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บทนา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนา 1 กิจการมักให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ โครงการให้ ห้ ุนและโครงการให้
สิทธิซ้ ือ หุ้ น เป็ นลัก ษณะทั่วไปอย่ างหนึ่ งของค่ า ตอบแทนที่ให้ กับ พนั ก งานที่เป็ นผู้อานวยการ
ผู้บ ริ หารอาวุโส และพนัก งานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุ้ น หรื อสิ ทธิซ้ ื อหุ้ น เพื่ อจ่ ายให้ ผ้ ู ให้
บริการ เช่น ผู้ให้ บริการวิชาชีพ
บทนา 2 ก่อนการนาเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่กาหนดเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่ารายการลักษณะนี้ จึงมีการพิจารณามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ข้ นึ

ลักษณะทีส่ าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนา 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ กิจการรับรู้การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ พนักงาน
หรือบุคคลอื่นๆ ในงบการเงิน ไม่ว่าการจ่ายนั้นจะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือตราสาร
ทุนของกิจการ รายการที่เข้ าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไม่ มีข้ อ ยกเว้ น นอกจากรายการที่มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับอื่นกาหนดไว้ แล้ ว
บทนา 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดหลักการวัดมูลค่าและเงื่อนไขเฉพาะสาหรับประเภท
ของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ไว้ 3 ประเภท
4.1 การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ น
สิ่งตอบแทนสาหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น)
4.2 การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ท่ีช าระด้ ว ยเงิ น สด โดยกิจ การได้ ม าซึ่ งสิน ค้ า หรื อบริ การ
โดยการก่อหนี้สินกับผู้จัดหาสินค้ าหรือบริการตามจานวนเงินที่อิงตามราคา (หรือมูลค่า)
หุ้นของกิจการหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ และ
4.3 รายการที่กิจการได้ รับหรือได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ และตามเงื่อนไขของข้ อตกลงได้ ให้
ทางเลือกแก่กจิ การหรือผู้จัดหาสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นในการเลือกว่าจะให้ กิจการชาระ
รายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการออกตราสารทุน
บทนา 5 สาหรั บการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาระด้ วยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก าหนดให้ กิจ การวั ด มู ลค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ และการเพิ่ ม ขึ้ นของทุ น ที่เ กี่ ยวข้ อ งโดย
ทางตรง ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ รั บ เว้ น แต่ มูลค่ า ยุ ติธรรมดังกล่ า วไม่
สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือ
บริ การที่ได้ รับได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริ การเหล่านั้น และการ
เพิ่ มขึ้นของทุ นที่เกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
นอกจากนี้
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5.1 สาหรับรายการที่เกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน กิจการ
ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ เนื่ อ งจากโดยปกติ แ ล้ ว เป็ นไปไม่ ไ ด้
ที่กิจ การจะประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของบริ ก ารที่ได้ รับ จากพนั ก งานได้ อ ย่ า งน่ าเชื่ อ ถื อ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดมูลค่า ณ วันที่กจิ การออกให้
5.2 สาหรั บ รายการที่เ กิ ดขึ้ นกับ บุ คคลอื่น ที่ไม่ ใ ช่ พ นั ก งาน (และบุ ค คลอื่ น ที่ใ ห้ บ ริ ก ารใน
ลักษณะเดียวกัน) มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้ นว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ
สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าววัด ณ วันที่กิจการได้ รับสินค้ า
หรือคู่สัญญาให้ บริการ ในกรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากข้ อสันนิษฐานไม่เป็ นจริง รายการ
ดังกล่าวจะวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยวัด ณ วันที่
กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ
5.3 สาหรับสินค้ าหรือบริการที่วัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดว่ า เงื่ อนไขการได้ รับสิทธิท่ีไม่ ใช่ เ งื่อนไขการ
บริการหรือผลงานทั้งหมดจะนามาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดจะไม่นามาพิจารณาในการ
ประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ น หรื อสิทธิ ณ วั นวั ดมู ลค่ า ที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ก าหนดไว้
ข้ างต้ น) แต่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิจะนามาพิจารณาโดยการปรับปรุงจานวนตราสารทุนที่
รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของรายการ เพื่อว่าท้ ายสุด จานวนที่รับรู้สาหรับสินค้ าหรือบริการที่
ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนจากตราสารทุนที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับ
สิทธิในที่สดุ ดังนั้น ตามเกณฑ์การสะสม จะไม่มีการรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับหากตรา
สารทุ นที่ออกให้ ยังไม่ ได้ รับสิทธิ เนื่องจากความล้ มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด)
5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ อ้างอิง
กับราคาตลาด (ถ้ ามี) และให้ นาเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ มา
พิจารณาด้ วย หากไม่มีราคาตลาด ให้ ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่า
เพื่อประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเป็ น ณ วันที่วัดมูลค่า โดยเป็ นรายการที่มีการ
ต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลั กษณะของผู้ ไม่ มีความเกี่ยวข้ องกันระหว่ างผู้ ท่ีมี
ความรอบรู้และเต็มใจ
5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีข้อกาหนดสาหรับกรณีท่มี ีการปรับปรุงเงื่อนไขและ
ข้ อกาหนดของสิทธิหรือหุ้ นที่ออกให้ (เช่น มีการกาหนดราคาของสิทธิใหม่) หรือมีการ
ยกเลิกการให้ หรือมีการซื้อคืนหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ หรือเปลี่ยนแทนด้ วยการให้
ตราสารทุนใหม่ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ วมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดให้
อย่ า งน้ อ ยที่สุ ด กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ บ ริ ก ารที่ไ ด้ รั บ ซึ่ งวั ด มู ล ค่ า ณ วั น ที่ให้ สิท ธิด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คานึงถึงการปรับปรุง การยกเลิก หรือการชาระ
ตราสารทุนที่ออกให้ แก่พนักงาน
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บทนา 6 ส าหรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีช าระด้ ว ยเงิ น สด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กาหนดให้ กิจการวัดมูลค่าสินค้ าหรื อบริการที่ได้ รับ และหนี้สินที่เกิดขึ้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สิน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
และ ณ วันที่ชาระ จนกว่าจะชาระหนี้สินเสร็จสิ้น โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าให้ รับรู้ในกาไร
หรือขาดทุนสาหรับงวด
บทนา 7 สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ตี ามเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ให้ กิจการหรือคู่สัญญา
เลือกว่ากิจการจะชาระรายการด้ วยเงินสดหรือด้ วยการออกตราสารทุน กิจการต้ องรับรู้รายการ
หรือองค์ประกอบของรายการเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด หาก (และตาม
ข้ อ เท็จจริ ง) กิจการมีหนี้สินเกิดขึ้นซึ่ งจะชาระเป็ นเงิน สด (หรื อสิน ทรั พย์อ่ืน ) หรื อ รั บ รู้ เป็ น
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น เกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน หาก (และตามข้ อเท็จจริง) หนี้สินดังกล่าว
ไม่เกิดขึ้น
บทนา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูล ต่างๆ เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินเข้ าใจ
8.1 ลักษณะและขอบเขตของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี กิดขึ้นในระหว่างงวด
8.2 วิธกี าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ ระหว่างงวด และ
8.3 ผลกระทบของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ต่อกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดและต่อฐานะ
การเงินของกิจการ

5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 62 และภาคผนวก ก ถึ ง ข
ทุ ก ย่ อ หน้ ามี ค วามส าคั ญ เท่ า กั น โดยตั ว อั ก ษรหนาด าถื อ เป็ นหลั ก การที่ ส าคั ญ และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ ได้ ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรือ่ ง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
วัตถุประสงค์
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดการรายงานทางการเงินของกิจการ
ที่มีการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง กาหนดให้ กิจการแสดงผลกระทบของการจ่ าย
โดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ต่อกาไรหรื อขาดทุนและฐานะการเงิน ของกิจการ รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กับรายการที่มีการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นกับพนักงาน

ขอบเขต
2. กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในการบัญชีสาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ทุกรายการได้ แก่
2.1 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน โดยกิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ น
สิ่งตอบแทนสาหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น)
2.2 รายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีชาระด้ วยเงินสด โดยกิจการได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการโดย
การก่อหนี้สินต่อคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นตามจานวนเงินที่อ้างอิงตามราคา
(หรือมูลค่า) หุ้นหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ และ
2.3 รายการที่กิจการได้ รับหรื อได้ มาซึ่งสินค้ าหรื อบริ การ และเงื่อนไขของข้ อตกลงได้ ให้ กิจการ
หรือคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการสามารถเลือกว่าจะให้ กิจการชาระด้ วยเงินสดหรือออก
ตราสารทุนให้
ยกเว้ นรายการตามย่อหน้ าที่ 5 และ 6
3. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ การที่ผ้ ูถือหุ้นของกิจการโอนตราสาร
ทุนของกิจการให้ กับบุคคลต่างๆ ที่ส่งมอบสินค้ าหรือให้ บริการกับกิจการ (รวมถึงพนักงาน) ถือเป็ น
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็ นอย่างอื่ น
นอกเหนื อ จากการช าระค่ า สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ ส่งมอบให้ แ ก่กิจ การ นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณี
การโอนตราสารทุนของบริษัทใหญ่ หรือตราสารทุนของกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกันให้ กับบุคคลต่างๆ
ที่ส่งมอบสินค้ าหรือให้ บริการกับกิจการ
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4. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ รายการออกหุ้นให้ แก่พนักงานหรื อ
บุ ค คลอื่ น ในฐานะเป็ นผู้ ถื อ ตราสารทุ น ของกิ จ การไม่ ถื อ เป็ นรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์
ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้ สทิ ธิผ้ ูถือตราสารทุนกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถได้ รับตราสารทุนของกิจการเพิ่ม
ณ ระดับราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนนั้น และพนักงานได้ รับสิทธิดังกล่าวเนื่องจากเป็ น
ผู้ถือตราสารทุนในกลุ่มนั้น การให้ หรือการใช้ สิทธิดังกล่ าวไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
5. ตามย่อหน้ าที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ กับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ซ่ึงกิ จการ
ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ โดยสินค้ าให้ หมายรวมถึง สินค้ าคงเหลือ วั สดุ ส้ ินเปลื อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สินทรั พย์ไม่ มีตัวตน และสินทรั พย์อ่ ืนที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน อย่ างไรก็ดี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ใช้ กับรายการที่กิจการได้ รับสินค้ าที่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ดังนั้น ตราสารทุนที่ออกให้ ในการรวมธุรกิจเพื่ อแลกเปลี่ยนกับอานาจ
ควบคุมในกิจการของผู้ถูกซื้อจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อย่างไร
ก็ตาม ตราสารทุนที่ออกให้ พนักงานของกิจการผู้ถูกซื้อในฐานะพนักงาน (เช่น เพื่อแลกกับบริการที่
กิจการจะได้ รับต่อไป) ยังอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ การยกเลิก
การเปลี่ยน หรือการปรับปรุงข้ อตกลงการจ่า ยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เนื่องจากการรวมธุรกิจ หรือการ
ปรับโครงสร้ างทุน ให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ด้ วยเช่นเดียวกัน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ ให้ แนวทางในการกาหนด
ว่ าตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนไปเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการ
ควบคุมกิจการของผู้ถูกซื้อ (ดังนั้น จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ) หรือเป็ นผลตอบแทนสาหรับบริการต่อเนื่องที่จะรับรู้ในงวด
หลังการรวมธุรกิจ (ดังนั้น จึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ ใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่กี ิจการได้ รับสินค้ าหรื อ
บริ การตามสัญญาภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 32 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และย่อหน้ าที่ 5 – 7
ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้ และการวัดมู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การรับรูร้ ายการ
7. กิจการต้องรับรูส้ ินค้าหรือบริการที่ได้รบั จากการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เมือ่ กิจการได้รบั สินค้า
หรือบริการแล้ว กิจการต้องรับรู ส้ ่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเพิม่ ขึ้ น หากเป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุน หรือรับรู ห้ นี้ สิน หากเป็ นการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระ
ด้วยเงินสด
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8. หากสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้รบั จากการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ไม่เข้าเงือ่ นไขที่จะสามารถรับรูเ้ ป็ น
สินทรัพย์ได้ กิจการต้องรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
9. โดยปกติ ค่าใช้ จ่ายเกิดจากการใช้ สินค้ าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริการมักใช้ ประโยชน์ทนั ที ทาให้ มี
การรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อ คู่สัญญาให้ บริ การ ส่วนสินค้ ามักใช้ ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สินค้ า
คงเหลือจะขายได้ ในช่วงเวลาต่อมา ทาให้ มีการรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อขายหรือได้ ใช้ ประโยชน์ อย่างไรก็ดี
บางครั้ง กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายก่อนจะขายหรือใช้ ประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการ เนื่องจากสินค้ า
หรือบริ การนั้นไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะสามารถรั บรู้เป็ นสินทรั พย์ ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจได้ รับสินค้ ามา
เป็ นส่วนหนึ่ งของขั้นวิ จั ยของโครงการเพื่ อพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ แม้ ว่า สิน ค้ า เหล่ า นั้ น ยังไม่ ได้ ใช้
ประโยชน์ แต่มิได้ เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน
ภาพรวม
10. สาหรับการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการ
ที่ได้รบั และการเพิ่มขึ้ นของส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยทางตรง ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของ
สินค้าหรือบริการที่ได้รบั เว้นแต่ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากกิจการไม่สามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รบั ได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารเหล่ า นั้น และการเพิ่ม ขึ้ นของส่ ว นของเจ้า ของ
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยทางอ้อมโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
11. การปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 กับรายการที่มีกับพนั กงานหรื อบุ คคลอื่นที่ให้ บริ การใน
ลักษณะเดียวกัน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริ การที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ เนื่องจาก โดยทั่วไป กิจการจะไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่
ได้ รับ ได้ อ ย่า งน่ าเชื่ อถื อ ตามที่ได้ อ ธิบายในย่ อ หน้ าที่ 12 มู ลค่า ยุติธรรมของตราสารทุ น เหล่ า นั้ น
ต้ องวัด ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
12. โดยปกติ หุ้ น สิทธิซ้ ือหุ้ น หรื อตราสารทุนอื่นที่ออกให้ พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนทั้งชุ ด

เพิ่มจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงานอื่นๆ บริการที่ได้ รับมักไม่สามารถวัดมูลค่าโดยตรง
ว่ า เป็ นองค์ ประกอบส่ว นใดของค่ าตอบแทนทั้งชุ ดที่ให้ กับพนั กงาน และอาจไม่ สามารถวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมของค่าตอบแทนทั้งชุ ดแยกเป็ นอิสระได้ โดยไม่วัด มู ลค่ายุ ติธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้
โดยตรง นอกจากนี้ บางครั้ ง หุ้ นหรื อสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่กิจการให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้ อตกลงการจ่ าย




มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ คาว่า อ้ างอิง แทนที่จะใช้ คาว่า ด้ วย เนื่องจากในที่สดุ รายการจะวัดมูลค่า
ด้ ว ยการคูณ มูล ค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุน ที่อ อกให้ ซึ่ งวั ดมู ลค่ า ณ วัน ที่ระบุใ นย่ อหน้ า ที่ 11 หรือ 13 (ตาม
แต่กรณี) ด้ วยจานวนของตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิดงั ที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19
ส่ ว นที่เ หลื อ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ รายการที่อ้ า งอิง ถึง พนั ก งาน ให้ ร วมถึง บุ ค คลอื่น ที่
ให้ บริการในลักษณะเดียวกันด้ วย
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โบนัสมากกว่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น เป็ นสิ่งจูงใจให้ พนักงานยังรักษา
สภาพการเป็ นพนักงานของกิจการ หรือให้ รางวัลพนักงานที่พยายามปรับปรุงผลการดาเนินงานของ
กิจการให้ ดีข้ ึน การที่กิจการยอมจ่ายผลตอบแทนเป็ นหุ้ นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นเพิ่มจากค่าตอบแทนอื่นนั้น
เป็ นการจ่ายเพื่ อให้ ได้ รับประโยชน์ท่เี พิ่ มขึ้น แต่การประมาณมูลค่ายุติธรรมของประโยชน์ท่เี พิ่ มขึ้น
ค่อนข้ างยาก และเนื่องจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้ รับโดยตรงทาได้ ยาก กิจการจึงต้ องวัด
มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงานที่ได้ รับโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

13. การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดในย่ 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
มีข้อสันนิษฐานที่โต้ แย้ งได้ ว่ ามูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับสามารถประมาณได้ อย่าง
น่ า เชื่ อถื อ มู ลค่ า ยุ ติธรรมดั งกล่ า ววั ด ณ วั น ที่กิจการได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ คู่ สัญ ญาให้ บ ริ ก าร ในกรณี
ที่เกิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากกิจการต้ องปฏิบัติต่างจากข้ อ สันนิษฐาน เนื่องจากไม่สามารถประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินค้ าหรื อบริการที่ได้ รับได้ อย่างน่าเชื่อถือ ให้ กิจการวัดมูลค่าสินค้ าหรื อบริการที่ได้ รับ
และการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องโดยทางอ้ อม โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
ทุนที่ออกให้ ณ วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาได้ ให้ บริการ

รายการที่ได้รบั บริการแล้ว
14. หากตราสารทุนที่ออกให้ ได้ รับสิทธิทนั ที คู่สญ
ั ญาย่อมไม่จาเป็ นต้ องให้ บริการตลอดช่วงเวลาที่กาหนด
ก่อนจะได้ รับสิทธิในตราสารทุนนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่น ให้ สันนิษฐานว่า
กิจการได้ รับมอบบริการจากคู่สัญญาเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรั บตราสารทุนที่กิจการออกให้ แล้ ว ในกรณีน้ ี
ณ วันที่ให้ สทิ ธิ กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับทั้งจานวนพร้ อมกับรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้ าของ
ที่เกี่ยวข้ อง
15. หากตราสารทุนที่ให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิจนกว่ าคู่สัญญาจะให้ บริ การตามช่ วงเวลาที่กาหนด กิจการต้ อง
สันนิษฐานว่า คู่สัญญาจะให้ บริการเพื่อให้ ได้ รับตราสารทุนในอนาคตระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
กิจการต้ องบันทึกบริ การดังกล่ าวในระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิพร้ อมกับรั บรู้การเพิ่ มขึ้นของส่วนของ
เจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
15.1 หากพนักงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ นพนักงานต่อไปจนครบ 3 ปี กิจการต้ อง
สันนิษฐานว่า บริ การจากพนักงานจะเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่กิจการจะได้ รับใน
อนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ 3 ปี นั้น
15.2 หากพนั ก งานได้ รั บ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ภายใต้ เ งื่อ นไขที่ต้อ งมีผลสาเร็จ ของงาน และยังคงต้ องเป็ น
พนักงานของกิจการอยู่จนกระทั่งเงื่อนไขผลงานนั้นบรรลุ และความยาวของระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิข้ ึนอยู่กับว่าเงื่อนไขผลงานจะบรรลุเมื่อใด กิจการต้ องสันนิษฐานว่า บริ การจากพนักงาน
จะเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่กิจการจะได้ รับในอนาคต ตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิน้ัน และกิจการต้ องประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ให้ สิทธิ โดยอ้ างอิงกับเงื่อนไข
ผลงานที่น่ า จะเป็ นจริ ง มากที่สุ ด หากเงื่ อ นไขผลงานเป็ นเงื่ อ นไขทางตลาด การประมาณ
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิต้องสอดคล้ องกับข้ อสมมติท่ใี ช้ ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น
ที่ออกให้ และต้ องไม่ปรับปรุงมูลค่าที่ประมาณขึ้นแล้ วในภายหลัง แต่หากเงื่อนไขผลงานไม่ใช่
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เงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องปรับปรุงการประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ าจาเป็ น) หาก
ข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างจากที่ประมาณไว้ เดิม

รายการที่วดั มูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
การกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้
16. สาหรั บรายการที่วัดมู ลค่ าโดยอ้ างอิงกับมู ลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้ กิจการต้ องวั ดมู ลค่ า
ยุ ติธรรมของตราสารทุ นที่ออกให้ ณ วั นที่วัดมู ลค่ า โดยอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน (ถ้ ามี)
โดยพิจารณาเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ซึ่งได้ ออกตราสารทุนให้ (ขึ้นอยู่กับข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่
19–22)
17. หากตราสารทุนนั้นไม่มีราคาตลาด กิจการต้ องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนเหล่านั้น ณ วันที่วัดมูลค่า ในลักษณะของการ
ต่อรองที่เป็ นอิสระและทั้งสองฝ่ ายเต็มใจและทราบข้ อมูลเท่ากัน เทคนิคการวัดมูลค่าต้ องสอดคล้ อง
กับ วิ ธีก ารวั ดมู ล ค่ า ที่ใช้ สาหรั บ การวั ดมู ลค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่เ ป็ นที่ยอมรั บ ทั่ว ไป และต้ อ ง
ครอบคลุมปัจจัยและข้ อสมมติท่ผี ้ ูท่มี ีความรอบรู้และเต็มใจใช้ พิจารณาในการกาหนดราคา (ขึ้นอยู่กับ
ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19-22)
18. ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิทธิซ้ ือหุ้น ซึ่งให้ ความสาคัญ
กับเงื่อนไขและข้ อกาหนดเฉพาะที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นกับพนักงาน

วิธีปฏิบตั ิสาหรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
19. การให้ ตราสารทุ นอาจขึ้น อยู่ กับเงื่อ นไขที่ต้องทาให้ เป็ นไปตามเงื่อ นไขการได้ รั บสิทธิท่ีกาหนดไว้
ตัวอย่างเช่น การให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่พนักงานจะยังเป็ น
พนักงานของกิจการในช่ วงเวลาที่กาหนด ซึ่งบางครั้ งอาจต้ องบรรลุเงื่อนไขผลงานด้ วย เช่น กิจการ
ต้ อ งมี ก ารเติบ โตของก าไรตามที่ก าหนดไว้ หรื อราคาหุ้ น ของกิจ การต้ องสูงขึ้ น ถึ งระดั บ ที่ก าหนด
กิจการต้ องไม่นาเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องนาเงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาปรับปรุง
จานวนตราสารทุ นที่รวมอยู่ ในจ านวนที่วัดมู ลค่ า เพื่ อให้ ท้ายที่สุด มูลค่ าสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รั บ
ที่รับรู้เป็ นสิ่งตอบแทนของตราสารทุนที่ออกให้ ต้ องอ้ างอิงกับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิใน
ที่สดุ ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์สะสม กิจการจะไม่รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับ หากตราสารทุน
ที่ออกให้ ไม่ได้ รับสิทธิ เนื่องจากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เช่น คู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามช่วงเวลาการให้ บริการที่กาหนด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขผลงาน ขึ้นอยู่กับ
ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 21
20. ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19 กิจการต้ องรับรู้จานวนสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับตลอด
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ โดยอ้ างอิงกับจานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิท่เี ป็ นประมาณการที่ดี
ที่สดุ และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจาเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจานวนตราสารทุนที่คาดว่า
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จะได้ รั บ สิทธิแตกต่า งจากประมาณการเดิม ณ วั น ที่ได้ รั บสิทธิ กิจการต้ องปรั บปรุ งประมาณการ
จานวนหุ้นให้ เท่ากับจานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในท้ ายสุด โดยขึ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 21
21. กิ จ การต้ อ งน าเงื่ อ นไขทางตลาด เช่ น ราคาหุ้ น เป้ าหมายที่ ใ ช้ เ ป็ นเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ หรื อ

ความสามารถใช้ สิทธิ มาพิ จ ารณาในการประมาณมู ลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ นที่อ อกให้ ดังนั้ น
สาหรับการให้ ตราสารทุน ที่มีเงื่อนไขทางตลาด กิจการต้ องรับรู้สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับจากคู่สัญญา
ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่ืนๆ ได้ ท้ังหมด (เช่ น บริ การที่ได้ รับจากพนักงานที่ยัง
เป็ นพนักงานในช่วงเวลาการให้ บริการที่กาหนด) โดยไม่คานึงว่าจะบรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่

วิธีปฏิบตั ิสาหรับเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไขการบริการหรือผลงาน
21ก ในทานองเดียวกัน กิจการต้ องพิจารณาถึงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรื อผลงาน
ทั้งหมดในการประมาณมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารทุ น ที่ออกให้ ดั งนั้ น สาหรั บการให้ ตราสารทุ น
ที่มีเงื่ อนไขการได้ รั บสิทธิท่ีไม่ ใช่ เงื่ อนไขการบริ การหรื อผลงาน กิจการต้ องรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การ
ที่ได้ รั บ จากคู่ สั ญ ญาที่สามารถปฏิบั ติตามเงื่ อนไขการได้ รั บ สิ ทธิ ท้ังหมดที่ไม่ ใช่ เงื่ อ นไขทางตลาด
(เช่น บริการที่ได้ รับจากพนักงานที่ยังเป็ นพนักงานในช่วงเวลาการให้ บริการที่กาหนด) โดยไม่คานึงว่า
จะเข้ าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงานหรือไม่

วิธีปฏิบตั ิสาหรับลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้ ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว
22. สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้ แล้ ว กิจการต้ องไม่นาลักษณะการ
ออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้ แล้ วมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออก
ให้ ณ วันที่วัดมูลค่า แต่สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการออกสิทธิทดแทนต้ องบันทึกเป็ นสิทธิซ้ ือหุ้ นใหม่ท่อี อกให้
เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการออกสิทธิทดแทนให้ ในภายหลัง

ภายหลังวันทีไ่ ด้รบั สิทธิ
23. กิจการที่รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่ได้ รับตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 – 22 และการเพิ่มขึ้นของทุนที่
เกี่ยวข้ อง ต้ องไม่ปรับปรุงส่วนของเจ้ าของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่ได้ รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น กิจการต้ อง
ไม่ ก ลั บ รายการบริ ก ารที่ได้ รับ จากพนั ก งานที่ได้ รั บรู้ ไปแล้ ว หากภายหลั งกิจ การริ บ ตราสารทุ น ที่
พนักงานได้ รับสิทธิแล้ ว หรือกรณีสิทธิซ้ ือหุ้นที่ไม่มีการใช้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม ข้ อกาหนดนี้ไม่ได้ ทาให้
กิจการหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้ าของ เช่น การโอนจากองค์ประกอบที่เป็ น
ส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง

กรณีทีไ่ ม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
24. ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 16 – 23 ใช้ เมื่อกิจการถูกกาหนดให้ วัด มูลค่าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ กรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่ง หากกิจการไม่สามารถ
วั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ณ วั น ที่วั ดมู ล ค่ า ตามข้ อกาหนดใน
ย่อหน้ าที่ 16 – 22 เฉพาะกรณีท่เี กิดขึ้นได้ ยากยิ่งนี้ กิจการต้ องดาเนินการดังนี้แทน
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24.1 วัดมูลค่าตราสารทุนตามมู ลค่ าที่แท้ จริ ง เริ่ มตั้งแต่วันที่กิจการได้ รับสินค้ าหรื อคู่สัญญาส่งมอบ
บริการ และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆ มา และวันที่ชาระครั้งสุดท้ าย ผลการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าที่แท้ จริงรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน สาหรับการให้ สิทธิซ้ ือหุ้น ข้ อตกลงของการจ่ ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์จะชาระครั้งสุดท้ ายเมื่อมีการใช้ สิทธิ หรือริบสิทธิซ้ ือหุ้ น (เช่น เมื่อสิ้นสุดการจ้ าง)
หรือสิ้นสุดเวลาการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น (เช่น สิทธิซ้ ือหุ้นสิ้นสุดกาหนดการใช้ สทิ ธิ)
24.2 รั บรู้สินค้ าหรื อบริ การโดยอ้ างอิงกับจานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิในที่สุด หรื อ (ถ้ าสามารถ
ปฏิบัติได้ ) เมื่อมีการใช้ สทิ ธิในที่สดุ ในการใช้ ข้อกาหนดนี้กับสิทธิซ้ ือหุ้น กิจการต้ องรับรู้สินค้ า
หรื อบริ การที่ได้ รับระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ตามย่อหน้ าที่ 14 และ 15 ยกเว้ น
ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 15.2 เมื่อไม่ได้ ใช้ เงื่อนไขทางตลาด จานวนที่รับรู้สาหรั บสินค้ าหรื อ
บริ การที่ได้ รับระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิต้องอ้ างอิงกับจานวนสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดว่ าจะได้
รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุงประมาณการนี้ (ถ้ าจาเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้ว่าจานวนสิทธิ
ซื้อหุ้ นที่คาดว่ าจะได้ รับสิทธิต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรับปรุง
ประมาณการให้ เท่ากับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ภายหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ
กิจการต้ องโอนกลั บจานวนที่รับรู้ สาหรั บสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ หากสิทธิซ้ ื อหุ้ นถู กริ บ ใน
ภายหลัง หรือสิ้นสุดกาหนดการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น
25. หากกิจการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24 กิจการไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 – 29 เนื่องจากการ
ปรั บปรุงเงื่อนไขและข้ อกาหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ได้ นามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามวิธี
มูลค่าที่แท้ จริงที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการจ่ายชาระด้ วยตราสารทุน ซึ่งต้ อง
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 24
25.1 หากการจ่ายชาระเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการได้ รับสิทธิ กิจการต้ องบันทึกการจ่ายชาระเป็ น
การเร่ งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ องรั บ รู้จานวนค่ าสิน ค้ าและบริ การทันทีแ ทนที่จ ะต้ อง
ทยอยรับรู้บริการที่จะได้ รับตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
25.2 การจ่ายชาระด้ วยเงินต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนตราสารทุน กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วน
ของเจ้ า ของ เว้ นแต่ ตามเนื้ อหาแล้ ว การจ่ า ยนั้ น สูงกว่ า มู ลค่ าที่แ ท้ จริ งของตราสารทุ น ซึ่ งวั ด
มูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน ส่วนเกินดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การปรับปรุงเงือ่ นไขและข้อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ รวมถึงการยกเลิกและการชาระ
26. กิจการอาจต้ องปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ตัวอย่างเช่ น กิจการ
อาจต้ องลดราคาใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ พนักงาน (เช่ น คานวณราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ใหม่ ) ซึ่งทาให้
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นเหล่านั้น สูงขึ้น ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 27 – 29 สาหรับผลกระทบ
ของการปรั บ ปรุ ง ให้ แ สดงในรู ป ของรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ใ ห้ พ นั กงาน อย่ า งไรก็ตาม
ข้ อกาหนดต้ องใช้ กับการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ พนักงานด้ วย โดยวัดมูลค่า
โดยอ้ า งอิง กับ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของตราสารทุ น ที่อ อกให้ ในกรณี หลั งนั้ น การอ้ า งอิงตามย่ อ หน้ า ที่
27 – 29 ณ วันที่ให้ สทิ ธิต้องอ้ างอิงถึงวันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการให้ แทน
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27. กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับด้ วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สิทธิ หากตราสารทุนนั้น
ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต ามเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ (นอกเหนื อ จากเงื่ อ นไข
ทางตลาด) ที่กาหนด ณ วั นที่ให้ สิทธิเป็ นอย่างน้ อย กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดนี้โดยไม่ต้อง
พิจารณาการปรับปรุงเงื่อนไขหรือข้ อกาหนดใดๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิก หรือการ
ชาระตราสารทุนที่ออกให้ นอกจากนี้ กิจการต้ องรั บรู้ผลกระทบของรายการปรั บปรุงที่เพิ่ มมูลค่า
ยุ ติธ รรมของข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ หรื อ รายการที่เ ป็ นประโยชน์ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน
แนวทางปฏิบัติตามข้ อกาหนดนี้แสดงอยู่ในภาคผนวก ข
28. หากกิจการยกเลิกหรือชาระตราสารทุน ที่ออกให้ ระหว่างช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ (ยกเว้ น ยกเลิก
การให้ โดยริบสิทธิเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ)
28.1 กิจการต้ องบันทึกการยกเลิก หรือการชาระเสมือนเป็ นการเร่งระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ และต้ อง
รับรู้บริการที่ได้ รับทันทีแทนที่จะต้ องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่เี หลืออยู่
28.2 รายการจ่ายใดๆ ให้ พนักงานเพื่อการยกเลิกหรือชาระการให้ สิทธิ ต้ องรับรู้ในลักษณะเดียวกับ
การซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ น รายการจ่าย
นั้นเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ท่วี ัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกิน
นั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ขี ้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ได้ รวม
ส่วนของหนี้สินไว้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินในวันที่มีการยกเลิกหรื อวันที่มีการ
ชาระ การจ่ายใดๆ ที่มีเพื่อการชาระหนี้สนิ ต้ องบันทึกเหมือนการยกเลิกหนี้สนิ ดังกล่าว
28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหม่ให้ พนักงาน และ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหม่ให้ กิจการกาหนด
ว่าตราสารทุนที่ออกใหม่น้ันเป็ นตราสารทุ นที่ทดแทนตราสารทุ นที่ยกเลิก กิจการต้ องบันทึก
การออกตราสารทุนทดแทนนั้ นในลักษณะเดียวกับการปรั บปรุงตราสารทุนที่ให้ เมื่อเริ่ มแรก
ตามย่อหน้ าที่ 27 และตามแนวปฏิบัติในภาคผนวก ข มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ให้ คือ ผลต่าง
ระหว่ างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก
ณ วันที่ออกตราสารทุนทดแทน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลค่ายุติธรรม
ณ เวลาก่อนยกเลิกโดยทันที หักด้ วยจานวนที่จ่ายให้ พนักงานเพื่อยกเลิกตราสารทุนที่รับรู้เป็ น
รายการหักจากส่วนของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่ 28.2 ข้ างต้ น หากกิจการไม่ได้ กาหนดว่าตราสาร
ทุนใหม่เป็ นตราสารทุนทดแทนสาหรับตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการต้ องบันทึกตราสารทุนใหม่
เป็ นรายการออกตราสารทุนให้ ใหม่
28ก หากกิจการหรือคู่สญ
ั ญาสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการ
หรือผลงาน กิจการต้ องปฏิบัติต่อความล้ มเหลวของกิจการหรือคู่สัญญาในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่ เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงานระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ให้ มีผลเสมือน
การยกเลิกสิทธิ
29. หากกิจการซื้อคืนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิแล้ ว รายการที่จ่ายให้ พนักงานต้ องบันทึกเป็ นรายการหักจาก
ส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นรายการจ่ ายนั้นเกินกว่ ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ซ้ ือคืนที่วัดมูลค่า ณ
วันที่ซ้ ือคืน รายการที่จ่ายเกินนั้นให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด
30. สาหรับการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยเงินสด กิจการต้องวัดมู ลค่ าสินค้าหรือบริการ
ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีเ่ กิดขึ้ นด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติ ธรรมของหนี้ สิน
ทุ ก วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวัน ที่ มี ก ารช าระจนกว่ า จะช าระหนี้ สิ น เสร็ จ สิ้ น การ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
31. ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจให้ สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้นแก่พนักงานเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชุดค่าตอบแทน ซึ่งทาให้ พนักงานมีสทิ ธิได้ รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้ รับตราสารทุน) โดย
อ้ างอิงกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคาที่กาหนดตลอดช่วงเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ หรือกิจการอาจให้ สิทธิ
พนั ก งานที่ จ ะได้ รั บ เงิ น สดในอนาคตโดยให้ สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ หุ้ น (รวมถึ ง หุ้ นที่ จ ะออกเมื่ อ ใช้ สิ ท ธิ
ซื้อหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ 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 ยส าหรั บ บริ ก ารนั้ น เมื่ อ พนั ก งานให้ บ ริ ก าร
ตัวอย่างเช่ น สิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์ จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้นที่พนักงานได้ รับสิทธิทันที และไม่ต้อง
ปฏิบัติงานให้ บริ การในช่วงเวลาที่กาหนดเพื่อให้ ได้ รับสิทธิรับเงินสด หากไม่มีหลักฐานเป็ นอย่างอื่น
กิจการต้ องสันนิษฐานว่ากิจการได้ รับบริ การจากพนักงานเพื่ อแลกกับสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ จาก
ราคาหุ้ นที่เพิ่มขึ้นที่ออกให้ แล้ ว ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สินที่จะต้ องจ่ายสาหรั บ
บริการนั้นทันที หากสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะได้
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาให้ บริ การที่กาหนด กิจการต้ องรั บรู้บริ การที่ได้ รับและหนี้สินที่จะต้ องจ่าย
ตามที่พนักงานให้ บริการในช่วงเวลานั้น
33. หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จนกระทั่งชาระหนี้สินด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้น โดยใช้ แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิ
ซื้อหุ้น พิจารณาเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่ มขึ้นและ
บริการที่พนักงานให้ จนถึงขณะนั้น

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีม่ ีทางเลือกชาระด้วยเงินสด
34. สาหรับการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่มีเ งื่อ นไขของข้อตกลงให้เลือ กว่ า กิจการหรื อ คู่ ส ญ
ั ญา
สามารถเลือกชาระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อื่น) หรือด้วยการออกตราสารทุน กิจการ
ต้องรับรูร้ ายการหรือองค์ประกอบของรายการนั้นเป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยเงินสด
หากกิจการมีหนี้ สินเกิดขึ้ นซึ่งจะชาระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือรับรูเ้ ป็ นการจ่ ายโดยใช้หนุ้
เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน หากหนี้ สินดังกล่าวไม่เกิดขึ้ น
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เงือ่ นไขของข้อตกลงที่ให้คู่สญ
ั ญาเลือกวิธีการชาระ
35. หากกิจการให้ สิทธิแก่คู่สัญญาที่จะเลือกว่ าการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์จะชาระด้ วยเงินสด1 หรือด้ วย
การออกตราสารทุน ให้ ถือว่า กิจการให้ เครื่ องมือทางการเงินแบบผสมที่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
(เช่ น สิทธิของคู่ สัญญาที่จะเรี ยกร้ องให้ ชาระด้ วยเงินสด) และองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
(เช่ น สิทธิข องคู่ สัญ ญาที่จ ะเรี ยกร้ อ งให้ ชาระด้ ว ยการออกตราสารทุ น ไม่ ใช่ ด้วยเงิน สด) สาหรั บ
รายการกับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ใช่ พนักงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริ การที่ได้ รับสามารถวัดได้
โดยตรง กิจการต้ องวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
ด้ วยผลต่ างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับกับมู ลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบ
ที่เป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ
36. สาหรั บ รายการอื่น ๆ รวมถึ งรายการกับ พนั กงาน กิจการต้ องวั ดมูลค่า ยุติธรรมของเครื่ องมือทาง
การเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลค่า โดยคานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิท่จี ะได้ รับ
เงินสดหรือตราสารทุนที่ให้
37. ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 36 กิจการต้ องเริ่มวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินก่อน
แล้ วจึงวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยคานึงถึงการที่คู่สัญญาต้ องสละ
สิทธิ์ท่จี ะรับเงินสดเพื่อไปรับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมเป็ นผลรวม
ของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองประเภท อย่างไรก็ตาม การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ซ่ึง
คู่สญ
ั ญามีทางเลือกที่จะให้ ชาระมักถูกจัดโครงสร้ างมาแล้ ว มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกที่จะชาระทาง
หนึ่งจึงเหมือนกับของทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นหรื อ
สิทธิท่ีจ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากราคาหุ้ น ที่เ พิ่ มขึ้ น เป็ นเงิ น สด ในกรณี ดังกล่ า ว มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นศูนย์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
จึงเท่ากับมู ลค่ ายุ ติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน ในทางตรงกันข้ าม หากมูลค่ายุติธรรมของ
ทางเลือกแต่ละทางเลือกที่จะชาระแตกต่างกัน มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ย่อมมากกว่ าศูนย์ ซึ่งเป็ นกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ ามูลค่า
ยุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
38. กิจการต้ องบั นทึกสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับแยกตามองค์ประกอบแต่ละประเภทของเครื่ องมือทาง
การเงินแบบผสม สาหรั บองค์ประกอบที่เป็ นหนี้ สิน กิจการต้ องรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับและ
หนี้ สิ น ที่จ ะช าระสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร เมื่ อ คู่ สั ญ ญาได้ ส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ โดยปฏิบั ติ ต าม
ข้ อ ก าหนดของการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ี ช าระเป็ นเงิ น สด (ย่ อ หน้ า ที่ 30 – 33) ส าหรั บ
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจการต้ องรั บรู้สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับและส่วนของ
เจ้ าของที่เพิ่มขึ้นเมื่อคู่สญ
ั ญาได้ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการ โดยปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ 10 – 29)

1

ในย่อหน้ าที่ 35 – 43 รายการที่อ้างอิงถึงเงินสดให้ รวมถึงสินทรัพย์อ่นื ของกิจการด้ วย
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39. ณ วันที่ชาระ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สินให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพื่อชาระ
แทนการจ่ายเงินสด หนี้สนิ จะโอนตรงไปเป็ นส่วนของเจ้ าของ ในฐานะที่เป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับตราสารทุน
ที่ออกให้
40. หากกิจการจ่ ายเงินสดเพื่ อชาระแทนการออกตราสารทุ น ให้ ถือว่ า การจ่ ายนั้ นเป็ นการชาระหนี้ สิน

ทั้งจ านวน สาหรั บ องค์ ป ระกอบที่เ ป็ นทุ น ที่เ คยรั บ รู้ มาในอดี ตยั งคงอยู่ ในส่ ว นของทุ น ต่ อ ไป เมื่ อ
คู่สญ
ั ญาเลือกที่จะรับเงินสดเพื่อการชาระทาให้ คู่สัญญาหมดสิทธิท่จี ะได้ รับตราสารทุน อย่างไรก็ตาม
ข้ อกาหนดนี้ไม่ได้ ทาให้ กจิ การหมดโอกาสที่จะรับรู้รายการที่โอนภายในส่วนของเจ้ าของ เช่น การโอน
จากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เงือ่ นไขของข้อตกลงที่ให้กิจการเลือกวิธีการชาระ
41. สาหรับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีเงื่อนไขของข้ อตกลงให้ กิจการเลือกว่าจะชาระด้ วยเงินสดหรือ
ด้ วยการออกตราสารทุน กิจการต้ องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพั นในปั จจุ บันที่จะต้ องชาระเงินสด
หรื อ ไม่ และบั นทึก การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ให้ สอดคล้ องกัน กิจการมี ภาระผูกพั นในปั จจุ บั น
ที่จะต้ องชาระเงินสด หากทางเลื อกที่จะชาระด้ วยตราสารทุ นไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ (เช่น เพราะมี
ข้ อห้ ามทางกฎหมายไม่ให้ กจิ การออกหุ้น) หรือกิจการมีแนวปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่จะ
ชาระด้ วยเงินสด หรือปกติจะชาระด้ วยเงินสดเมื่อใดก็ตามที่คู่สญ
ั ญาขอให้ ชาระด้ วยเงินสด
42. หากกิ จ การมี ภ าระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ที่ จ ะต้ อ งช าระด้ ว ยเงิ น สด กิ จ การต้ อ งบั น ทึ ก รายการตาม
ข้ อกาหนดสาหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสดตามย่อหน้ าที่ 30 – 33
43. หากไม่มีภาระผูกพันดังกล่าว กิจการต้ องบันทึกรายการค้ าตามข้ อกาหนดสาหรั บรายการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ตามย่อหน้ าที่ 10 – 29 เมื่อการชาระมีลักษณะดังนี้
43.1 หากกิจการเลื อกชาระด้ วยเงินสด เงินสดที่จ่ายต้ องบันทึกเสมือนการซื้อคืนส่วนของเจ้ าของ
กล่าวคือ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ยกเว้ นที่จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.2 หากกิจการเลือกชาระด้ วยการออกตราสารทุน กิจการไม่ต้องบันทึกรายการอื่นอีก (เว้ นแต่การ
โอนองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่งไปเป็ นส่วนของเจ้ าของอีกประเภท (ถ้ ามี))
ยกเว้ นที่จะกล่าวในย่อหน้ าที่ 43.3 ต่อไป
43.3 หากกิจการเลื อกทางเลื อกที่ชาระด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมที่สูงกว่ า ณ วั นที่ชาระ กิจการต้ องรั บ รู้
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มสาหรับมูลค่าส่วนเกิน เช่น ผลต่างระหว่างเงินสดที่จ่ายกับมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุนที่จะต้ องออกให้ หากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
ทุนที่ออกให้ กับจานวนเงินสดที่จะต้ องจ่ ายหากเลือกทางเลือกเดิม แล้ วแต่ทางเลือกที่กิจการ
จะเลือก

การเปิ ดเผยข้อมูล
44. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างงวด

16

45. เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
45.1 คาอธิ บ ายข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ แ ต่ ล ะประเภทที่เ กิ ดขึ้ นในช่ ว งเวลาต่ า งๆ
ระหว่างงวด รวมถึงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของข้ อตกลงแต่ละข้ อ อาทิ ข้ อกาหนดของ
การได้ รับสิทธิ งวดเวลานานที่สุดของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ และวิธีการชาระ (เช่น เป็ นเงินสด
หรือตราสารทุน) กิจการที่มีประเภทของข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่เี หมือนกันใน
เนื้อหาสาระอาจรวมข้ อมูลเหล่านี้ หากการเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามข้ อตกลงไม่ จาเป็ นในการทา
ให้ เป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 44
45.2 จานวนและราคาใช้ สทิ ธิถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของสิทธิซ้ ือหุ้นสาหรับกลุ่มสิทธิซ้ ื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 สาหรั บสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ใช้ สิทธิแล้ วระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ณ วันใช้
สิทธิ หากสิทธิซ้ ือหุ้นถูกใช้ สิทธิแล้ วตามหลั กเกณฑ์ปกติตลอดงวด กิจการอาจเปิ ดเผยราคาหุ้น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักระหว่างงวดแทน
45.4 สาหรั บสิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือปลายงวด ให้ เปิ ดเผยช่ วงของราคาใช้ สิทธิและระยะเวลาคงเหลือ
ตามสัญ ญาถั ว เฉลี่ ยถ่ ว งน้า หนั ก หากช่ ว งของราคาใช้ สิ ทธิ ก ว้ า ง สิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่ค งเหลื อ ต้ อ ง
แบ่งเป็ นช่วงราคาที่ให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประมาณจานวนและจังหวะเวลาของหุ้นที่อาจ
ออกเพิ่มเติมและเงินสดที่อาจได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นนั้น
46. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจวิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือ
บริการทีไ่ ด้รบั หรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ระหว่างงวด
47. หากกิจการวัดมู ลค่ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรั บตราสารทุ นของ
กิจการโดยทางอ้ อม โดยอ้ า งอิงกับมู ลค่ ายุติธรรมของตราสารทุ นที่อ อกให้ เพื่ อให้ ผลเป็ นไปตาม
หลักการในย่อหน้ าที่ 46 อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
47.1 สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ระหว่างงวด ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของสิทธิ
ซื้อหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.1.1 แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นและข้ อมูลที่นามาคานวณในแบบจาลอง รวมถึง
ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก ราคาใช้ สิทธิ ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง อายุของ
สิทธิซ้ ื อ หุ้ น เงิ นปั นผลที่คาดหวั ง อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ยง และข้ อมูลอื่น ที่
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น ามาค านวณในแบบจ าลอง รวมถึ ง วิ ธี ท่ีใ ช้ แ ละข้ อ สมมติ ท่ีก าหนดขึ้ นเพื่ อ รวม
ผลกระทบของการคาดการณ์การใช้ สทิ ธิก่อนครบกาหนด
47.1.2 วิธกี าหนดความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง รวมถึงคาอธิบายว่าความผันผวนของหุ้นที่
คาดหวังได้ องิ กับความผันผวนของหุ้นในอดีตเพียงใด และ
47.1.3 การนาลักษณะอื่นของสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่ออกให้ มารวมในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมหรื อไม่
และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมคานวณ เช่น เงื่อนไขทางตลาด
47.2 สาหรับตราสารทุนอื่นที่ให้ สทิ ธิระหว่างงวด (เช่น ตราสารทุนอื่นที่มิใช่สิทธิซ้ ือหุ้น) จานวนและ
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของตราสารทุนเหล่านั้น ณ วันที่วัดมูลค่า และข้ อมูลเกี่ยวกับ
วิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึง
47.2.1 หากไม่สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมได้ ตามหลั กเกณฑ์ของราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้
ต้ องเปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ กาหนดมูลค่ายุติธรรม
47.2.2 การนาเงินปั นผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ และวิธีนาเงินปั น
ผลที่คาดหวังมารวมคานวณ และ
47.2.3 การนาลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกให้ มารวมในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมหรื อไม่
และวิธนี าลักษณะอื่นมารวมคานวณ
47.3 สาหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่มี ีการปรับปรุงระหว่างงวด
47.3.1 คาอธิบายรายการที่ปรับปรุง
47.3.2 มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ออกให้ (ซึ่งเป็ นผลของรายการที่ปรับปรุง) และ
47.3.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มที่ออกให้ ท่สี อดคล้ องกับข้ อกาหนด
ตามย่อหน้ าที่ 47.1 และ 47.2 ข้ างต้ นเมื่อมีรายการดังกล่าว
48. หากกิจการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับระหว่ างงวดได้ โดยทางตรง กิจการต้ อง
เปิ ดเผยวิธีกาหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่ายุติธรรมกาหนดด้ วยราคาตลาดของสินค้ าหรือบริการ
หรือไม่
49. หากกิจการปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐานในย่อหน้ าที่ 13 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและอธิบายว่า
เหตุใดจึงปฏิบัติต่างจากข้ อสันนิษฐาน
50. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ต่อกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดและฐานะการเงินของกิจการ
51. เพื่อให้ ผลเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 50 อย่างน้ อยที่สดุ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้
51.1 จานวนค่าใช้ จ่ายรวมที่รับรู้ในงวดที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ซึ่งสินค้ าหรือบริการที่
ได้ รับไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ และต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันที รวมถึงการเปิ ดเผย
แยกว่าส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่บันทึกเป็ นการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ที่ชาระด้ วยตราสารทุน
51.2 สาหรับหนี้สนิ ที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
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51.2.1 มูลค่าตามบัญชีรวม ณ สิ้นงวด
51.2.2 มูลค่าที่แท้ จริ งรวม ณ สิ้นงวดของหนี้สินที่คู่สัญญามีสิทธิเรี ยกเงินสดหรื อสินทรั พย์
อื่นที่ได้ รับสิทธิภายในสิ้นงวด (เช่น สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่
ได้ รับสิทธิแล้ ว)
52. หากข้ อ มู ลที่ก าหนดให้ เ ปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไม่ ทาให้ เป็ นไปตาม
หลั ก การในย่ อ หน้ า ที่ 44 46 และ 50 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติม ตามที่จ าเป็ นที่จ ะทาให้
สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
53. ในกรณีท่ีกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มาถื อ ปฏิบั ติ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ปี 2554 ส าหรั บ การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ กิ จ การ
ไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับตราสารทุน สิทธิซ้ ือตราสารทุน
หรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ อ อกหรื อ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ก่ อ นวั น ที่
1 มกราคม 2554
54. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สนั บ สนุ น แต่ ไ ม่ บั ง คั บ ให้ กิจ การปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบั บนี้ กับ การให้ ตราสารทุน อื่น หากกิจการเปิ ดเผยเป็ นการสาธารณะถึง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านั้นที่กาหนด ณ วันที่วัดมูลค่า
55. สาหรั บรายการให้ ตราสารทุนทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ องปรับข้ อมูลเปรียบเทียบย้ อนหลัง และปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวดของงวดแรกสุดที่นามา
แสดงด้ วย (ถ้ าปฏิบัติได้ )
56. สาหรับรายการให้ ตราสารทุ นทุกรายการที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(เช่ น ตราสารทุ นที่ออกให้ ก่อนวั นที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังคงต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลที่กาหนด
ตามย่อหน้ าที่ 44 และ 45
57. หากหลั งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ มีผลบังคับ ใช้ กิจการปรั บ ปรุงเงื่อนไขหรื อ
ข้ อกาหนดต่างๆ ของการออกตราสารทุ น ให้ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ ไม่ได้ ถือ
ปฏิบัติ กิจการยังต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 – 29 เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงเหล่านั้น
58. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ เพราะไม่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ในประเทศไทย)
59. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุนแต่ไม่ได้ กาหนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ย้ อนหลังกับหนี้สินรายการอื่นที่เกิดจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
เช่น หนี้สนิ ที่ชาระระหว่างงวดที่มีการนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ
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วันถือปฏิบตั ิ
60. กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มต้ นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
61. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ แก้ ไขย่อหน้ าที่ 5
กิจการต้ องถือปฏิบัติสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการ
ได้ ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ในงวดบัญชีก่อนแล้ ว การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวต้ องถือปฏิบัติ กับงวดบัญชีก่อนด้ วย (เพิ่มเติมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
62. กิจการต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสาหรั บการแก้ ไขต่อไปนี้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่ มในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2554
62.1 ข้ อ ก าหนดที่ร ะบุ ในย่ อ หน้ า ที่ 21ก เป็ นไปตามวิ ธีป ฏิบั ติของเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิทธิท่ีไม่ ใ ช่
เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
62.2 การปรั บ ปรุ ง คานิ ย ามของ “การได้ รั บ สิทธิ ” และ “เงื่อ นไขการได้ รั บ สิทธิ ” ได้ ร วมอยู่ ใ น
ภาคผนวก ก
62.3 การแก้ ไขในย่อหน้ าที่ 28 และ 28ก ได้ รวมเรื่องการยกเลิกเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น เป็ น
เกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่กี จิ การได้ รับสินค้ าหรือบริการโดยมีหนี้สิน
เกิดขึ้นเพื่อโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ให้ กับคู่ สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือ
บริการด้ วยจานวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลค่า) ของหุ้นหรือตราสารทุน
อื่นของกิจการ

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

บุคคลที่ให้ บริการกับกิจการเป็ นเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลประเภทใด
ประเภทหนึ่งดังนี้ 1) บุคคลที่เป็ นพนักงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
หรื อทางภาษี 2) บุ คคลที่ทางานกับกิจการภายใต้ แนวทางที่เป็ นลั กษณะ
เดียวกับบุคคลที่เป็ นพนั กงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรื อทางภาษี
หรือ 3) บริการที่ได้ รับมีลักษณะเดียวกับบริการที่พนักงานเป็ นผู้ให้ บริการ
ตัวอย่ างเช่ น คานิยามนี้ รวมถึงฝ่ ายบริ หาร เช่ น พนักงานที่มีอานาจบังคับ
บั ญ ชาและหน้ า ที่ ความรั 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 นหลั กฐานของส่วนได้ เสียในสินทรั พย์ส่วนที่เหลือของกิจการ
หลังหักหนี้สนิ ทั้งหมด2

ตราสารทุนทีอ่ อกให้

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

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ทีช่ าระด้วยตราสารทุน

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่กี ิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการเป็ นสิ่งตอบ
แทนสาหรับตราสารทุนของกิจการ (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิซื้อหุน้ )

มูลค่ายุติธรรม

จานวนเงินที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ชาระหนี้สิน หรือตราสารทุนที่ออก
ให้ สามารถแลกเปลี่ยนระหว่ างบุคคลฝ่ ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็ น
อิสระและมีความรอบรู้และเต็มใจ

2

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

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

มูลค่าทีแ่ ท้จริง

ผลต่า งระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรมของหุ้ นที่คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเงื่ อนไข
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
เท่า กับ 15 บาท ขณะที่ห้ ุ น มี มู ลค่ ายุ ติธ รรมเท่า กับ 20 บาท มู ล ค่ า ที่
แท้จริงเท่ากับ 5 บาท

เงือ่ นไขทางตลาด

เงื่อนไขที่ราคาใช้ สิทธิ การได้ รับสิทธิ หรื อความสามารถในการใช้ สิทธิตาม
ตราสารทุนที่ข้ ึนอยู่กับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่น ราคาหุ้ น
หรื อจ านวนเงิ นตามมู ลค่ าที่แท้จริ ง ของสิ ทธิ ซื้ อหุ้นอยู่ ณ ระดั บราคาที่
กาหนด หรือบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งอ้ างอิงกับราคาตลาดของตราสาร
ทุนของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับดัชนีราคาตลาดของ ตราสารทุนของกิจการอื่น

วันทีว่ ดั มูลค่า

วันที่ท่วี ัดมู ลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ส าหรั บ รายการที่ เ กี่ ย วกั บ
พนักงานและบุ คคลอื่นที่ให้บริการให้ลกั ษณะเดียวกัน วั นที่วัดมู ลค่ า
คือ วันที่ใ ห้สิ ท ธิ สาหรั บ รายการกับ บุ คคลอื่น นอกเหนื อจากพนั กงาน
(และบุคคลอื่น ที่ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน ) วั น ที่วัดมู ลค่ า คื อวั น ที่
กิจการได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ

ลักษณะการออกสิทธิซื้อหุน้
ทดแทนสิทธิทีใ่ ช้แล้ว

ลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ ื อหุ้ นเพิ่ มเติ มเมื่อผู้ ถือสิทธิซ้ ื อหุ้ นใช้ สิทธิ
ตามสิทธิซื้อหุน้ เดิมเพื่อให้ กจิ การออกหุ้น ณ ระดับราคาใช้ สิทธิ โดยไม่ได้
รับชาระเป็ นเงินสด

สิ ท ธิ ซื้ อหุ้ น ที่ มี ก ารออก
สิทธิทดแทน

สิทธิ ซื้ อหุน้ ที่ออกให้ ใหม่ เมื่อมี การใช้ สิทธิ ซื้อหุน้ เดิม ณ ระดับราคาใช้
สิทธิเพื่อให้ กจิ การออกหุ้นให้

ข้อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์

ข้ อตกลงระหว่างกิจการกับบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง (รวมถึงพนักงาน) ที่จะทา
การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ซึ่งทาให้ บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งได้ รับสิทธิท่จี ะ
ได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ ืนของกิจการเป็ นจานวนที่อิงกับราคาหุ้นของ
กิจการหรือตราสารทุนอื่นของกิจการหรือได้ รับ ตราสารทุนของกิจการ
เมื่อได้ ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิแล้ ว
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

รายการที่กิจการได้ รับสินค้ าหรื อบริ การเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรั บตราสาร
ทุนของกิจการ (รวมทั้งหุ้นและสิทธิซื้อหุน้ ) หรือได้ รับสินค้ าหรือบริการ
โดยก่อให้ เกิดหนี้สินที่ต้องชาระให้ คู่สัญญาเป็ นค่าสินค้ าหรื อบริ การ โดย
จานวนเงินจะอ้ างอิงกับราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ

สิทธิซื้อหุน้

สัญญาที่ให้ ผ้ ูถือสิทธิได้ รับหุ้ นของกิจการ ณ ระดับราคาที่กาหนดไว้ แน่นอน
ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะต้ องใช้ สทิ ธิน้ัน

ได้รบั สิทธิ

เป็ นผู้มีสิทธิ ภายใต้ ข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ สิทธิท่ี
คู่สัญญาจะได้ รับเงินสด สินทรั พย์อ่ืนหรื อ ตราสารทุน ของกิจการได้ รั บ
สิทธิเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ และอีกฝ่ ายหนึ่งพึงพอใจใน
การปฏิบัติตามเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิดังกล่าว

เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ

เงื่อนไขที่ใช้ พิจารณาว่ ากิจการได้ รับบริ การที่คู่สัญญาต้ องปฏิบัติตามให้
สาเร็จเพื่อให้ ได้ สิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่ นื หรื อตราสารทุนของ
กิจการหรือไม่ ภายใต้ ข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ เงื่อนไข
การได้ รั บ สิท ธิอ าจเป็ นอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด คือ เงื่อ นไขการบริ การหรื อ
เงื่อนไขผลงาน เงื่อนไขการบริการกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องปฏิบัติตามให้
สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด เงื่อนไขผลงานกาหนดให้ คู่สัญญาต้ อง
ปฏิบัติตามให้ สาเร็จตามเป้ าหมายที่ต้ังไว้ ภายในเวลาที่กาหนด (เช่น ต้ อง
ทาให้ กาไรของกิจการสูงขึ้นตลอดช่ วงเวลาที่กาหนดไว้ ) ซึ่งเงื่อนไขการ
ดาเนินงานอาจรวมไปถึง 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 สาเร็จ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
ข1. ย่อหน้ าที่ 2 – 41 ของภาคผนวกนี้อธิบายการวั ดมู ลค่ ายุติธรรมของหุ้ นและสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่ออกให้
โดยนาเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เป็ นลักษณะทั่วไปของการให้ ห้ ุนหรือสิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงาน
มาพิจารณา อย่างไรก็ตาม ลักษณะไม่ได้ จากัดอยู่เฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากประเด็นการวัดมูลค่าที่อธิบายต่อไปเน้ นเกี่ยวกับหุ้ นและสิทธิซ้ ือหุ้ นที่
ออกให้ กบั พนักงาน โดยสมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นวัด ณ วันที่ให้ สิทธิ อย่างไรก็
ตาม ประเด็นการวัดมูล ค่าที่จะอธิบายต่ อไป (เช่ น ความผันผวนของหุ้ นที่คาดหวั ง) ได้ นามาใช้
พิ จ ารณาการประมาณมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของหุ้ น หรื อ สิ ทธิ ซ้ ื อหุ้ น ที่อ อกให้ บุ คคลอื่ น นอกเหนื อ จาก
พนักงาน ณ วันที่กจิ การได้ รับสินค้ าหรือคู่สญ
ั ญาส่งมอบบริการ

หุน้
ข2. สาหรับหุ้ นที่ออกให้ พนักงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นต้ องวัดมูลค่า ณ ราคาตลาดของหุ้นของกิจการ
(หรื อราคาตลาดโดยประมาณหากหุ้นของบริษัทไม่ได้ จาหน่ายแก่สาธารณชน) และปรับปรุงโดย
คานึงถึงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของหุ้ นที่ออกให้ (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ซึ่งไม่นามา
รวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 – 21)
ข3. ตัวอย่างเช่ น หากพนักงานไม่ได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปั นผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ปั จจัยนี้
ต้ องนามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออกให้ ในทานองเดียวกัน หากหุ้นมีข้อจากัด
ในการโอนหลังจากวันที่ได้ รับสิทธิ ปั จจัยนี้ต้องนามาพิจารณาเฉพาะกรณีท่ขี ้ อจากัดหลังได้ รับสิทธิ
กระทบต่อราคาที่ผ้ ูลงทุนที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายซื้อหุ้น ตัวอย่างเช่น หากหุ้นนั้นซื้อขายอยู่
ในตลาดซื้อขายคล่อง ข้ อจากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิอาจมีผลเพียงเล็กน้ อยต่อราคาหุ้นที่ผ้ ูลงทุน
ในตลาดที่มี ความรอบรู้ และเต็มใจจะจ่ ายซื้ อหุ้ นนั้ น ข้ อจ ากั ดการโอนหุ้ นหรื อข้ อจ ากัดอื่นที่เกิ ด
ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิไม่ต้องนามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้ สิทธิของ
หุ้ นที่ออกให้ เพราะข้ อจากัดเหล่ านั้ นมีท่มี าจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีมีอยู่ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่ อ
หน้ าที่ 19 – 21

สิทธิซื้อหุน้
ข4. ในหลายกรณี สิทธิซ้ ือหุ้ น ที่ให้ แก่ พนั กงาน ไม่ มีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่ออกให้ ข้ ึ นอยู่ กับ
เงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ ใช้ กับสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการซื้อขาย หากไม่มีสิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีการซื้อ
ขายที่มีเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ เหมือนกับสิทธิซ้ ือหุ้นของกิจการ ให้ คานวณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ โดยประมาณการจากแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น
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ข5. กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ผ้ ูลงทุนที่มีความรอบรู้และเต็มใจในตลาดจะพิจารณาในการเลือก
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิท ธิซ้ ื อหุ้ นมาใช้ ตั ว อย่ า งเช่ น สิท ธิซ้ ื อหุ้ น พนั ก งานจานวนมากมี
ระยะเวลาใช้ สทิ ธินานและมักสามารถใช้ สทิ ธิได้ ระหว่างวันที่ให้ สทิ ธิกบั วันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิ
ของสิทธิซ้ ือหุ้นนั้น และมักมีการใช้ สิทธิต้ังแต่ช่วงแรก ปัจจัยเหล่านี้ต้องนามาพิจารณาเมื่อประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ื อหุ้ น ณ วั นที่ให้ สิทธิ สาหรั บหลายกิจการ ปั จจัยเหล่ านี้ ทาให้ กิจการไม่
สามารถใช้ สตู รของ Black Scholes และ Merton เนื่องจากสูตรดังกล่าวไม่ให้ นาความน่าจะเป็ นที่จะ
ใช้ สทิ ธิก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้น มาพิจารณา และแบบจาลองนี้อาจไม่สะท้ อน
ถึงผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็วกว่ ากาหนดได้ อย่างเพี ยงพอ แบบจาลองนี้ยังไม่อนุ ญาตสาหรั บ
ความน่าจะเป็ นที่ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวังและข้ อมูลนาเข้ าในแบบจาลองอื่นอาจแตกต่างกัน
ตามระยะเวลาการให้ ใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้ น อย่ างไรก็ตาม สาหรั บสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่มีอายุ ตามสัญญา
ค่อนข้ างสั้น หรือต้ องมีการใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลาไม่ นานหลังจากวั นที่ได้ รับสิทธิ กิจการอาจไม่
ต้ องนาปัจจัยข้ างต้ นมาพิจารณา ในกรณีดังกล่าว สูตรของ Black Scholes และ Merton อาจให้ มูล
ค่าที่มีสาระสาคัญเท่ากับแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีความยืดหยุ่นกว่า
ข6. อย่างน้ อยที่สดุ แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้น ต้ องนาปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา
ข6.1
ข6.2
ข6.3
ข6.4
ข6.5
ข6.6

ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิซ้ ือหุ้น
อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ราคาปัจจุบันของหุ้นที่อ้างอิง
ความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดหวัง
เงินปันผลที่คาดหวังจากหุ้น (หากมีการจัดสรร) และ
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงสาหรับอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น

ข7. กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจลงทุนจะใช้ พิจารณาใน
การกาหนดราคาหุ้น (ยกเว้ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิและลักษณะการออกสิทธิซ้ ือหุ้นทดแทนสิทธิท่ใี ช้
แล้ วซึ่งไม่ให้ นามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้ าที่ 19 – 22)
ข8. ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ พนักงานโดยปกติจะไม่สามารถใช้ สิทธิระหว่ างช่ วงเวลาที่ระบุไว้
(เช่น ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สทิ ธิ หรือระหว่างช่วงเวลาที่หน่วยงานกากับหลักทรัพย์กาหนด) ปัจจัย
นี้ต้องนามาพิจารณาในกรณีท่แี บบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่นามาใช้ อาจสมมติว่าสิทธิซ้ ือหุ้น
จะใช้ สิทธิเมื่อใดก็ได้ ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือหุ้ นดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ แบบจาลอง
กาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ใช้ สิทธิได้ เมื่อสิ้นสุดอายุเท่านั้น การไม่สามารถ
ใช้ สทิ ธิระหว่างระยะเวลาให้ ได้ สิทธิ (หรือระยะเวลาอื่นในระหว่างอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น) ไม่ต้องนามา
ปรับปรุง เนื่องจากแบบจาลองได้ สมมติว่าสิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ข9. ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่ให้ กบั พนักงานมักมีให้ คือ ความน่าจะเป็ นที่จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเร็ว
ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อย่างอิสระ หรื อพนักงานต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่
ได้ รั บ สิทธิแ ล้ วทั้งหมดเมื่อ หมดสภาพการจ้ า ง ผลกระทบจากการใช้ สิทธิ เ ร็ว ที่คาดไว้ ต้อ งน ามา
พิจารณา ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ ข16 – ข21
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ข10. ปั จ จั ยต่ า งๆ ซึ่ งผู้ เ กี่ยวข้ อ งในตลาดที่มีความรอบรู้ แ ละความเต็มใจจะไม่ น ามาพิ จารณาในการ
กาหนดราคาของสิทธิซ้ ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น ) ต้ องไม่นาไปรวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิซ้ ือหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่ออกให้ ตัวอย่างเช่น สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ พนักงาน
ปั จจัยที่กระทบต่อมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่เกิดจากมุมมองของพนักงานแต่ละคนไม่เกี่ยวข้ องกับการ
ประมาณราคาที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และความเต็มใจจะกาหนดขึ้น

ข้อมูลทีใ่ ช้ในแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซื้อหุน้
ข11. ในการประมาณค่ า ความผั น ผวนและเงิ น ปั น ผลที่ ค าดหวั ง ของหุ้ นอ้ า งอิ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
เพื่อประมาณความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เจรจาต่อรองหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาด
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกัน การประมาณผลกระทบของการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงานเร็ว
วัตถุประสงค์คือเพื่อประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สทิ ธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอ้ างอิงจากข้ อมูลที่มี ณ วันให้ สทิ ธิ
ข12. ค่าความผันผวนของหุ้น เงินปันผลและพฤติกรรมการใช้ สิทธิมักมีช่วงของความคาดหวัง ในอนาคต
ที่ส มเหตุ สมผล ดั ง นั้ น ต้ อ งคานวณค่ า คาดหวั ง โดยถ่ ว งน้า หนั ก แต่ ละค่ า ด้ ว ยความน่ า จะเป็ นที่
แต่ละค่าจะเกิดขึ้น
ข13. ความคาดหวั งในอนาคตมัก มีพ้ ื นฐานจากประสบการณ์ แ ละต้ อ งปรั บ ปรุ งหากคาดหวั งได้ อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าอนาคตจะแตกต่างจากอดีต ในบางสถานการณ์ ปัจจัยที่ระบุได้ อาจชี้ว่าประสบการณ์
ในอดีตที่ไม่ ได้ ปรั บปรุ งเป็ นตัวพยากรณ์ท่ไี ม่ ดีสาหรั บประสบการณ์ในอนาคต ตัวอย่ างเช่ น หาก
กิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จาหน่ายสายงานทางธุรกิจที่เสี่ยง
น้ อยกว่า ความผันผวนในอดีตจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีท่สี ุดในการกาหนดความคาดหวังที่สมเหตุสมผลใน
อนาคต
ข14. ในสถานการณ์อ่ ืนๆ อาจไม่มีข้อมูลในอดีตอยู่ ตัวอย่างเช่ น กิจการที่เข้ ามาจดทะเบี ยนใหม่ จะมี
ข้ อมูลความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) อยู่น้อย ซึ่งจะอภิปรายถึงกิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียน
หรือจดทะเบียนใหม่ในภายหลัง
ข15. สรุป กิจการต้ องไม่ประมาณค่าความผันผวน พฤติกรรมการใช้ สิทธิ และเงินปันผล อย่างง่ายโดยมี
พื้นฐานเพียงจากข้ อมูลในอดีต โดยไม่พิจารณาว่า ประสบการณ์ในอดีตเรื่องใดเป็ นค่าพยากรณ์ท่ี
สมเหตุสมผลของประสบการณ์ในอนาคต

การใช้สิทธิเร็วทีค่ าดหวัง
ข16. พนักงานมักใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น เร็วด้ วยเหตุผลต่างๆ เช่น ตามปกติสิทธิซ้ ือหุ้นไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ
ทาให้ พนักงานมักใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเร็วเพราะเป็ นทางเดียวที่พนักงานจะล้ างสถานะของตน เช่นเดียวกัน
พนักงานที่ส้ นิ สุดการจ้ างมักจาเป็ นต้ องใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิแล้ วภายในช่วงเวลาสั้นๆ มิฉะนั้น
จะถูกริบสิทธิ ปัจจัยนี้ทาให้ พนักงานใช้ สทิ ธิเร็ว ปั จจัยอื่นที่ทาให้ ใช้ สิทธิเร็ว เช่น การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงและการขาดการกระจายความมั่งคั่ง
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ข17. วิธพี ิจารณาผลกระทบของการใช้ สทิ ธิเร็วที่คาดหวังขึ้นอยู่กบั แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้
ตัวอย่างเช่น การใช้ สิทธิเร็วที่คาดหวังอาจถูกนามาพิจารณาโดยการใช้ ประมาณการอายุของสิทธิซ้ ือ
หุ้นที่คาดหวัง (สาหรับสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน อายุของสิทธิซ้ ือหุ้น หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ให้
สิทธิจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น) เป็ นข้ อมูลนาเข้ าในแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น
(เช่ น สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรื อการใช้ สิทธิเร็วอาจพิ จารณาน าเข้ า แบบจาลอง
กาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นแบบทวินามหรื อแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้นอื่น ที่ใช้ อายุของ
สัญญาเป็ นข้ อมูลนาเข้ า
ข18. ปัจจัยที่ใช้ ประมาณการใช้ สทิ ธิเร็วรวมถึง
ข18.1 ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นมักไม่ให้ ใช้ สิทธิจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาให้ ได้ รับ
สิทธิ ดังนั้น การกาหนดความสาคัญของการใช้ สิทธิ เร็วในการกาหนดมูลค่า จึงขึ้นอยู่กับ
ข้ อสมมติว่า สิทธิซ้ ือหุ้นนั้นจะได้ รับสิทธิ ความสาคัญของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิอภิปรายอยู่
ในย่อหน้ าที่ 19 – 21
ข18.2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่คล้ ายกันคงเหลืออยู่ในอดีต
ข18.3 ราคาของหุ้นอ้ างอิง ประสบการณ์อาจชี้ว่าพนักงานมีแนวโน้ มจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเมื่อราคาหุ้น
ไปถึงระดับราคาหนึ่งที่สงู กว่าราคาใช้ สทิ ธิ
ข18.4 ระดับของพนักงานภายในองค์กร เช่น ประสบการณ์อาจชี้ว่า พนักงานระดับสูงมีแนวโน้ มจะ
ใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่าพนักงานระดับล่าง (อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21)
ข18.5 ค่าความผันผวนที่คาดหวั งของหุ้ นอ้ างอิง โดยเฉลี่ยพนักงานมีแนวโน้ มที่จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ น
ของหุ้นที่มีความผันผวนสูงก่อนหุ้นที่มีความผันผวนต่า
ข19. ตามย่อหน้ าที่ ข17 ผลกระทบจากการใช้ สิทธิเร็วให้ นามาพิ จารณาโดยประมาณอายุท่คี าดหวังของ
สิทธิซ้ ื อหุ้ น เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ลนาเข้ าในแบบจาลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ น เมื่ อ ประมาณอายุ ท่ี
คาดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ กลุ่มพนักงาน กิจการควรประมาณอายุ ท่คี าดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้ นของ
กลุ่มพนั กงานถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนั กกลุ่มย่ อย ตามข้ อมู ลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ สิทธิ
ของพนักงาน (ดูรายละเอียดต่อไป)
ข20. การแยกสิทธิซ้ ือหุ้ นตามกลุ่มของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใช้ สิทธิลักษณะเดียวกันมีความสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง มู ล ค่ า ของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น ไม่ ไ ด้ มี ค วามสั ม พั นธ์ แ บบเส้ น ตรงกั บ เงื่ อ นไขของสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น
มูลค่าเพิ่ มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อระยะเวลาของสิทธิซ้ ือหุ้ นนานขึ้น ตัวอย่างเช่ น สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีข้อ
สมมติทุกอย่ างเท่า กัน แม้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นที่มีอายุ 2 ปี จะมีมูลค่ ามากกว่ าสิทธิซ้ ื อ หุ้ นที่มีอายุ 1 ปี แต่
มูลค่าไม่ได้ มากกว่า 1 เท่า หมายความว่า การประมาณมูลค่าสิทธิซ้ ือหุ้นตามเกณฑ์ของอายุสิทธิซ้ ือ
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักภายในกลุ่มที่มีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้ นต่างกันจะมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ เป็ นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีอายุของสิทธิซ้ ือหุ้น
ใกล้ เคียงกัน นามาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก จะลดมูลค่าที่เกินจริงลง
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ข21. ข้ อ พิ จารณาในลั ก ษณะเดียวกับ ข้ า งต้ น จะใช้ เมื่อใช้ แบบจาลองทวิ น ามหรื อ แบบจาลองลั กษณะ
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของกิจการที่ให้ สิทธิซ้ ือหุ้นครอบคลุมพนักงานทุกระดับอาจชี้ว่า
ผู้บริ หารระดับสูงมีแนวโน้ มที่จะถือสิทธิซ้ ือหุ้ นไว้ นานกว่ าผู้บริ หารระดับกลาง และพนักงานระดับ
ล่างมีแนวโน้ มที่จะใช้ สิทธิก่อนพนักงานระดับอื่น นอกจากนี้ พนักงานที่ได้ รับการสนับสนุ นหรือถูก
กาหนดให้ ต้องถือตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ ือหุ้นไว้ ข้นั ต่าจานวนหนึ่ง โดยเฉลี่ยจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นช้ ากว่า
พนักงานที่ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ การแยกสิทธิซ้ ือหุ้นตามกลุ่มพนักงาน
ที่มีลัก ษณะการใช้ สิทธิคล้ า ยกัน จะทาให้ ก ารประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมรวมของสิทธิซ้ ื อ หุ้ น ที่ให้ ได้
แม่นยากว่า

ค่าความผันผวนทีค่ าดหวัง
ข22. ค่าความผันผวนที่คาดหวังเป็ นตัววัดจานวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหว่างงวดเวลาหนึ่ง
ตัววั ดของความผันผวนที่ใช้ ในแบบจาลองการก าหนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ นคื อค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ประจาปี ของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุ้นที่ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ค่าความผันผวนปกติจะ
แสดงในรูปของค่ารายปี ที่ใช้ ในการคานวณที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยไม่ข้ ึนกับงวดเวลาอื่นเช่น
ค่าสังเกตของราคารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน
ข23. อัต 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 ช่วงซึ่งอัตราผลตอบแทนประจาปี สะสมต่อเนื่องมักถูกคาดว่าจะ
อยู่ระหว่างประมาณ 2 ใน 3 ของช่ วงเวลา ตัวอย่างเช่ น หุ้ นที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสะสม
ต่อเนื่อง 12% จะมีค่าความผันผวน 30% หมายความว่า ค่าความน่าจะเป็ นที่อัตราผลตอบแทนของ
หุ้ นนี้ในช่ วง 1 ปี จะอยู่ ระหว่ าง -18% (12% - 30%) และ 42% (12% + 30%) อยู่ประมาณ
2/3 หากราคาหุ้นเป็ น 100 บาท ณ ต้ นปี และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล ราคาหุ้น ณ สิ้นปี ที่คาดหวังจะ
อยู่ระหว่าง 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 ือขายกันที่มีต่อหุ้ นของกิจการหรือตราสารอื่นที่
ซื้อขายกันของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ ือหุ้น (เช่น หนี้แปลงสภาพได้ ) (ถ้ ามี)
ข25.2 ค่าความผันผวนในอดีตของหุ้ นตลอดช่ วงเวลาล่ าสุดที่สอดคล้ องกับค่ าคาดหวั งของสิทธิ
ซื้อหุ้น (โดยพิจารณาถึงอายุสัญญาของสิทธิซ้ ือหุ้นที่เหลืออยู่และผลกระทบของการใช้ สิทธิ
ก่อนกาหนดที่คาดหวัง)
ข25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่ห้ ุนของกิจการได้ ซ้ ือขายกับสาธารณชน กิจการที่จดทะเบียน
ใหม่ อาจมีค่าความผันผวนในอดีตสูงเปรี ยบเทียบกับกิจการอื่นที่จดทะเบี ยนมานานกว่ า
แนวทางที่แนะนาสาหรับกิจการใหม่จะอธิบายในส่วนต่อไป
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ข25.4 แนวโน้ มที่ค่าความผันผวนจะผันกลั บไปสู่ค่าเฉลี่ ย เช่ น ระดับโดยเฉลี่ยในระยะยาว และ
ปั จจัยอื่นที่ช้ ีว่า ค่าความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกต่างจากค่าความผันผวนใน
อดีต ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของกิจการอาจผันผวนผิดปกติในช่วงเวลาหนึ่งที่อาจระบุได้
เพราะล้ มเหลวในการประมูลเพื่อซื้อกิจการหรือมีการปรับโครงสร้ างครั้งใหญ่ ช่วงเวลานั้น
ต้ องไม่นามาพิจารณาในการคานวณค่าความผันผวนประจาปี เฉลี่ยในอดีต
ข25.5 ช่ วงของค่ าสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ ค่ า สังเกตของราคามัก สม่ าเสมอตลอด
ช่ วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจใช้ ราคาปิ ดของแต่ ละสัปดาห์ หรื อราคาสูงสุดของ
สัป ดาห์ แต่ ต้อ งไม่ ใช้ ร าคาปิ ดบางสัป ดาห์ และสัป ดาห์ ท่ีเ หลื อ ใช้ ร าคาสูงสุด นอกจากนี้
ค่าสังเกตของราคาต้ องเป็ นเงินสกุลเดียวกับราคาใช้ สทิ ธิ

กิจการทีจ่ ดทะเบียนใหม่
ข26. ตามย่อหน้ าที่ ข25 กิจการต้ องพิจารณาค่าความผันผวนในอดีตของราคาหุ้นตลอดช่วงเวลาล่าสุดที่
สอดคล้ องกับเงื่อนไขของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่คาดหวัง หากกิจการที่จดทะเบียนใหม่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการต้ องคานวณค่าความผันผวนในอดีตในช่วงเวลาที่นานที่สุดที่
หุ้นนั้นมีกิจกรรมซื้อขาย กิจการสามารถพิ จารณาค่าความผันผวนในอดีตของกิจการที่คล้ ายกันใน
ช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกันได้ ตัวอย่างเช่ น กิจการที่จดทะเบียนเพียง 1 ปี และให้ สิทธิซ้ ือหุ้ นที่มีอายุ
ของสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดหวังเฉลี่ย 5 ปี ต้ องพิจารณารูปแบบและระดับของค่าความผันผวนที่คาดหวัง
ของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีห้ ุนซื้อขายให้ สาธารณชนมา 6 ปี

กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ข27. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจะไม่มีข้อมูลในอดีตเพื่อใช้ พิจารณาเมื่อประมาณค่าความผันผวนที่
คาดหวัง ปัจจัยบางประการที่กาหนดไว้ ต่อไปต้ องนามาพิจารณาแทน
ข28. ในบางกรณี กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนที่ออกสิทธิซ้ ือหุ้นหรือหุ้นให้ พนักงาน (หรือบุคคลอื่น)
เป็ นประจา อาจต้ องกาหนดตลาดภายในสาหรับหุ้น ค่าความผันผวนสาหรับราคาหุ้นเหล่านี้สามารถ
พิจารณาได้ เมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวัง
ข29. กิจการอาจสามารถเลื อกพิ จารณาค่ าความผันผวนในอดีตหรื อโดยนั ยของกิจการที่จดทะเบี ยนที่
คล้ ายกันที่มีข้อมูลราคาหุ้ นหรื อราคาสิทธิซ้ ือหุ้ นอยู่ท่ใี ช้ เมื่อประมาณค่าความผันผวนที่คาดหวังได้
กรณีน้ ีจะเหมาะสมเมื่อกิจการสามารถอ้ างอิงมูลค่าของหุ้นตามราคาของหุ้นของกิจการที่จดทะเบียน
ที่คล้ ายกัน
ข30. หากกิจการไม่สามารถอ้ างอิงการประมาณมูลค่าหุ้นของกิจการตามราคาหุ้นของกิจการที่จดทะเบียน
ที่คล้ ายกัน และเลือกใช้ วิธีคานวณมูลค่าหุ้ นอีกวิธีหนึ่ง กิจการสามารถประมาณราคาหุ้นได้ จากค่า
ความผันผวนที่คาดหวังที่สอดคล้ องกับวิธีคานวณมูลค่านั้น ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจกาหนดมูลค่า
ของหุ้ น ตามเกณฑ์สิน ทรั พ ย์สุทธิหรื อ กาไร กิจ การสามารถพิ จ ารณาค่ า ความผัน ผวนของมู ลค่ า
สินทรัพย์สทุ ธิน้ันหรือตามกาไร
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เงินปันผลทีค่ าดหวัง
ข31. เงินปั นผลที่คาดหวังจะนามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับระยะเวลาที่คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิได้ รับเงินปันผลหรือสิ่งเทียบเท่าเงินปันผล
ข32. ตัวอย่างเช่น หากพนักงานได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นและมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลของหุ้นอ้ างอิงหรือเงินปั นผล
เทียบเท่า (ซึ่งอาจจ่ายเป็ นเงินสดหรือลดราคาใช้ สิทธิ) ระหว่างวันที่ให้ สิทธิถึงวันที่ใช้ สิทธิ สิทธิซ้ ือหุ้น
ที่ให้ ต้องมีมูลค่าเสมือนว่าหุ้นอ้ างอิงนั้นไม่ได้ จ่ายเงินปันผล คือ เงินปันผลที่คาดหวังต้ องเท่ากับศูนย์
ข33. ในกรณีเดียวกัน เมื่อประมาณมูลค่ายุติธ รรมของหุ้น ณ วันให้ สิทธิแก่พนักงาน ต้ องไม่ปรับปรุงเงิน
ปันผลที่คาดหวังหากพนักงานได้ รับสิทธิท่จี ะได้ รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ข34. ในกรณีตรงข้ าม หากพนั ก งานไม่ ได้ รับ สิทธิท่ีจ ะได้ รับ เงิ น ปั น ผลระหว่ า งระยะเวลาให้ ได้ รั บสิทธิ
(หรือก่อนการใช้ สิทธิในกรณีของสิทธิซ้ ือหุ้น) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้ สิทธิแก่
พนักงานต้ องนาเงินปั นผลที่คาดหวังมาพิ จารณามูลค่าด้ วย กล่ าวคือ เมื่อประมาณมู ลค่ายุ ติธรรม
ของสิทธิซ้ ือหุ้ น ให้ นาเงินปั นผลที่คาดหวังมาพิ จารณาในแบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น
เมื่อประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ น ให้ นามู ลค่ าปั จจุ บันของเงินปั นผลที่คาดหวังที่จะจ่ ายระหว่ าง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิมาลดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ข35. แบบจาลองกาหนดราคาสิทธิซ้ ื อหุ้ นโดยปกติต้อ งมีข้อมู ลอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลที่คาดหวั ง
อย่างไรก็ดี แบบจาลองเหล่านี้อาจปรับปรุงโดยใช้ จานวนเงินปันผลที่คาดหวังแทนอัตราผลตอบแทน
กิจ การอาจเลื อกใช้ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวั งหรื อผลตอบแทนที่คาดหวั งที่จ ะจ่ า ยให้ อ ย่ างใด
อย่างหนึ่ง หากกิจการเลือกใช้ ผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจ่ายให้ ต้องพิจารณารูปแบบของเงินปั นผล
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในอดี ต ตั ว อย่ า งเช่ น หากปกติ น โยบายของกิ จ การจะเพิ่ ม เงิ น ปั น ผลให้ 3% ต่ อ ปี
การประมาณมูลค่าของสิทธิซ้ ือหุ้นต้ องไม่ สมมติว่า จานวนเงินปั นผลจะคงที่ตลอดอายุของสิทธิซ้ ือ
หุ้นหากไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ อสมมติดังกล่าว
ข36. โดยปกติข้อสมมติเกี่ยวกับเงินปั นผลที่คาดหวั งต้ องใช้ ข้อมู ลที่เผยแพร่ แก่สาธารณชนเป็ นเกณฑ์
กิจการที่ไม่จ่ายเงินปั นผลและไม่มีแผนที่จะจ่ ายต้ องสมมติว่าอัตราผลตอบแทนเงินปั นผลเป็ นศูนย์
อย่ างไรก็ดี กิจ การที่เ ริ่ มตั้ งใหม่ ท่ีไม่ มีป ระวั ติก ารจ่ า ยเงิ นปั น ผลอาจคาดว่ าจะเริ่ มจ่ ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างอายุท่คี าดหวังของสิทธิซ้ ือหุ้นของพนักงาน กิจการเหล่านี้ต้องใช้ อตั ราผลตอบแทนเงินปันผล
เฉลี่ ยที่ผ่านมา (หรื อ ศูน ย์) และค่ า เฉลี่ ยอัตราผลตอบแทนเงิ นปั นผลของกิจการกลุ่ มที่จะนามา
เปรียบเทียบกันได้ อย่างเหมาะสม

อัตราดอกเบี้ ยปลอดความเสีย่ ง
ข37. อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรั ฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ย
คืนพร้ อมเงินต้ นซึ่งราคาใช้ สิทธิเป็ นสกุลเงินของประเทศนั้น โดยอายุของตราสารที่เหลืออยู่เท่ากับ
อายุของสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่วัดมูลค่า (ใช้ อายุของสิทธิซ้ ือหุ้นและพิจารณาผลกระทบของการใช้ สิทธิ เร็ว)
หากไม่มีตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกล่าวหรือสภาพแวดล้ อมชี้ให้ เห็นว่าตราสารของรัฐบาลที่
จ่ า ยดอกเบี้ ยคื น พร้ อมเงิ น ต้ นมี ค วามหมายไม่ เ หมื อ นกั บ อั ต ราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ ย ง
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(เช่ น เศรษฐกิ จ ที่ภ าวะเงิ น เฟ้ อสู ง) อาจใช้ อัต ราผลตอบแทนของตราสารอื่ น ที่เ หมาะสมแทน
นอกจากนี้ ต้ องใช้ อัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหากผู้เกี่ยวข้ องในตลาดใช้ อัตราดังกล่าว
แทนอัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยคืนพร้ อมเงินต้ นในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีอายุเท่ากับสิทธิซ้ ือหุ้นที่วัดมูลค่า

ผลกระทบของโครงสร้างทางการเงิน
ข38. ตามปกติบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ใช่กจิ การเป็ นผู้ออกสิทธิซ้ ือหุ้นเพื่อค้ า เมื่อมีการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้น ผู้ออกจะส่ง
มอบหุ้ นที่ได้ มาจากผู้ท่ถี ือหุ้ นให้ กับผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้ น ดังนั้นการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นลักษณะนี้จึงไม่เกิดผล
กระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ข39. ในทางตรงกันข้ าม เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ ือหุ้น กิจการจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้ สิ ทธิ (ไม่ว่าจะออก
หุ้นใหม่จริงหรือในเนื้อหาสาระของรายการเสมือนออกหุ้นใหม่โดยซื้อหุ้นคืนมาและถือเป็ นหุ้นทุนซื้อ
คืนไว้ ให้ กับผู้ใช้ สิทธิ ) เนื่ องจากหุ้ นที่อ อกจะมีราคาเท่ากับ ราคาใช้ สิทธิ ไม่ ใช่ ราคาตลาดของหุ้ น
ณ วันใช้ สิทธิ จึงอาจเกิดผลปรับลดต่อราคาหุ้น ดังนั้น ผู้ถือสิทธิซ้ ือหุ้นจะไม่ได้ รับกาไรจากการใช้
สิทธิมากเหมือนกับการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเพื่อค้ าซึ่งไม่เกิดผลกระทบการปรับลดจากการใช้ สทิ ธิ
ข40. ในกรณีน้ ี มู ลค่ าของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ให้ จะได้ รับผลกระทบหรื อไม่ ขึ้นอยู่กับปั จจัยต่างๆ เช่น จานวนหุ้ น
ใหม่ท่อี อกเพื่อการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นเปรียบเทียบกับจานวนหุ้นที่ออกอยู่แล้ ว นอกจากนี้ หากตลาดคาดว่าจะ
มีการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น ตลาดอาจคานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
ข41. อย่ า งไรก็ดี กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผลกระทบการปรั บ ลดจากการใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อการประมาณมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้ สิทธิ แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิซ้ ือหุ้ น
สามารถปรับโดยคานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นด้ วย

การปรับปรุงข้อตกลงของการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุน
ข42. ย่อหน้ าที่ 27 กาหนดว่า โดยไม่คานึงถึงการปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่
ออกให้ หรือการยกเลิกหรื อการชาระด้ วยตราสารทุน อย่างน้ อยที่สุด กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับ
โดยวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั นที่ให้ ตราสารทุน หากตราสารทุน นั้ น ไม่ได้ รั บ สิทธิเพราะไม่ สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ได้ ณ วันที่ให้ สิทธิ
นอกจากนี้ กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบจากการปรับปรุงเงื่อนไขที่ทาให้ มูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มประโยชน์แก่พนักงาน
ข43. ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 27
ข43.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทาให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเพิ่ม (เช่น โดยลดราคา
ใช้ สทิ ธิ) จากการวัดมูลค่าทันทีท้งั ก่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้ องรวมมูลค่ายุติธรรม
ส่วนเพิ่มในการวัดมูลค่าของจานวนเงินที่รับรู้สาหรับบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับ
ตราสารทุนที่ให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่
ปรั บ ปรุ ง กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเดิ ม ของตราสารทุ น ที่ป ระมาณ ณ วั น ที่ป รั บ ปรุ ง หากการ
ปรั บปรุงเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่มให้ รวมในการวัด
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มูลค่าของจานวนเงินที่รับรู้สาหรั บบริ การที่ได้ รับตลอดช่ วงเวลาจากวันที่ปรั บปรุงถึงวันที่
ได้ รับสิทธิในตราสารทุ นที่ปรับปรุ งเพิ่ มจากจานวนที่อ้างอิงกับมูลค่ ายุ ติธรรม ณ วั นที่ให้
สิทธิตราสารเดิม หากการปรับปรุงเกิดขึ้นหลังวันที่ได้ รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ได้
ต้ องรั บรู้ทันทีหรือตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิหากพนักงานต้ องให้ บริการในระยะเวลา
เพิ่มเติมจนเสร็จและได้ รับสิทธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข43.2 กรณีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ทาให้ จานวนตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่ มขึ้น กิจการต้ องรวม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่ มที่วัดมูลค่า ณ วันที่ปรั บปรุงเงื่อนไขในการวั ด
มู ล ค่ า ของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ส าหรั 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 องนามารวมในการวัดมูลค่าของบริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลา
ตั้ งแต่ วั น ที่ป รั บ ปรุ งเงื่ อ นไขจนถึ งวั น ที่ท่ีคู่สัญ ญาได้ รั บ สิ ทธิในตราสารทุ น ที่อ อกเพิ่ ม ให้
เพิ่มเติมจากจานวนเงินเดิมตามมูลค่ายุติธรรม 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
ตัวอย่า งเช่ น โดยการลดระยะเวลาให้ ได้ รั บสิทธิ หรื อโดยการปรั บ ปรุ งหรื อขจั ดเงื่อนไข
ผลงาน (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด และการเปลี่ยนแปลงทาให้ ต้องรั บรู้ รายการให้
สอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ ข43.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ องนาเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ปี รับปรุงมา
พิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 19 – 21
ข44. นอกจากนี้ หากกิจการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้ อกาหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ ในลักษณะ
ที่ลดมูลค่ายุติธรรมของข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หรื อในลักษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์กับ
พนักงาน กิจการยังต้ องบันทึกบริ การที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับตราสารทุนที่ออกให้ เสมือนว่ า
ไม่มีการปรั บปรุ งเงื่อนไขเกิดขึ้น (นอกจากการยกเลิ กตราสารทุ นที่ออกให้ บางส่วนหรื อทั้งหมด
ซึ่งต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 28) ตัวอย่างเช่น
ข44.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ วัดทันทีก่อนและ
หลั งการปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไข กิจ การต้ อ งไม่ น าการปรั บ ปรุ งเงื่ อ นไขที่ล ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมมา
พิ จ ารณา แต่ ต้อ งวั ดมู ลค่ า ของจ านวนเงิ น ที่รั บ รู้ สาหรั บ บริ ก ารที่ได้ รั บ เป็ นสิ่ งตอบแทน
สาหรั บตราสารทุนที่ให้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ออกตราสารทุนที่ให้
เป็ นเกณฑ์
ข44.2 หากการปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขลดจ านวนของตราสารทุ น ที่อ อกให้ พ นั ก งาน จ านวนที่ล ดลง
ดังกล่าวให้ รับรู้เป็ นการยกเลิกส่วนของตราสารทุนที่ออกให้ ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 28
ข44.3 หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ไม่ เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่ น
โดยเพิ่ มระยะเวลาให้ ได้ รั บ สิทธิ หรื อโดยปรั บ หรื อเพิ่ มเงื่อนไขผลงาน (นอกเหนื อจาก
เงื่อนไขทางตลาดที่ต้องรั บรู้ ตามย่อหน้ าที่ ข44.1 ข้ างต้ น) กิจการต้ องไม่นาการปรับปรุง
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 19 - 21
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แนวปฏิบตั ิในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์มาใช้
คาแนะนานี้ใช้ประกอบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี

คานิยามของวันทีใ่ ห้สิทธิ
แนวปฏิบัติ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น เกณฑ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ให้ นิยามของวันที่ให้ สิทธิว่า คือ วันที่กิจการและพนักงาน (หรือบุคคลอื่นที่
ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน) เห็นด้ วยตามข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ เมื่อ
กิจการและคู่สัญญาเห็นชอบเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้ อกาหนดของข้ อตกลง ณ วันที่ให้ สิทธิ
กิจการต้ องหารื อกับคู่สัญญาเรื่องสิทธิท่จี ะชาระด้ วยเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือตราสารทุน
ของกิจการ โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ีกาหนด (ถ้ ามี)
หากข้ อตกลงขึ้นอยู่กบั กระบวนการอนุมัติ (ตัวอย่างเช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้ สิทธิ
คือวันที่กจิ การได้ รับอนุมัติให้ ให้ สทิ ธิ
แนวปฏิบัติ 2 วันที่ให้ สิทธิ คือ วันที่ท้งั 2 ฝ่ ายเห็นด้ วยกับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ คาว่ า
“เห็น ด้ วย” ใช้ ในความหมายที่ใ ช้ ท่ัว ไป ซึ่ ง หมายความว่ า ต้ อ งมี ท้ัง ข้ อเสนอและการ
ยอมรับข้ อเสนอนั้น ดังนั้น วันที่ฝ่ายหนึ่งเสนอข้ อเสนอให้ อีกฝ่ ายหนึ่งยังไม่ถือเป็ นวันที่ให้
สิทธิ วันที่ให้ สิทธิต้องเป็ นวันที่อีกฝ่ ายยอมรั บข้ อเสนอ ในบางสถานการณ์ คู่สัญญาเห็น
ด้ วยกับข้ อตกลงอย่างชั ดเจนโดยลงนามในสัญญา ขณะที่บางสถานการณ์ ข้ อตกลงอาจ
ไม่ชัดเจน เช่น ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ให้ พนักงาน ข้ อตกลงของพนักงานมี
หลักฐานสนับสนุนเมื่อพนักงานเริ่มให้ บริการ
แนวปฏิบัติ 3 นอกจากนี้ เมื่อ ทั้ง 2 ฝ่ ายเห็นด้ วยกับข้ อตกลงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ทั้ง 2 ฝ่ าย
ต้ องเห็นชอบร่วมกันเรื่องเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ ของข้ อตกลง ดังนั้น หากทั้ง 2 ฝ่ าย
ยอมรั บ เงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดบางเรื่ อ ง ณ วั น ใดวั น หนึ่ ง และยอมรั บ เงื่ อ นไขและ
ข้ อกาหนดที่เหลือในภายหลัง ให้ ถือว่าวันที่ท้งั 2 ฝ่ ายเห็นด้ วยกับเงื่อนไขและข้ อกาหนด
ทั้งหมดเป็ นวั นที่ให้ สิทธิ ตัวอย่ างเช่ น หากกิจการตกลงออกสิทธิซ้ ือหุ้ นให้ พนักงานคน
หนึ่ง แต่ราคาใช้ สิทธิของสิทธิซ้ ือหุ้นจะกาหนดโดยคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนที่
จะประชุ มกัน ทุ ก 3 เดื อ น วั น ที่ให้ สิท ธิ คื อ วั น ที่คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
กาหนดราคาใช้ สทิ ธิ
แนวปฏิบัติ 4 ในบางกรณี วันที่ให้ สิทธิอาจเกิดขึ้นหลั งจากที่พนักงานที่ได้ รับตราสารทุนให้ บริ การกับ
กิจการแล้ ว ตัวอย่างเช่น หากการให้ ตราสารทุนต้ องได้ รับอนุ มัติจากผู้ถือหุ้น วันที่ให้ สิทธิ
อาจเกิดขึ้ น หลั งจากที่พ นั ก งานให้ บ ริ ก ารที่เกี่ยวข้ อ งกับ สิทธิท่ีได้ รั บ นั้ น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกาหนดว่า กิจการต้ องรับรู้บริการเมื่อได้ รั บบริการแล้ ว ในสถานการณ์
เช่นนี้กิจการต้ องประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วัน ที่ให้ สิทธิ (เช่น ประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) เพื่ อรั บรู้บริการที่ได้ รับ
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ระหว่างวันที่เริ่มให้ บริการจนถึงวันที่ให้ สิทธิ เมื่อกาหนดวันที่ให้ สิทธิ กิจการต้ องปรับปรุง
ประมาณการที่เคยทาไว้ ก่อนเพื่อให้ จานวนเงินที่รับรู้สาหรับบริการที่ได้ รับ ณ วันที่ให้ สิทธิ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ให้ สทิ ธิในที่สดุ

คานิยามของเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
แนวปฏิบัติ 4ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ให้ นิยาม
ของเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ว่าเป็ นเงื่อนไขที่กาหนดว่ากิจการได้ รับบริการซึ่งทาให้ คู่สัญญา
มีสิทธิได้ รับเงินสด สินทรัพย์อ่นื หรือ ตราสารทุนของกิจการ ภายใต้ ข้อตกลงการจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์หรือไม่ แผนผังต่อไปนี้แสดงแนวการประเมินเงื่อนไขว่าเป็ นเงื่อนไขการ
ให้ บริการหรือผลงาน หรือเป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน
เป็ นเงื่อนไขที่ระบุว่ากิจการได้ รับ
บริการซึ่งทาให้ คู่สญ
ั ญามีสิทธิในการ
จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์หรือไม่
ไม่ใช่

เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่
เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน

ใช่

เงื่อนไขระบุเพียงระยะเวลาการให้ บริการเสร็จสิ้น
เท่านั้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขผลงาน

วันทีว่ ดั มูลค่าสาหรับรายการกับบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พนักงาน
แนวปฏิบัติ 5 ส าหรั บ รายการกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ไ ม่ ใ ช่ พ นั ก งาน (และบุ ค คลอื่ น ที่ใ ห้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะ
เดียวกัน) ซึ่งวัดมูลค่าโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้ าที่ 13
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์
ก าหนดให้ กิจ การวั ด มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมดัง กล่ า ว ณ วั น ที่กิ จ การได้ รั บ สิ น ค้ า หรื อ คู่ สัญ ญา
ส่งมอบบริการ
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แนวปฏิบัติ 6 หากสินค้ าหรือบริการนั้นมีการส่งมอบมากกว่า 1 วัน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให้ ในแต่ละวันเมื่อได้ รับสินค้ าหรือบริการ กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวเมื่อวัดมูลค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับ ณ วันนั้น
แนวปฏิบัติ 7 อย่างไรก็ดี ในบางกรณีสามารถใช้ ค่าประมาณของมูลค่ายุติธรรมได้ ตัวอย่างเช่ น หาก
กิ จ การได้ รั บ บริ ก ารต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลา 3 เดื อ น และราคาหุ้ นของกิ จ การ
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญตลอดช่วงเวลานั้น กิจการสามารถใช้ ราคาหุ้นเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลา 3 เดือนในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ได้

ข้อตกลงในช่วงการเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบัติ 8 ย่อหน้ าที่ 54 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ สนับสนุ น (แต่ไม่บังคับ) ให้ กิจการใช้ ข้อกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้กบั การให้ ตราสารทุนรายการอื่นๆ (เช่น การให้ ตราสารทุนนอกเหนือจากที่
ระบุในย่อหน้ าที่ 53 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ) หากกิจการเปิ ดเผย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารทุ น เหล่ า นั้ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ณ วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า ต่ อ สาธารณชน
ตัวอย่างเช่น ตราสารทุน ดังกล่าวรวมถึงตราสารทุนที่กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของกิจการตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีการเงิน ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 123 เรื่อง การบัญชีสาหรับค่าตอบแทนที่ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ตัวอย่าง
รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุน
แนวปฏิบัติ 9 สาหรับรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุนซึ่งอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกให้ ย่อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ กาหนดว่ า กิจการต้ องไม่ น าเงื่อนไขการได้ รั บ สิท ธิ
นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด3 มาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นหรือ
สิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่วัดมูลค่า (เช่น วันที่ให้ สิทธิ สาหรับรายการกับพนักงานและบุคคลอื่น
ที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน) แต่กิจการต้ องนาเงื่อนไขการได้ รับสิทธิมาร่ วมพิจารณา
โดยปรับปรุงจานวนตราสารทุน ที่รวมในการวัดมูลค่าของจานวนเงินของรายการดังกล่าว
เพื่อว่าท้ ายสุด จานวนที่รับรู้สาหรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนจากตราสาร
ทุนที่ออกให้ จะขึ้นอยู่กับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด ดังนั้น ตามเกณฑ์การ
สะสม จะไม่มีการรั บรู้สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับหากตราสารทุนที่ออกให้ ยังไม่ได้ รับสิทธิ

3

ในข้ อความส่ วนที่เ หลื อของย่ อ หน้ านี้ ได้ กล่ า วถึงการอภิ ปรายเรื่ องเงื่ อนไขการได้ รั บ สิทธิไ ม่ รวมเงื่ อนไขทางตลาด
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
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เนื่องจากความล้ มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ เช่น คู่สัญญาไม่สามารถ
ให้ บริ การตามระยะเวลาที่กาหนดได้ หรือเงื่อนไขผลงานไม่บรรลุ ตามเป้ าหมาย วิธีการ
บัญชีแบบนี้เรี ยกว่ า วิ ธีการปรั บปรุ งรายการ ณ วันที่ให้ สิทธิ เพราะจานวนตราสารทุนที่
นามารวมในการกาหนดมู ลค่ าของรายการจะต้ องปรั บปรุงเพื่ อให้ สะท้ อนผลลัพธ์ของ
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิ แต่ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน เหล่านั้น มูลค่า
ยุติธรรมให้ ประมาณขึ้น ณ วัน ที่ให้ สิทธิ (สาหรั บ รายการกับ พนั ก งานและบุ คคลอื่น ที่
ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน ) และไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าในภายหลัง ดังนั้น กิจการไม่
ต้ อ งน าการเพิ่ ม ขึ้น หรื อ ลดลงของมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของตราสารทุ น หลั ง จากวั น ที่ให้ สิท ธิ
มาร่วมพิจารณาในการกาหนดมูลค่าของรายการ (นอกจากกรณีท่วี ัดมูลค่ายุติธรรมส่วน
เพิ่มที่โอนให้ หากมีการปรับปรุงการให้ ตราสารทุนในภายหลัง)
แนวปฏิบัติ 10 ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเหล่านี้ ย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ กาหนดให้ กิจการรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ การที่
ได้ รับระหว่างช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ โดยใช้ การประมาณที่ดีท่สี ดุ ถึงจานวนตราสารทุน
ที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิ และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจาเป็ น) หากข้ อมูลภายหลังบ่งชี้
ว่ าจานวนตราสารทุ นที่คาดว่ าจะได้ รับสิทธิแตกต่ างจากประมาณการที่ผ่านมา ณ วั น ที่
ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องปรั บปรุงประมาณการให้ เท่ากับจานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิใน
ที่สดุ (ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 21 เกี่ยวกับเงื่อนไขทางตลาด)
แนวปฏิบัติ 11 ในตัวอย่างด้ านล่าง สิทธิซ้ ือหุ้นที่ออกให้ ท้งั หมดได้ รับสิทธิ ณ เวลาเดียวกันเมื่อสิ้นสุดงวด
เวลาที่กาหนด ในบางสถานการณ์ สิทธิซ้ ือหุ้นหรื อตราสารทุนอื่นที่ออกให้ อาจได้ รับสิทธิ
แบบทยอยให้ ตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ตัวอย่างเช่น สมมติพนักงานคนหนึ่งได้ สิทธิ
ซื้อหุ้น 100 สิทธิ ซึ่งจะทยอยได้ รับสิทธิครั้งละ 25 สิทธิ ณ วันสิ้นปี ทุกปี เป็ นเวลา 4 ปี
ถัดไป ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ อง
ปฏิบั ติกั บ สิทธิท่ีทยอยให้ น้ ี เป็ นการให้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น ที่แ ยกจากกั น ในแต่ ละครั้ ง ที่ให้ สิท ธิ
เพราะสิทธิซ้ ือหุ้นที่ทยอยให้ แต่ละครั้ งมีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกัน ดังนั้น มูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ให้ แต่ละครั้งจึงแตกต่างกัน (เพราะช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่ี
ยาวนานต่างกันมีผลกระทบ ตัวอย่างเช่น กระทบต่อจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น)
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ตัวอย่างที่ 1
ทีม่ า
กิจการให้ สิทธิซ้ ือหุ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ น
พนั กงานที่ปฏิบัติงานให้ แก่กิจการตลอดช่ วงเวลา 3 ปี ถัดไป กิจการประมาณว่ ามูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ซื้อหุ้นแต่ละสิทธิเป็ น 15 บาท
ตามเกณฑ์ความน่ าจะเป็ นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก กิจการประมาณว่ าพนักงานร้ อยละ 20 จะลาออกระหว่าง
งวด 3 ปี และจะต้ องริบสิทธิซ้ ือหุ้นส่วนนี้
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
สถานการณ์ท่ี 1
หากทุกอย่างเป็ นไปตามคาด กิจการรับรู้จานวนเงินต่อไปนี้ระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ สาหรับบริการที่
ได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับสิทธิซ้ ือหุ้น
ปี

การคานวณ

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท
x 1/3 ปี
(สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท
x 2/3 ปี ) – 200,000 บาท
(สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x 15 บาท
x 3/3 ปี ) – 400,000 บาท

2
3

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
200,000
200,000
200,000

400,000

200,000

600,000

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

การคานวณ

1

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

2
3

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
212,500
212,500
227,500

440,000

224,500

664,500

แนวปฏิบัติ 12 ตัวอย่างที่ 1 สิทธิซ้ ื อหุ้ นที่ออกให้ ตามเงื่อนไขที่พนักงานต้ องปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่
ก าหนด ในบางกรณี สิทธิ ซ้ ื อหุ้ นหรื อหุ้ นที่ออกให้ อาจขึ้ นอยู่ กั บเงื่ อนไขที่พนั กงานต้ อง
ปฏิบั ติงานให้ ผลงานสาเร็จตามเป้ าหมาย ตั วอย่ างที่ 2 3 และ 4 แสดงแนวปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรั บหุ้ นหรื อสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ โดยมีเงื่อนไขผลงาน
(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด ซึ่งอภิปรายในแนวปฏิบัติ 13 และแสดงในตัวอย่ างที่ 5
และ 6) ในตัวอย่างที่ 2 ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิจะผันแปรไปตามการที่พนักงานปฏิบัติงาน
ได้ ตามเงื่อนไขผลงาน ย่อหน้ าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ กิจการ
ประมาณระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่คี าดหวัง โดยใช้ ผลลัพธ์ท่นี ่าจะเป็ นไปได้ มากที่สุดของการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขผลงาน และปรับปรุงประมาณการนั้น (ถ้ าจาเป็ น) หากข้ อมูลภายหลัง
บ่งชี้ว่าช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิมีแนวโน้ มว่าจะแตกต่างจากประมาณการเดิม
ตัวอย่างที่ 2
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซึ่งมีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกัน
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ ห้ ุน 100 หุ้นแก่พนักงานแต่ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ อง
เป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้ แก่กจิ การตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ พนักงานจะได้ รับสิทธิในหุ้น ณ สิ้น
ปี ที่ 1 หากกาไรของกิจการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้ อยละ 18 และ ณ สิ้นปี ที่ 2 หากกาไรเฉลี่ยของกิจการเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้ อยละ 13 ตลอด 2 ปี และ ณ สิ้นปี ที่ 3 หากกาไรเฉลี่ ยของกิจการเพิ่ มขึ้นมากกว่ าร้ อยละ 10
ตลอด 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ ต้ นปี ที่ 1 เท่ากับ 30 บาทต่อหุ้ น ซึ่งเท่ากับราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สิทธิ
กิจการไม่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลตลอด 3 ปี
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ตัวอย่างที่ 2
ณ สิ้นปี ที่ 1 กาไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 14 และพนักงานลาออก 30 คน กิจการคาดว่ากาไรจะเพิ่มใน
อัตราเดิมในปี ที่ 2 ดังนั้น กิจการคาดว่าพนักงานจะได้ รับสิทธิในหุ้น ณ สิ้นปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ความน่าจะเป็ น
ถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนั ก กิจการคาดว่ าพนักงานจะลาออกเพิ่ ม 30 คนระหว่ างปี ที่ 2 ดังนั้น คาดว่ าพนักงาน
440 คนจะได้ รับสิทธิในหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปี ที่ 2
ณ สิ้นปี ที่ 2 กาไรของกิจการเพิ่ มขึ้นเพียงร้ อยละ 10 ดังนั้น พนักงานจะไม่ได้ รับสิทธิในหุ้ น ณ สิ้นปี ที่ 2
และพนักงาน 28 คนลาออกในระหว่างปี กิจการคาดว่าพนักงานจะลาออกเพิ่มอีก 25 คนในระหว่างปี ที่ 3
และกาไรของกิจการจะเพิ่มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 6 ทาให้ ได้ อตั รากาไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 10 ต่อปี
ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานลาออก 23 คน และกาไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8 ทาให้ อัตรากาไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เป็ นร้ อยละ 10.67 ต่อปี ดังนั้น พนักงาน 419 คนได้ รับหุ้น 100 หุ้นต่อคน ณ สิ้นปี ที่ 3
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ปี

การคานวณ

1
2

พนักงาน 440 คน x 100 หุ้น x 30 บาท x 1/2
(พนักงาน 417 คน x 100 หุ้น x 30 บาท
x 2/3)– 660,000 บาท
(พนักงาน 419 คน x 100 หุ้น x 30 บาท
x 3/3)– 834,000 บาท

3

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
660,000
660,000
174,000
834,000
423,000

1,257,000

ตัวอย่างที่ 3
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซึ่งจานวนตราสารทุนแตกต่างกัน
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการ A ให้ สิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงานในฝ่ ายขายแต่ละคนๆ ละ 100 สิทธิ พนักงานจะได้ รับ
สิทธิซ้ ือหุ้ นนี้ ณ สิ้นปี ที่ 3 โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานยังคงเป็ นพนักงานของกิจการ และปริ มาณขายสินค้ า
ชนิดนั้นต้ องเพิ่มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ต่อปี โดยเฉลี่ย หากปริมาณขายของสินค้ าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ระหว่างร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 100 สิทธิ หากปริมาณขาย
ของสินค้ าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 15 ต่อปี พนักงานแต่ละคนจะได้ รับสิทธิ
ซื้ อหุ้ น 200 สิ ท ธิ หากปริ ม าณขายของสิ น ค้ า ชนิ ด นั้ น เพิ่ ม ขึ้ นโดยเฉลี่ ย ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี ขึ้ นไป
พนักงานแต่ละคนจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ
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ตัวอย่างที่ 3
ณ วั นที่ให้ สิทธิ กิจการประมาณว่ าสิทธิซ้ ื อหุ้ นมีมูลค่ายุ ติธรรมเท่ากับ 20 บาทต่อสิทธิ กิจการประมาณ
ปริมาณขายของสินค้ าว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยระหว่างร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 15 ต่อปี ดังนั้น คาดว่าพนักงานแต่
ละคนที่ยังปฏิบัติงานถึงสิ้นปี ที่ 3 จะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 200 สิทธิ กิจการประมาณจากเกณฑ์ความน่าจะเป็ น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักว่า พนักงานร้ อยละ 20 จะลาออกก่อนสิ้นปี ที่ 3
ณ สิ้นปี ที่ 1 พนักงานลาออก 7 คน และกิจการยังคงคาดว่าพนักงานประมาณ 20 คนจะลาออกภายในสิ้น
ปี ที่ 3 ดังนั้น กิจการคาดว่าพนักงาน 80 คน จะยังปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ปริมาณขายเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 12 และกิจการคาดว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนี้จะต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี ต่อไป
ณ สิ้นปี ที่ 2 พนักงานลาออกเพิ่ม 5 คน ทาให้ มีพนักงานลาออกแล้ ว 12 คน กิจการคาดว่ามีพนักงานอีก
เพียง 3 คน จะลาออกระหว่างปี ที่ 3 ดังนั้น กิจการคาดว่าพนักงานทั้งหมด 15 คน จะลาออกระหว่าง 3 ปี
และ 85 คน จะยังปฏิบัติงานอยู่ ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้ อยละ 18 ทาให้ อัตราเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 15 ในช่วง
2 ปี กิจการคาดว่าปริมาณขายมีอตั ราเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 15 หรือมากกว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น
คาดว่าพนักงานขายแต่ละคนจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3
ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานลาออกเพิ่ม 2 คน ทาให้ มีพนักงานลาออก 14 คนตลอดเวลา 3 ปี และมีพนักงาน
ปฏิบัติงานอยู่ 86 คน ปริมาณขายมีอัตราเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยร้ อยละ 16 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น พนักงาน
86 คนได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นคนละ 300 สิทธิ
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ปี

การคานวณ

1

พนักงาน 80 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 200 สิทธิ
x 20 บาท x 1/3
(พนักงาน 85 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ
x 20 บาท x 2/3) – 106,667 บาท
(พนักงาน 86 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 300 สิทธิ
x 20 บาท x 3/3) – 340,000 บาท

2
3

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
106,667
106,667

40

233,333

340,000

176,000

516,000

ตัวอย่างที่ 4
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซึ่งราคาใช้ สทิ ธิท่ผี ันแปรได้
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการ A ให้ สิทธิซ้ ือหุ้นแก่ผ้ ูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ น
ผู้บริ หารที่ปฏิบัติงานอยู่กับกิจการถึงสิ้นปี ที่ 3 ราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 40 บาท อย่างไรก็ดี ราคาใช้ สิทธิจะ
ลดลงเป็ น 30 บาท หากกาไรของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 10 โดยเฉลี่ยตลอดช่วงเวลา 3 ปี
ณ วั นที่ให้ สิทธิ กิจการประมาณว่ าสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่มีราคาใช้ สิทธิ 30 บาท มีมูลค่ ายุ ติ ธรรมเท่ากับ 16 บาท
ต่อสิทธิ หากราคาใช้ สทิ ธิเป็ น 40 บาท กิจการประมาณว่าสิทธิซ้ ือหุ้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 12 บาทต่อสิทธิ
ในระหว่างปี ที่ 1 กาไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 12 และกิจการคาดว่ากาไรจะเพิ่มในอัตรานี้ตลอดช่วงเวลา
2 ปี ต่อไป ดังนั้น กิจการจึงคาดว่าจะบรรลุเป้ าหมายกาไร และสิทธิซ้ ือหุ้นจะมีราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 30 บาท
ในระหว่างปี ที่ 2 กาไรของกิจการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 13 และกิจการคาดว่าจะยังคงบรรลุเป้ าหมายกาไร
ในระหว่ างปี ที่ 3 กาไรของกิจการเพิ่มขึ้นเพี ยงร้ อยละ 3 ดังนั้นกิจการไม่บรรลุเป้ าหมายกาไร ผู้บริ หาร
ปฏิบัติงานกับกิจการครบ 3 ปี และถือว่ าปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริ การ ทั้งนี้ เนื่องจากกิจการไม่บรรลุ
เป้ าหมายกาไร สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิท่ไี ด้ รับสิทธิจึงมีราคาใช้ สทิ ธิเท่ากับ 40 บาท
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
เนื่องจากราคาใช้ สิทธิผันแปรไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลงานซึ่ง ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด ผลกระทบของเงื่อนไข
ผลงาน (เช่ น ความน่ าจะเป็ นที่ราคาใช้ สิทธิอาจเท่ากับ 40 บาท และความน่ าจะเป็ นที่ราคาใช้ สิทธิอาจ
เท่า กับ 30 บาท) จะไม่ น ามาพิ จ ารณาในการประมาณมู ลค่ า ยุ ติธ รรมของสิ ทธิซ้ ื อหุ้ น ณ วั น ที่ให้ สิท ธิ
แต่กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ น ณ วั นที่ให้ สิทธิ ภายใต้ สถานการณ์แต่ละสถานการณ์
(เช่น ราคาใช้ สทิ ธิเป็ น 40 บาท และราคาใช้ สทิ ธิเป็ น 30 บาท) และปรับปรุงมูลค่าของรายการเพื่อสะท้ อน
ผลลัพธ์ของเงื่อนไขผลงานในท้ ายสุด ดังที่แสดงต่อไปนี้
ปี

การคานวณ

1
2

สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 16 บาท x 1/3
(สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 16 บาท x 2/3)
– 53,333 บาท
(สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x 12 บาท x 3/3)
– 106,667 บาท

3
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ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
53,333
53,333
53,334
106,667
13,333

120,000

แนวปฏิบัติ 13 ย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ นาเงื่อนไขทางตลาด
เช่น ราคาเป้ าหมายของหุ้นเป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (หรือความสามารถในการใช้ สิทธิ)
มาร่วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ดังนั้น กิจการที่ให้
ตราสารทุ น โดยมีเ งื่ อ นไขทางตลาด ต้ อ งรั บ รู้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ รั บ จากคู่ สั ญ ญาที่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่นื ทั้งหมด (เช่น บริ การที่ได้ รับจากพนักงานที่
ปฏิบั ติงานตามระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารที่ก าหนดไว้ ) โดยไม่ ต้องพิ จารณาว่ า ได้ บ รรลุ
เงื่อนไขทางตลาดหรือไม่ ตัวอย่างที่ 5 แสดงข้ อกาหนดนี้
ตัวอย่างที่ 5
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด
ทีม่ า
เมื่ อ ต้ น ปี ที่ 1 กิจ การให้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น แก่ ผ้ ู บริ หารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่ า ต้ องเป็ น
ผู้บริ หารที่ปฏิบัติงานอยู่กับกิจการถึงสิ้นปี ที่ 3 อย่างไรก็ดี สิทธิซ้ ือหุ้นนี้ไ ม่สามารถใช้ สิทธิหากราคาหุ้นไม่
เพิ่ มจาก 50 บาท ณ ต้ น ปี ที่ 1 เป็ นราคาที่สูงกว่ า 65 บาท ณ สิ้น ปี ที่ 3 หากราคาหุ้ น สูงกว่ า 65 บาท
ณ สิ้นปี ที่ 3 สิทธิซ้ ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิเมื่อใดก็ได้ ระหว่างช่วงเวลา 7 ปี ต่อไป กล่าวคือ ภายในสิ้นปี ที่ 10
กิจการใช้ แบบจาลองกาหนดราคาใช้ สิทธิแบบทวินาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่ าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะเพิ่ มสูง
กว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 (และดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นจะสามารถใช้ สิทธิได้ ) และความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะ
ไม่สูงกว่า 65 บาท ณ สิ้นปี ที่ 3 (และดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นจะถูกริบสิทธิ) กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้นที่มีเงื่อนไขทางตลาดเท่ากับ 24 บาทต่อสิทธิ
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
เนื่องจากย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ กิจการรั บรู้บริ การที่ได้ รับ
จากคู่สัญญาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิอ่ นื ทั้งหมด (เช่น บริการที่ได้ รับจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาการให้ บริการที่กาหนดไว้ ) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้ บรรลุเงื่อนไขทางตลาดหรือไม่ ซึ่งจะไม่
ทาให้ เกิดความแตกต่างไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือไม่ ความน่าจะเป็ นที่ราคาหุ้นจะไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายได้ นาไปร่ วมพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ น ณ วันที่ให้ สิทธิ ดังนั้ น
หากกิจการคาดว่าผู้บริหารจะยังเป็ นพนักงานอยู่ถึง 3 ปี และผู้บริ หารได้ ปฏิบัติเช่นนั้น กิจการต้ องรับรู้
จานวนเงินในปี ที่ 1 2 และ 3 ดังนี้:
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ตัวอย่างที่ 5
ปี

การคานวณ

1
2

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

3

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
80,000
80,000
80,000
160,000
80,000

240,000

ตามที่ก ล่ าวไว้ ข้า งต้ น กิจการต้ องรั บรู้ จานวนเงินเหล่ า นี้โดยไม่ต้องพิ จารณาว่ า บรรลุ เงื่อนไขทางตลาด
หรือไม่ อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารลาออกในระหว่างปี ที่ 2 (หรือปี ที่ 3) จานวนที่รับรู้ในปี ที่ 1 (และปี ที่ 2)
ต้ องมีการกลับรายการในปี ที่ 2 (หรือปี ที่ 3) เนื่องจากเงื่อนไขการบริการ ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขทางตลาด
ไม่ต้องนามารวมในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ น ณ วันที่ให้ สิทธิ แต่เงื่อนไขการบริการต้ อง
นามาพิ จารณาโดยปรั บปรุ งจานวนเงินของรายการเพื่ อให้ คานวณมาจากจานวนตราสารทุนที่ได้ รับสิทธิ
ในที่สดุ ตามย่อหน้ าที่ 19 และ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
แนวปฏิบัติ 14 ในตัวอย่างที่ 5 ผลลัพธ์ของเงื่อนไขทางตลาดไม่เปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
อย่างไรก็ดี หากช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขผลงานบรรลุ
เมื่ อ ใด ย่ อ หน้ า ที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กาหนดให้ กิจการ
สันนิษฐานว่าบริ การที่พนักงานจะส่งมอบเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรั บตราสารทุนที่ออกให้ จะ
ได้ รับในอนาคตตลอดช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ กิจการต้ องประมาณช่ วงระยะเวลาที่
คาดหวังของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ณ วันที่ได้ รับสิทธิ โดยอิงจากผลลัพธ์ท่นี ่าจะเป็ นไป
ได้ มากที่สุดของเงื่อนไขผลงาน หากเงื่อนไขผลงานเป็ นเงื่อนไขทางตลาด การประมาณ
ช่ ว งระยะเวลาคาดหวั ง ของระยะเวลาให้ ไ ด้ รั บ สิท ธิ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สมมติ ท่ีใ ช้
ประมาณมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิท ธิซ้ ื อหุ้ น ที่อ อกให้ และไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ งอี ก ในภายหลั ง
ตัวอย่างที่ 6 แสดงข้ อกาหนดนี้
ตัวอย่างที่ 6
การให้ ตราสารทุนที่มีเงื่อนไขทางตลาด ซึ่งช่วงระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิแตกต่างกัน
ทีม่ า
เมื่ อต้ นปี ที่ 1 กิจการ ให้ สิทธิซ้ ื อหุ้ นที่มีอ ายุ 10 ปี แก่ผ้ ูบ ริ หารอาวุ โส 10 คนๆ ละ 10,000 สิทธิ สิทธิ
ซื้อหุ้นนี้จะได้ รับสิทธิและสามารถใช้ สิทธิได้ ทนั ที หากราคาหุ้นของกิจการเพิ่มจาก 50 บาท เป็ น 70 บาท
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้บริหารต้ องเป็ นพนักงานของกิจการที่ปฏิบัติงานอยู่จนราคาหุ้นเป็ นไปตามเป้ าหมาย
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ตัวอย่างที่ 6
กิจการใช้ แบบจาลองกาหนดราคาใช้ สิทธิแบบทวินาม ซึ่งพิ จารณาถึงความน่ าจะเป็ นที่ราคาหุ้ นจะเป็ นไป
ตามเป้ าหมายระหว่ า งช่ ว งอายุ ข องสิทธิซ้ ื อหุ้ น 10 ปี และความน่ า จะเป็ นที่ร าคาหุ้ น จะไม่ เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมาย กิจ การประมาณมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิทธิซ้ ื อ หุ้ น ณ วั นที่ให้ สิทธิเท่ากับ 25 บาทต่ อสิทธิ ตาม
แบบจ าลองนี้ กิจ การก าหนดฐานนิ ยมของวั นที่ได้ รับ สิทธิท่ีเป็ นไปได้ ไว้ ท่ี 5 ปี กล่ าวอีกนัยหนึ่ งคือ ใน
บรรดาผลลั พธ์ท่ีอาจเป็ นไปได้ ผลลั พธ์ท่ีน่าจะเป็ นไปได้ มากที่สุดของเงื่อนไขทางตลาดคือ ราคาหุ้ นจะ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย ณ สิ้นปี ที่ 5 ดั งนั้ น กิจการประมาณว่ า ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่ีคาดหวั งคือ 5 ปี
กิจการยังประมาณด้ วยว่า ผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปี ที่ 5 ดังนั้น จึงคาดว่าสิทธิซ้ ือหุ้น 80,000
สิทธิ (สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x ผู้บริหาร 8 คน) จะได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 5
ตลอดช่ ว งปี ที่ 1 – 4 กิจ การยั ง ประมาณว่ า ผู้ บ ริ ห าร 2 คนจะลาออกภายในสิ้ น ปี ที่ 5 อย่ า งไรก็ต าม
ผู้บริ หารทั้งสิ้น 3 คนลาออกในปี ที่ 3 4 และ 5 ปี ละ 1 คน ราคาหุ้ นเป็ นไปตามเป้ าหมาย ณ สิ้นปี ที่ 6
ผู้บริหารอีก 1 คนลาออกระหว่างปี ที่ 6 ก่อนที่ราคาหุ้นจะเป็ นไปตามเป้ าหมาย
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ย่ อ หน้ าที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ ก าหนดให้ กิจการรั บรู้ บ ริ ก ารที่ได้ รับ ตลอด
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่คี าดหวัง ตามที่ประมาณ ณ วันที่ให้ สิทธิ และกาหนดให้ กิจการไม่ต้องปรั บปรุ ง
ประมาณการดังกล่ าว ดังนั้ น กิจการรั บรู้ บริ การที่ได้ รับจากผู้ บริ หารตลอดปี ที่ 1 – 5 ดังนั้น มูลค่าของ
รายการจะอิงจากสิทธิซ้ ือหุ้น 70,000 สิทธิ (สิทธิซ้ ือหุ้น 10,000 สิทธิ x ผู้บริหาร 7 คนที่ยังเป็ นพนักงาน
ของกิจการ ณ สิ้นปี ที่ 5)
แม้ ผ้ ูบริหารอีก 1 คนจะลาออกระหว่างปี ที่ 6 กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการ เพราะผู้บริหารได้ ปฏิบัติตาม
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่คี าดหวังแล้ ว ณ สิ้นปี ที่ 5 ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้จานวนเงินในปี ที่ 1 - 5 ดังนี้:
ปี

การคานวณ

1
2

สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 1/5
(สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 2/5)
– 400,000 บาท
(สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 3/5)
– 800,000 บาท
(สิทธิซ้ ือหุ้น 80,000 สิทธิ x 25 บาท x 4/5)
– 1,200,000 บาท
(สิทธิซ้ ือหุ้น 70,000 สิทธิ x 25 บาท)
– 1,600,000 บาท

3
4
5
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ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
400,000
400,000
400,000
800,000
400,000

1,200,000

400,000

1,600,000

150,000

1,750,000

แนวปฏิบัติ 15 ย่ อหน้ า ที่ 26 – 29 และย่ อ หน้ าที่ ข42 – ข44 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ มีข้อก าหนดที่ใช้ ในกรณีท่ีมีการคานวณราคาสิทธิซ้ ื อ หุ้ น ใหม่ (หรื อกรณีกิจการ
ปรั บ ปรุ งเงื่อ นไขและข้ อ กาหนดของข้ อตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ) ตัว อย่ างที่
7 – 9 แสดงตัวอย่างตามข้ อกาหนดเหล่านี้บางส่วน
ตัวอย่างที่ 7
การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มกี ารปรับปรุงราคาอีกภายหลัง
ทีม่ า
เมื่อ ต้ น ปี ที่ 1 กิจการให้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น 100 สิทธิแ ก่พนักงานแต่ ละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขว่ า
พนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ต่อไป กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซ้ ือหุ้นแต่ละสิทธิเท่ากับ 15 บาท กิจการประมาณโดยใช้ ความน่าจะเป็ นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักเป็ นเกณฑ์
ว่า พนักงาน 100 คน จะลาออกระหว่างงวด 3 ปี และถูกริบสิทธิท่จี ะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้น
สมมติว่า พนั กงานจานวน 40 คน ลาออกระหว่ า งปี ที่ 1 และสิ้นปี ที่ 1 ราคาหุ้ นของกิจการลดลง และ
กิจการปรับปรุงราคาสิทธิซ้ ือหุ้น และสิทธิซ้ ือหุ้นที่ปรับปรุงราคานั้นได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3 กิจการประมาณ
ว่าพนักงานอีก 70 คนจะลาออกระหว่ างปี ที่ 2 และ 3 ดังนั้ นจานวนพนักงานที่คาดว่ าจะลาออกระหว่ าง
ระยะเวลาให้ ได้ รั บสิทธิ 3 ปี มีจานวน 110 คน ระหว่ างปี ที่ 2 พนั กงานอีก 35 คนลาออก และกิจ การ
ประมาณว่าพนักงานอีก 30 คนจะลาออกระหว่างปี ที่ 3 ทาให้ จานวนพนักงานที่คาดว่าจะลาออกตลอดช่วง
ระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเท่ากับ 105 คน ระหว่ างปี ที่ 3 พนักงาน 28 คนลาออก ดังนั้นจานวนพนักงานที่
กิจการเลิกจ้ างระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเท่ากับ 103 คน พนักงาน 397 คนที่เหลือได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้ น
ซึ่งได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3
กิจการประมาณว่า ณ วันที่ปรับปรุงราคาใหม่ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นเดิมแต่ละสิทธิท่อี อกให้ (ก่อน
พิจารณารวมถึงการปรับปรุงราคา) เท่ากับ 5 บาท และมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้นที่ปรับปรุงราคาแล้ ว
เท่ากับ 8 บาท
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ย่ อ หน้ า ที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผลกระทบของ
การปรั บ ปรุ ง ที่ท าให้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของข้ อ ตกลงการจ่ า ยช าระโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ เป็ น
ประโยชน์ต่อพนักงาน หากการปรับปรุงใดเพิ่มมูลค่า ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ (เช่น ลดราคาใช้
สิทธิ) ซึ่งวัดมูลค่าทันที ณ ก่อนและหลังการปรับปรุง ย่อหน้ าที่ ข43.1 ของภาคผนวก ข กาหนดให้ กิจการ
รวมมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ให้ (เช่ น ผลต่างระหว่ างมูลค่ายุ ติธรรมของตราสารทุนที่ปรั บปรุงกับมูลค่ า
เริ่มแรกของตราสารทุนซึ่งทั้ง 2 ค่า ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง) ในการวัดมูลค่าที่ใช้ รับรู้บริการที่ได้ รับเป็ น
สิ่งตอบแทนสาหรั บตราสารทุนที่ออกให้ หากการปรั บปรุ งเกิดขึ้นระหว่ างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ มู ลค่ า
ยุติธรรมส่วนเพิ่ มที่ให้ จะรวมในการวัดมูลค่าของจานวนที่รับรู้สาหรั บบริการที่ได้ รับตลอดช่วงเวลานับแต่
วันที่ปรับปรุงจนกระทั่งวันที่ตราสารทุนที่ปรับปรุงนั้นได้ รับสิทธิ เพิ่มเติมจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ให้
ตราสารทุน ซึ่งให้ รับรู้ส่วนแรกตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเริ่มแรก
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ตัวอย่างที่ 7
มู ล ค่ า ของสิท ธิซ้ ื อหุ้ น ส่ วนเพิ่ ม เท่า กับ 3 บาทต่ อ สิทธิ (8 บาท – 5 บาท) จ านวนเงิ น นี้ ให้ รั บ รู้ ต ลอด
ระยะเวลา 2 ปี ที่ของระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิท่เี หลืออยู่ พร้ อมกับค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ มูลค่าสิทธิซ้ ือหุ้น
เมื่อเริ่มแรกเท่ากับ 15 บาท เป็ นเกณฑ์
จานวนที่รับรู้ในปี ที่ 1 – 3 เป็ นดังนี้:
ปี
การคานวณ
ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทน
สาหรับงวด
สะสม
บาท
บาท
1
พนักงาน (500 - 110) คน x สิทธิซ้ ือหุ้น
195,000
195,000
100 x 15 บาท x 1/3 สิทธิ
2
พนักงาน (500 - 105) คน x สิทธิซ้ ือหุ้น
259,250
454,250
100 สิทธิ x (15 บาท x 2/3 + 3 บาท x 1/2)
– 195,000 บาท
3
พนักงาน (500 - 103) คน x สิทธิซ้ ือหุ้น
260,350
714,600
100 สิทธิ x (15 บาท x 3/3 + 3 บาท x 2/2)
– 454,250 บาท

ตัวอย่างที่ 8
การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่มีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิซ่ึงมีการปรับปรุงในภายหลัง
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สิทธิซ้ ือหุ้นแก่พนักงานในทีมงานขายแต่ละคนๆ ละ 1,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้ กับกิจการตลอด 3 ปี และทีมงานขายต้ องขายสินค้ าชนิดหนึ่งได้ มากกว่า
50,000 หน่วยตลอดระยะเวลา 3 ปี มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 15 บาทต่อสิทธิ
ระหว่ า งปี ที่ 2 กิจ การเพิ่ มยอดขายเป้ าหมายเป็ น 100,000 หน่ ว ย ณ สิ้ น ปี ที่ 3 กิจการขายสิน ค้ า ได้
55,000 หน่วย และสิทธิซ้ ือหุ้นถูกริบคืน พนักงาน 12 คนยังคงอยู่ในทีมงานขายตลอดระยะเวลา 3 ปี
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่เงื่อนไขทาง
ตลาด ให้ กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิโดยใช้ ประมาณจานวนตราสารทุนที่
คาดว่ าจะได้ รับ สิทธิท่ีดีท่ีสุดที่มี และปรั บปรุ งประมาณการนั้ น (ถ้ าจาเป็ น) หากข้ อมูลภายหลั งบ่ งชี้ ว่ า
จานวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้ รับสิทธิแตกต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้ รับสิทธิ ให้ กจิ การปรับปรุง
ประมาณการให้ เท่ากับจานวนตราสารทุนที่จะได้ รับสิทธิในที่สุด อย่างไรก็ดี ย่อหน้ าที่ 27 ของมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดว่า อย่างน้ อยที่สุด กิจการต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่
ให้ สิทธิ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ โดยไม่คานึงถึงการปรั บปรุงเงื่อนไขและข้ อกาหนด
ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชาระตราสารทุนที่ออกให้ ดังกล่าว ยกเว้ น ตราสารทุนนั้น
จะไม่ได้ รับสิทธิเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ที่
กาหนดไว้ ณ วันที่ให้ สิทธิ นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ ข44.3 ของภาคผนวก ข กาหนดว่า หากกิจการปรับปรุง
เงื่อนไขการได้ รับสิทธิในลักษณะที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้ องไม่นาเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ี
ปรับปรุงนั้นมาพิ จารณาเมื่อปฏิบัติตามข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 19 – 21 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้
ดั งนั้ น เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ งเงื่ อ นไขผลงานนี้ ลดความเป็ นไปได้ ท่ีสิทธิซ้ ื อหุ้ น จะได้ รั บ สิทธิ ซึ่ งไม่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้ องไม่นาการปรับปรุงเงื่อนไขผลงานมาพิจารณาในการรั บรู้บริ การที่ได้ รับ
แต่ต้องรั บรู้บริ การที่ได้ รับตลอดช่วงเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่องโดยอิงตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิเมื่อเริ่มแรก
ดังนั้น ท้ ายที่สุด กิจการต้ องรั บรู้ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสะสมจานวน 180,000 บาท ตลอดช่วงเวลา 3 ปี
(พนักงาน 12 คน x สิทธิซ้ ือหุ้น 1,000 สิทธิ x 15 บาท)
หากกิจการเพิ่มจานวนปี ที่พนักงานต้ องปฏิบัติงานเป็ นพนักงานเพื่อให้ สิทธิซ้ ือหุ้นได้ รับสิทธิจาก 3 ปี เป็ น
10 ปี แทนการปรั บปรุงเป้ าหมายผลงาน ผลลัพธ์จะเป็ นเช่ นเดียวกัน เพราะการปรั บปรุงนั้นลดความ
เป็ นไปได้ ท่สี ิทธิซ้ ือหุ้นจะได้ รับสิทธิ ซึ่งไม่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน กิจการต้ องไม่นาการปรับปรุงเงื่อนไข
การบริการมาร่วมพิจารณาในการรับรู้บริการที่ได้ รับ แต่กจิ การต้ องรับรู้บริการที่ได้ รับจากพนักงาน 12 คน
ที่ยังปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิเดิมก่อนปรับปรุง คือ 3 ปี
ตัวอย่างที่ 9
การให้ ห้ ุนที่มีการเพิ่มทางเลือกในการชาระด้ วยเงินสดในภายหลัง
ทีม่ า
เมื่ อ ต้ น ปี ที่ 1 กิจการให้ ห้ ุ น 10,000 หุ้ น ที่มีมูลค่ ายุ ติธรรม 33 บาทต่ อหุ้ น แก่ผ้ ู บ ริ หารอาวุ โสคนหนึ่ ง
โดยมีเงื่อนไขว่ าต้ องเป็ นผู้บริ หารที่ปฏิบัติงานตลอด 3 ปี ต่อไป ณ สิ้นปี ที่ 2 ราคาหุ้นลดลงเหลือ 25 บาท
ต่ อหุ้ น ณ วั นที่ดังกล่ า ว กิจการเพิ่ มทางเลื อกในการชาระด้ วยเงิน สดให้ กับสิทธิดังกล่ าว โดยที่ผ้ ู บ ริ หาร
สามารถเลือกได้ ว่าจะรับหุ้น 10,000 หุ้น หรือเงินสดเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้น 10,000 หุ้น ณ วันที่ได้ รับสิทธิ
ราคาหุ้น ณ วันที่ได้ รับสิทธิเท่ากับ 22 บาท
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ย่อหน้ าที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดว่า อย่างน้ อยที่สุด กิจการต้ องรับรู้บริการ
ที่ได้ รั บ ซึ่ งวั ดมู ลค่ า ณ วั น ที่ให้ สิทธิ เท่า กับ มู ลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ น ที่ออกให้ โดยไม่ คานึ งถึ งการ
ปรับปรุงเงื่อนไขและข้ อกาหนดของตราสารทุนที่ออกให้ หรือการยกเลิกหรือการชาระตราสารทุนที่ออกให้
ดังกล่ า ว ยกเว้ น ตราสารทุ น นั้ น จะไม่ ได้ รั บ สิทธิเนื่ องจากไม่ สามารถปฏิบั ติตามเงื่อนไขการได้ รั บ สิท ธิ
(นอกเหนือจากเงื่อนไขทางตลาด) ที่กาหนดไว้ ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้บริ การที่ได้ รับตลอดระยะเวลา 3 ปี
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ตัวอย่างที่ 9
โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเป็ นเกณฑ์
นอกจากนี้ การเพิ่ มทางเลือกในการชาระด้ วยเงินสด ณ สิ้นปี ที่ 2 ทาให้ เกิดภาระผูกพั นในการชาระด้ วย
เงินสด ตามข้ อกาหนดของรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยเงินสด (ย่ อหน้ าที่ 30 – 33 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ) กิจการต้ องรั บรู้ หนี้สินที่ต้องชาระด้ วยเงินสด ณ วันที่ปรั บปรุ ง
เงื่อนไข โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้ น ณ วันที่ปรั บปรุงเงื่อนไข และลักษณะที่กิจการได้ รับบริ การที่ระบุไว้
เป็ นเกณฑ์ นอกจากนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
ณ วันที่ชาระ โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด ดังนั้น กิจการ
จะรับรู้จานวนเงินดังนี้:
ปี

การคานวณ

1

ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสาหรับปี
หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 1/3
ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสาหรับปี
(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 2/3)
– 110,000 บาท
จัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้ าของ
เป็ นหนี้สนิ
หุ้น 10,000 หุ้น x 25 บาท x 2/3
ค่าใช้ จ่ายค่าตอบแทนสาหรับปี
(หุ้น 10,000 หุ้น x 33 บาท x 3/3)
– 220,000 บาท
ปรับปรุงหนี้สนิ ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
(166,667 บาท + 83,333 บาท)
–(22 บาท x หุ้น 10,000 หุ้น)
รวม

2

3

ค่าใช้ จ่าย
บาท

ส่วนของ
เจ้ าของ
บาท

110,000

110,000

หนี้สนิ
บาท

110,000
110,000

110,000

(30,000)
300,000

(166,667)

166,667

26,667*

83,333*

80,000

(30,000)
220,000

* ปั นส่วนระหว่ างหนี้สินและส่วนของเจ้ าของเพื่อให้ เศษหนึ่งส่วนสามของหนี้สินในปี สุดท้ ายใช้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ณ วันที่ปรับปรุงเป็ นเกณฑ์
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แนวปฏิบัติ 15ก ในกรณีการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ันมีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการ
หรื อ ผลงาน ซึ่ ง คู่ สั ญ ญาสามารถเลื อ กที่จ ะไม่ รั บ สิ ท ธิ หรื อ คู่ สัญ ญาไม่ บ รรลุ เ งื่ อ นไข
การได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรือผลงานนั้นในระหว่างระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ
ย่ อ หน้ า ที่ 28ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดให้ ป ฏิบั ติต่อ เหตุการณ์
ดังกล่ าวเหมือนเป็ นการยกเลิ กการได้ รับสิทธิดังกล่ าว ตัวอย่ างที่ 9ก แสดงวิธีการบัญชี
สาหรับเหตุการณ์ดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 9ก
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่มี ีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ และเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่ เงื่อนไขการบริ การ
หรื อผลงาน ซึ่งคู่สัญญาสามารถเลือกได้ ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรื อ
ผลงานหรือไม่
ทีม่ า
กิจการให้ โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในแผนที่พนักงานจะได้ รับสิทธิซ้ ือหุ้นถ้ าพนักงานตกลงออมเงินในอัตรา
ร้ อยละ 25 ของเงินเดือนจานวน 400 บาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี การจ่ายเงินสะสมต่อเดือนดังกล่าวนั้นทา
โดยการหักจากเงินเดือนของพนักงาน พนักงานอาจใช้ เงินออมสะสมเพื่อใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเมื่อสิ้นสุดแผนการ
ออมในปี ที่ 3 หรื อ ถอนเงิน จ่ า ยสะสมนั้ น คืน เมื่อใดก็ได้ ในระหว่ า งช่ วง 3 ปี โดยประมาณการค่ า ใช้ จ่า ย
ประจาปี สาหรับข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์น้ ีเท่ากับ 120 บาท
ภายหลั งเดือ นที่ 18 พนัก งานได้ หยุ ดการจ่ ายเงินสะสมให้ แผนการออม และถอนเงิน ที่จ่า ยสะสมจนถึ ง
ปัจจุบันคืนเป็ นจานวน 1,800 บาท
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ส่วนประกอบของแผนการออมนี้แบ่งเป็ น 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้ วย เงินเดือนจ่าย เงินเดือนที่ถูกหักเพื่อจ่าย
เข้ าแผนการออม และการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กิจการรับรู้ค่าใช้ จ่ายตามส่วนประกอบแต่ละส่วน และ
บันทึกการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือ ส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม ข้ อกาหนดในการจ่ ายเงิน
สมทบให้ แผนการออมนี้เป็ นเงื่อนไขการได้ รับสิทธิท่ไี ม่ใช่ เงื่อนไขการบริการหรื อผลงาน ซึ่งพนักงานเลือก
ที่จะไม่บรรลุเงื่อนไขในปี ที่ 2 ดังนั้น ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.2 และ 28ก ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ การจ่ า ยคืน เงิน สะสมนั้ น ให้ ป ฏิบั ติเหมื อนเป็ นการชาระหนี้ ทั้งจานวน และการหยุ ด
การสมทบเงินเข้ าแผนการออมเงินในปี ที่ 2 นั้นให้ ปฏิบัติเหมือนเป็ นการยกเลิก
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ตัวอย่างที่ 9ก
ปี ที่ 1

ค่าใช้ จ่าย
บาท
3,600
(75% x 400 x 12)
1,200
(25% x 400 x 12)
120
4,920

เงินสด
บาท
(3,600)

(3,600)

(1,200)

ค่าใช้ จ่าย
บาท
เงินเดือนจ่าย
4,200
(75% x 400 x 6)
+ (100% x 400 x 6)
เงินเดือนที่ถูกหักเพื่อจ่ายเข้ า
600
แผนการออม
(25% x 400 x 6)
จ่ายเงินสะสมคืนให้ กบั
พนักงาน
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
240
(การเร่งรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่
(120 x 3 - 120)
เหลืออยู่)
รวม
5,040

เงินสด
บาท
(4,200)

หนี้สนิ
บาท

เงินเดือนจ่าย
เงินเดือนที่ถูกหักเพื่อจ่ายเข้ า
แผนการออม
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
รวม
ปี ที่ 2

หนี้สนิ
บาท

ส่วนของเจ้ าของ
บาท

(1,200)
(120)
(120)
ส่วนของเจ้ าของ
บาท

(600)
(1,800)

1,800
(240)

(6,000)

1,200

(240)

แนวปฏิบัติ 16 ย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดว่า ในกรณีท่เี กิดขึ้นได้
ยากยิ่ง ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ กิจการวัดมูลค่ารายการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ชี าระด้ วยตราสารทุนโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้
แต่กิจการไม่ สามารถประมาณมู ลค่ายุติธรรมดังกล่ าว ณ วั นที่วัดมูลค่าที่ระบุไว้ ได้ อย่าง
น่ าเชื่อ ถือ (เช่ น วั นที่ให้ สิทธิ สาหรั บรายการที่เ กิดกับพนักงาน) กิจการต้ องวั ดมู ลค่ า
รายการโดยใช้ วิธีวัดมู ลค่ าที่แท้ จริ งแทน ย่ อหน้ าที่ 24 มีข้อกาหนดว่ าจะใช้ วิธีดังกล่ า ว
อย่างไร ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงข้ อกาหนดเหล่านี้
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ตัวอย่างที่ 10
การให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นที่รับรู้โดยใช้ วิธมี ูลค่าที่แท้ จริง
ทีม่ า
เมื่อต้ นปี ที่ 1 กิจการให้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น 1,000 สิทธิแก่พนักงาน 50 คน สิทธิซ้ ือหุ้นนี้จะได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3
โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานจนถึงเวลาดังกล่าว สิทธิซ้ ือหุ้นนี้มีอายุ 10 ปี ราคา
ใช้ สทิ ธิเท่ากับ 60 บาท และราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 60 บาท
ณ วันที่ให้ สิทธิ กิจการสรุปว่ ากิจการไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ ือหุ้ นที่ออกให้ ได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ
ณ สิ้นปี ที่ 1 มีพนักงานสิ้นสุดการจ้ าง 3 คน และกิจการประมาณว่าพนักงานอีก 7 คนจะลาออกระหว่างปี
ที่ 2 และ 3 ดังนั้นกิจการประมาณว่ามีสทิ ธิซ้ ือหุ้นที่จะได้ รับสิทธิเพียงร้ อยละ 80
พนักงาน 2 คนลาออกระหว่างปี ที่ 2 และกิจการปรับปรุงประมาณการจานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะได้ รับ
สิทธิเป็ นร้ อยละ 86
พนักงาน 2 คนลาออกระหว่างปี ที่ 3 ดังนั้นสิทธิซ้ ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิ ณ สิ้นปี ที่ 3 เท่ากับ 43,000 สิทธิ
ราคาหุ้นของกิจการระหว่างปี ที่ 1 – 10 และจานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่มีการใช้ สิทธิระหว่างปี ที่ 4 – 10 แสดงไว้
ดังต่อไปนี้ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิระหว่างปี ใดปี หนึ่งถือว่าใช้ สทิ ธิ ณ สิ้นปี นั้นๆ ทั้งหมด
ปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนสิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิ ณ สิ้นปี
0
0
0
6,000
8,000
5,000
9,000
8,000
5,000
2,000

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี
63
65
75
88
100
90
96
105
108
115
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ตัวอย่างที่ 10
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ตามย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ กจิ การรับรู้จานวนเงินในปี ที่ 1 – 10 ดังนี้:
ปี

การคานวณ

1

สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 80% x (63 บาท – 60 บาท) x
1/3 ปี
สิทธิซ้ ือหุ้น 50,000 สิทธิ x 86% x (65 บาท – 60 บาท) x
2/3 ปี – 40,000 บาท
สิทธิซ้ ือหุ้น 43,000 สิทธิ x (75 บาท – 60 บาท) – 143,333 บาท
สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 37,000 สิทธิ x (88 บาท – 75 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 6,000 สิทธิ x (88 บาท – 75 บาท)
สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 29,000 สิทธิ x (100 บาท – 88 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 8,000 สิทธิ x (100 บาท – 88 บาท)
สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 24,000 สิทธิ x (90 บาท – 100 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 5,000 สิทธิ x (90 บาท – 100 บาท)
สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 15,000 สิทธิ x (96 บาท – 90 บาท)
+ สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สิทธิแล้ ว 9,000 สิทธิ x (96 บาท – 90 บาท)
สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 7,000 สิทธิ x (105 บาท – 96 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 8,000 สิทธิ x (105 บาท – 96 บาท)
สิทธิซ้ ือหุ้นคงเหลือ 2,000 สิทธิ x (108 บาท – 105 บาท) +
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 5,000 สิทธิ x (108 บาท – 105 บาท)
สิทธิซ้ ือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิแล้ ว 2,000 สิทธิ x (115 บาท – 108 บาท)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าใช้ จ่าย
สาหรับงวด
บาท
40,000

ค่าใช้ จ่าย
สะสม
บาท
40,000

103,333

143,333

501,667
559,000

645,000
1,204,000

444,000

1,648,000

(290,000)

1,358,000

144,000

1,502,000

135,000

1,637,000

21,000

1,658,000

14,000

1,672,000

แนวปฏิบัติ 17 โครงการสิทธิซ้ ือหุ้ นและโครงการหุ้ นพนักงานมีหลายประเภทแตกต่างกัน ตัวอย่างต่อไป
แสดงให้ เห็นการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กับโครงการประเภทหนึ่ง –
โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน โดยปกติ โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานให้ โอกาสพนักงาน
ในการซื้อหุ้ นของกิจการ ณ ราคาที่มีส่วนลด เงื่อนไขและข้ อกาหนดภายใต้ โครงการซื้อหุ้น
คืนให้ พนักงานจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ หรื อกล่ าวได้ ว่า โครงการสิทธิซ้ ือหุ้ นและ
โครงการหุ้นพนักงานไม่เพียงมีหลายประเภทที่แตกต่างกัน โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน
ยังมีหลายประเภทที่แตกต่างกันด้ วย ดังนั้น ตัวอย่ างต่อไปนี้จะแสดงการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กบั โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานโครงการหนึ่ง
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ตัวอย่างที่ 11
โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน
ทีม่ า
กิจการเสนอให้ พนักงานทั้งหมด 1,000 คนมีโอกาสเข้ าร่ วมโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน พนักงานมี
เวลา 2 สัปดาห์ในการตัดสินใจว่าจะรับข้ อเสนอนี้หรือไม่ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ พนักงานแต่ละคนมี
สิทธิในการซื้อหุ้นสูงสุด 100 หุ้น ราคาซื้อหุ้นจะต่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของกิจการ ณ วันที่รับข้ อเสนอ
ร้ อยละ 20 และต้ องจ่ายเงินทันทีท่รี ับข้ อเสนอ หุ้นที่ซ้ ือทั้งหมดต้ องถือโดยฝใทรัสต์เพื่อพนักงาน และห้ าม
ขายภายใน 5 ปี พนักงานไม่สามารถถอนตัวจากโครงการระหว่ างช่ วงเวลาดังกล่ าว ตัวอย่างเช่ น หาก
พนักงานสิ้นสุดการจ้ างในระหว่าง 5 ปี หุ้นจะยังต้ องอยู่ในโครงการจนสิ้นสุดงวด 5 ปี เงินปั นผลใดที่มี
การจ่ายในระหว่างงวด 5 ปี จะเก็บไว้ ในทรัสต์เพื่อพนักงานจนกว่าจะสิ้นสุด 5 ปี
ในภาพรวม พนั ก งาน 800 คนยอมรั บ ข้ อ เสนอและพนั ก งานแต่ ละคนซื้ อหุ้ น โดยเฉลี่ ย 80 หุ้ น คื อ
พนักงานซื้อหุ้นทั้งหมด 64,000 หุ้ น ราคาตลาดของหุ้ นถัวเฉลี่ ยถ่ วงนา้ หนัก ณ วั นที่ซ้ ื อหุ้ นเท่ากับ 30
บาทต่อหุ้น และราคาซื้อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักเท่ากับ 24 บาทต่อหุ้น
แนวปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
สาหรับรายการที่มีกับพนักงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดว่า ให้ วัดมูลค่ารายการโดยอ้ างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ (ย่ อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดนี้ จาเป็ นต้ องเริ่มจากการกาหนดประเภทของ
ตราสารทุ น ที่ให้ พ นั กงาน แม้ โครงการนี้ จะเรี ยกว่ า โครงการซื้ อหุ้ นคื น ให้ พนั กงาน (Employee Share
Purchase Plan; ESPP) แต่ โ ครงการซื้ อหุ้ นคื น ให้ พนั ก งานยั ง รวมลั ก ษณะของสิ ท ธิ เ ลื อ ก (Option
features) และทาให้ โครงการเหล่านั้นเป็ นโครงการสิทธิซ้ ือหุ้น ตัวอย่างเช่น โครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงาน
โครงการหนึ่งอาจรวมลักษณะการมองกลับ (look-back-feature) ซึ่งพนักงานสามารถซื้อหุ้น ณ ราคาที่มี
ส่วนลด และเลือกได้ ว่าจะใช้ ส่วนลดกับราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ให้ สิทธิ หรือกับราคาหุ้นของกิจการ ณ
วันที่ซ้ ือหุ้ น หรื อโครงการซื้อหุ้ นคืนให้ พนักงานอาจระบุราคาซื้อหุ้ น และกาหนดช่ วงเวลาที่มีนัยสาคัญที่
อนุญาตให้ พนักงานตัดสินใจว่าจะเข้ าร่วมโครงการหรือไม่ ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งของลักษณะของสิทธิเลือก
คือ โครงการซื้อหุ้ นคืนให้ พนักงานที่อนุ ญาตให้ พนักงานที่เข้ าร่ วมโครงการยกเลิกการร่ วมโครงการก่อน
หรือ ณ สิ้นงวดเวลาที่กาหนด และรับเงินที่เคยจ่ายเข้ าโครงการคืน
อย่างไรก็ตาม ในตัวอย่างนี้ โครงการไม่รวมลักษณะของสิทธิเลือกไว้ ส่วนลดให้ ใช้ กับราคาหุ้น ณ วันที่ซ้ ือ
หุ้น และพนักงานไม่ได้ รับอนุญาตให้ ถอนตัวจากโครงการ
ปัจจัยอีกประการที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบของข้ อจากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิ (ถ้ ามี) ย่อหน้ าที่ ข
3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ กล่าวว่า หากหุ้นมี
ข้ อ จ ากัดในการโอนหลั งวั น ที่ได้ รั บ สิทธิ ปั จ จั ยดั งกล่ า วต้ อ งน ามาร่ ว มพิ จ ารณาในการประมาณมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น เหล่ า นั้ น แต่ ใ ห้ ร วมเฉพาะในกรณี ท่ี ข้ อ จ ากั ด หลั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ก ระทบต่ อ ราคาหุ้ น ที่
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ตัวอย่างที่ 11
ผู้เกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายสาหรับหุ้นนั้น ตัวอย่างเช่น หากหุ้นมีการซื้อขายอย่าง
มากในตลาดที่มีสภาพคล่ อ งสูง ข้ อ จากัดการโอนหุ้ น หลั งได้ รั บ สิทธิ อาจมีผลกระทบเล็กน้ อย (ถ้ า มี)
ต่อราคาที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในตลาดที่มีความรอบรู้และเต็มใจจะจ่ายสาหรับหุ้นนั้น
ในตัวอย่างนี้ หุ้นจะได้ รับสิทธิเมื่อซื้อ แต่ไม่สามารถขายได้ ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซ้ ือ ดังนั้น กิจการ
ต้ องพิจารณาผลกระทบของข้ อจากัดการโอนหุ้นหลังได้ รับสิทธิเป็ นเวลา 5 ปี ที่มีต่อมูลค่า ซึ่งทาให้ ต้องใช้
เทคนิ คการกาหนดมู ลค่ า ในการประมาณว่ า ราคาของหุ้ น ที่มีข้อจ ากัด ณ วั นที่ซ้ ื อ หุ้ นในราคาที่ต่อรอง
ระหว่างผู้ท่มี ีความรอบรู้และเป็ นอิสระจะเป็ นเท่าใด สมมติว่า ในตัวอย่างนี้ กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นที่มีข้อจากัดเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เท่ากับ 4 บาทต่อ
หุ้น (เป็ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่มีข้อจากัดซึ่งเท่ากับ 28 บาท หักด้ วยราคาซื้อ 24 บาท) เนื่องจากมีการ
ซื้อหุ้น 64,000 หุ้น มูลค่ายุติธรรมรวมของตราสารทุนที่ออกให้ จึงเท่ากับ 256,000 บาท
ในตัวอย่างนี้ ไม่มีระยะเวลาให้ ได้ รับสิทธิ ดังนั้น ตามย่อหน้ าที่ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่าย 256,000 บาท ทันที
อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการซื้อหุ้นคืนให้ พนักงานอาจไม่มีสาระสาคัญ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด กล่าวว่า นโยบายการบัญชีในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่จาเป็ นต้ องถือปฏิบัติหาก
ผลกระทบจากการใช้ นโยบายการบัญชีเหล่านั้นไม่มีสาระสาคัญ (ย่อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิดพลาด)
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวยังกล่ าวเพิ่มด้ วยว่า การละเว้ นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่ขัด
ต่ อข้ อเท็จจริ งถื อว่ ามีสาระสาคัญ หากรายการแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการโดยรวมมีผลกระทบต่ อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ความมีสาระสาคัญขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของการละเว้ นการ
แสดงรายการหรือการแสดงรายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงซึ่งพิ จารณาภายใต้ สถานการณ์แวดล้ อม ทั้งนี้ปัจจัยที่
ใช้ ในการพิจารณาอาจเป็ นขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจัยก็ได้ (ย่อหน้ าที่ 5 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด) ดังนั้น ในตัวอย่างนี้กจิ การต้ องพิจารณาว่าค่าใช้ จ่าย 256,000 บาท มีสาระสาคัญหรือไม่

การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด
แนวปฏิบัติ 18 ย่อหน้ าที่ 30 – 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดข้ อกาหนดสาหรับ
รายการที่กิจการได้ รับสินค้ าหรือบริการโดยการก่อหนี้สินกับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้ าหรือ
บริการในจานวนเงินที่ใช้ ราคาหุ้นหรือตราสารทุนอื่นของกิจการเป็ นเกณฑ์ กิจการต้ องรับรู้
สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ รั บ และหนี้ สิน ที่ต้อ งช าระสาหรั บ สิน ค้ า บริ การเมื่ อ เริ่ มแรก เมื่อ
กิจการได้ รับสินค้ าหรือ บริการ โดยวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน หลังจากนั้น
กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ จนกว่าจะชาระหนี้สนิ นั้น
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แนวปฏิบัติ 19 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นแก่พนักงานเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุดค่าตอบแทน ซึ่งทาให้ พนักงานจะมีสทิ ธิในการจ่ายเงินสดในอนาคต (มิใช่
ตราสารทุ น ) โดยใช้ ก ารเพิ่ มขึ้ นของราคาหุ้ น ของกิจ การจากระดั บ ที่ก าหนดไว้ ต ลอด
ระยะเวลาที่กาหนดเป็ นเกณฑ์ หากสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ รับ
สิทธิจนกว่าพนักงานจะได้ ปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาให้ บริการที่กาหนดไว้ กิจการต้ อง
รับรู้บริการที่ได้ รับและหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายให้ พนักงาน เมื่อพนักงานให้ บริการระหว่างงวด
หนี้สินให้ วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรก และทุก วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะชาระหนี้สิน ซึ่งคานวณได้ จาก
แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิเลือก และตามที่พนักงานได้ ให้ บริการมาจนถึง ณ วันที่
ดังกล่ า ว การเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ ายุ ติธรรมให้ รั บ รู้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ น ดังนั้ น หาก
จานวนเงินที่รับรู้สาหรับบริการที่ได้ รับได้ รวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่รี ับรู้ในงบ
แสดงฐานะการเงินของกิจการแล้ ว (เช่น สินค้ าคงเหลือ) ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของสิน ทรั พย์น้ันด้ วยผลกระทบจากการวัดมูลค่าของหนี้ สิน ใหม่ ตัวอย่างที่ 12 แสดง
ข้ อกาหนดเหล่านี้
ตัวอย่างที่ 12
ที่มา
กิจการให้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 สิทธิแก่พนักงานแต่ละคนจานวน 500 คน โดย
มีเงื่อนไขว่าพนักงานต้ องเป็ นพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 ปี ต่อไป
ในระหว่างปี ที่ 1 มีพนักงาน 35 คนลาออก กิจการประมาณว่าพนักงานอีก 60 คนจะลาออกในระหว่างปี ที่
2 และ 3 ในระหว่ างปี ที่ 2 พนักงานอีก 40 คนลาออก และกิจการประมาณว่ าพนักงานอีก 25 คนจะ
ลาออกระหว่างปี ที่ 3 ในระหว่างปี ที่ 3 พนักงาน 22 คนลาออก ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงาน 150 คนใช้ สิทธิท่จี ะ
ได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี ที่ 4 พนักงานอีก 140 คนใช้ สิทธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้น
ที่เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นปี ที่ 5 พนักงานที่เหลือ 113 คนใช้ สทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
กิจการประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์ จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้น ณ สิ้นปี แต่ละปี ซึ่ งมี
หนี้สินดังที่จะแสดงต่อไป ณ สิ้นปี ที่ 3 สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้นที่ถือโดยพนักงาน
ส่วนที่เ หลื อทั้งหมดถือว่ า ได้ รับ สิทธิ มู ลค่ า ที่แท้ จ ริ งของสิทธิท่ีจะได้ รับประโยชน์ จากราคาหุ้ นที่เพิ่ มขึ้ น
ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ (ซึ่งเท่ากับเงินสดที่จ่าย) ณ สิ้นปี ที่ 3 4 และ 5 แสดงไว้ ดังนี้
ปี
มูลค่ายุติธรรม (บาท)
มูลค่าที่แท้ จริง (บาท)
1
14.40
2
15.50
3
18.20
15.00
4
21.40
20.00
5
25.00
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ปี การคานวณ
1 พนักงาน (500 – 95) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 14.40 บาท x 1/3 ปี
2 พนักงาน (500 – 100) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 15.50 บาท x 2/3 ปี
– 194,400 บาท
3 พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สิทธิ
47,127
ที่จะได้ รับประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 18.20 บาท
– 413,333 บาท
+ พนักงาน 150 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
225,000
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 15.00 บาท
รวม
4 พนักงาน (253 – 140) คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ (218,640)
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 21.40 บาท –
460,460 บาท
+ พนักงาน 140 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
280,000
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิ x 20.00 บาท
รวม
5 0 บาท – 241,820 บาท
(241,820)
+ พนักงาน 113 คน x สิทธิท่จี ะได้ รับ
282,500
ประโยชน์ฯ 100 สิทธิx 25.00 บาท
รวม
รวม

ค่าใช้ จ่าย
บาท
194,400

หนี้สนิ
บาท
194,400

218,933

413,333

460,460

272,127
241,820

61,360
0

40,680
787,500

ข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่มีทางเลือกชาระด้วยเงินสด
แนวปฏิบัติ 20 ข้ อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ใี ห้ พนักงาน บางครั้งอนุญาตให้ พนักงานเลือกว่าจะ
รับเงินสดหรือตราสารทุน ในสถานการณ์น้ ี กิจการออกเครื่องมือทางการเงินแบบผสมให้
เช่ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี อ งค์ ป ระกอบที่เ ป็ นหนี้ สิ น และทุ น ย่ อ หน้ า ที่ 37 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมื อ ทางการเงิ น แบบผสม ณ วั น ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ โดยเริ่ ม วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้ สินก่อน และจากนั้นจึงวั ดมูลค่ายุ ติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ น
ส่วนของเจ้ าของ โดยพิจารณาว่าพนักงานต้ องถูกริบสิทธิท่จี ะรับเงินสดเพื่อรับตราสารทุน
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แนวปฏิบัติ 21 โดยปกติ ข้ อ ตกลงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ท่ีมี ท างเลื อ กช าระด้ ว ยเงิ น สดถู ก จั ด
โครงสร้ างขึ้นเพื่อให้ มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกในการชาระทางหนึ่งเท่ากับอีกทางเลือก
หนึ่ง ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจมีทางเลือกในการรับสิทธิซ้ ือหุ้น หรือเงินสดจากราคาหุ้นที่
เพิ่มขึ้น ในกรณีดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของจะเท่ากับ
ศูนย์ และดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน อย่างไรก็ดี หากมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกในการชาระ
แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมขององค์ป ระกอบที่เป็ นทุ นมั กจะมากกว่ าศู น ย์
ในกรณีเช่นนี้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกว่ามูลค่ายุติธรรม
ขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
แนวปฏิบัติ 22 ย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ กิจการรั บรู้ บริ การที่
ได้ รับแยกตามองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม สาหรับองค์ประกอบที่เป็ น
หนี้ สิน กิจการรั บรู้ บริ การที่ได้ รับและหนี้ สินที่จะต้ องจ่ ายสาหรั บบริ การนั้ นเมื่อคู่สัญญา
ส่งมอบบริ การตามข้ อกาหนดที่ใช้ ปฏิบั ติกับรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ท่ีชาระด้ วย
เงินสด สาหรั บองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถ้ ามี) กิจการรั บรู้บริ การที่ได้ รับและ
ส่วนของเจ้ าของที่เพิ่ มขึ้นสาหรั บบริการนั้นเมื่อคู่สัญญาส่งมอบบริการ ตามข้ อกาหนดที่ใช้
ปฏิบั ติกับรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ท่ีช าระด้ วยตราสารทุ น ตั วอย่ างที่ 13 แสดง
ข้ อกาหนดนี้
ตัวอย่างที่ 13
ที่มา
กิจการให้ พนักงานคนหนึ่งมีสิทธิท่จี ะเลือกรับหุ้น phantom 1,000 หุ้น ซึ่งคือ สิทธิท่จี ะรับเงินสดเท่ากับ
มูลค่าหุ้น 1,000 หุ้น หรือเลือกรับหุ้น 1,200 หุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าต้ องเป็ นพนักงานที่
ปฏิบัติงานตลอด 3 ปี ต่อไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการชาระด้ วยหุ้น จะต้ องถือหุ้นนั้นต่อไปอีก 3 ปี
หลังวันที่ได้ รับสิทธิ
ณ วันที่ให้ สิทธิ ราคาหุ้ นของกิจการเท่ากับ 50 บาทต่อหุ้ น ณ สิ้นปี ที่ 1 2 และ3 ราคาหุ้นเป็ น 52 บาท
55 บาท และ 60 บาท ตามลาดับ กิจการไม่คาดว่าจะจ่ายปันผลใน 3 ปี ถัดไป หลังจากนาผลกระทบของ
ข้ อจากัดในการโอนหลังวันที่ได้ รับสิทธิมาพิ จารณา กิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามทางเลือก
การชาระด้ วยหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิเท่ากับ 48 บาทต่อหุ้น
ณ สิ้นปี ที่ 3 พนักงานเลือก
สถานการณ์ท่ี 1: ทางเลือกการชาระด้ วยเงินสด
สถานการณ์ท่ี 2: ทางเลือกการชาระด้ วยตราสารทุน
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มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการชาระด้ วยตราสารทุนเท่ากับ 57,600 บาท (1,200 หุ้น x 48 บาท)
มูลค่ายุติธรรมของทางเลือกการชาระด้ วยเงินสดเท่ากับ 50,000 บาท (หุ้น phantom 1,000 หุ้น x 50
บาท) ดังนั้น มู ลค่ ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นทุ นของเครื่ องมือแบบผสมเท่ากับ 7,600 บาท
(57,600 บาท – 50,000 บาท)
กิจการจะรับรู้จานวนเงินดังนี้
ปี

การคานวณ

ค่าใช้ จ่าย
บาท

1

องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
(หุ้น 1,000 หุ้น x 52 บาท x 1/3)
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x 1/3)
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
(หุ้น 1,000 หุ้น x 55 บาท x 2/3) – 17,333 บาท
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
(7,600 บาท x 1/3)
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ
(หุ้น 1,000 หุ้น x 60 บาท) – 36,666 บาท
องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (7,600 บาท x 1/3)

17,333

2

3

ณ สิ้น สถานการณ์ท่ี 1 จ่ายเงินสด 60,000 บาท
ปี ที่ 3 สถานการณ์ท่ี 1 รวม
สถานการณ์ท่ี 2 ออกหุ้น 1,200 หุ้น
สถานการณ์ท่ี 2 รวม

ส่วนของ
เจ้ าของ
บาท

หนี้สนิ
บาท
17,333

2,533
19,333

2,533

2,533

2,533

19,333

23,334

23,334

2,534

2,534

67,600

(60,000)
7,600
0

67,600

60,000 (60,000)
67,600
0

ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
แนวปฏิบัติ 23 ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงข้ อ ก าหนดในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ า ที่ 44 – 52 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้4
บางส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท Z สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8
4

ตัวอย่างนี้ไม่ต้งั ใจจะให้ ใช้ เป็ นตัวแบบหรือแบบจาลอง จึงไม่ถอื ว่าจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยเพียงเท่าที่ปรากฏในตัวอย่างนี้
เช่น ตัวอย่างนี้ไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 47.3 48 และ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8 บริษัทมีข้อตกลงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ 4 ข้ อตกลง
ดังที่แสดงไว้ ต่อไปนี้
ประเภทข้ อตกลง โครงการสิทธิซ้ ือหุ้น
สาหรับผู้บริหาร
อาวุโส
วันที่ให้ สทิ ธิ
จานวนที่ให้
อายุสญ
ั ญา (ปี )
เงื่อนไขการได้ รับ
สิทธิ

1 มกราคม 25X7
50,000
10
เป็ นพนักงาน 1.5 ปี
และทาราคาหุ้นได้
ตามเป้ าหมายที่
กาหนด

โครงการสิทธิท่จี ะได้ รับ
ประโยชน์จากราคาหุ้น
ที่เพิ่มขึ้นสาหรับ
ผู้บริหารอาวุโส
1 มกราคม 25X8 1 มกราคม 25X8 1 กรกฎาคม 25X8
75,000
50,000
25,000
10
ไม่กาหนด
10
เป็ นพนักงาน 3 ปี เป็ นพนักงาน 3 ปี เป็ นพนักงาน 3 ปี และ
และทาให้ กาไรต่อ ทาให้ ส่วนแบ่งตลาด
หุ้นเติบโตตาม
เพิ่มได้ ตามเป้ าหมาย
เป้ าหมาย
โครงการสิทธิซ้ ือ
หุ้นสาหรับ
พนักงานทั่วไป

โครงการหุ้น
สาหรับผู้บริหาร

มู ลค่ ายุ ติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ ื อหุ้ นแต่ ละสิทธิท่ีออกให้ ในโครงการสิทธิซ้ ื อหุ้ นสาหรั บพนั กงาน
ทั่วไปเท่ากับ 23.60 บาท คานวณโดยใช้ แบบจาลองการกาหนดราคาสิทธิเลือกแบบทวินาม ข้ อมูลนาเข้ า
แบบจาลอง ได้ แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ ซึ่งเท่ากับ 50 บาท ราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 50 บาท ความผันผวน
ที่คาดหวังร้ อยละ 30 คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผล อายุสัญญา 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความ
เสี่ยงร้ อยละ 5 เพื่อเป็ นการรวมผลกระทบของการใช้ สิทธิเร็ว สมมติว่าพนักงานจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นหลังวันที่
ได้ รับสิทธิ เมื่อราคาหุ้นเป็ น 2 เท่าของราคาใช้ สทิ ธิ ความผันผวนในอดีต คือ ร้ อยละ 40 โดยได้ รวมปี ก่อน
หน้ าของอายุของบริ ษัท บริ ษัทคาดว่ าความผันผวนของราคาหุ้ นของบริ ษัทจะลดลงเมื่อสิทธิเลื อกครบ
กาหนด
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหุ้นแต่ละหุ้นที่ออกให้ ในโครงการหุ้นสาหรับผู้บริหารเท่ากับ 50.00 บาท
ซึ่งเท่ากับราคาหุ้น ณ วันที่ให้ สทิ ธิ
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รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับโครงการสิทธิเลือกให้ ห้ ุน 2 โครงการมีดังนี้

ยอดคงเหลือต้ นปี
สิทธิเลือกที่ออกให้
สิทธิเลือกที่ถูกริบ
สิทธิเลือกที่มีการใช้ สทิ ธิ
ยอดคงเหลือสิ้นปี
สิทธิเลือกที่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ สิ้นปี

25X7
25X8
จานวนสิทธิ
ราคาใช้ จานวนสิทธิ
ราคาใช้
เลือก
สิทธิถัว
เลือก
สิทธิถัว
เฉลี่ยถ่วง
เฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก
นา้ หนัก
บาท
บาท
0
45,000
40
50,000
40
75,000
50
(5,000)
40 (8,000)
46
0
- (4,000)
40
45,000
40 108,000
46
0
40
38,000
40

ราคาหุ้ นถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั ก ณ วั นที่ใช้ สิทธิสาหรั บสิทธิซ้ ื อหุ้ นที่มีการใช้ สิทธิระหว่ างปี เท่ากับ 52 บาท
สิทธิซ้ ือหุ้นที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X8 มีราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 40 บาท หรือ 50 บาท และอายุ
สัญญาคงเหลือถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักเท่ากับ 8.64 ปี

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากโครงการหุ้นและโครงการสิทธิซ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือของหนี้สนิ ยกไปสาหรับโครงการรั บเงินสดจากราคาหุ้น
ที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ สาหรับ
โครงการรับเงินสดจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น

60

25X7
25X8
บาท
บาท
495,000 1,105,867
495,000 1,007,000
98,867
-

9,200

สรุปเงือ่ นไขสาหรับคู่สญ
ั ญาในการได้รบั ตราสารทุนทีอ่ อกให้และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบัติ 24 ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ พิจารณาว่าคู่สัญญาได้ รับตราสารทุนที่ออกให้
หรื อไม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ในแต่ละเงื่อนไข
พร้ อมตัวอย่าง
สรุปเงือ่ นไขทีใ่ ช้ในการพิจารณาว่าคู่สญ
ั ญาจะได้รบั ตราสารทุนทีอ่ อกให้หรือไม่
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไข
การบริการหรือผลงาน
เงือ่ นไข
เงือ่ นไขผลงาน
การบริการ เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
ทั้งกิจการ
คู่สญ
ั ญา
กิจการ
ผลงานที่ ผลงานอื่นๆ
และ
สามารถ
สามารถ
เป็ นเงือ่ นไข
คู่สญ
ั ญาไม่ เลือกได้ว่า เลือกได้ว่า
ทางตลาด
สามารถ
จะทาตาม จะทาตาม
เลือกได้ว่า
เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
จะทาตาม
หรือไม่
หรือไม่
เงือ่ นไข
หรือไม่
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย จ่ายสมทบ การดาเนิน
เงือ่ นไข ต้ องทางาน เป้ าหมาย
ขึ้นอยู่กบั
ขึ้นอยู่กบั
ตามราคาใช้ โครงการ
ตัวอย่าง กับกิจการ ขึ้นอยู่กบั
อีก 3 ปี
ราคาตลาด ความสาเร็จ ดัชนีสนิ ค้ า
สิทธิของ
ต่อโดย
ของตราสาร ของการเสนอ โภคภัณฑ์ การจ่ายโดย กิจการ
ทุนของ
ขายหุ้นต่อ
ใช้ ห้ ุนเป็ น
กิจการ
สาธารณชน
เกณฑ์
ครั้งแรก ซึ่งมี
ข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการ
บริการที่ระบุ
ไว้
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
ใช่ก
รวมอยู่ใน
มูลค่า
ยุติธรรม
ณ วันทีใ่ ห้
สิทธิ
หรือไม่
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สรุปเงือ่ นไขทีใ่ ช้ในการพิจารณาว่าคู่สญ
ั ญาจะได้รบั ตราสารทุนทีอ่ อกให้หรือไม่
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิ
เงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทีไ่ ม่ใช่เงือ่ นไข
การบริการหรือผลงาน
เงือ่ นไข
เงือ่ นไขผลงาน
การบริการ เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
ทั้งกิจการ
คู่สญ
ั ญา
กิจการ
ผลงานที่ ผลงานอื่นๆ
และ
สามารถ
สามารถ
เป็ นเงือ่ นไข
คู่สญ
ั ญาไม่ เลือกได้ว่า เลือกได้ว่า
ทางตลาด
สามารถ
จะทาตาม จะทาตาม
เลือกได้ว่า
เงือ่ นไข
เงือ่ นไข
จะทาตาม
หรือไม่
หรือไม่
เงือ่ นไข
หรือไม่
การริบสิทธิ ไม่มีการ
การริบสิทธิ
ไม่มีการ
การยกเลิก การยกเลิก
แนว
สัญญา
ปฏิบตั ิ กิจการต้ อง เปลี่ยนแปลง กิจการต้ อง เปลี่ยนแปลง สัญญา
ทางการ
ปรับปรุง
ทางการ
กิจการต้ อง กิจการต้ อง
ทางการ ปรับปรุง
รับรู้
รับรู้
บัญชี ถ้า ค่าใช้ จ่าย บัญชี กิจการ ค่าใช้ จ่าย บัญชี กิจการ
เพื่อ
ยังคงรับรู้ เพื่อสะท้อน ยังคงรับรู้ ค่าใช้ จ่ายที่ ค่าใช้ จ่ายที่
ไม่เป็ นไป
สะท้อนถึง ค่าใช้ จ่าย ถึงประมาณ ค่าใช้ จ่าย จะต้ องรับรู้ จะต้ องรับรู้
ตาม
ตลอด
การที่ดีท่สี ดุ
ตลอด
ในช่วง
ในช่วง
เงือ่ นไข ประมาณ
การที่ดี ระยะเวลาให้
ที่มีของ
ระยะเวลาให้ ระยะเวลา ระยะเวลา
ภายหลัง
ที่สดุ ที่มี ได้ รับสิทธิท่ี จานวนตรา ได้ รับสิทธิท่ี ให้ ได้ รับ
ให้ ได้ รับ
วันทีใ่ ห้
สิทธิท่ี
สิทธิท่ี
สิทธิและ ของจานวน เหลืออยู่ สารทุนที่คาด เหลืออยู่
เหลืออยู่
เหลืออยู่
ระหว่าง ตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ ว่าจะได้ รับ (ย่อหน้ าที่
21)
สิทธิ(ย่อ
21ก)
ทันที (ย่อ ทันที (ย่อ
ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ
ได้ รับสิทธิ
หน้ าที่ 19)
หน้ าที่ 28 หน้ าที่ 28
ให้ได้รบั
(ย่อหน้ าที่
ก)
ก)
สิทธิ
19)
ก ในการคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ความน่าจะเป็ นในการดาเนินโครงการต่อของกิจการ
สมมติว่าเป็ นร้ อยละ 100
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