เปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์เนื่องจากการรวมธุรกิจ หรือการ
ปรับโครงสร้ างทุน ให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้
ให้ แนวทางในการกําหนดว่าตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนไป
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการควบคุมกิจการของผู้ถูกซื้อ (ดังนั้น จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2557)เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ (เมื่ อ มีก ารประกาศใช้ ) ) หรื อ เป็ น
ผลตอบแทนสําหรั บบริการต่อเนื่องที่ต้องรับรู้ในงวดหลังการรวมธุรกิจ (ดังนั้นจึงอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีกิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่ง
สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารตามสั ญ ญาภายใต้ ขอบเขตของย่ อ หน้ าที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และย่อหน้ าที่ 5 –
7 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรับรู แ้ ละการวัดมูลค่ าเครื ่องมื อทางการเงิ น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
6ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ คํา นิ ย ามของ “มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม” ในความหมายที่
แตกต่ า งจากคํา นิ ยามของมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้น เมื่อประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องวัด
มูลค่ายุติธรรมตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ใช่ ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การรับรูร้ ายการ
กิจการต้องรับรูส้ ินค้าหรือบริการที่ได้รบั หรื อได้มาจากการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการ
ได้รบั สินค้าหรือบริการแล้ว กิจการต้องรับรู ส้ ่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเพิม่ ขึ้ น หากเป็ นการจ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน หรือรับรูห้ นี้ สินเพิม่ ขึ้ น หากเป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด
หากสิ นค้า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้รบั หรื อ ได้ม าจากการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ไ ม่ เ ข้าเงื่อ นไขที่ จ ะ
สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ได้ กิจการต้องรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
โดยปกติ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด จากการใช้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ก ารมั ก ใช้ ป ระโยชน์ ทัน ที
ทําให้ มีการรั บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อคู่สัญญาให้ บริ การ ส่วนสินค้ ามักใช้ ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่ น
สิน ค้ า คงเหลื อจะขายได้ ในช่ วงเวลาต่ อมา ทําให้ มีการรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายเมื่ อขายหรื อได้ ใช้ ประโยชน์
อย่ างไรก็ดี บางครั้ ง กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ค่า ใช้ จ่ า ยก่อ นจะขายหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร
เนื่องจากสินค้ าหรื อบริการนั้นไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะสามารถรั บรู้เป็ นสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจ
ได้ มาซึ่งสินค้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของขั้นวิจัยของโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ ว่าสินค้ าเหล่านั้น
ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ แต่มิได้ เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ อง
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน
ภาพรวม
10 สําหรับการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการ
ที่ได้รบั และการเพิ่มขึ้ นของส่ ว นของเจ้า ของที่เ กี่ยวข้อ งโดยทางตรง ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการที่ได้รบั เว้นแต่ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากกิจการไม่สามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รบั ได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นและการเพิม่ ขึ้ นของส่วนของเจ้าของที่เกีย่ วข้อง
โดยทางอ้อมโดยอ้างอิง ∗กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
11 การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 10 กับรายการที่มีกับพนักงานหรื อบุคคลอื่นทีใ่ ห้บริ การใน
ลักษณะเดี ยวกัน + กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริ การที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุ นที่ออกให้ เนื่องจากโดยทั่วไปกิจการจะไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริ การที่
0

1

∗

+

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาํ ว่า อ้ างอิง แทนที่จะใช้ คาํ ว่ า ด้ วย เนื่องจากในที่สุดรายการจะวัดมูลค่า
ด้ ว ยการคู ณ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ ซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า ณ วั น ที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 11 หรื อ 13 (ตาม
แต่กรณี) ด้ วยจํานวนของตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิดงั ที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19
ส่ ว นที่เ หลื อ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ รายการที่อ้ า งอิง ถึ ง พนั ก งาน ให้ รวมถึ ง บุ ค คลอื่น ที่
ให้ บริการในลักษณะเดียวกันด้ วย

8

ได้ รับได้ อย่างน่าเชื่อถือตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 12 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นต้ องวัด
ณ วันทีใ่ ห้สิทธิ
12 โดยปกติ หุ้น สิทธิซ้ ือหุ้น หรื อตราสารทุนอื่นที่ออกให้ พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนทั้งชุ ด
เพิ่มจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ บริการที่ได้ รับมักไม่สามารถวัดมูลค่าโดยตรง
ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบส่ ว นใดของค่ า ตอบแทนทั้งชุ ดที่ให้ กับ พนั ก งาน และอาจไม่ สามารถวั ดมู ลค่ า
ยุ ติธรรมของค่ าตอบแทนทั้งชุ ดแยกเป็ นอิสระได้ โดยไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
โดยตรง นอกจากนี้บางครั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นที่กิจการให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงการจ่ายโบนัส
มากกว่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น เป็ นสิ่งจู งใจให้ พนักงานยังรักษาสภาพ
การเป็ นพนักงานของกิจการ หรือให้ รางวัลพนักงานที่พยายามปรั บปรุงผลการดําเนินงานของกิจการ
ให้ ดีข้ ึน การที่กจิ การยอมจ่ายผลตอบแทนเป็ นหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นเพิ่มจากค่าตอบแทนอื่นนั้นเป็ นการ
จ่ ายเพื่ อให้ ได้ รับประโยชน์ท่ีเพิ่ มขึ้น แต่การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ท่ีเพิ่ มขึ้นค่อนข้ าง
ยาก และเนื่องจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้ รับโดยตรงทําได้ ยาก กิจการจึงต้ องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของบริการของพนักงานที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
13 การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 10 กั บ รายการที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ พ นั ก งาน
ต้ องมีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับสามารถประมาณ
ได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ มูลค่ ายุติธรรมดังกล่ าววัด ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ า หรื อคู่ สัญญาให้ บริ การ ใน
กรณีท่ีเกิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากกิจการต้ องปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิ ษฐาน เนื่องจากไม่ สามารถประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ให้ กิจการวัดมูลค่าสินค้ าหรื อบริ การที่
ได้ รับและการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุ ติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ
13ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าสิ่งตอบแทนกิจการที่ได้ รับที่สามารถระบุได้ (ถ้ ามี) มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกหรื อหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่ามีส่งิ ตอบแทน
อื่น (เช่น สินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ ) กิจการที่ได้ รับ (หรือที่จะได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่า
ของสินค้ าหรือบริการที่สามารถระบุได้ ท่ไี ด้ รับมาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการ
ต้ องวัดมู ลค่ าของสินค้ า หรื อ บริ การที่ไม่ สามารถระบุ ได้ ท่ีได้ รั บ (หรื อที่จะได้ รับ ) ด้ วยผลแตกต่า ง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชําระโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่
สามารถระบุได้ ท่ไี ด้ รับมา (หรือที่จะได้ รับ) กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุ
ได้ ท่ไี ด้ รับมา ณ วันที่ให้ สิทธิ อย่างไรก็ตามสําหรับรายการที่ชาํ ระด้ วยเงินสด หนี้สินต้ องวัดมูลค่าใหม่
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะชําระหนี้สนิ ดังกล่าว อ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
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รายการทีไ่ ด้รบั บริการแล้ว
14 หากตราสารทุนที่ออกให้ ได้ รับสิทธิทนั ที คู่สญ
ั ญาย่อมไม่จาํ เป็ นต้ องให้ บริการตลอดช่วงเวลาที่กาํ หนด
ก่อนจะได้ รับสิทธิในตราสารทุนนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่น ให้ สันนิษฐาน
ว่ากิจการได้ รับมอบบริการจากคู่สญ
ั ญาเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่กิจการออกให้ แล้ ว ในกรณีน้ ี
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับทั้งจํานวนพร้ อมกับรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่
เกี่ยวข้ อง
15 หากตราสารทุนที่ให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิจนกว่ าคู่สัญญาจะให้ บริ การตามช่ วงเวลาที่กาํ หนด กิจการต้ อง
สันนิษฐานว่า คู่สัญญาจะให้ บริการเพื่ อให้ ได้ รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้ได้รบั สิทธิ
กิจการต้ อ งบั นทึกบริ การดังกล่ าวในระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิพ ร้ อมกับรั บรู้การเพิ่ มขึ้นของส่วนของ
เจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
15.1 หากพนั กงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีเงื่อนไขว่ าต้ องเป็ นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี กิจการต้ อง
สันนิษฐานว่ า บริการจากพนักงานจะเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่กิจการจะได้ รับใน
อนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ 3 ปี นั้น
15.2 หากพนั ก งานได้ รั บ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ต้อ งมีผลสํา เร็จ ของงาน และยั งคงต้ อ งเป็ น
พนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเงื่อนไขผลงานนั้นบรรลุ และความยาวของระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิข้ ึนอยู่กบั ว่าเงื่อนไขผลงานจะบรรลุเมื่อใด กิจการต้ องสันนิษฐานว่า บริการจากพนักงานจะ
เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่กิจการจะได้ รับในอนาคต ตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิน้ัน และกิจการต้ องประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ให้ สิทธิ โดยอ้ างอิงกับเงื่อนไข
ผลงานที่น่ า จะเป็ นจริ ง มากที่สุด หากเงื่ อ นไขผลงานเป็ นเงื่อ นไขทางตลาด การประมาณ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิต้องสอดคล้ องกับข้ อสมมติท่ใี ช้ ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่
ออกให้ และต้ องไม่ปรั บปรุงมูลค่าที่ประมาณขึ้นแล้ วในภายหลั ง แต่หากเงื่อนไขผลงานไม่ใช่
เงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องปรั บปรุงการประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ าจําเป็ น) หาก
ข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างจากที่ประมาณไว้ เดิม
รายการทีว่ ดั มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
16 สําหรั บรายการที่วัดมู ลค่ าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กิจการต้ องวัดมูลค่ า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า โดยอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน (ถ้ ามี) โดย
พิ จ ารณาเงื่ อนไขและข้ อกํ า หนดต่ า งๆ ซึ่ งได้ ออกตราสารทุ น ให้ (ขึ้ นอยู่ กั บ ข้ อกํ า หนดตาม
ย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
17 หากตราสารทุนนั้นไม่มีราคาตลาด กิจการต้ องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนเหล่านั้น ณ วันที่วัดมูลค่า ในลักษณะของการ
ต่อรองที่เป็ นอิสระและทั้งสองฝ่ ายเต็มใจและทราบข้ อมูลเท่ากัน เทคนิคการวัดมูลค่าต้ องสอดคล้ อง
กับ วิ ธีก ารวั ด มู ล ค่ า ที่ใช้ สาํ หรั บ การวั ดมู ลค่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น ที่เ ป็ นที่ยอมรั บ ทั่วไป และต้ อ ง
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ครอบคลุมปั จจัยและข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจใช้ พิจารณาในการกําหนดราคา
(ขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
18 ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ ือหุ้น ซึ่งให้ ความสําคัญ
กับเงื่อนไขและข้ อกําหนดเฉพาะที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นกับพนักงาน
วิธีปฏิบตั ิสําหรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
19 การให้ ต ราสารทุ น อาจขึ้น อยู่ กับ เงื่อ นไขที่ต้อ งทําให้ เป็ นไปตามเงื่อ นไขการได้รับ สิทธิ ท่ีก าํ หนดไว้
ตัวอย่างเช่น การให้ ห้ ุ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่พนักงานจะยังเป็ น
พนักงานของกิจการในช่ วงเวลาที่กาํ หนด ซึ่งบางครั้ งอาจต้ องบรรลุเงื่อนไขผลงานด้ วย เช่น กิจการ
ต้ อ งมี ก ารเติ บ โตของกํา ไรตามที่ก ํา หนดไว้ หรื อ ราคาหุ้ น ของกิจ การต้ อ งสูงขึ้ นถึง ระดั บ ที่ก าํ หนด
กิจการต้ องไม่นาํ เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องนําเงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาปรับปรุง
จํานวนตราสารทุนที่รวมอยู่ในจํานวนที่วัดมูลค่า เพื่อให้ ท้ายที่สดุ มูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับที่รับรู้
เป็ นสิ่งตอบแทนของตราสารทุ นที่ออกให้ ต้ องอ้ างอิงกับ จํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์สะสม กิจการจะไม่รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับ หากตราสารทุนที่ออก
ให้ ไม่ ได้ รับสิทธิ เนื่องจากพนั กงานไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข การได้ รับสิทธิ เช่ น คู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามช่วงเวลาการให้ บริการที่กาํ หนด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขผลงาน ขึ้นอยู่กับ
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 21
20 ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 19 กิจการต้ องรับรู้จาํ นวนสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับตลอด
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ โดยอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิท่เี ป็ นประมาณการที่ดี
ที่สดุ และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจํานวนตราสารทุนที่คาดว่า
จะได้ รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการจํานวน
หุ้นให้ เท่ากับจํานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในท้ายสุด โดยขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 21
21 กิ จ การต้ อ งนํา เงื่ อ นไขทางตลาด เช่ น ราคาหุ้ นเป้ าหมายที่ ใ ช้ เป็ นเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ หรื อ
ความสามารถใช้ สิทธิ มาพิ จ ารณาในการประมาณมู ลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ นที่อ อกให้ ดังนั้ น
สําหรับการให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับจากคู่สัญญา ที่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่นื ๆ ได้ ท้งั หมด (เช่น บริการที่ได้ รับจากพนักงานที่ยังเป็ น
พนักงานในช่วงเวลาการให้ บริการที่กาํ หนด) โดยไม่คาํ นึงว่าจะบรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่
วิธีปฏิบตั ิสําหรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไขการบริการหรือผลงาน
21ก ในทํานองเดียวกัน กิจการต้ องพิจารณาถึงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
ทั้งหมดในการประมาณมู ลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังนั้ น สําหรั บการให้ ตราสารทุนที่มี
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ใช่ เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ
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จากคู่สญ
ั ญาที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้งั หมดที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด (เช่น บริการที่
ได้ รับจากพนักงานที่ยังเป็ นพนักงานในช่ วงเวลาการให้ บริ การที่กาํ หนด) โดยไม่คาํ นึงว่าจะเข้ าเงื่อนไข
การได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงานหรือไม่
วิธีปฏิบตั ิสําหรับลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้ ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว
22 สําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุน้ ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว กิจการต้ องไม่นาํ ลักษณะการ
ออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้ แล้ วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออก
ให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิ ซ้ ื อหุน้ ทีม่ ีการออกสิทธิทดแทนต้ องบันทึกเป็ นสิทธิซ้ ือหุ้ นใหม่ท่ีออกให้
เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนให้ ในภายหลัง
ภายหลังวันทีไ่ ด้รบั สิทธิ
23 กิจการที่รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 ถึง 22 และการเพิ่มขึ้นของทุนที่
เกี่ยวข้ อง ต้ องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้ าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้ รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น กิจการต้ อง
ไม่กลับรายการบริ ก ารที่ได้ รับจากพนั กงานที่ได้ รับรู้ไปแล้ ว หากภายหลังกิจการริ บ ตราสารทุน ที่
พนักงานได้ รับสิทธิแล้ ว หรือกรณีสิทธิซ้ ือหุ้นที่ไม่มีการใช้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดนี้ไม่ได้ ทาํ ให้
กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้ าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็ น
ส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง
กรณีทีไ่ ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
24 ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 16 ถึง 23 ใช้ เมื่อกิจการถูกกําหนดให้ วัดมูลค่าการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากกิจการไม่สามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ณ วันที่วัดมูลค่าตามข้ อกําหนดใน ย่อหน้ าที่
16 ถึง 22 เฉพาะกรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่งนี้ กิจการต้ องดําเนินการดังนี้แทน
24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมูลค่ าทีแ่ ท้จริ ง เริ่ มตั้งแต่วันที่กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สัญญาส่งมอบ
บริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชาํ ระครั้งสุดท้ าย ผลการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าที่แท้ จริงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน สําหรับการให้ สิทธิซ้ ือหุ้น ข้ อตกลงของการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์จะชําระครั้งสุดท้ ายเมื่อมีการใช้ สิทธิ หรือริบสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น เมื่อสิ้นสุดการจ้ าง)
หรือสิ้นสุดเวลาการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้นสิ้นสุดกําหนดการใช้ สิทธิ)
24.2 รั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การโดยอ้ างอิงกับจํานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในที่สุด หรือ (ถ้ าสามารถ
ปฏิบัติได้ ) เมื่อมีการใช้ สิทธิในที่สุด ในการใช้ ข้อกําหนดนี้กับสิทธิซ้ ือหุ้น กิจการต้ องรับรู้สินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รับระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ตามย่อหน้ าที่ 14 และ 15 ยกเว้ น
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 15.2 เมื่อไม่ได้ ใช้ เงื่อนไขทางตลาด จํานวนที่รับรู้สาํ หรั บสินค้ าหรื อ
บริการที่ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิต้องอ้ างอิงกับจํานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะได้ รับ
สิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการนี้ (ถ้ าจําเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจํานวนสิทธิซ้ ือ
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หุ้ น ที่คาดว่ า จะได้ รับ สิทธิต่ า งจากประมาณการเดิม ณ วั น ที่ได้ รั บ สิทธิ กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ประมาณการให้ เท่ากับจํานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ภายหลั งจากวั นที่ได้ รับสิทธิ
กิจการต้ องโอนกลั บจํา นวนที่รับรู้ สาํ หรั บสินค้ าหรื อ บริ การที่ได้ รับ หากสิทธิซ้ ือ หุ้ นถูก ริ บใน
ภายหลัง หรือสิ้นสุดกําหนดการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น
25 หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24 กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 29 เนื่องจาก
การปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้ นาํ มาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามวิธี
มูลค่าที่แท้ จริงที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการจ่ายชําระด้ วยตราสารทุน ซึ่งต้ อง
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24
25.1 หากการจ่ายชําระเกิดขึ้นระหว่ างระยะเวลาการได้ รับสิทธิ กิจการต้ องบันทึกการจ่ายชําระเป็ น
การเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ องรับรู้จาํ นวนค่าสินค้ าและบริการทันทีแทนที่จะต้ องทยอย
รับรู้บริการที่จะได้ รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
25.2 การจ่ายชําระด้ วยเงินต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วน
ของเจ้ าของ เว้ นแต่ตามเนื้อหาแล้ วการจ่ายนั้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้ จริงของตราสารทุน ซึ่งวัดมูลค่า
ณ วันที่ซ้ ือคืน ส่วนเกินดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
การปรับปรุงเงือ่ นไขและข้อกําหนดของตราสารทุนทีอ่ อกให้ รวมถึงการยกเลิกและการชําระ
26 กิจการอาจต้ องปรั บปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจ
ต้ อ งลดราคาใช้ สิ ท ธิ ของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ นที่ ใ ห้ พนั ก งาน (กล่ า วคื อ คํา นวณราคาสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ใหม่ ) ซึ่ ง
ทําให้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นเหล่านั้นสูงขึ้น ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 27 ถึง 29 สําหรับผลกระทบ
ของการปรั บ ปรุ ง ให้ แสดงในรู ป ของรายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ใ ห้ พนั ก งาน อย่ า งไร
ก็ตาม ข้ อกําหนดต้ องใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่ ใช่ พนั กงานด้ วย โดยวัด
มูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ในกรณีหลังนั้น การอ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 27
ถึง 29 ณ วันที่ให้ สทิ ธิต้องอ้ างอิงถึงวันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการให้ แทน
27 กิจการต้ องรั บรู้บริ การที่ได้ รับด้ วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สิทธิ หากตราสารทุนนั้น
ไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด)
ที่กาํ หนด ณ วั นที่ให้ สิทธิเป็ นอย่างน้ อย กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดนี้โดยไม่ต้องพิ จารณาการ
ปรับปรุงเงื่อนไขหรือข้ อกําหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิก หรือการชําระตราสาร
ทุ น ที่อ อกให้ นอกจากนี้ กิจการต้ อ งรั บรู้ ผลกระทบของรายการปรั บปรุงที่เพิ่ มมูลค่า ยุติธรรมของ
ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรือรายการที่เป็ นประโยชน์ให้ กับพนักงาน แนวทางปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดนี้แสดงอยู่ในภาคผนวก ข
28 หากกิจการยกเลิกหรื อชําระตราสารทุนที่ออกให้ ระหว่างช่ วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ยกเว้ น ยกเลิก
การให้ โดยริบสิทธิเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ)
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28.1 กิจการต้ องบันทึกการยกเลิก หรือการชําระเสมือนเป็ นการเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ อง
รับรู้บริการที่ได้ รับทันทีแทนที่จะต้ องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่เี หลืออยู่
28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้ พนักงานเพื่อการยกเลิกหรือชําระการให้ สิทธิ ต้ องรับรู้ในลักษณะเดียวกับ
การซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ น รายการจ่ายนั้น
เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ท่วี ัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้น
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ได้ รวมส่วน
ของหนี้สินไว้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินในวันที่มีการยกเลิกหรื อวันที่มีการชําระ
การจ่ายใดๆ ที่มีเพื่อการชําระหนี้สนิ ต้ องบันทึกเหมือนการยกเลิกหนี้สนิ ดังกล่าว
28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้ พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการกําหนด
ว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็ นตราสารทุนที่ทดแทนตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้ องบันทึกการ
ออกตราสารทุนทดแทนนั้นในลักษณะเดียวกับการปรับปรุงตราสารทุนที่ให้ เมื่อเริ่มแรกตามย่อ
หน้ าที่ 27 และตามแนวปฏิบัตใิ นภาคผนวก ข มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ให้ คือ ผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ วันที่
ออกตราสารทุ นทดแทน มู ลค่ ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุ นที่ยกเลิ ก คือ มูลค่ายุ ติธรรม ณ
เวลาก่อนยกเลิกโดยทันที หักด้ วยจํานวนที่จ่ายให้ พนักงานเพื่ อยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้เป็ น
รายการหักจากส่วนของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่ 28.2 ข้ างต้ น หากกิจการไม่ได้ กาํ หนดว่าตราสาร
ทุนใหม่เป็ นตราสารทุนทดแทนสําหรั บตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้ องบันทึกตราสารทุนใหม่
เป็ นรายการออกตราสารทุนให้ ใหม่
28ก หากกิ จ การหรื อ คู่ สั ญ ญาสามารถเลื อ กที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ ท่ี ไ ม่ ใ ช่ เ งื่ อ นไข
การบริการหรือผลงาน กิจการต้ องปฏิบัติต่อความล้ มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญาในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่อนไขการบริการหรื อผลงานระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิให้ มีผล
เสมือนการยกเลิกสิทธิ
29 หากกิจการซื้อคืนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิแล้ ว รายการที่จ่ายให้ พนักงานต้ องบันทึกเป็ นรายการหักจาก
ส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นรายการจ่ ายนั้นเกินกว่ ามูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนที่ซ้ ือคืนที่วัดมูลค่า ณ
วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยเงินสด
30 สําหรับการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด กิจการต้องวัดมู ลค่าสินค้าหรือบริการที่
ได้มาและหนี้ สินที่เกิดขึ้ นด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการต้องวัดมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน
ทุ ก วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวัน ที่ มี ก ารชํ า ระจนกว่ า จะชํ า ระหนี้ สิ น เสร็ จ สิ้ น การ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
31 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นแก่พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชุ ดค่ าตอบแทน ซึ่ งทําให้ พนั กงานมีสิทธิได้ รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้ รับตราสารทุน) โดย
อ้ างอิงกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคาที่กาํ หนดตลอดช่วงเวลาหนึ่งที่กาํ หนดไว้ หรือกิจการอาจให้ สิทธิ
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พนั กงานที่จะได้ รั บเงินสดในอนาคตโดยให้ สิทธิท่ีจะได้ ห้ ุ น (รวมถึ งหุ้ นที่จะออกเมื่ อใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น) ที่
สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็ นแบบบังคับ (เช่น เมื่อสิ้นสุดการจ้ าง) หรือตามที่พนักงานเลือก
32 กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ และหนี้ สิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยสํา หรั บ บริ ก ารนั้ น เมื่ อ พนั ก งานให้ บ ริ ก าร
ตัวอย่ างเช่ น สิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้นที่พนักงานได้ รับสิทธิทันที และไม่ ต้อง
ปฏิบัติงานให้ บริ การในช่ วงเวลาที่กาํ หนดเพื่ อให้ ได้ รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่น
กิจการต้ องสันนิษฐานว่ากิจการได้ รับบริการจากพนักงานเพื่อแลกกับสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคา
หุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ออกให้ แล้ ว ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สินที่จะต้ องจ่ายสําหรับบริการ
นั้ น ทัน ที หากสิทธิท่ีจ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่เ พิ่ ม ขึ้ นไม่ ไ ด้ รั บ สิทธิจ นกว่ า พนั ก งานจะได้
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้ บริ การที่กาํ หนด กิจการต้ องรั บรู้ บริ การที่ได้ รับและหนี้สินที่จะต้ องจ่าย
ตามที่พนักงานให้ บริการในช่วงเวลานั้น
33 หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชําระหนี้สินด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือ
หุ้ น พิ จารณาเงื่อ นไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของสิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้นและ
บริการที่พนักงานให้ จนถึงขณะนั้น

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีม่ ีทางเลือกชําระด้วยเงินสด
34 สํ าหรับการจ่ า ยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่มีเ งื่อ นไขของข้อ ตกลงให้เ ลือ กว่ า กิจการหรื อ คู่ ส ญ
ั ญา
สามารถเลือกชํ าระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อื่น) หรือด้วยการออกตราสารทุน กิจการ
ต้องรับรูร้ ายการหรือองค์ประกอบของรายการนั้นเป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชําระด้วยเงินสด
หากกิจการมีหนี้ สินเกิดขึ้ นซึ่งจะชําระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือรับรูเ้ ป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน หากหนี้ สินดังกล่าวไม่เกิดขึ้ น
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้คู่สญ
ั ญาเลือกวิธีการชําระ
35 หากกิจการให้ สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์จะชําระด้ วยเงินสด 1 หรือด้ วย
การออกตราสารทุน ให้ ถือว่ ากิจการให้ เครื่ องมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
(กล่าวคือ สิทธิของคู่สญ
ั ญาที่จะเรียกร้ องให้ ชาํ ระด้ วยเงินสด) และองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
(กล่าวคือ สิทธิของคู่สัญญาที่จะเรี ยกร้ องให้ ชาํ ระด้ วยการออกตราสารทุนไม่ใช่ ด้วยเงินสด) สําหรับ
รายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่ พนักงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับสามารถวัดได้
โดยตรง กิจการต้ องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสม
ด้ วยผลต่างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับกับมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่
เป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ
2

1

ในย่อหน้ าที่ 35 ถึง 43 รายการที่อ้างอิงถึงเงินสดให้ รวมถึงสินทรัพย์อ่นื ของกิจการด้ วย
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36 สํา หรั บรายการอื่น ๆ รวมถึ งรายการกับ พนั ก งาน กิจ การต้ อ งวั ดมู ลค่ า ยุติธรรมของเครื่ อ งมือ ทาง
การเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคํานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะได้ รับ
เงินสดหรือตราสารทุนที่ให้
37 ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 36 กิจการต้ องเริ่ มวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินก่อน
แล้ วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยคํานึงถึงการที่คู่สัญญาต้ องสละ
สิทธิ์ท่จี ะรับเงินสดเพื่อไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมเป็ นผลรวม
ของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท อย่างไรก็ตาม การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ซ่ึง
คู่สัญญามีทางเลือกที่จะให้ ชาํ ระมักถูกจัดโครงสร้ างมาแล้ ว มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะชําระทาง
หนึ่งจึงเหมือนกับของทางเลื อกอื่น ตัวอย่างเช่ น คู่สัญญาอาจเลือกทางเลื อกที่จะรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นหรื อ
สิท ธิท่ี จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นเป็ นเงิ น สด ในกรณี ดั ง กล่ า วมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นศูนย์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
จึงเท่ากับมู ลค่ ายุ ติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน ในทางตรงกันข้ าม หากมูลค่ายุติธรรมของ
ทางเลือกแต่ละทางเลือกที่จะชําระแตกต่างกัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ย่อมมากกว่ าศูนย์ ซึ่งเป็ นกรณีท่ีมูลค่ายุ ติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ ามูลค่า
ยุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
38 กิจ การต้ อ งบั น ทึก สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ หรื อ ได้ ม าแยกตามองค์ ป ระกอบแต่ ล ะประเภทของ
เครื่องมือทางการเงินแบบผสม สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่
ได้ รับและหนี้สินที่จะชําระสินค้ าหรื อบริ การ เมื่อคู่สัญญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรื อบริการให้ โดยปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระเป็ นเงินสด (ย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33) สําหรั บ
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจ การต้ องรั บรู้สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับและส่วนของ
เจ้ าของที่เพิ่มขึ้นเมื่อคู่สญ
ั ญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ 10 ถึง 29)
39 ณ วันที่ชาํ ระ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สินให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพื่ อชําระ
แทนการจ่ายเงินสด หนี้สนิ จะโอนตรงไปเป็ นส่วนของเจ้ าของในฐานะที่เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่
ออกให้
40 หากกิจการจ่ ายเงินสดเพื่ อชําระแทนการออกตราสารทุน ให้ ถือว่ าการจ่ ายนั้นเป็ นการชําระหนี้สินทั้ง
จํานวน สําหรั บองค์ประกอบที่เป็ นทุนที่เคยรับรู้มาในอดีตยังคงอยู่ในส่วนของทุนต่อไป เมื่อคู่สัญญา
เลื อ กที่ จ ะรั บ เงิ น สดเพื่ อ การชํา ระทํา ให้ คู่ สั ญ ญาหมดสิท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ ตราสารทุ น อย่ า งไรก็ต าม
ข้ อกําหนดนี้ไม่ได้ ทาํ ให้ กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้ าของ เช่น การโอน
จากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ งือ่ นไขของข้อตกลงทีใ่ ห้กิจการเลือกวิธีการชําระ
41 สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีเงื่อนไขของข้ อตกลงให้ กิจการเลือกว่าจะชําระด้ วยเงินสดหรือด้ วย
การออกตราสารทุน กิจการต้ องพิจารณาว่ ากิจการมีภาระผูกพันในปั จจุ บันที่จะต้ องชําระเงินสดหรือไม่
และบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกัน กิจการมีภาระผูกพั นในปั จจุ บันที่จะต้ องชําระ
เงินสด หากทางเลือกที่จะชําระด้ วยตราสารทุนไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมีข้อห้ ามทางกฎหมาย
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ไม่ให้ กิจการออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะชําระด้ วยเงินสด หรื อ
ปกติจะชําระด้ วยเงินสดเมื่อใดก็ตามที่คู่สญ
ั ญาขอให้ ชาํ ระด้ วยเงินสด
42 หากกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้ องชําระด้ วยเงินสด กิจการต้ องบันทึกรายการตามข้ อกําหนด
สําหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 30 ถึง 33
43 หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กิจการต้ องบันทึกรายการค้ าตามข้ อกําหนดสําหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 10 ถึง 29 เมื่อการชําระมีลักษณะดังนี้
43.1 หากกิจการเลือกชําระด้ วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ
กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นที่จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.2 หากกิจการเลือกชําระด้ วยการออกตราสารทุ น กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก (เว้ นแต่
การโอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ งไปเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภท
(ถ้ ามี)) ยกเว้ นที่จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.3 หากกิจการเลื อกทางเลือกที่ชาํ ระด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมที่สูงกว่ า ณ วันที่ชําระ กิจการต้ องรับรู้
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ มสําหรั บมูลค่ าส่วนเกิน เช่ น ผลต่างระหว่ างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่ายุ ติธรรมของ
ตราสารทุนที่จะต้ องออกให้ หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุ นที่ออกให้ กับจํานวนเงิน สดที่จะต้ องจ่ า ยหากเลื อกทางเลือกเดิม แล้ วแต่ทางเลือกที่
กิจการจะเลือก

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ
43ก สําหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ ในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบ
การเงินของกิจการ กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริ การต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับด้ วย
รายการที่จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนหรือชําระด้ วยเงินสด โดยต้ องประเมินว่า
43ก.1 ลักษณะของผลตอบแทนที่ออกให้ และ
43ก.2 สิทธิและภาระผูกพันของกิจการ
จํานวนที่รับรู้โดยกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการอาจแตกต่างจากจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทหรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการที่จ่ายชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
43ข กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ที่ชาํ ระด้ วยตราสารทุน เมื่อ
43ข.1 ผลตอบแทนที่ออกให้ เป็ นตราสารทุนของกิจการ หรือ
43ข.2 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องวัดมูลค่าในภายหลังใหม่สาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุนสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
เท่านั้น ในสถานการณ์อ่นื ทั้งหมดกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่
ได้ รับมาเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด
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43ค กิจการที่ชาํ ระรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ าหรือบริ การต้ องรับรู้
รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน ก็ต่อเมื่อจ่ายชําระด้ วยตราสาร
ทุนของกิจการเอง มิฉะนั้นรายการดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสด
43ง รายการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนซึ่งกําหนดให้ กลุ่มกิจการหนึ่งจ่ายชําระ
อีกกลุ่มกิจการหนึ่งสําหรั บหนี้สินของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ แก่คู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือ
บริการ ในกรณีดังกล่ าวกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การต้ องบันทึกรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ข โดยไม่คาํ นึงถึงข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ

การเปิ ดเผยข้อมูล
44 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างงวด
45 เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
45.1 คําอธิบายข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆระหว่าง
งวด รวมถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของข้ อตกลงแต่ละข้ อ อาทิ ข้ อกําหนดของการได้ รับ
สิทธิ งวดเวลานานที่สดุ ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการชําระ (เช่น เป็ นเงินสดหรือตราสาร
ทุน) กิจการที่มีประเภทของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ีเหมือนกันในเนื้อหาสาระ
อาจรวมข้ อมูลเหล่านี้ หากการเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามข้ อตกลงไม่จาํ เป็ นในการทําให้ เป็ นไปตาม
หลักการในย่อหน้ าที่ 44
45.2 จํานวนและราคาใช้ สทิ ธิถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของสิทธิซ้ ือหุ้นสําหรับกลุ่มสิทธิซ้ ือหุ้นต่างๆ 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 สําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ใช้ สิทธิแล้ วระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ณ วันใช้
สิทธิ หากสิทธิซ้ ือหุ้นถูกใช้ สิทธิแล้ วตามหลักเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจเปิ ดเผยราคาหุ้ น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างงวดแทน
45.4 สําหรั บสิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้ เปิ ดเผยช่วงของราคาใช้ สิทธิและระยะเวลาคงเหลือ
ตามสั ญ ญาถั ว เฉลี่ ยถ่ ว งนํ้า หนั ก หากช่ ว งของราคาใช้ สิท ธิก ว้ า ง สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่ค งเหลื อ ต้ อ ง
แบ่งเป็ นช่วงราคาที่ให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจํานวนและจังหวะเวลาของหุ้นที่อาจ
ออกเพิ่มเติมและเงินสดที่อาจได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้น
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46 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือ
บริการทีไ่ ด้รบั หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ระหว่างงวด
47 หากกิจการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ ก ารที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บตราสารทุนของ
กิจ การโดยทางอ้ อ ม โดยอ้ า งอิงกับ มู ลค่ า ยุติธรรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ เพื่ อให้ ผลเป็ นไปตาม
หลักการในย่อหน้ าที่ 46 อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
47.1 สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของสิทธิ
ซื้อหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.1.1 แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นและข้ อมูลที่นาํ มาคํานวณในแบบจําลอง รวมถึง
ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ราคาใช้ สิทธิ ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง อายุของ
สิทธิซ้ ื อหุ้ น เงิน ปั น ผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง และข้ อมู ลอื่น ที่
นํา มาคํา นวณในแบบจํา ลอง รวมถึ ง วิ ธี ท่ีใ ช้ แ ละข้ อ สมมติ ท่ีก ํา หนดขึ้ นเพื่ อ รวม
ผลกระทบของการคาดการณ์การใช้ สทิ ธิก่อนครบกําหนด
47.1.2 วิธกี าํ หนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคําอธิบายว่าความผันผวนของหุ้นที่
คาดหวังได้ องิ กับความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ
47.1.3 การนํา ลั กษณะอื่นของสิทธิซ้ ือ หุ้ นที่ออกให้ มารวมในการวัดมูลค่ายุ ติธรรมหรื อไม่
และวิธนี าํ ลักษณะอื่นมารวมคํานวณ เช่น เงื่อนไขทางตลาด
47.2 สําหรับตราสารทุนอื่นที่ให้ สทิ ธิระหว่างงวด (กล่าวคือ ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ ือหุ้น) จํานวน
และมู ลค่ ายุ ติธรรมถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํา้ หนักของตราสารทุนเหล่านั้ น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูล
เกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.2.1 หากไม่สามารถวัดมูลค่ ายุติธรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้
ต้ องเปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ายุติธรรม
47.2.2 การนําเงินปั นผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรื อไม่ และวิธีนาํ เงินปั น
ผลที่คาดหวังมารวมคํานวณ และ
47.2.3 การนําลั กษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้ มารวมในการวัดมูลค่ายุ ติธรรมหรื อไม่
และวิธนี าํ ลักษณะอื่นมารวมคํานวณ
47.3 สําหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีการปรับปรุงระหว่างงวด
47.3.1 คําอธิบายรายการที่ปรับปรุง
47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ออกให้ (ซึ่งเป็ นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ
47.3.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ออกให้ ท่ีสอดคล้ องกับข้ อกําหนด
ตามย่อหน้ าที่ 47.1 และ 47.2 ข้ างต้ นเมื่อมีรายการดังกล่าว
48 หากกิจการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ ก ารที่ได้ รับ ระหว่ างงวดได้ โดยทางตรง กิจการต้ อ ง
เปิ ดเผยวิธีกาํ หนดมูลค่ายุติธรรม เช่ น มูลค่ายุติธรรมกําหนดด้ วยราคาตลาดของสินค้ าหรื อบริการ
หรือไม่
49 หากกิจการปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐานในย่อหน้ าที่ 13 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและอธิบายว่า
เหตุใดจึงปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน
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50 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดและฐานะการเงินของกิจการ
51 เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 50 อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
51.1 จํานวนค่าใช้ จ่ายรวมที่รับรู้ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่งสินค้ าหรือบริการที่
ได้ รับไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ และต้ องรั บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที รวมถึงการเปิ ดเผย
แยกว่าส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทึกเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ี
ชําระด้ วยตราสารทุน
51.2 สําหรับหนี้สนิ ที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด และ
51.2.2 มูลค่าที่แท้ จริ งรวม ณ สิ้นงวดของหนี้สินที่คู่สัญญามีสิทธิเรี ยกเงินสดหรื อสินทรัพย์
อื่นที่ได้ รับสิทธิภายในสิ้นงวด (เช่น สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่
ได้ รับสิทธิแล้ ว)
52 หากข้ อ มู ลที่ก าํ หนดให้ เ ปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไม่ ท าํ ให้ เป็ นไปตาม
หลั ก การในย่ อ หน้ า ที่ 44 46 และ 50 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเพิ่ มเติม ตามที่จํา เป็ นที่จ ะทํา ให้
สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
53 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
54 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สนั บ สนุ น แต่ ไม่ ก าํ หนดให้ กิจ การปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั การให้ ตราสารทุนอื่น หากกิจการเปิ ดเผยเป็ นการสาธารณะถึงมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นที่กาํ หนด ณ วันที่วัดมูลค่า
55 สําหรั บรายการให้ ตราสารทุ นทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ องปรั บข้ อมูลเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง และปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวดของงวดแรกสุดที่นาํ มา
แสดงด้ วย (ถ้ าปฏิบัติได้ )
56 สําหรั บรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(เช่น ตราสารทุนที่ออกให้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดตาม
ย่อหน้ าที่ 44 และ 45
57 ภายหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แล้ ว หากกิจการปรับปรุงข้ อกําหนด
หรื อเงื่อนไขของการออกตราสารทุ นให้ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ถือปฏิบัติ
กิจการยังต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 29 เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงเหล่านั้น
58 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
59 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุนแต่ไม่ได้ กาํ หนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ย้อนหลั งกับหนี้สินรายการอื่นที่เกิดจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
เช่น หนี้สนิ ที่ชาํ ระระหว่างงวดที่มีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ
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วันถือปฏิบตั ิ
60 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ นําไปใช้ ก่อนวั นถือปฏิบั ติ หากกิจ การถือ ปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สํา หรั บ งวดก่อ นวั น ที่มี ผลบั งคั บ ใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
61 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ทําให้ เกิดการปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 5 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ท่ีเริ่ มในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2557 หากกิจ การได้ ถือ ปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ องถือปฏิบัติกับรอบระยะเวลา
บัญชีก่อนด้ วย
62 กิจการต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับการแก้ ไขต่อไปนี้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558
62.1 ข้ อ กํา หนดที่ร ะบุ ในย่ อ หน้ า ที่ 21ก เป็ นไปตามวิ ธีป ฏิบั ติ ของเงื่อ นไขการได้ รั บ สิท ธิท่ีไม่ ใ ช่
เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
62.2 การปรั บ ปรุ ง คํา นิ ย ามของ “การได้ รั บ สิท ธิ ” และ “เงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ” ได้ ร วมอยู่ ใ น
ภาคผนวก ก
62.3 การแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 28 และ 28ก ได้ รวมเรื่องการยกเลิกเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ นาํ การแก้ ไขดังกล่าวไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หาก
กิจการนําการแก้ ไขดังกล่ าวไปถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวด้ วย
63 กิจการต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับการแก้ ไขเรื่องการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าํ ระด้วยเงินสดของ
กลุ่มกิจการ ตามหัวข้ อการปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้ าที่ 53–59 ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2558
63.1 การแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 2 การยกเลิกในย่อหน้ าที่ 3 และการเพิ่มเติมในย่อหน้ าที่ 3ก และ 43ก
ถึง 43ง และย่อหน้ าที่ ข45 ข47 ข50 ข54 ข56 ถึง ข58 และ ข60 ในภาคผนวก ข ได้ รวม
การบัญชีสาํ 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
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(ถ้ าข้ อมูลที่จาํ เป็ นในการปรับปรุงย้ อนหลังไม่สามารถหาได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนที่เคยรับรู้ก่อน
หน้ า ในงบการเงิ น รวมของกลุ่ มกิ จ การไว้ ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การและงบการเงิ น ของกิจ การ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวด้ วย
63ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงิ นรวม และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ทําให้ เกิดการปรับปรุงถ้ อยคําในย่อหน้ าที่ 5 และภาคผนวก
ก ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฎิบัติ

การยกเลิกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
64 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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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
โดยมีหนี้สินเกิดขึ้นเพื่ อโอนเงินสดหรื อสินทรัพย์อ่ ืนให้ กับคู่ สัญญาที่ส่ง
มอบสินค้ าหรือบริการด้ วยจํานวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลค่า) ตราสาร
ทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) ของกิจการหรือกิจการอื่นในกลุ่ม

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

บุคคลที่ให้ บริการกับกิจการเป็ นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลประเภทใด
ประเภทหนึ่งดังนี้ 1) บุคคลที่เป็ นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
หรื อทางภาษี 2) บุคคลที่ทาํ งานกับกิจการภายใต้ แนวทางที่เป็ นลักษณะ
เดียวกับบุคคลที่เป็ นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางภาษี
หรือ 3) บริการที่ได้ รับมีลักษณะเดียวกับบริ การที่พนักงานเป็ นผู้ให้ บริการ
ตัวอย่างเช่ น คํานิยามนี้ รวมถึงฝ่ ายบริ หาร เช่ น พนักงานที่มีอาํ นาจบังคับ
บั ญ ชาและหน้ า ที่ความรั บ ผิ ดชอบในการวางแผน สั่ งการและควบคุ ม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของกิ จ การ รวมถึ ง กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บ ริ หาร (nonexecutive director)

ตราสารทุน

สัญญาที่เป็ นหลักฐานของส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกิจการ
2
หลังหักหนี้สนิ ทั้งหมด
3

ตราสารทุนทีอ่ อกให้

สิทธิ (ทั้งที่มเี งื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ในตราสารทุนของกิจการที่ออกให้
บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การ
1)

ได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรั บ ตราสารทุ นของ
กิจการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) หรือ

2) ได้ รับสินค้ าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายชําระแก่สญ
ั ญา

2

กรอบแนวคิ ดการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ให้ นิยามของหนี้สินว่ าเป็ นภาระผูกพันในปั จจุ บันของกิจการที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต การชําระภาระผูกพันเป็ นผลให้ เกิดกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
(เช่น กระแสไหลออกของเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ของกิจการ)
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มูลค่ายุติธรรม

จํานวนเงินที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ชําระหนี้สิน หรือตราสารทุนที่ออก
ให้ สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลฝ่ ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็ น
อิสระและมีความรอบรู้และเต็มใจ

วันทีใ่ ห้สิทธิ

วั น ที่ กิ จ การและบุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง (รวมถึ งพนั ก งาน) ตกลงกั น ตาม
ข้อตกลงเรื่องการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝ่ าย
หนึ่งทราบเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ตามข้ อตกลงนั้นร่ วมกัน ณ วันที่ให้
สิทธิ กิจการให้ สทิ ธิกับบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งที่จะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื
หรื อตราสารทุ นของกิจการ โดยต้ องปฏิบั ติตามเงื่อนไขการได้รบั สิ ทธิ
(ถ้ า มี ) ให้ ส ํา เร็จ หากข้ อ ตกลงนั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ กระบวนการที่ต้ อ งอนุ มั ติ
(เช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้ สทิ ธิ คือ วันที่ท่ขี ้ อตกลงได้ รับอนุมัติแล้ ว

มูลค่าทีแ่ ท้จริง

ผลต่ า งระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรมของหุ้ นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเงื่อนไข
และไม่ มี เ งื่ อ นไข) ถื อ หุ้ น หรื อ สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ หุ้ น และราคา (ถ้ า มี )
ที่คู่สัญญาต้ องจ่ ายเพื่ อให้ ได้ ห้ ุ น ตัวอย่างเช่น สิทธิ ซื้อหุน้ ที่ราคาใช้ สิทธิ
เท่ า กั บ 15 บาท ขณะที่ห้ ุ น มี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเท่า กับ 20 บาท มู ล ค่ า ที่
แท้ จริงเท่ากับ 5 บาท

เงือ่ นไขทางตลาด

เงื่อนไขที่ราคาใช้ สทิ ธิ การได้ รับสิทธิ หรือความสามารถในการใช้ สิทธิตามตรา
สารทุนที่ข้ ึนอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่ น ราคาหุ้ น หรื อ
จํานวนเงินตามมู ลค่ าที่แท้จริงของสิ ทธิ ซื้ อหุน้ อยู่ ณ ระดั บราคาที่กาํ หนด
หรื อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ซึ่งอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุนของ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีราคาตลาดของ ตราสารทุนของกิจการอื่น

วันทีว่ ดั มูลค่า

วันที่ท่ีวัดมู ลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สํา หรั บ รายการที่ เ กี่ ย วกั บ
พนักงานและบุ คคลอื่นที่ให้บริการให้ลกั ษณะเดียวกัน วั นที่วัด มูลค่ า
คื อ วันที่ใ ห้สิ ท ธิ สํา หรั บ รายการกับ บุ คคลอื่น นอกเหนื อ จากพนั ก งาน
(และบุ คคลอื่น ที่ให้ บริ ก ารในลัก ษณะเดียวกัน) วัน ที่วัด มูลค่ า คือวัน ที่
กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ

ลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้
ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว

ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิ ซื้อหุน้ เพิ่ มเติมเมื่อผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้ นใช้ สิทธิ
ตามสิทธิซ้ ือหุ้นเดิมเพื่อให้ กจิ การออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้ สิทธิ โดยไม่ได้
รับชําระเป็ นเงินสด

สิ ท ธิ ซื้ อหุ้ น ที่ มี ก ารออก
สิทธิทดแทน

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

ข้ อตกลงระหว่างกิจการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ 3หรือผู้ถือหุ้นของ
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 นวนที่ อิ ง กับ ราคา
(หรือมูลค่า) ของตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ ) ของ
กิจการหรือกลุ่มกิจการอื่น หรือ
2) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้ นหรื อสิทธิ ซื้อหุน้ ) ของกิจการหรื อกลุ่ม
กิจการอื่น
เมื่อได้ ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิแล้ ว

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ น
เกณฑ์

รายการที่กจิ การ

4

1)

ได้ รับสิน ค้ าหรื อ บริ การจากคู่ สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ
(รวมถึงพนักงาน) โดยมีขอ้ ตกลงในการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
หรือ

ก่อให้ เกิดภาระผูก พั นที่ต้องชําระให้ คู่สัญญาโดยมีข อ้ ตกลงใน
การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เมื่อกิจการอื่นในกลุ่มได้ รับสินค้ า
หรือบริการ
สัญญาที่ให้ ผ้ ูถือสิทธิได้ รับหุ้นของกิจการ ณ ระดับราคาที่กาํ หนดไว้ แน่นอน
ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้ องใช้ สิทธิน้ัน
2)

สิทธิซื้อหุน้
ได้รบั สิทธิ

เป็ นผู้ มีสิ ทธิ ภายใต้ ข้อ ตกลงของการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์สิทธิท่ี
คู่ สัญ ญาจะได้ รับ เงิน สด สินทรั พ ย์อ่ ืน หรื อ ตราสารทุ นของกิจ การ เมื่ อ
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขการได้ รั บ สิ ท ธิ และอี ก ฝ่ ายหนึ่ งพึ ง พอใจใน
การปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิดังกล่าว

เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ

เงื่อนไขที่ใช้ พิจารณาว่ ากิจการได้ รับบริ การที่คู่สัญญาต้ องปฏิบัติตามให้
สําเร็จเพื่อให้ ได้ สิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือตราสารทุนของ
กิจการหรือไม่ ภายใต้ ขอ้ ตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ เงื่อนไข
การได้ รั บ สิท ธิอ าจเป็ นอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด คือ เงื่ อ นไขการบริ ก ารหรื อ
เงื่อนไขผลงาน เงื่อนไขการบริ การกําหนดให้ คู่สัญญาต้ องปฏิบัติตามให้
สําเร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เงื่อนไขผลงานกําหนดให้ คู่สัญญาต้ อง
ปฏิบัติตามให้ สาํ เร็จตามเป้ าหมายที่ต้ังไว้ ภายในเวลาที่กาํ หนด (เช่น ต้ อง

3

กลุ่มกิจการ ตามคํานิยามในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ตามมุมมองของบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของกิจการที่เสนอรายงาน
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ทําให้ กาํ ไรของกิจการสูงขึ้นตลอดช่วงเวลาที่กาํ หนดไว้ ) ซึ่งเงื่อนไขผลงาน
อาจรวมไปถึง เงือ่ นไขทางตลาด
ระยะเวลาให้ได้รบั สิทธิ

ระยะเวลาระหว่ า งที่ ต้ อ งปฏิ 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 ข2 ถึง ข41 ของภาคผนวกนี้อธิบายการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นและสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้
โดยนําเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงานมา
พิจารณา อย่างไรก็ตาม ลักษณะไม่ได้ จาํ กัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
นอกจากนี้ เนื่ องจากประเด็นการวั ดมูลค่าที่อธิบายต่อไปเน้ นเกี่ยวกับหุ้ นและสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ กับ
พนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นวัด ณ วันที่ให้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม ประเด็น
การวั ด มู ล ค่ า ที่จ ะอธิ บ ายต่ อ ไป (เช่ น ความผัน ผวนของหุ้ น ที่ค าดหวั ง ) ได้ นํา มาใช้ พิ จ ารณาการ
ประมาณมู ลค่ ายุติธรรมของหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ บุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ณ วั นที่
กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ
หุน้
ข2

ข3

สําหรับหุ้ นที่ออกให้ พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้ นต้ องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้ นของกิจการ
(หรื อ ราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้ น ของบริ ษัทไม่ ได้ จําหน่ า ยแก่สาธารณชน) และปรั บ ปรุ งโดย
คํานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ของหุ้นที่ออกให้ (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่งไม่นาํ มารวม
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21)
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานไม่ได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปั นผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ปัจจัยนี้ต้อง
นํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในทํานองเดียวกัน หากหุ้นมีข้อจํากัดในการ
โอนหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ ปั จจัยนี้ต้องนํามาพิจารณาเฉพาะกรณีท่ขี ้ อจํากัดหลังได้ รับสิทธิกระทบต่อ
ราคาที่ผ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ ายซื้อหุ้น ตัวอย่างเช่ น หากหุ้นนั้นซื้อขายอยู่ในตลาด
ซื้อขายคล่ อง ข้ อจํากัดการโอนหุ้ นหลั งได้ รับสิทธิอาจมีผลเพี ยงเล็กน้ อยต่อราคาหุ้ นที่ผ้ ูร่วมตลาดใน
ตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ ายซื้อหุ้ นนั้ น ข้ อจํากัดการโอนหุ้ นหรื อข้ อจํากัดอื่นที่เกิดระหว่ าง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิไม่ต้องนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ สิทธิของหุ้ นที่ออก
ให้ เพราะข้ อจํากัดเหล่านั้นมีท่มี าจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่มี ีอยู่ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง
21
สิทธิซื้อหุน้

ข4

ในหลายกรณี สิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ แก่พนักงานไม่มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ข้ ึนอยู่กับเงื่อนไข
และข้ อกําหนดต่ างๆ ที่ไม่ได้ ใช้ กับสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการซื้อขาย หากไม่มีสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการซื้อขายที่มี
เงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆเหมือนกับสิทธิซ้ ือหุ้นของกิจการ ให้ คาํ นวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น
ที่ออกให้ โดยประมาณการจากแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
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ข5

ข6
ข6.1
ข6.2
ข6.3
ข6.4
ข6.5
ข6.6
ข7

ข8

ข9

กิจการต้ องพิ จารณาปั จจั ยต่ างๆ ที่ผ้ ูร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะพิ จารณาในการเลือก
แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นมาใช้ เช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นพนักงานจํานวนมากมีระยะเวลาใช้
สิทธินานและมักสามารถใช้ สทิ ธิได้ ระหว่างวันที่ให้ สิทธิกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือ
หุ้ น นั้ น และมั ก มี ก ารใช้ สิทธิต้ังแต่ ช่วงแรก ปั จ จั ยเหล่ า นี้ ต้ อ งนํา มาพิ จ ารณาเมื่อ ประมาณมู ลค่ า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ สําหรับหลายกิจการ ปัจจัยเหล่านี้ทาํ ให้ กิจการไม่สามารถใช้
สูตรของ Black Scholes และ Merton เนื่ องจากสูตรดังกล่ าวไม่ให้ นําความน่ าจะเป็ นที่จะใช้ สิทธิ
ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาการใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือ หุ้ นมาพิ จารณา และแบบจํา ลองนี้อาจไม่ สะท้ อนถึ ง
ผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วกว่ากําหนดได้ อย่างเพียงพอ แบบจําลองนี้ยังไม่อนุญาตสําหรั บความ
น่าจะเป็ นที่ความผันผวนของหุ้ นที่คาดหวังและข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลองอื่นอาจแตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการให้ ใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้น อย่างไรก็ตาม สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุตามสัญญาค่อนข้ าง
สั้น หรื อต้ องมีการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาไม่น านหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ กิจการอาจไม่ต้องนํา
ปั จจั ยข้ างต้ นมาพิ จารณา ในกรณีดังกล่ าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้ มูลค่าที่มี
สาระสําคัญเท่ากับแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า
อย่างน้ อยที่สดุ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ต้ องนําปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา
ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้น
อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างอิง
ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง
เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสําหรับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
กิจการต้ องพิ จารณาปั จจั ยอื่นที่ผ้ ู ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจลงทุนจะใช้ พิจารณาในการ
กําหนดราคาหุ้น (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้ แล้ ว
ซึ่งไม่ให้ นาํ มาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 ถึง 22)
ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่างช่วงเวลาที่ระบุไว้
(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สทิ ธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกํากับหลักทรัพย์กาํ หนด) ปัจจัย
นี้ต้องนํามาพิจารณาในกรณีท่แี บบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่นาํ มาใช้ อาจสมมติว่าสิทธิซ้ ือหุ้น
จะใช้ สิทธิเมื่อใดก็ได้ ตลอดอายุ ของสิทธิซ้ ือหุ้ นดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ แบบจําลอง
กําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สิทธิได้ เมื่อสิ้นสุดอายุเท่านั้น การไม่สามารถ
ใช้ สทิ ธิระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สทิ ธิ (หรือระยะเวลาอื่นในระหว่างอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น) ไม่ต้องนํามา
ปรับปรุง เนื่องจากแบบจําลองได้ สมมติว่าสิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่ให้ กบั พนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็ นที่จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเร็ว
ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อย่างอิสระ หรื อพนักงานต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่
ได้ รั บ สิทธิแล้ ว ทั้งหมดเมื่อ หมดสภาพการจ้ า ง ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็ว ที่คาดไว้ ต้อ งนํา มา
พิจารณา ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21
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ข10 ปัจจัยต่างๆ ซึ่งผู้ร่วมตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะไม่นาํ มาพิจารณาในการกําหนดราคาของ
สิทธิซ้ ื อหุ้ น (หรื อตราสารทุ นอื่น ) ต้ องไม่นําไปรวมในการประมาณมู ลค่า ยุติธรรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น
(หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ พนักงาน ปัจจัยที่กระทบต่อ
มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ยวข้ องกับการประมาณราคาที่ผ้ ูร่วม
ตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะกําหนดขึ้น
ข้อมูลทีใ่ ช้ในแบบจํ าลองการกําหนดราคาสิทธิซื้อหุน้
ข11 ในการประมาณค่ า ความผั น ผวนและเงิ น ปั น ผลที่ ค าดหวั ง ของหุ้ นอ้ างอิ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
เพื่อประมาณความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดใน
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น เช่ น เดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นของพนั กงานเร็ว
วัตถุประสงค์คือ เพื่ อประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สทิ ธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลที่มี ณ วันให้ สทิ ธิ
ข12 ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปั นผลและพฤติกรรมการใช้ สิทธิมักมีช่วงของความคาดหวังในอนาคตที่
สมเหตุสมผล ดังนั้น ต้ องคํานวณค่าคาดหวังโดยถ่วงนํา้ หนักแต่ละค่าด้ วยความน่าจะเป็ นที่แต่ละค่าจะ
เกิดขึ้น
ข13 ความคาดหวั ง ในอนาคตมั ก มี พ้ ื นฐานจากประสบการณ์ แ ละต้ อ งปรั บ ปรุ ง หากคาดหวั ง ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ปัจจัยที่ระบุได้ อาจชี้ว่าประสบการณ์ใน
อดีตที่ไม่ได้ ปรับปรุงเป็ นตัวพยากรณ์ท่ไี ม่ดีสาํ หรับประสบการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่
มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่ างกันอย่างชัดเจน จําหน่ ายสายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงน้ อยกว่ า
ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีท่สี ุดในการกําหนดความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต
ข14 ในสถานการณ์อ่ ืนๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่ น กิจการที่เพิ่ งเข้ ามาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ฯ จะมีข้อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) อยู่น้อย ซึ่งจะอภิปรายถึงกิจการที่
ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในภายหลัง
ข15 สรุป กิจการต้ องไม่ ประมาณค่ าความผันผวน พฤติกรรมการใช้ สิทธิ และเงินปั นผล อย่างง่ายโดยมี
พื้ นฐานเพี ยงจากข้ อมู ลในอดีต โดยไม่พิ จารณาว่ าประสบการณ์ ในอดีต เรื่ องใดเป็ นค่ าพยากรณ์ท่ี
สมเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต
การใช้สิทธิเร็วทีค่ าดหวัง
ข16 พนักงานมักใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเร็วด้ วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ ทํา
ให้ พนักงานมักใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นเร็วเพราะเป็ นทางเดียวที่พนักงานจะล้ า งสถานะของตน เช่ น เดียวกัน
พนักงานที่ส้ ินสุดการจ้ างมักจําเป็ นต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ วภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะนั้นจะ
ถูกริบสิทธิ ปัจจัยนี้ทาํ ให้ พนักงานใช้ สทิ ธิเร็ว ปัจจัยอื่นที่ทาํ ให้ ใช้ สิทธิเร็ว เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
และการขาดการกระจายความมั่งคั่ง
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ข17 วิธีพิจารณาผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วที่คาดหวังขึ้นอยู่กับแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ใช้
ตัวอย่างเช่น การใช้ สทิ ธิเร็วที่คาดหวังอาจถูกนํามาพิจารณาโดยการใช้ ประมาณการอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ที่คาดหวัง (สําหรับสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ให้ สิทธิ
จนถึงวันที่คาดว่าจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น) เป็ นข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น (เช่น
สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือการใช้ สทิ ธิเร็วอาจพิจารณานําเข้ าแบบจําลองกําหนดราคา
สิทธิซ้ ือหุ้นแบบทวินามหรือแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นอื่นที่ใช้ อายุของสัญญาเป็ นข้ อมูล
นําเข้ า
ข18 ปัจจัยที่ใช้ ประมาณการใช้ สทิ ธิเร็วรวมถึง
ข18.1 ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นมักไม่ให้ ใช้ สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิ ดังนั้ น การกําหนดความสําคัญของการใช้ สิทธิเร็วในการกําหนดมู ลค่าจึงขึ้นอยู่ กับข้ อ
สมมติว่า สิทธิซ้ ือหุ้นนั้นจะได้ รับสิทธิ ความสําคัญของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิอภิปรายอยู่ใน
ย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
ข18.2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่คล้ ายกันคงเหลืออยู่ในอดีต
ข18.3 ราคาของหุ้นอ้ างอิง ประสบการณ์อาจชี้ว่าพนักงานมีแนวโน้ มจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเมื่อราคาหุ้นไป
ถึงระดับราคาหนึ่งที่สงู กว่าราคาใช้ สทิ ธิ
ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจชี้ว่า พนักงานระดับสูงมีแนวโน้ มจะ
ใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21)
ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นอ้ างอิง โดยเฉลี่ยพนักงานมีแนวโน้ มที่จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นของ
หุ้นที่มีความผันผวนสูงก่อนหุ้นที่มีความผันผวนตํ่า
ข19 ตามย่อหน้ าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้ สทิ ธิเร็วให้ นาํ มาพิจารณาโดยประมาณอายุท่คี าดหวังของสิทธิ
ซื้อหุ้นเพื่อเป็ นข้ อมูลนําเข้ าในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น เมื่อประมาณอายุท่คี าดหวังของ
สิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุท่ีคาดหวังถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของสิทธิซ้ ือหุ้น
ของกลุ่มพนักงาน หรือประมาณอายุถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของพนักงานกลุ่มย่อย ตามข้ อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สทิ ธิของพนักงาน (ดูรายละเอียดต่อไป)
ข20 การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นตามกลุ่มของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใช้ สทิ ธิลักษณะเดียวกันมีความสําคัญอย่าง
ยิ่ง มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นไม่ได้ มีความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงกับเงื่อนไขของสิทธิซ้ ือหุ้น มูลค่าเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลงเมื่อระยะเวลาของสิทธิซ้ ือหุ้นนานขึ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ ือหุ้นที่มีข้อสมมติทุกอย่างเท่ากัน
แม้ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุ 2 ปี จะมีมูลค่ามากกว่ าสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุ 1 ปี แต่มูลค่าไม่ได้ มากกว่ า 1 เท่า
หมายความว่า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ ือหุ้นตามเกณฑ์ของอายุสิทธิซ้ ือหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักภายใน
กลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้นต่างกันจะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ การแยก
สิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่ให้ เ ป็ นกลุ่มย่ อย โดยแต่ ละกลุ่ มมี อายุ ของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ใกล้ เคียงกัน นํา มาถัว เฉลี่ ยถ่ วง
นํา้ หนัก จะลดมูลค่าที่เกินจริงลง
ข21 ข้ อพิจารณาในลักษณะเดียวกับข้ างต้ นจะใช้ เมื่อใช้ แบบจําลองทวินามหรือแบบจําลองลักษณะเดียวกัน
ตัวอย่างเช่ น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นครอบคลุมพนักงานทุกระดับอาจชี้ว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงมีแนวโน้ มที่จะถือสิทธิซ้ ือหุ้นไว้ นานกว่าผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานระดับล่างมีแนวโน้ ม
ที่จะใช้ สทิ ธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากนี้ พนักงานที่ได้ รับการสนับสนุ นหรือถูกกําหนดให้ ต้องถือ
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ตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ ือหุ้ นไว้ ข้ันตํ่าจํานวนหนึ่ง โดยเฉลี่ยจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่ าพนักงานที่ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ในสถานการณ์เช่ นนี้ การแยกสิทธิซ้ ือหุ้ นตามกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะการใช้
สิทธิคล้ ายกันจะทําให้ การประมาณมูลค่ายุติธรรมรวมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ ได้ แม่นยํากว่า
ค่าความผันผวนทีค่ าดหวัง
ข22 ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็ นตัววัดจํานวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวดเวลาหนึ่ง
ตั ว วั ด ของความผั น ผวนที่ใช้ ในแบบจํา ลองการกํา หนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ น คือ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ประจําปี ของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้ นที่ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ค่าความผันผวนปกติจะ
แสดงในรูปของค่ารายปี ที่ใช้ ในการคํานวณที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยไม่ข้ ึนกับงวดเวลาอื่น เช่น
ค่าสังเกตของราคารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน
ข23 อั ต ราผลตอบแทน (ซึ่ ง อาจเป็ นบวกหรื อ ลบ) ของหุ้ น ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง วั ด ว่ า ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากเงินปันผลหรือการเพิ่มค่า (ลดค่า) ของราคาหุ้น
ข24 ค่าความผันผวนที่คาดหวังรายปี คือ ช่วงซึ่งอัตราผลตอบแทนประจําปี สะสมต่อเนื่องมักถูกคาดว่าจะ
อยู่ระหว่ างประมาณ 2 ใน 3 ของช่ วงเวลา ตัวอย่างเช่ น หุ้ นที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสะสม
ต่อเนื่อง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่ าจะเป็ นที่อัตราผลตอบแทนของ
หุ้นนี้ในช่วง 1 ปี จะอยู่ระหว่าง -18% (12% - 30%) และ 42% (12% + 30%) อยู่ประมาณ 2/3
หากราคาหุ้ นเป็ น 100 บาท ณ ต้ นปี และไม่มีการจ่ ายเงินปั นผล ราคาหุ้ น ณ สิ้นปี ที่คาดหวังจะอยู่
ระหว่าง 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 ค่าความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ ือหุ้นที่ซ้ ือขายกันที่มีต่อหุ้นของกิจการหรือตราสารอื่นที่ซ้ ือ
ขายกันของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น หนี้แปลงสภาพได้ (ถ้ ามี))
ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่สอดคล้ องกับค่าคาดหวังของสิทธิซ้ ือ
หุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสญ
ั ญาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบของการใช้ สิทธิก่อน
กําหนดที่คาดหวัง)
ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่ห้ ุ นของกิจการได้ ซ้ ือขายกับสาธารณชน กิจการที่เพิ่งเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า แนวทางที่แนะนําสําหรับกิจการใหม่จะอธิบาย
ในส่วนต่อไป
ข25.4 แนวโน้ มที่ค่าความผันผวนจะผันกลับไปสู่ค่าเฉลี่ ย เช่ น ระดับโดยเฉลี่ยในระยะยาว และ
ปั จจั ยอื่นที่ช้ ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวั งในอนาคตอาจแตกต่ างจากค่าความผันผวนใน
อดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติในช่วงเวลาหนึ่งที่อาจระบุได้
เพราะล้ มเหลวในการประมูลเพื่อซื้อกิจการหรื อมีการปรับโครงสร้ างครั้ งใหญ่ ช่ วงเวลานั้น
ต้ องไม่นาํ มาพิจารณาในการคํานวณค่าความผันผวนประจําปี เฉลี่ยในอดีต
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ข25.5 ช่ ว งของค่ า สังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่ า สังเกตของราคามั กสมํ่า เสมอตลอด
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ตั วอย่ า งเช่ น กิจการอาจใช้ ร าคาปิ ดของแต่ ละสัป ดาห์ หรื อ ราคาสูงสุดของ
สัปดาห์ แต่ต้องไม่ใช้ ราคาปิ ดบางสัปดาห์และสัปดาห์ท่ีเหลือใช้ ราคาสูงสุด นอกจากนี้ ค่า
สังเกตของราคาต้ องเป็ นเงินสกุลเดียวกับราคาใช้ สทิ ธิ
กิจการทีเ่ พิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข26 ตามย่อหน้ าที่ ข25 กิจการต้ องพิ จารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้ นตลอดช่ วงเวลาล่ าสุดที่
สอดคล้ องกับเงื่อนไขของสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดหวัง หากกิจการที่เพิ่งเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้ องคํานวณค่าความผันผวนในอดีตใน
ช่วงเวลาที่นานที่สุดที่ห้ ุ นนั้นมีกิจกรรมซื้อขาย กิจการสามารถพิ จารณาค่าความผันผวนในอดีตของ
กิ จ การที่ ค ล้ า ยกั น ในช่ ว งเวลาที่ เ ปรี ย บเทีย บกั น ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ การที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ฯ เพี ยง 1 ปี และให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดหวังเฉลี่ย 5 ปี ต้ องพิ จารณา
รูปแบบและระดับของค่าความผันผวนที่คาดหวังของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีห้ ุนซื้อขายให้
สาธารณชนมา 6 ปี
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข27 กิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ จะไม่ มีข้ อ มู ลในอดี ต เพื่ อ ใช้ พิ จ ารณาเมื่ อ
ประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาํ หนดไว้ ต่อไปต้ องนํามาพิจารณาแทน
ข28 ในบางกรณี กิ จ การที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ที่อ อกสิท ธิซ้ ื อหุ้ น หรื อ หุ้ น ให้
พนัก งาน (หรื อ บุ คคลอื่น ) เป็ นประจํา อาจต้ อ งกํา หนดตลาดภายในสํา หรั บหุ้ น ค่า ความผัน ผวน
สําหรับราคาหุ้นเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ เมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง
ข29 กิจการอาจสามารถเลือกพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ฯที่คล้ ายกันที่มีข้อมูลราคาหุ้ นหรื อราคาสิทธิซ้ ือหุ้นอยู่ท่ใี ช้ เมื่อประมาณค่าความผันผวนที่
คาดหวังได้ กรณีน้ ีจะเหมาะสมเมื่อกิจการสามารถอ้ างอิงมูลค่าของหุ้ นตามราคาของหุ้ นของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คล้ ายกัน
ข30 หากกิจการไม่สามารถอ้ างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯที่คล้ ายกัน และเลือกใช้ วิธคี าํ นวณมูลค่าหุ้นอีกวิธหี นึ่ง กิจการสามารถประมาณราคา
หุ้ นได้ จากค่ าความผันผวนที่คาดหวั งที่สอดคล้ อ งกับ วิธีคาํ นวณมู ลค่านั้ น ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจ
กําหนดมูลค่าของหุ้นตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิหรือกําไร กิจการสามารถพิจารณาค่าความผันผวนของ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิน้ันหรือตามกําไร
เงินปันผลทีค่ าดหวัง
ข31 เงินปันผลที่คาดหวังจะนํามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลหรือสิ่งเทียบเท่าเงินปันผล
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ข32 ตั วอย่ างเช่ น หากพนั กงานได้ รั บสิ ทธิซ้ ื อหุ้ นและมีสิทธิได้ รั บเงินปั นผลของหุ้ นอ้ างอิงหรื อเงิ นปั นผล
เทียบเท่า (ซึ่งอาจจ่ายเป็ นเงินสดหรือลดราคาใช้ สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้ สิทธิถึงวันที่ใช้ สิทธิ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้
ต้ องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้ างอิงนั้นไม่ได้ จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้ องเท่ากับศูนย์
ข33 ในกรณีเดียวกัน เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้ สทิ ธิแก่พนักงาน ต้ องไม่ปรับปรุงเงินปัน
ผลที่คาดหวังหากพนักงานได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ข34 ในกรณีตรงข้ าม หากพนักงานไม่ได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (หรือ
ก่อนการใช้ สทิ ธิในกรณีของสิทธิซ้ ือหุ้น) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้ สิทธิแก่พนักงาน
ต้ องนําเงินปั นผลที่คาดหวังมาพิ จารณามูลค่าด้ วย กล่ าวคือ เมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือ
หุ้น ให้ นาํ เงินปั นผลที่คาดหวั งมาพิ จารณาในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น เมื่อประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ให้ นาํ มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดหวังที่จะจ่ายระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิมาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ข35 แบบจํา ลองกํา หนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ น โดยปกติต้อ งมีข้อ มู ลอัต ราผลตอบแทนเงิน ปั น ผลที่คาดหวั ง
อย่างไรก็ดี แบบจําลองเหล่ านี้อาจปรับปรุงโดยใช้ จาํ นวนเงินปั นผลที่คาดหวังแทนอัตราผลตอบแทน
กิจการอาจเลือกใช้ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ ายให้ อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง หากกิจ การเลื อ กใช้ ผลตอบแทนที่คาดหวั งที่จ ะจ่ า ยให้ ต้องพิ จารณารู ป แบบของเงิน ปั น ผลที่
เพิ่มขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น หากปกตินโยบายของกิจการจะเพิ่มเงินปันผลให้ 3% ต่อปี การประมาณ
มู ลค่ าของสิทธิซ้ ื อหุ้ นต้ องไม่ สมมติว่า จํา นวนเงิน ปั น ผลจะคงที่ตลอดอายุของสิทธิซ้ ื อหุ้ นหากไม่ มี
หลักฐานสนับสนุนข้ อสมมติดังกล่าว
ข36 โดยปกติ ข้อ สมมติ เ กี่ยวกับ เงิ น ปั น ผลที่คาดหวั งต้ อ งใช้ ข้อ มู ลที่เผยแพร่ แ ก่สาธารณชนเป็ นเกณฑ์
กิจการที่ไม่ จ่ายเงินปั นผลและไม่มีแผนที่จะจ่ายต้ องสมมติว่าอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลเป็ นศูนย์
อย่างไรก็ดี กิจการที่เริ่มตั้งใหม่ท่ไี ม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอาจคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
อายุท่ีคาดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่ านี้ต้องใช้ อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลเฉลี่ยที่
ผ่านมา (หรือศูนย์) และค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลของกิจการกลุ่มที่จะนํามาเปรียบเทียบ
กันได้ อย่างเหมาะสม
อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ ง
ข37 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืน
พร้ อมเงินต้ นซึ่งราคาใช้ สิทธิเป็ นสกุลเงินของประเทศนั้น โดยอายุของตราสารที่เหลืออยู่เท่ากับอายุ
ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่า (ใช้ อายุของสิทธิซ้ ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็ว) หากไม่มี
ตราสารของรั ฐ บาลที่มี ลัก ษณะดั งกล่ า วหรื อ สภาพแวดล้ อ มชี้ ให้ เ ห็น ว่ า ตราสารของรั ฐ บาลที่จ่ า ย
ดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นมีความหมายไม่เหมือนกับอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (เช่น เศรษฐกิจที่
ภาวะเงินเฟ้ อสูง) อาจใช้ อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากนี้ ต้ องใช้ อัตรา
ผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหากผู้ร่วมตลาดใช้ อัตราดังกล่าวแทนอัตราผลตอบแทนของตราสาร
ของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุเท่ากับ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่า
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ผลกระทบต่อโครงสร้างทุน
ข38 ตามปกติบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ใช่กิจการเป็ นผู้ออกสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่อค้ า เมื่อมีการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น ผู้ออกจะส่ง
มอบหุ้ นที่ได้ มาจากผู้ท่ีถือหุ้ นให้ กับผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้ น ดังนั้ นการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นลักษณะนี้จึงไม่เกิดผล
กระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ข39 ในทางตรงกันข้ าม เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้ สิทธิ (ไม่ว่าจะออกหุ้น
ใหม่จริงหรือในเนื้อหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซื้อหุ้นคืนมาและถือเป็ นหุ้นทุนซื้อคืนไว้
ให้ กบั ผู้ใช้ สทิ ธิ) เนื่องจากหุ้นที่ออกจะมีราคาเท่ากับราคาใช้ สิทธิ ไม่ใช่ราคาตลาดของหุ้น ณ วันใช้ สิทธิ
จึงอาจเกิดผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังนั้น ผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้นจะไม่ได้ รับกําไรจากการใช้ สิทธิมากเหมือนกับ
การใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเพื่อค้ าซึ่งไม่เกิดผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ข40 ในกรณีน้ ี มูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ จะได้ รับผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปั จจัยต่างๆ เช่ น จํานวนหุ้น
ใหม่ท่อี อกเพื่อการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเปรียบเทียบกับจํานวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ ว นอกจากนี้ หากตลาดคาดว่า
จะมีการให้ สิทธิซ้ ือหุ้ น ตลาดอาจคํานึงถึงผลกระทบการปรั บลดที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาหุ้ น ณ วันที่ให้
สิทธิ
ข41 อย่ า งไรก็ดี กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผลกระทบการปรั บ ลดจากการใช้ สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่ อ การประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วั นให้ สิทธิ แบบจําลองการกํา หนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ น
สามารถปรับโดยคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นด้ วย
การปรับปรุงข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุน
ข42 ย่อหน้ าที่ 27 กําหนดว่ า โดยไม่คาํ นึงถึงการปรั บปรุงเงื่อนไขและข้ อกําหนดต่างๆของตราสารทุนที่
ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชําระด้ วยตราสารทุน อย่างน้ อยที่สุดกิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับโดย
วัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ ตราสารทุน หากตราสารทุนนั้นไม่ได้ รับสิทธิเพราะไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ได้ ณ วันที่ให้ สิทธิ นอกจากนี้
กิจการต้ องรั บรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเงื่อนไขที่ทาํ ให้ มูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มประโยชน์แก่พนักงาน
ข43 ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 27
ข43.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทําให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพิ่ม (เช่น โดยลดราคา
ใช้ สิทธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีท้งั ก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้ องรวมมูลค่ายุติธรรม
ส่วนเพิ่มในการวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับ
ตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่
ปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสารทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุง
เกิดขึ้นระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ มูลค่ ายุติธรรมส่วนเพิ่ มให้ รวมในการวัดมูลค่าของ
จํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ได้ รับสิทธิใน
ตราสารทุนที่ปรับปรุงเพิ่มจากจํานวนที่อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ สิทธิตราสารเดิม
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หากการปรับปรุงเกิดขึ้นหลังวันที่ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ได้ ต้องรับรู้ทันทีหรือ
ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิหากพนักงานต้ องให้ บริการในระยะเวลาเพิ่ มเติมจนเสร็จและ
ได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข43.2 กรณีการปรั บปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทําให้ จาํ นวนตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่ มขึ้น กิจการต้ องรวม
มูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่ มที่วัดมูลค่ า ณ วันที่ปรั บปรุงเงื่อนไขในการวัด
มู ล ค่ า ของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ สํา หรั บ ตราสารทุ น ที่ อ อกให้ เช่ น เดี ย วกั บ ย่ อ หน้ าที่ ข43.1
ตัวอย่างเช่น หากการปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มต้ องนํามารวมในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลา
ตั้ ง แต่ วั น ที่ป รั บ ปรุ งเงื่อ นไขจนถึง วั น ที่ท่ีคู่สัญ ญาได้ รั บ สิท ธิใ นตราสารทุ น ที่อ อกเพิ่ ม ให้
เพิ่มเติมจากจํานวนเงินเดิมตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้ สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้
ได้ รับสิทธิครั้งแรกที่เหลืออยู่
ข43.3 หากกิ จ การปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ พนั ก งาน
ตัว อย่ างเช่ น โดยการลดระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิทธิ หรื อโดยการปรั บปรุ งหรื อ ขจั ด เงื่อ นไข
ผลงาน (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด และการเปลี่ยนแปลงทําให้ ต้องรั บรู้รายการให้
สอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ ข43.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ องนําเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีปรับปรุงมา
พิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
ข44 นอกจากนี้ หากกิจการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้ อกําหนดต่างๆของตราสารทุนที่ออกให้ ในลักษณะที่
ลดมูลค่ ายุ ติธรรมของข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ หรื อในลัก ษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์ กับ
พนักงาน กิจการยังต้ องบันทึกบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่ออกให้ เสมือนว่าไม่
มีการปรั บปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้น (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกให้ บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งต้ อง
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 28) ตัวอย่างเช่น
ข44.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทันทีก่อนและ
หลั ง การปรั บ ปรุ งเงื่ อ นไข กิจ การต้ อ งไม่ นํา การปรั บ ปรุ ง เงื่อ นไขที่ล ดมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมมา
พิจารณา แต่ต้องวัดมูลค่าของจํานวนเงินที่รับรู้สาํ หรับบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับ
ตราสารทุนที่ให้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ออกตราสารทุนที่ให้ เป็ นเกณฑ์
ข44.2 หากการปรับปรุงเงื่อนไขลดจํานวนของตราสารทุนที่ออกให้ พนักงาน จํานวนที่ลดลงดังกล่าว
ให้ รับรู้เป็ นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28
ข44.3 หากกิจการปรั บปรุ งเงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่ น
โดยเพิ่ มระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิทธิ หรื อ โดยปรั บ หรื อ เพิ่ มเงื่อ นไขผลงาน (นอกเหนื อ จาก
เงื่อนไขทางตลาดที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้ าที่ ข44.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ องไม่นาํ การปรับปรุง
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 21
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการ
ข45 ย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค กําหนดการบัญชีสาํ หรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่มกิจการในงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของแต่ละกิจการ ย่อหน้ า ข46 ถึง ข61 อธิบายถึงวิธีการที่กาํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 43ก ถึง 43ค ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 43ง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ระหว่างกลุ่ม
กิจการอาจเกิดขึ้นได้ จากหลายสาเหตุข้ ึนอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ดังนั้นคําอธิบายดังกล่าว
อาจไม่ละเอียดเพียงพอและมีข้อสมมติว่ากิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่าย
ชําระรายการ รายการดังกล่าวคือเงินอุดหนุนในส่วนของเจ้ าของ ของบริษัทใหญ่ท่ีให้ แก่บริษัทย่อย
โดยไม่คาํ นึงถึงการจ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ
ข46 แม้ ว่าคําอธิบายมุ่งเน้ นไปยังการทํารายการกับพนักงาน กิจการสามารถนํามาปรับใช้ กับการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการได้ นอกเหนือจากพนักงานที่มีลักษณะคล้ ายคลึง
กัน ข้ อตกลงระหว่ า งบริ ษั ทใหญ่ แ ละบริ ษั ทย่ อยอาจกํา หนดให้ บริ ษั ทย่ อยต้ อ งจ่ า ยคืนให้ แก่บริ ษัท
สําหรั บภาระผู กพั นของตราสารทุนที่ให้ กับพนักงาน คําอธิบายด้ านล่างไม่ได้ กาํ หนดถึงวิธีการบัญชี
สําหรับข้ อตกลงการจ่ายชําระคืนภายในกลุ่มกิจการ
ข47 กิจการอาจพบ 4 ประเด็นเกี่ยวกับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ระหว่ างกลุ่มกิจการ ตัวอย่างด้ านล่าง
เป็ นการอธิบายในประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่กบั บริษัทย่อย
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้องตราสารทุนของกิจการ
ข48 ประเด็นที่หนึ่งคือการทํารายการที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของกิจการควรบันทึกบัญชีเป็ นการชําระด้ วย
ตราสารทุนหรือการชําระด้ วยเงินสดตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
1) กิจการให้ สิทธิแก่พนักงานที่จะได้ รับตราสารทุนของกิจการ (เช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ น) และอาจทําให้
กิจการต้ องเลื อกหรื อจําเป็ นต้ องซื้อตราสารทุ น (กล่าวคือ หุ้ นซื้อคืน) จากบุ คคลอื่น เพื่ อให้
เป็ นไปตามภาระผูกพันต่อพนักงาน และ
2) พนั ก งานของกิจ การได้ รับ สิทธิท่ีจ ะได้ รั บ ตราสารทุ น ของกิจ การ (เช่ น สิทธิซ้ ื อหุ้ น ) ทั้ง จาก
กิจ การเองหรื อ จากผู้ ถื อ หุ้ น ของกิจ การ และผู้ ถือ หุ้ น ของกิจ การต้ อ งจั ด เตรี ย มตราสารทุ น
ดังกล่าวเท่าที่จาํ เป็ น
ข49 กิจการต้ องบันทึกการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ไี ด้ รับจากบริการเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุน
ของกิจการที่เป็ นการชําระด้ วยตราสารทุน การถือปฏิบัติไม่คาํ ถึงว่ากิจการจะเลือกหรือต้ องซื้อตราสาร
ทุนจากบุคคลอื่นเพื่ อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพั นต่อพนักงานภายใต้ ข้อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ น
เกณฑ์ นอกจากนี้กจิ การยังต้ องถือปฏิบัติโดยไม่คาํ นึงถึงว่า
1) สิทธิของพนั กงานที่จะได้ รับตราสารทุนของกิจการได้ รับจากกิจการเองหรื อจากผู้ ถือหุ้ นของ
กิจการ หรือ
2) ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์จ่ายชําระโดยกิจการเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของกิจการ
ข50 หากผู้ถือหุ้นของกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ ายชําระรายการให้ แก่พนักงานของกิจการที่ถูกลงทุน
ทําให้ ตราสารทุนที่จัดเตรียมมาจากกิจการที่ถูกลงทุนมากกว่ากิจการเอง ดังนั้น หากกิจการที่ถูกลงทุน
อยู่ในกลุ่มเดียวกับกับผู้ถือหุ้น ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 43ค ผู้ถือหุ้นต้ องวัดมูลค่าของภาระผูกพัน
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ดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้น และต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ี
ชําระด้ วยตราสารทุนในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้น
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนของบริษทั ใหญ่
ข51 ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ระหว่ างสองหรื อหลายกิจการภายในกลุ่มกิจการ
เดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่ม เช่น พนักงานของบริษัทย่อยที่ได้ รับสิทธิท่จี ะ
ได้ รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับการให้ บริการกับบริษัทย่อย
ข52 ดังนั้น ในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) บริ ษั ท ใหญ่ ให้ สิ ทธิท่ีจ ะได้ รั บ ตราสารทุ น โดยตรงแก่ พ นั ก งานของบริ ษั ทย่ อ ย : บริ ษั ทใหญ่
(ไม่ใช่บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันให้ ตราสารทุนกับพนักงานของบริษัทย่อย และ
2) บริษัทย่อยให้ สทิ ธิในตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยมีภาระ
ผูกพันที่จะต้ องให้ ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อย
บริษทั ใหญ่ให้สิทธิทีจ่ ะได้รบั ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษทั ย่อย (ย่อหน้าที ่ ข52 (1))
ข53 บริษัทย่อยไม่ได้ มีภาระผูกพันในการให้ ตราสารทุนของบริษัทใหญ่แก่พนักงานของบริษัทย่อย ดังนั้น
ตามย่อหน้ าที่ 43ข บริษัทย่อยต้ องวัดมูลค่าของบริการที่ได้ รับจากพนักงานตามข้ อกําหนดของการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชําระด้ วยตราสารทุ น และรับรู้ส่วนของเจ้ าของที่เพิ่มขึ้นเป็ นเงินอุดหนุ นจาก
บริษัทใหญ่
ข54 บริ ษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จ่ายชําระรายการให้ แก่พนักงานของบริ ษัทย่อยโดยการให้ ตราสารทุนของ
บริ ษัทใหญ่ ดังนั้ นตามย่อหน้ าที่ 43ค บริษัทใหญ่ ต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพั นตามข้ อกําหนดของ
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยตราสารทุน
บริษทั ย่อยให้สิทธิในตราสารทุนของบริษทั ใหญ่แก่พนักงานของบริษทั ย่อย (ย่อหน้าที ่ ข52(2))
ข55 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ เ ข้ า เงื่อ นไขตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ า ที่ 43ข บริ ษั ทย่ อ ยต้ อ งบั น ทึก รายการ
ดังกล่าวเป็ นการจ่ายชําระด้ วยเงินสด ข้ อกําหนดดังกล่าวไม่คาํ นึงถึงว่าบริษัทย่อยจะได้ รับตราสารทุน
เพื่อให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันของพนักงาน
ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชําระด้วยเงินสดแก่พนักงาน
ข56 ประเด็นที่สามเป็ นวิธที ่กี จิ การที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการจากคู่สญ
ั ญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ (รวมถึง
พนักงาน) กิจการต้ องบันทึกเป็ นข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาํ ระด้ วยเงินสดเมื่อกิจการ
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ไม่ได้ มีภาระผูกพันที่ต้องชําระแก่คู่สญ
ั ญา ตัวอย่างเช่น การพิจารณาในกรณีท่มี ีข้อตกลงที่ทาํ ให้ บริษัทใหญ่
(ที่ไม่ใช่กจิ การเอง) มีภาระผูกพันที่ต้องชําระเงินสดให้ แก่พนักงานของกิจการ
1) พนักงานของกิจการจะได้ รับชําระด้ วยเงินสดที่สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุนของกิจการ
2) พนักงานของกิจการได้ รับชําระด้ วยเงินสดที่สอดคล้ องกับราคาของตราสารทุนของ บริษัทใหญ่
ข57 บริ ษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระรายการแก่พนักงาน ดังนั้น บริษัทย่อยต้ องบันทึกรายการ
กับพนักงานเป็ นการชําระด้ วยตราสารทุน และรับรู้ส่วนของเจ้ าของที่เพิ่มขึ้นเป็ นการอุดหนุนจากบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อยต้ องทบทวนมูลค่าของต้ นทุนของรายการดังกล่าวในภายหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่ส่งผลให้ เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข ตามย่อหน้ าที่ 19
ถึง 21 ผลแตกต่ างจากการวั ดมู ลค่ าของรายการที่ชาํ ระด้ วยเงินสดจะอยู่ ในงบการเงินรวมของกลุ่ม
กิจการ
ข58 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ใหญ่ มี ภ าระผู ก พั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยชํา ระรายการแก่ พ นั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ย และ
สิ่งตอบแทนที่จะได้ รับ คือ เงิน สด บริ ษั ทใหญ่ (และกลุ่มกิจ การโดยรวม) ต้ องวัด มูลค่า ของภาระ
ผูกพันตามข้ อกําหนดของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าํ ระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 43ค
การโอนพนักงานระหว่างกลุ่มกิจการ
ข59 ประเด็นที่ส่ี เกี่ยวข้ องกับกลุ่มของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ องกับพนักงานของกลุ่ม
กิจการมากกว่ าหนึ่งกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่อาจให้ สิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุนแก่พนักงาน
ของบริษัทย่อยหลายแห่งโดยมีเงื่อนไขในการให้ บริการอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มของกิจการตามระยะเวลาที่
กําหนด พนักงานของบริ ษัทย่อยแห่ งหนึ่งอาจโอนการจ้ างงานไปบริษัทย่อยอีกแห่งในช่วงระยะเวลาที่
ได้ รับสิทธิโดยพนักงานไม่มีสิทธิท่ีจะได้ รับตราสารทุนของบริษัทใหญ่ภายใต้ ขอ้ ตกลงการจ่ ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์เดิมที่ยังมีผลอยู่ หากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระแก่พนักงานของบริษัท
ย่อย บริษัทย่อยต้ องบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นการชําระด้ วย ตราสารทุน บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้ อง
วัดมูลค่าบริการที่ได้ รับจากพนักงานโดยการอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สิทธิ
ที่จ ะได้ รับ ตราสารทุน จากบริษัทใหญ่เมื่อ เริ่ มแรกตามคํา นิยามในภาคผนวก ก และ สัด ส่ว นของ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิของพนักงานที่ให้ บริการกับบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
ข60 หากบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้ องชําระรายการกับพนักงานด้ วยตราสารทุนของบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อยต้ องบันทึกเป็ นการชําระด้ วยเงินสด บริษัทย่อยแต่ละแห่งต้ องวัดมูลค่าบริการที่ได้ รับด้ วยเกณฑ์
ของมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ให้ สิทธิของตราสารทุน สําหรั บสัดส่ว นของระยะเวลาให้ ได้ รั บสิทธิของ
พนั ก งานที่ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยในแต่ ล ะแห่ ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ย่ อ ยแต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งรั บ รู้ การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในระหว่างระยะเวลาการบริการของพนักงานของแต่ละ
บริษัทย่อย
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ข61 พนักงานหลังจากที่ได้ มีการโอนระหว่างกลุ่มกิจการ อาจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธินอกเหนือ
เงื่อนไขทางตลาดตามคํานิยามในภาคผนวก ก เช่น พนักงานลาออกจากกลุ่มกิจการก่อนระยะเวลาที่
ให้ บริการเสร็จสิ้น ในกรณีน้ ีเนื่องจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ คือ การให้ บริการกับกลุ่มกิจการ บริษัท
ย่อยแต่ ละแห่ งต้ อ งปรั บปรุ งจํานวนที่เคยรั บรู้ ในงวดให้ เป็ นไปตามบริ การที่ได้ รั บจากพนัก งานให้
สอดคล้ องกับหลักการในย่อหน้ าที่ 19 ดังนั้นหากสิทธิท่ไี ด้ รับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ไม่เข้ า
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เนื่องจากพนักงานไม่เข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธินอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด
จะไม่มีการรับรู้จาํ นวนสะสมสําหรับการบริการที่ได้ รับจากพนักงานในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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