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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  
เรื่อง 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 

คําแถลงการณ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ พ.ศ. 2549 
(IFRS No. 2, Share–Based Payments (2006))  
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บทนํา 
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
บทนํา 1   กิจการมักใหหุนหรือสิทธิซ้ือหุนกับพนักงานหรือบุคคลตางๆ โครงการใหหุนและโครงการให

สิทธิซ้ือหุนเปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่งของคาตอบแทนที่ใหกับพนักงานที่เปนผูอํานวยการ 
ผูบริหารอาวุโส และพนักงานอื่นอีกมาก บางกิจการออกหุนหรือสิทธิซ้ือหุนเพื่อจายใหผูให
บริการ เชน ผูใหบริการวิชาชีพ  

บทนํา 2 กอนการนําเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใดกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและวัดมูลคารายการลักษณะนี้ จึงมีการพิจารณาประเด็นนี้เพื่อ
กําหนดเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เน่ืองจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑกําลังแพร
ขยายเพิ่มขึ้นในประเทศไทย  

 
คุณลักษณะที่สําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  
บทนํา 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหกิจการรับรูการจายโดยใชหุนเปนเกณฑใหพนักงาน

หรือบุคคลอื่น ๆ ในงบการเงินของกิจการ ไมวาการจายนั้นจะอยูในรูปของเงินสด สินทรัพยอ่ืน
หรือตราสารทุนของกิจการ รายการที่เขาเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไมมีขอยกเวน นอกจากรายการที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกําหนดไวแลว 

บทนํา 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหลักการวัดมูลคาและขอกําหนดเฉพาะสําหรับการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑไว 3 ประเภท: 
4.1 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน ซ่ึงกิจการไดรับสินคาหรือบริการเปน

คาตอบแทนสําหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุนหรือสิทธิซ้ือหุน)  
4.2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด ซ่ึงกิจการไดรับสินคาหรือบริการเปน

คาตอบแทนโดยเกิดเปนหนี้สินกับผูใหสินคาหรือบริการตามจํานวนเงินที่อิงตามราคา 
(หรือมูลคา) หุนหรือตราสารทุนอ่ืนของกิจการ 

4.3 รายการที่กิจการไดรับสินคาหรือบริการเปนคาตอบแทนและตามเงื่อนไขของขอตกลงให
กิจการหรือคูสัญญาที่สงมอบสินคาหรือบริการ สามารถเลือกวาใหกิจการชําระดวยเงิน
สดหรือดวยการออกตราสารทุน  

บทนํา 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหกิจการวัดมูลคาสินคาหรือบริการที่ไดรับและ
รายการการเพิ่มขึ้นของทุนที่เก่ียวของโดยตรงสําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีการชําระ
ดวยการออกตราสารทุน ดวยมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับ เวนแตเมื่อไมสามารถ
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับไดอยางนาเชื่อถือ ใหกิจการวัดมูลคาของ
สินคาหรือบริการและรายการการเพิ่มขึ้นของทุนที่เก่ียวของทางออม โดยอางอิงกับมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให นอกจากนี้ 
5.1 กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหสําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับ

พนักงานหรือบุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน เพราะกิจการมักไมสามารถ
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ประมาณมูลคายุติธรรมของบริการที่ไดรับจากพนักงานไดอยางนาเชื่อถือ มูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนจะวัด ณ วันที่กิจการออกหุนให 

5.2 สําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ไมใชพนักงานและบุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะ
เดียวกัน มีขอสมมติขั้นตนวา มูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการ ณ วันที่กิจการไดรับ
สินคาหรืออีกฝายหนึ่งสงมอบบริการ สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่อาจ
เกิดขึ้นไดยากหากขอสมมติขั้นตนไมเปนจริง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑจะวัดโดย
อางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ณ วันที่กิจการไดรับสินคาหรืออีกฝาย
หนึ่งสงมอบบริการ 

5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดวา สําหรับสินคาหรือบริการที่วัดโดยอางอิงกับ
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให เงื่อนไขการไดรับสิทธินอกจากเงื่อนไขเรื่องตลาด
ทุน จะไมนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของหุนหรือสิทธิซ้ือหุน ณ วันที่
เก่ียวของกับการวัดมูลคาตางๆ ตามที่กําหนดไวขางตน แตเงื่อนไขการไดรับสิทธิจะ
นํามาพิจารณาปรับปรุงจํานวนตราสารที่รวมอยูในการวัดมูลคาของรายการ เพื่อวามูลคา
ของสินคาหรือบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนสําหรับการใหตราสารทุนของบริษัทจะ
ขึ้นอยูกับจํานวนตราสารทุนที่จะมีการไดรับสิทธิในที่สุด ดังนั้น ตามเกณฑการสะสม จึง
ไมมีการรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับหากตราสารทุนที่ออกใหยังไมไดรับสิทธิ เน่ืองจาก
ผูไดรับสิทธิลมเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ (นอกเหนือจากเง่ือนไขเรื่อง
ตลาดทุน) 

5.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให
อางอิงตามราคาตลาด (ถามี) และนําเงื่อนไขตาง ๆ และขอกําหนดเรื่องระยะเวลาที่
เก่ียวกับตราสารทุนที่ออกใหมาพิจารณาดวย หากไมมีราคาตลาด ใหประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาเพื่อประมาณราคาของตราสารทุนที่ควรจะเปน ณ 
วันที่วัดมูลคาโดยเปนรายการที่มีการตอรองอยางเปนอิสระของบุคคลที่เก่ียวของและรู
ขอมูลขาวสารอยางดี 

5.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังมีขอกําหนดสําหรับกรณีที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขและ
ขอกําหนดตาง ๆ ของหุนหรือสิทธิซ้ือหุนที่ออกให (เชน มีการคํานวณราคาของสิทธิซ้ือ
หุนอีกครั้ง) มีการยกเลิกหุนหรือสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหหรือมีการซ้ือคืนหรือเปลี่ยนแทน
ดวยการใหตราสารทุนอีกครั้ง ตัวอยางเชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให 
อยางนอยที่สุด กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับวัดคา ณ วันที่ออกหุนใหดวยมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให โดยไมคํานึงถึงการปรับปรุงเงื่อนไข การยกเลิกการให
หุน หรือการตกลงใชตราสารทุนแกพนักงาน  

บทนํา 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหกิจการวัดมูลคาสินคาหรือบริการที่ไดรับและหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สิน สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด 
และกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สินใหม ณ วันที่เสนอรายงานและวันที่ตกลงจายจนกวา
จะชําระหนี้สินเสร็จสิ้น โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลคาใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด  

บทนํา 7 สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ใหกิจการหรือผู
ใหบริการเลือกวากิจการจะชําระดวยเงินสดหรือออกตราสารทุนให กิจการตองรับรูรายการหรือ
องคประกอบของรายการเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด หาก (และตาม
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ขอเท็จจริง) กิจการมีหนี้สินเกิดขึ้นเพื่อชําระเปนเงินสด (หรือสินทรัพยอ่ืน) หรือเปนการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน หาก (และตามขอเท็จจริง) กิจการไมมีหนี้สิน
เกิดขึ้น  

บทนํา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดรายการตางๆ ที่ตองเปดเผยขอมูลเพื่อชวยใหผูใชงบ
การเงินเขาใจ ดังนี้  
8.1 ลักษณะและเนื้อหาของขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เกิดขึ้นในระหวางงวด  
8.2 วิธีกําหนดมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือแนวทางการกําหนดมูลคา

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหระหวางงวด 
8.3 ผลกระทบของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑตอกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดและตอฐานะ

การเงิน ของกิจการ 
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สารบัญ 
 
  หนา 
บทนํา  บทนํา 1- บทนํา 8 
วัตถุประสงค  1 
ขอบเขต  2-6 
การรับรูรายการ  7-9 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน  10-29 
ภาพรวม  10-13 
รายการคาที่ไดรับบริการแลว  14-15 
รายการคาที่วัดมูลคาโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให  16-25 
 การกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให 16-18 
 วิธีปฏิบัติสําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิ 19-21 
 วิธีปฏิบัติสําหรบัคุณลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุนทดแทนสิทธิที่ใชแลว 22 
 ภายหลังวันที่การไดรับสิทธ ิ 23 
 กรณีที่ไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนไดอยางนาเชื่อถือ 24-25 
การปรับปรุงเงื่อนไขและระยะเวลาของตราสารทุนที่ออกให รวมถึงการยกเลิกและการชําระ 26-29 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด  30-33 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีทางเลือกชําระดวยเงินสด  34-43 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เงื่อนไขของขอตกลงที่ใหคูสัญญาเลือกวิธีการชําระ  35-40 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เงื่อนไขของขอตกลงที่ใหกิจการเลือกวิธีการชําระ  41-43 
การเปดเผยขอมูล  44-52 
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง  53-59 
วันถือปฏิบัติ  60 
ภาคผนวก   
ก คํานิยาม  
ข แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 คําแนะนําในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง  การจายโดยใชหุนเปน

เกณฑ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 
วัตถุประสงค 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดการรายงานทางการเงินของกิจการที่

มีการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กําหนดใหกิจการแสดงผลกระทบของการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑตอกําไรขาดทุนและฐานะการเงิน รวมถึงคาใชจายจากรายการที่มีการใหสิทธิซ้ือหุนกับ
พนักงาน 

ขอบเขต 
2. กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สําหรับรายการบัญชีที่มีการจายโดยใชหุนเปน

เกณฑทุกรายการไดแก 
2.1 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑซ่ึงชําระดวยตราสารทุน โดยกิจการไดรับสินคาหรือบริการเปนสิ่ง

ตอบแทนสําหรับตราสารทุนของกิจการ (ทั้งหุนหรือสิทธิซ้ือหุน) 
2.2 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑซ่ึงชําระดวยเงินสด โดยกิจการจัดหาสินคาหรือบริการและเกิด

หนี้สินตอคูสัญญาที่สงมอบสินคาหรือบริการตามจํานวนเงินที่อางอิงตามราคา (หรือมูลคา) หุน
หรือตราสารทุนอ่ืนของกิจการ 

2.3 รายการที่กิจการไดรับหรือจัดหาสินคาหรือบริการและตามเงื่อนไขของขอตกลงใหกิจการหรือ
คูสัญญาที่สงมอบสินคาหรือบริการสามารถเลือกวาใหกิจการชําระดวยเงินสดหรือออกตราสารทุน
ใหยกเวนรายการตามยอหนาที่ 5 และ 6 

3. การโอนตราสารทุนของกิจการโดยผูถือหุนใหกับบุคคลตางๆ ที่สงมอบสินคาหรือใหบริการกับกิจการ 
(รวมถึงพนักงาน) ถือเปนรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ หากไมปรากฏวาการโอนตราสารดังกลาวมีวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากนี้ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีการโอนตราสารทุนของบริษัทใหญหรือตราสารทุนของกิจการหน่ึงในกลุม
เดียวกันใหกับบุคคลตางๆ ที่สงมอบสินคาหรือใหบริการกับกิจการ 

4. รายการออกหุนใหแกพนักงานหรือบุคคลอื่นในฐานะเปนผูถือตราสารทุนของกิจการไมถือเปนรายการ
จายโดยใชหุนเปนเกณฑตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอยางเชน หากกิจการให
สิทธิผูถือตราสารทุนกลุมหนึ่งที่จะสามารถไดรับตราสารทุนของกิจการเพิ่ม ณ ระดับราคาที่ต่ํากวา
มูลคายุติธรรมของตราสารนั้นและพนักงานไดรับสิทธิดังกลาวเพราะเปนผูถือตราสารทุนในกลุมนั้น 
การใหหรือการใชสิทธิดังกลาวไมเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1 ถึง 60 และภาคผนวก ก. และ ค. ทุกยอ
หนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีท่ีไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการ
ใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ีและขอผิดพลาด 
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5. ตามยอหนาที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใชกับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑซ่ึงกิจการ
ไดรับสินคาหรือบริการ โดยสินคาใหหมายรวมถึง สินคาคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยอ่ืนที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน อยางไรก็ดี มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ไมใชกับรายการที่กิจการไดรับสินคาที่เปนสวนหนึ่งของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการรวม
ธุรกิจ ซ่ึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวม
ธุรกิจ ดังน้ัน ตราสารทุนที่ออกใหในการรวมธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับอํานาจควบคุมในกิจการของผูถูก
ควบคุมจึงไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อยางไรก็ดี ตราสารทุนที่ออกใหพนักงานของ
กิจการผูถูกควบคุมในฐานะพนักงาน (เชน เพื่อแลกกับบริการที่กิจการจะไดรับตอไป) ยังอยูภายใต
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เชนเดียวกับ การยกเลิก การเปลี่ยนหรือการ
ปรับปรุงขอตกลงของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเนื่องจากการรวมธุรกิจหรือการปรับโครงสรางทุนให
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ดวย 

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมใชกับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่กิจการไดรับสินคาหรือ
บริการตามสัญญาภายใตขอบเขตของยอหนาที่ 8 – 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 
2550) (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และ
ยอหนาที่ 5 – 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

 
การรับรูรายการ 
7. กิจการตองรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเมื่อกิจการไดรับสินคา

หรือบริการแลว กิจการตองรับรูสวนทุนที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น หากเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่
ชําระดวยตราสารทุน หรือรับรูหนี้สินหากเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด 

8. หากสินคาหรือบริการที่ไดรับจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑไมเขาเงื่อนไขที่จะสามารถรับรูเปน
สินทรัพย ใหรับรูเปนคาใชจาย 

9. โดยปกติ คาใชจายเกิดจากการใชสินคาหรือบริการ ตัวอยางเชน บริการมักถูกใชประโยชนทันทีทําใหมี
การรับรูเปนคาใชจายเมื่อไดรับบริการจากคูสัญญา สวนสินคาอาจใชประโยชนในชวงเวลาหนึ่ง เชน 
สินคาจะขายไดในชวงเวลาตอมา ทําใหมีการรับรูเปนคาใชจายเมื่อขายหรือไดใชประโยชน อยางไรก็ดี 
บางครั้ง กิจการตองรับรูคาใชจายกอนจะไดใชประโยชนจากสินคาหรือบริการ เพราะสินคาหรือบริการ
นั้นไมเขาเงื่อนไขที่จะสามารถรับรูเปนสินทรัพย ตัวอยางเชน กิจการอาจไดรับสินคามาเปนสวนหน่ึง
ของข้ันวิจัยของโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม แมวาสินคาเหลานั้นยังไมไดใชประโยชน แตมิได
เขาเง่ือนไขที่จะรับรูเปนสินทรัพยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
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การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน 
ภาพรวม 

10. กิจการตองวัดมูลคาสินคาหรือบริการที่ไดรับ และทุนที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวของโดยตรงดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับสําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน 
เวนแต ไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหกิจการวัดมูลคารายการนี้และ
สวนทุนที่เกี่ยวของที่เพิ่มขึ้นโดยทางออมโดยอางอิง∗ตามมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให 

11. การปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 กับรายการที่พนักงานหรือบุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะ
เดียวกัน+ กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของบริการที่ไดรับโดยอางอิงตามมูลคายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให เพราะกิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของบริการที่ไดรับไดอยางนาเชื่อถือ ดังที่จะ
อธิบายในยอหนาที่ 12 มูลคายุติธรรมของตราสารทุนตองวัด ณ วันที่ใหตราสาร 

12. โดยปกติ หุน สิทธิซ้ือหุนหรือตราสารทุนที่ออกใหพนักงานเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนทั้งชุด เพิ่ม
จากเงินเดือนและผลประโยชนพนักงานอ่ืนๆ  บริการที่ไดรับมักไมสามารถวัดมูลคาโดยตรงวาเปน
องคประกอบสวนใดของคาตอบแทนทั้งชุดที่ใหกับพนักงาน และอาจไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของ
คาตอบแทนทั้งชุดแยกเปนอิสระไดโดยไมวัดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหโดยตรง 
นอกจากนี้ บางครั้ง หุนหรือสิทธิซ้ือหุนที่กิจการใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงการจายโบนัสมากกวา
จะเปนสวนหน่ึงของคาตอบแทนธรรมดา ตัวอยางเชน เปนสิ่งจูงใจใหพนักงานยังรักษาสภาพการเปน
พนักงานของกิจการหรือใหรางวัลพนักงานที่พยายามปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจการใหดีขึ้น 
การที่กิจการยอมจายผลตอบแทนเปนหุนหรือสิทธิซ้ือหุนเพิ่มจากคาตอบแทนอื่นเพื่อใหไดรับ
ประโยชนที่เพิ่มขึ้น แตการประมาณมูลคายุติธรรมของประโยชนที่เพิ่มขึ้นคอนขางยาก เน่ืองจากการ
วัดมูลคายุติธรรมของบริการที่ไดรับโดยตรงทําไดยาก กิจการจึงตองวัดมูลคายุติธรรมของบริการของ
พนักงานที่ไดรับโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ให 

13. การปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนที่ไมใชพนักงาน ตองมีขอ
สมมติขั้นตนวามูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่วัด ณ วันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสง
มอบบริการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่เกิดขึ้นไดยาก หากกิจการตองปฏิบัติตางจาก
ขอสมมติเพราะไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับไดอยางนาเชื่อถือ ให
กิจการวัดมูลคาสินคาหรือบริการที่ไดรับและสวนทุนที่เก่ียวของที่เพิ่มขึ้นโดยทางออม โดยอางอิงตาม
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ณ วันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสงมอบบริการ 

 

                                                 
∗

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใชคําวาอางอิง แทนที่จะใชคําวา ดวย เพราะในที่สุดรายการจะถูกวัดมูลคาดวยการคณูดวยมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให โดยวนัท่ีวัดมูลคาเปนไปตามยอหนาท่ี 11 หรอื 13 (ตามแตกรณี) โดยจํานวนของตราสารทุนท่ีไดรับ
สิทธิ ดังท่ีอธิบายในยอหนาท่ี 19 

+
 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายการที่อางอิงสําหรับพนักงานใหรวมถึงบุคคลอืน่ท่ีใหบริการในลักษณะเดียวกัน 
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 รายการคาที่ไดรับบริการแลว 
14. หากตราสารทุนที่ออกใหสามารถไดรับสิทธิทันที คูสัญญายอมไมจําเปนตองใหบริการตลอดชวงเวลาที่

กําหนดกอนจะไดรับสิทธิในตราสารทุนนั้นอยางไมมีเงื่อนไข หากไมมีหลักฐานเปนอยางอ่ืน ให
สันนิษฐานวา กิจการไดรับมอบบริการจากคูสัญญาเปนสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่กิจการออกให
แลว ในกรณีนี้ ณ วันที่ใหสิทธิ กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับทั้งจํานวนพรอมกับรับรูทุนที่เก่ียวของ
เพิ่มขึ้น  

15. หากตราสารทุนที่ใหยังไมสามารถใชสิทธิไดจนกวาคูสัญญาจะใหบริการตามชวงเวลาที่กําหนด กิจการ
ตองสันนิษฐานวา คูสัญญาจะใหบริการเพื่อใหไดรับตราสารทุนในอนาคตระหวางระยะเวลาการไดรับ
สิทธิ เชนเดียวกับสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น กิจการตองบันทึกบริการดังกลาวในระยะเวลาการไดรับ
สิทธิ ตัวอยางเชน 
15.1 หากพนักงานไดรับสิทธิซ้ือหุนภายใตเงื่อนไขวา ตองเปนพนักงาน 3 ป กิจการตองสันนิษฐานวา 

บริการที่ไดรับจากพนักงานจะเปนคาตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ือหุนที่จะออกใหในอนาคตตลอด
ชวงระยะเวลาการไดรับสิทธิ 3 ปนั้น 

15.2 หากพนักงานไดรับสิทธิซ้ือหุนภายใตเงื่อนไขที่ตองมีผลสําเร็จของงานและยังคงตองเปน
พนักงานของบริษัทอยู และระยะเวลาการไดรับสิทธิขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ตองมีผลสําเร็จของงาน 
กิจการตองสันนิษฐานวา บริการที่ไดรับจากพนักงานจะเปนคาตอบแทนสําหรับสิทธิซ้ือหุนที่จะ
ออกใหในอนาคตตลอดชวงระยะเวลาการไดรับสิทธินั้น และตองประมาณระยะเวลาการไดรับ
สิทธิ ณ วันที่ใหสิทธิ โดยอางอิงกับเงื่อนไขของผลสําเร็จของงานสวนใหญ หากเงื่อนไขผลงาน
เปนเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน การประมาณระยะเวลาการไดรับสิทธิตองสอดคลองกับขอสมมติที่ใช
ประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน และตองไมปรับปรุงคาที่ประมาณขึ้นแลวในภายหลัง 
แตหากเง่ือนไขผลงานเปนเงื่อนไขที่ไมใชเรื่องตลาดทุน กิจการตองปรับปรุงการประมาณ
ระยะเวลาการไดรับสิทธิ (ถาจําเปน) หากขอมูลภายหลังบงชี้วาระยะเวลาการไดรับสิทธิ
แตกตางจากที่ประมาณไวเดิม 

 
 รายการที่วัดมูลคาโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให 
 การกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให 
16. สําหรับรายการที่วัดมูลคาโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให กิจการตองวัดมูลคา

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ณ วันที่วัดมูลคา โดยอางอิงตามราคาตลาดของตราสารทุน (ถามี) 
โดยพิจารณาเงื่อนไขและระยะเวลาซึ่งไดออกตราสารทุนให (ขึ้นอยูกับขอกําหนดตามยอหนาที่ 19 – 
22) 

17. หากตราสารทุนนั้นไมมีราคาตลาด กิจการตองประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหโดยใช
เทคนิคการวัดมูลคาเพื่อประมาณราคาของตราสารทุน ณ วันที่วัดมูลคา ในลักษณะของการตอรองที่
เปนอิสระและทั้งสองฝายเต็มใจและทราบขอมูลเทากัน เทคนิคการวัดมูลคาตองสอดคลองกับระเบียบ
วิธีการวัดมูลคาสําหรับการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินที่เปนที่ยอมรับทั่วไป และตองครอบคลุม
ปจจัยและขอสมมติที่ผูเก่ียวของใชพิจารณาในการกําหนดราคาหลักทรัพย (ขึ้นอยูกับขอกําหนดตาม
ยอหนาที่ 19-22)  
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18. ภาคผนวก ข มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมของหุนและสิทธิซ้ือหุน ซ่ึงให
ความสําคัญกับเงื่อนไขและระยะเวลาเฉพาะที่เปนคุณลักษณะทั่วไปของการใหหุนหรือสิทธิซ้ือหุนกับ
พนักงาน 
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วิธีปฏิบัติสําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิ 
19. การใหตราสารทุนมักขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ตองทําใหเปนไปตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่กําหนดไว 

ตัวอยางเชน การใหหุนหรือสิทธิซ้ือหุนแกพนักงาน โดยปกติจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่พนักงานจะยังเปน
พนักงานของกิจการในชวงเวลาที่กําหนด ซ่ึงบางครั้งอาจตองมีผลสําเร็จของงานดวย เชน กิจการตองมี
กําไรสูงขึ้นหรือราคาหุนของกิจการสูงขึ้น ณ ระดับที่กําหนด กิจการตองไมนําเงื่อนไขการไดรับสิทธิ ซ่ึง
อยูนอกเหนือเงื่อนไขเรื่องตลาดทุนมาพิจารณาในการประมาณมูลคายุติธรรมของหุนหรือสิทธิซ้ือหุน 
ณ วันที่วัดมูลคา แตตองนําเงื่อนไขการไดรับสิทธิมาปรับปรุงจํานวนตราสารทุนที่รวมอยูในจํานวนที่วัด
มูลคา เพื่อใหมูลคาสินคาหรือบริการที่รับรูเปนคาตอบแทนของตราสารทุนที่ออกใหตองอางอิงกับ
จํานวนตราสารทุนที่จะไดรับสิทธิในที่สุด ดังนั้นตามเกณฑสะสม กิจการจะไมรับรูสินคาหรือบริการที่
ไดรับ หากตราสารทุนที่ออกใหไมไดรับสิทธิเพราะพนักงานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับ
สิทธิ เชน คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามชวงระยะเวลาที่ใหบริการ หรือไมสามารถทําตามเงื่อนไข
ผลสําเร็จของงาน ขึ้นอยูกับขอกําหนดตามยอหนาที่ 21 

20. ในการใชขอกําหนดตามยอหนาที่ 19 กิจการตองรับรูจํานวนสินคาหรือบริการตลอดระยะเวลาการ
ไดรับสิทธิ โดยอางอิงตามจํานวนตราสารทุนที่คาดวาจะมีการใชสิทธิที่เปนประมาณการที่ดีที่สุด และ
ปรับปรุงประมาณการนั้น หากขอมูลภายหลัง (ถามี) บงชี้วาจํานวนตราสารทุนที่คาดวาจะมีการใชสิทธิ
แตกตางจากประมาณการเดิม  กิจการตองปรับปรุงประมาณการจํานวนหุนใหเทากับที่จะเปนสิทธิขาด
ในที่สุด ณ วันที่ในชวงการไดรับสิทธิ โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดตามยอหนาที่ 21 

21. กิจการตองนําเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน เชน เงื่อนไขของราคาหุนเปาหมาย ระยะเวลาการไดรับสิทธิหรือ
ความสามารถใชสิทธิได มาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ดังนั้นสําหรับ
การใหตราสารทุนกับเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน กิจการตองรับรูสินคาหรือบริการจากคูสัญญาที่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิอ่ืนๆ ทั้งหมด (เชน บริการที่ไดรับจากพนักงานที่ยังเปนพนักงานใน
ชวงเวลาการใหบริการที่กําหนด) โดยไมคํานึงวาเปนไปตามเงื่อนไขเรื่องตลาดทุนหรือไม 

 
 วิธีปฏิบัติสําหรับคุณลักษณะการออกสิทธิซื้อหุนทดแทนสิทธิที่ใชแลว 
22. สําหรับสิทธิ ซ้ือหุนที่มีคุณลักษณะการออกสิทธิ ซ้ือหุนทดแทนสิทธิที่ใชแลว กิจการตองไมนํา

คุณลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุนทดแทนสิทธิที่ใชแลวมาพิจารณาในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
สิทธิซ้ือหุนที่ออกให ณ วันที่วัดมูลคา แตสิทธิซ้ือหุนที่มีการออกสิทธิทดแทนตองบันทึกเปนสิทธิซ้ือ
หุนใหม ทั้งนี้เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ือหุนที่มีการออกสิทธิทดแทนใหภายหลัง 

 
 ภายหลังวันที่การไดรับสิทธิ 
23. กิจการที่รับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับและทุนที่เก่ียวของเพ่ิมขึ้นตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 – 22 

ตองไมปรับปรุงสวนของเจาของทั้งหมดอีกภายหลังวันที่การไดรับสิทธิ ตัวอยางเชน กิจการจะไมกลับ
รายการสินคาหรือบริการที่ไดรับจากพนักงานหากภายหลังกิจการริบตราสารทุนที่พนักงานไดรับสิทธิ
แลว หรือกรณีสิทธิซ้ือหุนที่ไมมีการใชสิทธิ อยางไรก็ตาม ขอกําหนดนี้ไมใชกับกรณีของกิจการที่รับรู
รายการโอนภายในสวนของเจาของ เชน การโอนจากสวนของเจาของรายการหนึ่งเปนอีกรายการหนึ่ง 
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 กรณีที่ไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนไดอยางนาเชื่อถือ 
24. ขอกําหนดในยอหนาที่ 16 – 23 ใชเมื่อกิจการถูกกําหนดใหวัดการจายโดยใชหุนเปนเกณฑโดยอางอิง

กับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ในกรณีที่กิจการไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของตราสาร
ทุนที่ออกใหไดอยางนาเชื่อถือ ณ วันที่วัดมูลคา ซ่ึงเปนกรณีเกิดขึ้นไดยาก ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 
16 – 22 เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นไดยากนี้ กิจการตองดําเนินการดังนี้แทน 
24.1 วัดคาตราสารทุนตามมูลคาที่แทจริง เริ่มตั้งแตวันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสงมอบ

บริการ ทุกวันที่จัดทํารายงานในงวดตอมา และวันที่ชําระราคาครั้งสุดทาย ผลการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคาที่แทจริงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน สําหรับการใหสิทธิซ้ือหุน ขอตกลงของการจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑจะชําระราคาครั้งสุดทายเมื่อมีการใชสิทธิหรือริบสิทธิซ้ือหุน (เชน สิ้นสุดการ
จาง) หรือสิ้นสุดเวลาการใชสิทธิซ้ือหุน (เชน สิทธิซ้ือหุนหมดกําหนดการใชสิทธิ) 

24.2 รับรูสินคาหรือบริการโดยอางอิงกับจํานวนตราสารทุนที่ไดรับสิทธิในที่สุด หรือ (ถาสามารถ
ปฏิบัติได) เมื่อมีการใชสิทธิในที่สุด ในการใชขอกําหนดนี้กับสิทธิซ้ือหุน กิจการตองรับรูสินคา
หรือบริการที่ไดรับระหวางระยะเวลาใหไดสิทธิ (ถามี) ตามยอหนาที่ 14 และ 15 ยกเวน
ขอกําหนดตามยอหนาที่ 15.2 เมื่อไมไดใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน จํานวนที่รับรูสําหรับสินคา
หรือบริการที่ไดรับระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิตองอางอิงกับจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่คาดวาจะ
ไดรับสิทธิ กิจการตองปรับปรุงประมาณการนี้ (ถามี) หากขอมูลภายหลังบงชี้วา จํานวนสิทธิซ้ือ
หุนที่คาดวาจะไดรับสิทธิตางจากประมาณการเดิม ณ วันที่ระหวางการไดรับสิทธิ กิจการตอง
ปรับปรุงประมาณการใหเทากับจํานวนตราสารทุนที่จะไดรับสิทธิในที่สุด หลังจากวันที่ระหวาง
การไดรับสิทธิ และตองโอนกลับจํานวนที่รับรูสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับ หากสิทธิซ้ือหุน
ถูกริบภายหลัง หรือสิ้นสุดกําหนดการใชสิทธิซ้ือหุน 

25. หากกิจการปฏิบัติตามยอหนาที่ 24 กิจการไมจําเปนตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 26 – 29 เพราะการ
ปรับปรุงเงื่อนไขหรือระยะเวลาของตราสารทุนที่ออกใหไดนํามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามวิธีมูลคาที่
แทจริงที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 อยางไรก็ดี เมื่อกิจการชําระดวยตราสารทุน ซ่ึงตองปฏิบัติตามยอ
หนาที่ 24  
25.1  หากการชําระเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ กิจการตองบันทึกการชําระเปนการเรงการ

ไดรับสิทธิ และตองทําใหรับรูจํานวนคาสินคาและบริการที่ตองรับรูสําหรับบริการที่จะไดรับ
ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการไดรับสิทธิ 

25.2  การจายที่ทําเพื่อชําระเงินตองบันทึกเสมือนการซื้อคืนตราสารทุน เชน เปนรายการหักจากสวน
ของเจาของ เวนแตตามเนื้อหาแลวการจายนั้นสูงกวามูลคาที่แทจริงของตราสารทุน วัดมูลคา ณ 
วันที่ซ้ือคืน สวนเกินใดๆ ตองรับรูเปนคาใชจาย 

 
การปรับปรุงเงื่อนไขและระยะเวลาของตราสารทุนที่ออกให รวมถึงการยกเลิกและการชําระ 

26. กิจการอาจตองปรับปรุงเงื่อนไขและระยะเวลาของตราสารทุนที่ออกให ตัวอยางเชน กิจการอาจตองลด
ราคาใชสิทธิของสิทธิซ้ือหุนที่ใหพนักงาน (คือ คํานวณราคาสิทธิซ้ือหุนอีกครั้ง) ซ่ึงทําใหมูลคา
ยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนเหลานั้นสูงขึ้น ขอกําหนดตามยอหนาที่ 27 – 29 กําหนดขึ้นเพื่อใหบันทึก
ผลกระทบของการปรับปรุงที่แสดงในรูปของรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑใหพนักงาน อยางไรก็
ตาม ขอกําหนดตองใชกับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑใหกับฝายอื่นๆ ที่ไมใชพนักงาน โดยวัดมูลคา
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โดยอางอิงตามมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ในกรณีหลัง การอางอิงตามยอหนาที่ 27 – 29 
ณ วันที่ใหสิทธิตองอางอิงถึงวันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสงมอบบริการให แทน 

27. กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับดวยมูลคายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ออกให หากตราสารทุนนั้น
ไมไดรับสิทธิ เพราะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขเรื่องตลาด
ทุน) ที่กําหนด ณ วันใหสิทธิ กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดนี้โดยไมตองพิจารณาการปรับปรุง
เงื่อนไขหรือระยะเวลาเกี่ยวกับตราสารทุนที่จะออกให หรือการยกเลิกหรือการชําระการใหตราสารทุน 
นอกจากนี้ กิจการตองรับรูผลกระทบของการปรับปรุงเพิ่มมูลคายุติธรรมของขอตกลงการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ หรือมิฉะนั้นรายการที่เปนประโยชนใหกับพนักงาน ขอแนะนําในการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดแสดงอยูในภาคผนวก ข 

28. หากกิจการยกเลิกหรือชําระการใหตราสารทุนระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ (ยกเวน ยกเลิกการให
โดยริบสิทธิเมื่อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ) 
28.1 กิจการตองบันทึกการยกเลิกหรือชําระที่เปนการเรงการไดรับสิทธิ และตองรับรูบริการที่ไดรับ

ทันทีแทนที่จะตองรับรูตลอดระยะเวลาการไดรับสิทธิที่เหลืออยู 
28.2 รายการจายใด ๆ ใหพนักงานเพื่อการยกเลิกหรือชําระการใหสิทธิตองรับรูในลักษณะเดียวกับ

การซื้อคืนสวนทุน เชน เปนรายการหักจากสวนทุน ยกเวน รายการจายนั้นเกินกวามูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหโดยวัดมูลคา ณ วันที่ซ้ือคืน รายการที่จายเกินนั้นใหรับรูเปน
คาใชจาย 

28.3 หากมีการออกตราสารทุนใหมใหพนักงานและ ณ วันที่ออกตราสารทุนใหมให กิจการกําหนดวา
ตราสารทุนนั้นเปนตราสารทุนที่ทดแทนสตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการตองบันทึกการออกตรา
สารทุนทดแทนนั้นในลักษณะเดียวกับการปรับปรุงตราสารทุนที่ใหเมื่อเริ่มแรก ตามยอหนาที่ 
27 และตามขอแนะนําในการปฏิบัติในภาคผนวก ข มูลคายุติธรรมสวนเพิ่มที่ให คือ ผลตาง
ระหวางมูลคายุติธรรมของตราสารทุนทดแทนกับมูลคายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก ณ 
วันที่ออกตราสารทุนทดแทน มูลคายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที่ยกเลิก คือ มูลคายุติธรรม ณ 
เวลากอนยกเลิก หักดวยรายการที่จายใหพนักงานเพื่อยกเลิกตราสารทุนที่รับรูเปนรายการหัก
ตาม ยอหนาที่ 28.2 ขางตน หากกิจการไมสามารถกําหนดวาตราสารทุนใหมเปนตราสารทุน
ทดแทนสําหรับตราสารทุนที่ยกเลิก กิจการตองบันทึกตราสารทุนใหม เปนรายการออกตราสาร
ทุนใหม 

29. หากกิจการซื้อคืนตราสารทุนที่ไดรับเปนสิทธิขาดแลว รายการที่จายใหพนักงานตองบันทึกเปนรายการ
หักจากสวนทุน ยกเวนรายการจายนั้นเกินกวามูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ซ้ือคืนที่วัดมูลคา ณ วันที่
ซ้ือคืน รายการที่จายเกินนั้นใหรับรูเปนคาใชจาย 

 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด 
30. สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด กิจการตองวัดมูลคาสินคาหรือบริการที่

ไดมาและหนี้สินที่เกิดขึ้นดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สิน กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สิน



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
14

ทุกวันที่ที่เสนอรายงานและวันที่มีการชําระจนกวาจะชําระหนี้สินเสร็จส้ิน การเปลี่ยนแปลงของ
มูลคายุติธรรมใหรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 

31. ตัวอยางเชน กิจการอาจใหสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นแกพนักงาน เปนสวนหน่ึง
ของชุดคาตอบแทน ซ่ึงทําใหพนักงานมีสิทธิไดรับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะไดรับตราสารทุน) โดย
อางอิงกับราคาหุนที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคาที่กําหนดตลอดชวงเวลาหนึ่งที่กําหนดไว หรือกิจการอาจให
สิทธิพนักงานที่จะไดรับเงินสดโดยใหสิทธิที่จะไดหุน (รวมถึงหุนที่จะออกเมื่อใชสิทธิซ้ือหุน) ที่
สามารถไถถอนได ไมวาจะเปนแบบบังคับ (เชน เมื่อสิ้นสุดการจาง) หรือตามที่พนักงานเลือก 

32. กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับและหนี้สินที่ตองจายสําหรับบริการน้ันเมื่อพนักงานใหบริการ 
ตัวอยางเชน สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นที่พนักงานไดรับสิทธิทันทีและไมตอง
ปฏิบัติงานใหบริการในชวงเวลาที่กําหนดเพื่อใหไดรับสิทธิรับเงินสด หากไมมีหลักฐานเปนอยางอ่ืน 
กิจการตองสันนิษฐานวาพนักงานใหบริการเพื่อแลกกับสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น
ที่ออกให ดังนั้น กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับและหนี้สินที่จะตองจายสําหรับบริการนั้นทันที หากสิทธิ
ที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นไมไดใหสิทธิจนกวาพนักงานจะไดปฏิบัติงานตามระยะเวลา
ใหบริการที่กําหนด กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับและหนี้สินที่จะตองจายตามที่พนักงานใหบริการใน
ชวงเวลานั้น 

33. หนี้สินตองวัดคาเมื่อเริ่มแรกและ ณ วันที่ที่รายงานจนกระทั่งหนี้สินถูกชําระ ดวยมูลคายุติธรรมของ
สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นโดยใชแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน โดย
พิจารณาเงื่อนไขและระยะเวลาของสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นและบริการที่
พนักงานใหจนถึงขณะนั้น 

 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีทางเลือกชําระดวยเงินสด 
34. สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีเงื่อนไขของขอตกลงใหเลือกวา กิจการหรือคูสัญญา

สามารถเลือกชําระรายการดวยเงินสด (หรือสินทรัพยอ่ืน) หรือดวยการออกตราสารทุน กิจการ
ตองวัดมูลคาของรายการหรือองคประกอบของรายการนั้นเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระ
ดวยเงินสด หากกิจการมีหนี้สินเกิดขึ้นเพื่อชําระรายการเปนเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืน หรือรับรูเปน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑโดยออกตราสารทุน หากไมมีหนี้สินดังกลาวเกิดขึ้น 

 
     การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เงื่อนไขของขอตกลงที่ใหคูสัญญาเลือกวิธีการชําระ 
35. หากกิจการใหสิทธิแกคูสัญญาที่จะเลือกวาการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจะชําระดวยเงินสด#หรือดวย

การออกตราสารทุน ใหถือวา กิจการใหเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่มีองคประกอบหนี้สิน (เชน 
สิทธิของคูสัญญาที่จะเรียกรองใหชําระดวยเงินสด) และองคประกอบที่เปนทุน (เชน สิทธิของคูสัญญา
ที่จะเรียกรองใหชําระดวยการออกตราสารทุนไมใชดวยเงินสด)  สําหรับรายการกับคูสัญญาอื่นที่ไมใช
พนักงาน ซ่ึงมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับสามารถวัดไดโดยตรง กิจการตองวัดมูลคา

                                                 
#

 ยอหนาที่ 35 – 43 รายการที่อางอิงถึงเงินสดใหรวมถึงสินทรัพยอ่ืนๆ ของกิจการดวย 
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องคประกอบที่เปนทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมดวยผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินคา
หรือบริการที่ไดรับกับมูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนหนี้สิน ณ วันที่ไดรับสินคาหรือบริการ 

36. สําหรับรายการอื่นๆ รวมถึงรายการกับพนักงาน กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินแบบผสม ณ วันที่วัดมูลคา โดยคํานึงถึงเงื่อนไขและระยะเวลาที่ใหสิทธิที่จะไดรับเงินสดหรือ
ตราสารทุน 

37. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 36 กิจการตองเร่ิมวัดมูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนหนี้สินกอน
แลวจึงวัดมูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนทุน โดยคํานึงถึงการที่คูสัญญาตองสละสิทธิที่จะรับเงิน
สดเพื่อไปรับตราสารทุน มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมเปนผลรวมของมูลคา
ยุติธรรมขององคประกอบทั้งสองประเภท อยางไรก็ตาม การจายโดยใชหุนเปนเกณฑซ่ึงคูสัญญามี
ทางเลือกที่จะใหชําระมักถูกจัดโครงสรางมาแลว มูลคายุติธรรมของทางเลือกที่จะชําระทางหนึ่งจึง
เหมือนกับของทางเลือกอ่ืน ตัวอยางเชน คูสัญญาอาจเลือกทางเลือกที่จะรับสิทธิซ้ือหุนหรือสิทธิที่จะ
ไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นเปนเงินสด ในกรณีดังกลาว  มูลคายุติธรรมขององคประกอบที่
เปนทุนเปนศูนย ดังน้ันมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจึงเทากับมูลคายุติธรรมของ
องคประกอบที่เปนหนี้สิน ในทางตรงกันขาม หากมูลคายุติธรรมของแตละทางเลือกที่จะชําระแตกตาง
กัน มูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนทุนยอมมากกวาศูนย ซ่ึงเปนกรณีที่มูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะมากกวามูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนหนี้สิน 

38. กิจการตองบันทึกสินคาหรือบริการที่ไดรับตามองคประกอบแตละประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสม สําหรับองคประกอบที่เปนหนี้สิน กิจการตองรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับและหนี้สินที่จะ
ชําระสินคาหรือบริการ เมื่อคูสัญญาไดสงมอบสินคาหรือบริการให โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของการ
จายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระเปนเงินสด (ยอหนาที่ 30 – 33) สําหรับองคประกอบที่เปนทุน (ถา
มี) กิจการตองรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับและทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อคูสัญญาไดสงมอบสินคาหรือบริการ 
โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน (ยอหนาที่ 10 – 
29) 

39. ณ วันที่ชําระ กิจการตองวัดมูลคาหนี้สินใหเปนมูลคายุติธรรม หากกิจการออกตราสารทุนเพื่อชําระ
แทนการจายเงินสด หนี้สินจะโอนตรงไปเปนทุน ในฐานะที่เปนสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่ออก
ให 

40. หากกิจการจายเงินสดเพื่อชําระแทนการออกตราสารทุนใหถือวา การจายนั้นเปนการชําระหนี้สินทั้ง
จํานวน สําหรับ องคประกอบที่เปนทุนที่เคยรับรูมาในอดีตยังคงอยูในสวนของทุนตอไป เมื่อคูสัญญา
เลือกที่จะรับเงินสดเพื่อการชําระทําใหคูสัญญาหมดสิทธิที่จะไดรับตราสารทุน อยางไรก็ตาม 
ขอกําหนดนี้ไมไดทําใหกิจการหมดโอกาสที่จะรับรูรายการที่โอนภายในสวนทุน เชน การโอนจาก
องคประกอบที่เปนทุนประเภทหนึ่งเปนทุนอีกประเภทหนึ่ง 
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การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เงื่อนไขของขอตกลงที่ใหกิจการเลือกวิธีการชําระ 
41. สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีเงื่อนไขของขอตกลงใหกิจการเลือกวาจะชําระดวยเงินสดหรือ

ดวยการออกตราสารทุน กิจการตองกําหนดวา กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันที่จะตองชําระเงินสด
หรือไมและบันทึกการจายโดยใชหุนเปนเกณฑใหสอดคลองกัน กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันที่
จะตองชําระเงินสด หากทางเลือกที่จะชําระดวยตราสารทุนไมมีสาระสําคัญทางการคา (เชน เพราะมี
ขอหามทางกฎหมายไมใหกิจการออกหุน) หรือกิจการมีแนวทางปฏิบัติในอดีตหรือมีนโยบายชัดเจนที่
จะชําระดวยเงินสด หรือปกติจะชําระดวยเงินเมื่อใดก็ตามที่คูสัญญาขอใหชําระดวยเงินสด 

42. หากกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันที่จะตองชําระดวยเงินสด กิจการตองบันทึกรายการตามขอกําหนด
สําหรับรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสดตามยอหนาที่ 30 – 33 

43. หากไมมีภาระผูกพันดังกลาว กิจการตองบันทึกรายการคาตามขอกําหนดสําหรับรายการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑตามยอหนาที่ 10 – 29 เมื่อการชําระมีลักษณะดังนี้ 
43.1 หากกิจการเลือกชําระดวยเงินสด เงินสดที่จายตองบันทึกเสมือนการซื้อคืนสวนทุน เชน ลดจาก

ทุน ยกเวนที่จะกลาวในยอหนาที่ 43.3 ตอไป 
43.2 หากกิจการเลือกชําระดวยการออกตราสารทุน กิจการไมตองบันทึกรายการอื่นอีก (เวนแตการ

โอนองคประกอบของทุนประเภทหนึ่งไปเปนทุนอีกประเภท (ถามี)) ยกเวนที่จะกลาวในยอ
หนาที่ 43.3 ตอไป 

43.3 หากกิจการเลือกทางเลือกที่ชําระดวยมูลคายุติธรรมที่สูงกวา ณ วันที่ชําระ กิจการตองรับรู
คาใชจายเพิ่มสําหรับมูลคาสวนเกิน เชน ผลตางระหวางเงินสดที่จายกับมูลคายุติธรรมของตรา
สารทุนที่จะตองออกใหหากเลือกทางเลือกเดิม หรือผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของตราสาร
ทุนที่ออกใหกับจํานวนเงินสดที่จะตองจายหากเลือกทางเลือกเดิม แลวแตกิจการจะเลือก
ทางเลือกใด 

 
การเปดเผยขอมูล 
44. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจลักษณะและเนื้อหาของขอตกลงการจายโดย

ใชหุนเปนเกณฑที่เกิดขึ้นในระหวางงวด 

45. เพื่อใหผลเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 44  อยางนอยที่สุด กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ 
45.1 คําอธิบายขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑแตละประเภทที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ 

ระหวางงวด รวมถึงเง่ือนไขและระยะเวลาของขอตกลงแตละขอตกลง อาทิ ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การไดรับสิทธิ งวดเวลานานที่สุดของสิทธิซ้ือหุน และวิธีการชําระ (เชน เปนเงินสดหรือตราสาร
ทุน) กิจการที่มีประเภทของขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เหมือนกันในสาระสําคัญอาจ
รวมขอมูลเหลานี้ หากการเปดเผยขอมูลแยกตามขอตกลงไมทําใหเปนไปตามหลักการในยอ
หนาที่ 44 

45.2 จํานวนและราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของสิทธิซ้ือหุนสําหรับกลุมของสิทธิซ้ือหุนตางๆ คือ 
45.2.1 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
45.2.2 กลุมที่ออกใหระหวางงวด 
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45.2.3 กลุมที่ริบคืนมาระหวางงวด 
45.2.4 กลุมที่ใชสิทธิระหวางงวด 
45.2.5 กลุมที่สิ้นสุดระยะเวลาใชสิทธิระหวางงวด 
45.2.6 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 
45.2.7 กลุมที่ยังสามารถใชสิทธิได ณ ปลายงวด 

45.3 สําหรับสิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลวระหวางงวด ใหเปดเผยราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันใช
สิทธิ หากสิทธิซ้ือหุนถูกใชสิทธิแลวตามหลักเกณฑปกติตลอดงวด กิจการอาจตองเปดเผยราคา
หุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางงวดแทน 

45.4 สําหรับสิทธิซ้ือหุนที่คงเหลือปลายงวด ใหเปดเผยชวงของราคาใชสิทธิและระยะเวลาคงเหลือ
ตามสัญญาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หากชวงของราคาใชสิทธิกวาง สิทธิซ้ือหุนที่คงเหลือตอง
แบงเปนชวงราคาที่ใหขอมูลที่มีประโยชนตอการประมาณจํานวนและจังหวะเวลาของหุนที่อาจ
ออกเพิ่มเติมและเงินสดที่อาจไดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนนั้น 

46. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจวิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินคาหรือ
บริการที่ไดรับหรือมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหระหวางงวด 

47. หากกิจการวัดมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนของ
กิจการโดยอางอิงกับมูลคาตราสารทุนที่ออกใหเปนทางออม เพื่อใหผลเปนไปตามหลักการยอหนาที่ 
46 อยางนอยที่สุด กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ 
47.1 สําหรับสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหระหวางงวด ใหเปดเผยมูลคายุติธรรมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของสิทธิ

ซ้ือหุน ณ วันที่วัดมูลคา และขอมูลเก่ียวกับวิธีการวัดมูลคายุติธรรม รวมถึง 
47.1.1 แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนและขอมูลที่นํามาคํานวณในแบบจําลอง รวมถึง 

ราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ราคาใชสิทธิ ความผันผวนของหุนที่คาดหวัง อายุของ
สิทธิซ้ือหุน เงินปนผลที่คาดหวัง อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงและขอมูลอ่ืนที่นํามา
คํานวณในแบบจําลอง รวมถึง วิธีที่ใชและขอสมมติที่กําหนดขึ้นเพื่อรวมผลกระทบ
ของการคาดการณการใชสิทธิกอนครบกําหนด 

47.1.2 วิธีกําหนดความผันผวนของหุน รวมถึงคําอธิบายเนื้อหาของ ความผันผวนของหุนที่
คาดหวังวาไดอิงกับความผันผวนของหุนในอดีตเพียงใด และ 

47.1.3 การนําคุณลักษณะอ่ืนของสิทธิซ้ือหุนและวิธีพิจารณาคุณลักษณะเหลานั้นในการวัด
มูลคายุติธรรม เชน เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน 

47.2 สําหรับตราสารทุนอ่ืนที่ใหสิทธิระหวางงวด (เชน ตราสารทุนอ่ืนที่มิใชสิทธิซ้ือหุน) จํานวนและ
มูลคายุติธรรมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตราสารทุนเหลานั้น ณ วันที่วัดมูลคา และขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการวัดมูลคายุติธรรม รวมถึง 
47.2.1 หากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดตามหลักเกณฑของราคาตลาดที่สามารถสังเกตได 

ตองเปดเผยวิธีที่ใชกําหนดมูลคายุติธรรม 
47.2.2 การนําเงินปนผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลคายุติธรรมหรือไมและวิธีนําเงินปนผล

ที่คาดหวังมารวมคํานวณ 
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47.2.3 การนําคุณลักษณะอื่นของตราสารทุนที่ออกใหมารวมในการวัดมูลคายุติธรรมและวิธี
นําคุณลักษณะอื่นมารวมคํานวณ  

47.3 สําหรับขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีการปรับปรุงระหวางงวด 
47.3.1 คําอธิบายรายการที่ปรับปรุง 
47.3.2 มูลคายุติธรรมสวนเพิ่มที่ออกให (ซ่ึงเปนผลของรายการที่ปรับปรุง); และ 
47.3.3 ขอมูลเก่ียวกับวิธีการวัดมูลคายุติธรรมสวนเพิ่มที่ออกใหที่สอดคลองกับขอกําหนด

ตาม 47.3.1 และ 47.3.2 ขางตนเมื่อมีรายการดังกลาว 

48. หากกิจการวัดมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับระหวางงวดไดโดยตรง กิจการตองเปดเผย
วิธีกําหนดมูลคายุติธรรม เชน มูลคายุติธรรมกําหนดดวยราคาตลาดของสินคาหรือบริการหรือไม 

49. หากกิจการปฏิบัติตางจากที่สันนิษฐานในยอหนาที่ 13 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงและอธิบายวา
เหตุใด จึงปฏิบัติตางจากที่สันนิษฐาน 

50. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจผลกระทบของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ตอผลกําไรขาดทุนประจํางวดและฐานะการเงินของกิจการ 

51. เพื่อใหผลเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 50 อยางนอยที่สุด กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ 
51.1 จํานวนคาใชจายที่รับรูในงวดที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ซ่ึงสินคาหรือบริการที่ไดรับ

ไมมีคุณสมบัติที่จะรับรูเปนสินทรัพย และตองรับรูเปนคาใชจายทันที รวมถึงการเปดเผยแยกวา
สวนของคาใชจายรวมที่เกิดจากรายการตางๆ ที่บันทึกเปนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระ
ดวยตราสารทุน 

51.2 สําหรับหนี้สินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ: 
51.2.1 ยอดยกไปปลายงวด 
51.2.2 มูลคาที่แทจริง ณ สิ้นงวดของหนี้สินที่คูสัญญามีสิทธิเรียกเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนที่

ไดรับสิทธิ ณ ปลายงวด (เชน สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นที่ไดรับ
เปนสิทธิขาดแลว) 

52. หากขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมทําใหเปนไปตาม
หลักการในยอหนาที่ 44, 46 และ 50 กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมที่จําเปนที่จะทําใหสอดคลอง
กับหลักการดังกลาว 

 
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
53. สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้กับรายการที่ใหหุนหรือสิทธิซ้ือหุน หรือตราสารทุนอ่ืนๆ ที่ออกใหหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 และยังไมไดรับสิทธิ ณ วันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับ 
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54. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุนแตไมบังคับ ใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้กับรายการที่ใหตราสารทุนอ่ืน หากกิจการเปดเผยเปนการสาธารณะถึงมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่กําหนด ณ วันที่วัดมูลคา  

55. สําหรับรายการใหตราสารทุนทุกรายการที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
กิจการตองปรับขอมูลยอนหลังเปรียบเทียบและปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมของงวดกอนที่นํามา
แสดงดวย 

56. สําหรับรายการใหตราสารทุนทุกรายการที่ไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
(รายการตราสารทุนที่ใหกอนหรือให ณ วันที่ 1 มกราคม 2554) กิจการยังตองเปดเผยขอมูลที่
กําหนดตามยอหนาที่ 44 และ 45 

57. หากหลังจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับ กิจการปรับปรุงเงื่อนไขหรือระยะเวลา
การใหตราสารทุนซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติ กิจการยังตอง
ปฏิบัติตามยอหนาที่ 26 – 29 เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงเหลานั้น 

58. สําหรับหนี้สินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ปรากฏอยู ณ วันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มีผลบังคับ กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยปรับยอนหลัง 
โดยกิจการตองปรับยอนหลังขอมูลหนี้สินที่เปรียบเทียบ รวมถึงปรับยอดคงเหลือของกําไรสะสมยกมา
ของกอนที่นํามาแสดงตามที่ไดปรับขอมูลยอนหลังเปรียบเทียบไว  

59. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุนแตไมบังคับใหกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ยอนหลังกับหนี้สินรายการอื่นที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ เชน 
หนี้สินที่ชําระระหวางงวดที่มีการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบ 

 
วันถือปฏิบัติ 
60. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตน

ตั้งแตวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการปฏิบัติ
ตามในงบการเงินกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 ใหเปดเผยขอเท็จจริง
ดวย 
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ภาคผนวก ก 
คํานิยาม 
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
การจายโดยใชหุน
เปนเกณฑที่ชําระ
ดวยเงินสด 

หมายถึง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่กิจการไดรับสินคาหรือบริการโดยมีหนี้สิน
เกิดขึ้นเพื่อโอนเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนใหกับคูสัญญาที่สงมอบสินคา
หรือบริการดวยจํานวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลคา) ของหุนหรือตรา
สารทุนอ่ืนของกิจการ 

พนักงานและบุคคล
อ่ืนที่ใหบริการใน
ลักษณะเดียวกัน 

หมายถึง บุคคลที่ใหบริการกับกิจการเปนเฉพาะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคล
ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้ 1) บุคคลที่เปนพนักงานตามวัตถุประสงค
ทางกฎหมายหรือทางภาษี 2) บุคคลที่ทํางานกับกิจการภายใตแนวทาง
ที่เปนลักษณะเดียวกับบุคคลที่เปนพนักงานตามวัตถุประสงคทาง
กฎหมายหรือทางภาษี หรือ 3) บริการที่ไดรับมีลักษณะเดียวกับบริการ
ที่พนักงานเปนผูใหบริการ ตัวอยางเชน คํานิยามนี้รวมถึงฝายบริหาร 
เชน พนักงานที่มีอํานาจบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบในการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ รวมถึง 
ผูอํานวยการที่ไมใชผูบริหาร (non-executive director) 

ตราสารทุน หมายถึง สัญญาที่เปนหลักฐานของสวนไดเสียในสินทรัพยสวนที่เหลือของกิจการ
หลังหักหนี้สินทั้งหมด1 

ตราสารทุนที่ออกให หมายถึง สิทธิ (ทั้งที่มีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข) ที่ใหตราสารทุนของกิจการที่ออก
ใหบุคคลอีกฝายหนึ่งภายใตขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

การจายโดยใชหุน
เปนเกณฑที่ชําระ
ดวยตราสารทุน 

หมายถึง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ กิจการไดรับสินคาหรือบริการเปน
คาตอบแทนสําหรับตราสารทุนของกิจการ (รวมทั้งหุนหรือสิทธิซ้ือหุน) 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ใชแลกเปลี่ยนสินทรัพย ชําระหนี้สิน หรือตราสารทุนที่ออก
ใหสามารถแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลฝายตางๆ ที่มีการตอรองอยางเปน
อิสระและมีความรูเทากัน 

วันที่ใหสิทธ ิ หมายถึง วันที่กิจการและบุคคลอีกฝายหนึ่ง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกันตาม
ขอตกลงเรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝาย
หนึ่งทราบเงื่อนไขและระยะเวลาตามขอตกลงนั้นรวมกัน ณ วันที่ใหสิทธิ 
กิจการใหสิทธิกับบุคคลอีกฝายหนึ่งที่จะไดรับเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืน 
หรือตราสารทุนของกิจการ โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ 
(ถามี)ใหสําเร็จ หากขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการที่ตองอนุมัติ 
(เชน อนุมัติโดยผูถือหุน) วันที่ใหสิทธิ คือ วันที่ที่ขอตกลงไดรับอนุมัติ
แลว 

                                                 
1 แมบทการบัญชีใหนิยามของหนี้สินวาเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต การชําระภาระผูกพันเปน
ผลใหเกิดกระแสไหลออกของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ (เชน กระแสไหลออกของเงนิสดหรือสินทรัพยอื่นของกิจการ)  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
21

มูลคาที่แทจริง หมายถึง ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหุนที่คูสัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเงื่อนไข
และไมมีเงื่อนไข) ถือหุน หรือสิทธิที่จะไดรับหุน และราคา (ถามี) ที่
คูสัญญาตองจายเพื่อใหไดหุน ตัวอยางเชน สิทธิซ้ือหุนที่ราคาใชสิทธิ
เทากับ 15 หนวยเงินตรา(CU)2 ขณะที่หุนมีมูลคายุติธรรมเทากับ 20 
หนวยเงินตรา มูลคาที่แทจริงเทากับ 5 หนวยเงินตรา 

เงื่อนไขเร่ืองตลาด
ทุน 

หมายถึง เงื่อนไขที่ราคาใชสิทธิ การไดรับสิทธิ หรือความสามารถในการใชสิทธิ
ตามตราสารทุนขึ้นอยูกับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เชน 
ราคาหุนอยู ณ ระดับราคาที่กําหนด หรือจํานวนเงินตามมูลคาที่แทจริง
ของสิทธิซ้ือหุนที่กําหนดที่อางอิงกับราคาตลาดของตราสารทุนของ
กิจการที่เก่ียวของกับดัชนีราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการอื่น 

วันที่วัดมูลคา หมายถึง วันที่ที่วัดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหตามวัตถุประสงคของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับรายการที่เก่ียวกับ
พนักงานหรือบุคคลอื่นที่ใหบริการใหลักษณะเดียวกัน วันที่วัดมูลคา คือ 
วันที่ใหสิทธิ สําหรับรายการกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่เปนพนักงาน 
(และบุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะเดียวกับพนักงาน) วันที่วัดมูลคา
คือวันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสงมอบบริการ 

คุณลักษณะการออก
สิทธิซ้ือหุนทดแทน
สิทธิที่ใชแลว 

หมายถึง คุณลักษณะที่กิจการจะออกสิทธิซ้ือหุนเพิ่มเติมเมื่อผูถือสิทธิซ้ือหุนใช
สิทธิตามสิทธิซ้ือหุนเดิมเพื่อใหกิจการออกหุน ณ ระดับราคาใชสิทธิ 
โดยไมไดรับชําระเปนเงินสด 

สิทธิซ้ือหุนที่มีการ
ออกสิทธิทดแทน 

หมายถึง สิทธิซ้ือหุนที่ออกใหใหมเมื่อมีการใชสิทธิซ้ือหุนเดิม ณ ระดับราคาใช
สิทธิเพื่อใหกิจการออกหุนให 

ขอตกลงของการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ 

หมายถึง ขอตกลงระหวางกิจการกับบุคคลอีกฝายหนึ่ง (รวมถึงพนักงาน) ที่จะทํา
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ซ่ึงทําใหบุคคลอีกฝายหนึ่งไดรับสิทธิที่จะ
ไดรับเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนของกิจการเปนจํานวนที่อิงกับราคาหุนของ
กิจการหรือตราสารทุนอ่ืนของกิจการหรือไดรับตราสารทุนของกิจการ
เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิแลว 

การจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ 

หมายถึง รายการที่กิจการไดรับสินคาหรือบริการเปนคาตอบแทนสําหรับตราสาร
ทุนของกิจการ (รวมทั้งหุนและสิทธิซ้ือหุน) หรือไดรับสินคาหรือบริการ 
โดยกอใหเกิดหนี้สินที่ตองชําระใหคูสัญญาเปนคาสินคาหรือบริการ โดย
จํานวนเงินจะอางอิงกับราคาหุนหรือตราสารทุนอ่ืนของกิจการ 

สิทธิซ้ือหุน หมายถึง สัญญาที่ใหผูถือสิทธิไดรับหุนของกิจการ ณ ระดับราคาที่กําหนดไว
แนนอนในชวงระยะเวลาที่กําหนด แตไมใชภาระผูกพันที่จะตองใชสิทธิ
นั้น 

ไดรับสิทธิ หมายถึง เปนผูมีสิทธิ ภายใตขอตกลงของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ สิทธิที่
คูสัญญาจะไดรับเงินสด สินทรัพยอ่ืนหรือตราสารทุนของกิจการไดรับ
สิทธิเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ 

                                                 
2 ภาคผนวกนี้ จํานวนเงินจะแสดงเปน ‘หนวยเงินตรา’   
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เงื่อนไขการไดรับ
สิทธิ 

หมายถึง เงื่อนไขที่คูสัญญาตองปฏิบัติตามใหสําเร็จเพื่อใหไดสิทธิที่จะไดรับเงิน
สด สินทรัพยอ่ืน หรือตราสารทุนของกิจการ ภายใตขอตกลงของการ
จายโดยใชหุนเปนเกณฑ เงื่อนไขการไดรับสิทธิรวมถึงเงื่อนไขของ
บริการที่คูสัญญาตองปฏิบัติตามใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และเงื่อนไขของผลสําเร็จของงาน ที่คูสัญญาตองปฏิบัติตามใหสําเร็จ
ตามเปาหมาย (เชนตองทําใหกําไรของกิจการสูงขึ้นตลอดชวงเวลาที่
กําหนด) 

ระยะเวลาการไดรับ
สิทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาระหวางที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิภายใต
ขอตกลงของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑใหสําเร็จ 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้
 

การประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให 
1. ยอหนาที่ 2 – 41 ของภาคผนวกนี้อธิบายการวัดมูลคายุติธรรมของหุนและสิทธิซ้ือหุนที่ออกให โดย

นําเง่ือนไขและระยะเวลาที่เปนคุณลักษณะทั่วไปของการใหหุนหรือสิทธิซ้ือหุนแกพนักงานมาพิจารณา 
อยางไรก็ตาม คุณลักษณะไมไดจํากัดอยูเฉพาะที่เสนอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
นอกจากนี้ เนื่องจากประเด็นการวัดมูลคาที่อธิบายตอไปเนนเก่ียวกับหุนและสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหกับ
พนักงาน โดยสมมติวามูลคายุติธรรมของหุนหรือสิทธิซ้ือหุนวัด ณ วันที่ใหสิทธิ อยางไรก็ตาม ประเด็น
การวัดมูลคาที่จะอธิบายตอไป (เชน การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนที่คาดหวัง) ไดนํามาใช
พิจารณาการประมาณมูลคายุติธรรมของหุนหรือสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหบุคคลอื่นนอกเหนือจากพนักงาน 
ณ วันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสงมอบบริการ 
 
หุน 

2. มูลคายุติธรรมของหุนที่ใหพนักงานใหวัด ณ ราคาตลาดของหุนของกิจการ (หรือราคาตลาด
โดยประมาณหากหุนของบริษัทไมไดจําหนายแกสาธารณชน) และปรับปรุงโดยคํานึงถึงเงื่อนไขและ
ระยะเวลา ณ ขณะที่ออกหุนให (ยกเวนเงื่อนไขการไดรับสิทธิ ซ่ึงไมนํามารวมในการวัดมูลคายุติธรรม
ตามยอหนาที่ 19 – 21) 

3. ตัวอยางเชน หากพนักงานไมไดรับสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ ปจจัยนี้
ตองนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของหุนที่ออกให หรือหากหุนมีขอจํากัดหามโอน
หลังจากวันที่ระหวางการไดรับสิทธิ ปจจัยนี้ตองนํามาพิจารณาเฉพาะกรณีที่ขอจํากัดหลังวันที่การ
ไดรับสิทธิกระทบตอราคาที่ผูลงทุนที่มีความรูและเต็มใจจะจายซื้อหุน ตัวอยางเชน หากหุนนั้นซ้ือขาย
อยูในตลาดซื้อขายคลอง ขอจํากัดการโอนหุนหลังการไดรับสิทธิอาจมีผลเพียงเล็กนอยตอราคาหุนที่ผู
ลงทุนในตลาดที่มีความรูและเต็มใจจะจายซื้อหุนนั้น ขอจํากัดการโอนหุนหรือขอจํากัดอ่ืนที่เกิด
ระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิไมควรนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรม ณ วันใหสิทธิของหุน
ที่ออกให เพราะขอจํากัดเหลานั้นมีที่มาจากเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่มีอยู ซ่ึงตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 
19 – 21  
 
สิทธิซ้ือหุน 

4. ในหลายกรณี สิทธิซ้ือหุนที่ใหแกพนักงาน ไมมีราคาตลาด เพราะสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหขึ้นอยูกับเงื่อนไข
และระยะเวลาที่ไมไดใชกับสิทธิซ้ือหุนที่มีการซื้อขาย หากไมมีสิทธิซ้ือหุนที่มีการซื้อขายมีเงื่อนไขและ
ระยะเวลาเหมือนกับสิทธิซ้ือหุนของกิจการ ใหคํานวณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนที่ออกให
โดยประมาณการจากแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน 

5. กิจการตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่ผูลงทุนที่มีความรูและเต็มใจในตลาดทุนพิจารณาในการเลือก
แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนมาใช ตัวอยางเชน สิทธิซ้ือหุนพนักงานจํานวนมากมีระยะเวลา
ใชสิทธินานและสามารถใชสิทธิไดทั้งระหวางระยะเวลา ณ วันที่ระหวางการไดรับสิทธิกับวันสุดทายที่
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สามารถใชสิทธิซ้ือหุน และมักใชสิทธิตั้งแตชวงแรก ปจจัยเหลานี้ตองนํามาพิจารณาเมื่อประมาณ
มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน ณ วันที่ใหสิทธิ สําหรับหลายกิจการ ปจจัยเหลานี้ทําใหกิจการไม
สามารถใชสูตรของ Black Scholes และ Merton เนื่องจากสูตรดังกลาวไมใหนําความเปนไปไดที่จะใช
สิทธิกอนสิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิของสิทธิซ้ือหุน มาพิจารณา และแบบจําลองนี้อาจไมสะทอนถึง
ผลกระทบของการใชสิทธิเร็วกวากําหนด แบบจําลองนี้ยังไมอนุญาตใหนําการเปลี่ยนแปลงของราคา
หุนและขอมูลนําเขาในแบบจําลองอ่ืนอาจแตกตางกันตามระยะเวลาการใหใชสิทธิของสิทธิซ้ือหุน 
อยางไรก็ตาม สําหรับสิทธิซ้ือหุนที่มีอายุสัญญาคอนขางสั้น หรือตองมีการใชสิทธิในระยะเวลาไมนาน
หลังจากวันที่การไดสิทธิ กิจการตองไมนําปจจัยขางตนมาพิจารณา ในตัวอยางนี้ สูตรของ Black 
Scholes และ Merton อาจใหมูลคาที่มีสาระสําคัญเทากับแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนที่มี
ความยืดหยุนกวา  

6. อยางนอยที่สุด แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย ตองนําปจจัยเหลานี้มาพิจารณา: 
6.1 ราคาใชสิทธิของสิทธิซ้ือหุน 
6.2 อายุของสิทธิซ้ือหุน 
6.3 ราคาปจจุบันของหุนที่จะไดรับเมื่อใชสิทธิ 
6.4 ความผันผวนของราคาหุนที่คาดหวัง 
6.5 เงินปนผลที่คาดหวังจากหุน (หากมีการจัดสรร) และ 
6.6 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง ณ อายุของสิทธิซ้ือหุน  

7. กิจการตองพิจารณาปจจัยอื่นที่ผูลงทุนที่มีความรูและเต็มใจลงทุนใชพิจารณาในการกําหนดราคาหุน 
(ยกเวนเงื่อนไขการไดรับสิทธิและคุณลักษณะการออกสิทธิซ้ือหุนทดแทนสิทธิที่ใชแลวซ่ึงไมใหนํามา
พิจารณาในการวัดมูลคายุติธรรมตามยอหนาที่ 19 – 22)  

8. ตัวอยางเชน สิทธิซ้ือหุนที่ออกใหพนักงานโดยปกติจะไมสามารถใชสิทธิระหวางชวงเวลาที่ระบุไว (เชน
ระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิหรือระหวางชวงเวลาที่หนวยงานกํากับหลักทรัพยกําหนด) ปจจัยนี้
ตองนํามาพิจารณาหากใชแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนโดยสมมติวาสิทธิซ้ือหุนจะใชสิทธิเมื่อใด
ก็ไดตลอดระยะเวลาการใชสิทธิ อยางไรก็ตาม หากกิจการใชแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน ณ 
ระยะเวลาสิ้นสุดการใชสิทธิเทานั้น การไมสามารถใชสิทธิระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ (หรือ
ระยะเวลาการใชสิทธิซ้ือหุน) ไมตองนํามาปรับปรุง เพราะแบบจําลองไดสมมติวาไมสามารถใชสิทธิซ้ือ
หุนไดในชวงเวลาดังกลาว 

9. ปจจัยอีกประการหนึ่งที่สิทธิซ้ือหุนที่ใหกับพนักงานมักมีให คือ ความเปนไปไดที่จะใชสิทธิซ้ือหุนกอน
เวลา ดวยเหตุผลตางๆ เชน สิทธิซ้ือหุนไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดอยางอิสระ หรือพนักงานตองใช
สิทธิซ้ือหุนที่ไดรับสิทธิแลวทั้งหมดเมื่อหมดสภาพการจาง ผลกระทบจากการใชสิทธิกอนเวลาตอง
นําไปพิจารณา ตามที่อภิปรายในยอหนาที่ 16 – 21 ของภาคผนวกนี้ 

10. ปจจัยตางๆ ซ่ึงผูเก่ียวของในตลาดทุนที่มีความรูและความเต็มใจพิจารณาวาไมเก่ียวของกับการ
กําหนดราคาของสิทธิซ้ือหุน (หรือตราสารทุนอ่ืน) ตองไมนําไปพิจารณาในการประมาณมูลคา
ยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน (หรือตราสารทุนอ่ืน) ที่ออกให ตัวอยางเชน ปจจัยที่กระทบมูลคาของสิทธิซ้ือ
หุนที่เกิดจากมุมมองของพนักงานแตละคนในกรณีของสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหพนักงาน ไมเก่ียวของกับ
การประมาณราคาที่ผูเก่ียวของในตลาดทุนที่มีความรูและความเต็มใจจะกําหนดราคา 
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ขอมูลที่ใชในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน 
11. ในการประมาณคาความผันผวนและเงินปนผลที่คาดหวังของหุนอางอิง วัตถุประสงคคือเพื่อประมาณ

ความคาดหวังของราคาของสิทธิซ้ือหุนที่เจรจาตอรองหรือซ้ือขายแลกเปลี่ยนในตลาดในสถานการณ
ปจจุบัน เชนเดียวกับ การประมาณผลกระทบของการใชสิทธิ ซ้ือหุนของพนักงานกอนเวลา 
วัตถุประสงคคือเพื่อประมาณความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่สามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียด
เก่ียวกับพฤติกรรมการใชสิทธิของพนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยอางอิงจากขอมูลที่มี ณ วันใหสิทธิ 

12. คาความผันผวนของหุน เงินปนผลและพฤติกรรมการใชสิทธิมักมีชวงของความคาดหวังในอนาคตที่
เปนไปได ดังนั้น ควรคํานวณคาคาดหวังโดยถวงน้ําหนักแตละคาดวยความนาจะเปนที่แตละคา 

13. ความคาดหวังในอนาคตมักมีพื้นฐานจากประสบการณและตองปรับปรุงหากอนาคตตางจากอดีต ใน
บางสถานการณ ปจจัยที่ระบุไดอาจชี้วาประสบการณในอดีตที่ไมไดปรับปรุงเปนตัวพยากรณที่ไมดี
สําหรับประสบการณในอนาคต ตัวอยางเชน หากกิจการที่มีสายงานทางธุรกิจ 2 สายงานที่แตกตางกัน
อยางชัดเจนจะจําหนายสายงานทางธุรกิจที่เสี่ยงนอยกวา ความผันผวนในอดีตจะไมใชขอมูลที่ดีที่สุด
ในการกําหนดความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

14. ในสถานการณอ่ืนๆ อาจไมมีขอมูลในอดีตอยู ตัวอยางเชน กิจการที่เขามาจดทะเบียนใหมจะมีขอมูล
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย (ถามี) อยูนอย ซ่ึงจะอภิปรายถึงกิจการที่ไมไดจดทะเบียนหรือจด
ทะเบียนใหมในภายหลัง 

15. สรุป กิจการตองไมประมาณคาความผันผวน พฤติกรรมการใชสิทธิ และเงินปนผล โดยมีพื้นฐานเพียง
จากขอมูลในอดีต โดยไมพิจารณาวา ประสบการณในอดีตเปนคาพยากรณที่สมเหตุสมผลของ
ประสบการณในอนาคต 
 
การใชสิทธิกอนกําหนดที่คาดหวัง 

16. พนักงานมักใชสิทธิซ้ือหุนกอนกําหนดดวยเหตุผลตาง ๆ เชน ตามปกติสิทธิซ้ือหุนไมสามารถโอน
เปลี่ยนมือ ทําใหพนักงานมักใชสิทธิซ้ือหุนกอนกําหนดเพราะเปนทางเดียวที่พนักงานจะปลอดจาก
ฐานะความเสี่ยง พนักงานที่สิ้นสุดการจางมักจําเปนตองใชสิทธิซ้ือหุนที่ไดรับสิทธิแลวในชวงเวลาสั้นๆ 
มิฉะนั้นจะถูกริบสิทธิ ปจจัยนี้ทําใหพนักงานใชสิทธิกอนกําหนด ปจจัยอื่นที่ทําใหใชสิทธิกอนกําหนด 
เชน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและขาดการกระจายความมั่งค่ัง 

17. วิธีพิจารณาผลกระทบของการใชสิทธิกอนกําหนดที่คาดหวังขึ้นอยูกับแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ือ
หุนที่ใช ตัวอยางเชน โดยการประมาณอายุของสิทธิซ้ือหุนที่คาดหวัง (สําหรับสิทธิซ้ือหุนของพนักงาน 
อายุของสิทธิซ้ือหุน หมายถึงระยะเวลาตั้งแตวันที่ใหสิทธิจนถึงวันที่คาดวาจะใชสิทธิซ้ือหุน) เปนขอมูล
นําเขาในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน (เชน สูตรของ Black Scholes และ Merton) หรือ
การใชสิทธิกอนกําหนดอาจพิจารณานําเขาแบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนแบบทวินามที่ใชอายุ
ของสัญญาเปนขอมูลนําเขา 

18. ปจจัยที่ใชประมาณการใชสิทธิกอนกําหนดรวมถึง 
18.1 ความยาวนานของระยะเวลาการไดรับสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุนมักไมใหใชสิทธิจนกวาจะสิ้นสุด

ระยะเวลาการไดรับสิทธิ ดังนั้น การกําหนดความสําคัญของการใชสิทธิกอนกําหนดในการ
กําหนดมูลคาจึงขึ้นอยูกับขอสมมติวา สิทธิซ้ือหุนนั้นไดรับสิทธิแลว ความสําคัญของเงื่อนไขการ
ไดรับสิทธิอภิปรายอยูในยอหนาที่ 19 – 21 
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18.2  ระยะเวลาเฉลี่ยที่สิทธิซ้ือหุนที่คลายกันคงเหลืออยูในอดีต 
18.3 ราคาของหุนอางอิง ประสบการณอาจชี้วาพนักงานมีแนวโนมจะใชสิทธิซ้ือหุนเมื่อราคาหุนไปถึง

ระดับราคาหนึ่งที่สูงกวาราคาใชสิทธิ 
18.4 ระดับของพนักงานภายในองคกร เชน ประสบการณอาจชี้วา พนักงานระดับสูงมีแนวโนมจะใช

สิทธิซ้ือหุนชากวาพนักงานระดับลาง (อธิบายในยอหนาที่ 21 ของภาคผนวกนี้) 
18.5 คาความผันผวนที่คาดหวังของหุนอางอิง โดยเฉลี่ยพนักงานมีแนวโนมที่จะใชสิทธิซ้ือหุนของหุน

ที่มีความผันผวนสูงกอนหุนที่มีความผันผวนต่ํา 
19. ตามยอหนาที่ 17 ของภาคผนวกนี้ ผลกระทบจากการใชสิทธิกอนกําหนดใหนํามาพิจารณา

โดยประมาณอายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุนเพื่อเปนขอมูลนําเขาในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือ
หุน เมื่อประมาณอายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุนที่ใหกลุมพนักงาน กิจการควรประมาณอายุที่คาดหวัง
ของสิทธิซ้ือหุนของกลุมพนักงานถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักกลุมยอย ตามขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใชสิทธิของพนักงาน (ดูรายละเอียดตอไป) 

20. การแยกสิทธิซ้ือหุนตามกลุมของพนักงานที่มีพฤติกรรมการใชสิทธิลักษณะเดียวกันมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง มูลคาของสิทธิซ้ือหุนไมไดมีความสัมพันธแบบเสนตรงกับเงื่อนไขของสิทธิซ้ือหุน; มูลคาเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลงเมื่อระยะเวลาของสิทธิซ้ือหุนนานขึ้น ตัวอยางเชน สิทธิซ้ือหุนที่มีขอสมมติทุกอยางเทากัน 
แมสิทธิซ้ือหุนที่มีอายุ 2 ปจะมีมูลคามากกวาสิทธิซ้ือหุนที่มีอายุ 1 ป แตมูลคาไมไดมากกวา 1 เทา 
หมายความวา การประมาณมูลคาสิทธิซ้ือหุนตามเกณฑของอายุสิทธิซ้ือหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักภายใน
กลุมที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุนตางกันจะมีมูลคาเกินกวามูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนที่ออกให การแยก
สิทธิซ้ือหุนที่ใหเปนกลุมยอย โดยแตละกลุมมีอายุของสิทธิซ้ือหุนใกลเคียงกัน นํามาถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก จะลดมูลคาที่เกินจริงลง 

21. ขอพิจารณาในลักษณะเดียวกับขางตนจะใชเมื่อใชแบบจําลองทวินามหรือแบบจําลองลักษณะเดียวกัน 
ตัวอยางเชน ประสบการณของกิจการที่ใหสิทธิซ้ือหุนครอบคลุมพนักงานทุกระดับอาจชี้วา ผูบริหาร
ระดับสูงมีแนวโนมที่จะถือสิทธิซ้ือหุนไวนานกวาผูบริหารระดับกลางและพนักงานระดับลางมีแนวโนม
ที่จะใชสิทธิกอนพนักงานระดับอื่น นอกจากนี้ พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนหรือถูกกําหนดใหตองถือ
ตราสารทุนรวมถึงสิทธิซ้ือหุนไวขั้นต่ําจํานวนหนึ่ง โดยเฉลี่ยจะใชสิทธิซ้ือหุนชากวาพนักงานที่ไมตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ในสถานการณเชนนี้ การแยกสิทธิซ้ือหุนตามกลุมพนักงานที่มีลักษณะการใช
สิทธิคลายกันจะทําใหการประมาณมูลคายุติธรรมรวมของสิทธิซ้ือหุนที่ใหไดแมนยํากวา 
 
คาความผันผวนที่คาดหวัง 

22. คาความผันผวนที่คาดหวังเปนตัววัดจํานวนเงินของราคาที่คาดหวังที่ผันผวนไประหวางงวดเวลาหนึ่ง 
ตัววัดของความผันผวนที่ใชในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประจําปของอัตราผลตอบแทนสะสมของหุนที่ตอเนื่องตลอดชวงเวลาหนึ่ง คาความผันผวนปกติจะ
แสดงในรูปของคารายปที่ใชในการคํานวณที่สามารถเปรียบเทียบกันไดโดยไมขึ้นกับงวดเวลาอื่นเชน 
คาสังเกตของราคารายวัน รายสัปดาหหรือรายเดือน 

23. อัตราผลตอบแทน ( ซ่ึงอาจเปนบวกหรือลบ) ของหุนในชวงเวลาหนึ่งวัดวา ผูลงทุนจะไดรับ
ผลประโยชนจากเงินปนผลหรือการเพิ่มคา (เสื่อมคา) ของราคาหุน 
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24. คาความผันผวนที่คาดหวังรายปคือชวงซ่ึงอัตราผลตอบแทนประจําปสะสมตอเนื่องมักถูกคาดวาจะอยู
ระหวางประมาณ 2 ใน 3 ของชวงเวลา ตัวอยางเชน หุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสะสมตอเนื่อง
รอยละ 12 จะมีคาความผันผวนรอยละ 30 หมายความวา คาความนาจะเปนที่อัตราผลตอบแทนของ
หุนนี้ในชวง 1 ปจะอยูระหวางรอยละ -18 (รอยละ12 ลบรอยละ 30) และรอยละ 42 (รอยละ12 
บวกรอยละ 30) อยูประมาณ 2/3 หากราคาหุนเปน CU 100 ณ ตนปและไมมีการจายเงินปนผล 
ราคาหุน ณ สิ้นปที่คาดหวังจะอยูระหวาง CU 83.53 (CU 100 x e-0.18) และ CU 152.20 (CU 
100 x e0.42) อยูประมาณ 2/3 ของชวงเวลา 

25. ปจจัยที่ใชพิจารณาเมื่อประมาณคาความผันผวนที่คาดหวังรวมถึง 
25.1 คาความผันผวนตามนัยจากสิทธิซ้ือหุนที่ซ้ือขายกันที่มีตอหุนของกิจการหรือตราสารอื่นที่ซ้ือ

ขายกันของกิจการที่มีคุณลักษณะของสิทธิซ้ือหุน (เชน หนี้แปลงสภาพได) (ถามี) 
25.2 คาความผันผวนในอดีตของหุนตลอดชวงเวลาลาสุดที่สอดคลองกับคาคาดหวังของสิทธิซ้ือหุน 

(โดยพิจารณาถึงอายุสัญญาของสิทธิซ้ือหุนที่เหลืออยูและผลกระทบของการใชสิทธิกอนกําหนด
ที่คาดหวัง) 

25.3 ความยาวนานของระยะเวลาที่หุนของกิจการไดซ้ือขายกับสาธารณชน กิจการที่จดทะเบียนใหม
อาจมีคาความผันผวนในอดีตสูงเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่จดทะเบียนมานานกวา แนวทางที่
แนะนําสําหรับกิจการใหมจะอธิบายในสวนตอไป 

25.4 แนวโนมที่คาความผันผวนจะผันกลับไปสูคาเฉลี่ย เชน ระดับโดยเฉลี่ยในระยะยาว และปจจัย
อ่ืนที่ชี้วา คาความผันผวนที่คาดหวังในอนาคตอาจแตกตางจากคาความผันผวนในอดีต 
ตัวอยางเชน หากราคาหุนของกิจการอาจผันผวนผิดปกติในชวงเวลาหนึ่งที่อาจระบุไดเพราะ
ลมเหลวในการประมูลเพื่อซ้ือกิจการหรือมีการปรับโครงสรางครั้งใหญ ชวงเวลานั้นตองไม
นํามาพิจารณาในการคํานวณคาความผันผวนประจําปเฉลี่ยในอดีต 

25.5 ชวงของคาสังเกตของราคาที่เหมาะสมและปกติ คาสังเกตของราคามักสม่ําเสมอตลอดชวงเวลา
หนึ่ง ตัวอยางเชน กิจการอาจใชราคาปดของแตละสัปดาหหรือราคาสูงสุดของสัปดาห แตตอง
ไมใชราคาปดบางสัปดาหและสัปดาหที่เหลือใชราคาสูงสุด นอกจากนี้คาสังเกตของราคาตอง
เปนเงินสกุลเดียวกับราคาใชสิทธิ 

 
กิจการที่จดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย 

26. ตามยอหนาที่ 25 ของภาคผนวกนี้ กิจการตองพิจารณาคาความผันผวนในอดีตของราคาหุนตลอด
ชวงเวลาลาสุดที่สอดคลองกับเงื่อนไขของสิทธิซ้ือหุนที่คาดหวัง หากกิจการที่จดทะเบียนใหมยังไมมี
ขอมูลเก่ียวกับคาความผันผวนในอดีตเพียงพอ กิจการตองคํานวณคาความผันผวนในอดีตในชวงเวลา
ที่นานที่สุดที่หุนนั้นมีกิจกรรมซื้อขาย กิจการสามารถพิจารณาคาความผันผวนในอดีตของกิจการที่
คลายกันในชวงเวลาที่เปรียบเทียบกันได ตัวอยางเชน กิจการที่จดทะเบียนเพียง 1 ปและใหสิทธิซ้ือ
หุนที่มีอายุของสิทธิซ้ือหุนที่คาดหวังเฉลี่ย 5 ปตองพิจารณารูปแบบและระดับของคาความผันผวนที่
คาดหวังของกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีหุนซ้ือขายใหสาธารณชนมา 6 ป 
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กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
27. กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนจะไมมีขอมูลในอดีตเพื่อใชพิจารณาเมื่อประมาณคาความผันผวนที่

คาดหวัง ปจจัยบางประการที่กําหนดไวตอไปตองนํามาพิจารณาแทน 
28. ในบางกรณี กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนที่ออกสิทธิซ้ือหุนหรือหุนใหพนักงานเปนประจํา (หรือ 

บุคคลอื่น) อาจตองกําหนดตลาดภายในสําหรับหุน คาความผันผวนสําหรับราคาหุนเหลานี้สามารถ
พิจารณาไดเมื่อประมาณคาความผันผวนที่คาดหวัง 

29. กิจการอาจสามารถเลือกพิจารณาคาความผันผวนในอดีตหรือโดยนัยของกิจการที่จดทะเบียนที่
คลายกันที่มีขอมูลราคาหุนหรือราคาสิทธิซ้ือหุนอยูที่ใชเมื่อประมาณคาความผันผวนที่คาดหวังได 
กรณีนี้จะเหมาะสมเมื่อกิจการสามารถอางอิงมูลคาของหุนตามราคาของหุนของกิจการที่จดทะเบียนที่
คลายกัน 

30. หากกิจการไมสามารถอางอิงการประมาณมูลคาหุนของกิจการตามราคาหุนของกิจการที่จดทะเบียนที่
คลายกัน และเลือกใชวิธีคํานวณมูลคาหุนอีกวิธีหนึ่ง กิจการสามารถประมาณราคาหุนไดจากคาความ
ผันผวนที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิธีคํานวณมูลคานั้น ตัวอยางเชน กิจการอาจกําหนดมูลคาของหุน
ตามเกณฑสินทรัพยสุทธิหรือกําไร กิจการสามารถพิจารณาคาความผันผวนของมูลคาสินทรัพยสุทธินั้น
หรือตามกําไร 
 
เงินปนผลที่คาดหวัง 

31. เงินปนผลที่คาดหวังจะนํามาพิจารณาในการวัดมูลคายุติธรรมของหุนหรือสิทธิซ้ือหุนหรือไมขึ้นอยูกับ
คูสัญญามีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือสิ่งเทียบเทาเงินปนผลหรือไม 

32. ตัวอยางเชน หากพนักงานไดรับสิทธิซ้ือหุนและมีสิทธิไดรับเงินปนผลของหุนอางอิงหรือเงินปนผล
เทียบเทา (ซ่ึงอาจจายเปนเงินสดหรือลดราคาใชสิทธิ) ระหวางวันที่ใหสิทธิถึงวันที่ใชสิทธิ สิทธิซ้ือหุนที่
ใหตองมีมูลคาเสมือนวา หุนอางอิงนั้นไมไดจายเงินปนผล คือ เงินปนผลที่คาดหวังตองเทากับ ศูนย 

33. ในกรณีที่เหมือนกัน เมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของหุน ณ วันใหสิทธิแกพนักงาน ตองไมปรับปรุงเงิน
ปนผลที่คาดหวังหากพนักงานไดรับสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ  

34. ในกรณีตรงขาม หากพนักงานไมไดรับสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ (หรือ
กอนการใชสิทธิในกรณีของสิทธิซ้ือหุน) การประมาณมูลคายุติธรรมของหุน ณ วันใหสิทธิแกพนักงาน
ตองนําเงินปนผลที่คาดหวังมาพิจารณามูลคาดวย กลาวคือ เมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน 
ใหนําเงินปนผลที่คาดหวังมาพิจารณาในแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุน เมื่อประมาณมูลคา
ยุติธรรมของหุน ใหนํามูลคาปจจุบันของเงินปนผลที่คาดหวังที่จะจายระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ
มาลดมูลคายุติธรรมของหุน 

35. แบบจําลองกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนโดยปกติตองมีขอมูลอัตราผลตอบแทนเงินปนผลที่คาดหวัง 
อยางไรก็ดี แบบจําลองเหลานี้อาจปรับปรุงโดยใชจํานวนเงินปนผลที่คาดหวังแทนอัตราผลตอบแทน 
กิจการอาจเลือกใชอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจายใหอยางใดอยาง
หนึ่ง หากกิจการเลือกใชผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะจายใหตองพิจารณารูปแบบของเงินปนผลที่
เพิ่มขึ้นในอดีต ตัวอยางเชน หากปกตินโยบายของกิจการจะเพิ่มเงินปนผลใหรอยละ 3 ตอป การ
ประมาณมูลคาของสิทธิซ้ือหุนตองไมสันนิษฐานวา จํานวนเงินปนผลจะคงที่ตลอดอายุของสิทธิซ้ือหุน
หากไมมีหลักฐานสนับสนุนขอสมมติดังกลาว 
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36. โดยปกติขอสมมติเก่ียวกับเงินปนผลที่คาดหวังตองใชขอมูลที่เผยแพรแกสาธารณชนเปนเกณฑ 
กิจการที่ไมจายเงินปนผลและไมมีแผนที่จะจายตองสันนิษฐานวาอัตราผลตอบแทนเงินปนผลเปนศูนย 
อยางไรก็ดี กิจการที่เริ่มตั้งใหมที่ไมมีประวัติการจายเงินปนผลอาจคาดวาจะเริ่มจายเงินปนผลระหวาง
อายุที่คาดหวังของสิทธิซ้ือหุนของพนักงาน กิจการเหลานี้ตองใชอัตราผลตอบแทนเงินปนผลเฉลี่ยที่
ผานมา (หรือศูนย) และคาเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเงินปนผลของกิจการกลุมที่จะนํามาเปรียบเทียบ
กันไดอยางเหมาะสม 
 
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง 

37. อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จายดอกเบี้ยคืน
พรอมเงินตนซ่ึงราคาใชสิทธิเปนสกุลเงินของประเทศนั้น โดยอายุของตราสารที่เหลืออยูเทากับอายุ
ของสิทธิซ้ือหุนที่วัดมูลคา (ใชอายุของสิทธิซ้ือหุนและพิจารณาผลกระทบของการใชสิทธิกอนกําหนด) 
หากไมมีตราสารของรัฐบาลที่มีลักษณะดังกลาวหรือสภาพแวดลอมชี้ใหเห็นวาตราสารของรัฐบาลที่
จายดอกเบี้ยคืนพรอมเงินตนมีความหมายไมเหมือนกับอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (เชน 
เศรษฐกิจที่ภาวะเงินเฟอรุนแรง) อาจใชอัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นที่เหมาะสมแทน นอกจากนี้ 
ตองใชอัตราผลตอบแทนของตราสารอื่นแทนหากผูเก่ียวของในตลาดทุนใชอัตราดังกลาวแทนอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารของรัฐบาลที่จายดอกเบี้ยคืนพรอมเงินตนในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
สิทธิซ้ือหุนที่มีอายุเทากับสิทธิซ้ือหุนที่วัดมูลคา  
 
ผลกระทบของโครงสรางทางการเงิน 

38. ตามปกติบุคคลที่ 3 ซ่ึงไมใชกิจการเปนผูออกสิทธิซ้ือหุนเพื่อคา เมื่อมีการใชสิทธิซ้ือหุน ผูออกจะสง
มอบหุนที่ไดมาจากผูที่ถือหุนใหกับผูถือสิทธิซ้ือหุน ดังน้ันการใชสิทธิซ้ือหุนลักษณะนี้จึงไมเกิดผล
กระทบการปรับลดจากการใชสิทธิ 

39. ในทางตรงกันขาม เมื่อกิจการออกสิทธิซ้ือหุน กิจการจะออกหุนใหมเมื่อมีการใชสิทธิ (ไมวาจะออก
หุนใหมจริงหรือในสาระสําคัญของรายการเสมือนออกหุนใหมโดยซื้อหุนคืนมาและถือเปนหุนทุนซ้ือ
คืนไวใหกับผูใชสิทธิ) เนื่องจากหุนที่ออกจะมีราคาเทากับราคาใชสิทธิ ไมใชราคาตลาดของหุน ณ วัน
ใชสิทธิ จึงอาจเกิดผลปรับลดตอราคาหุน ดังนั้น ผูถือสิทธิซ้ือหุนจะไมไดรับกําไรจากการใชสิทธิมาก
เหมือนกับการใชสิทธิซ้ือหุนเพื่อคาซ่ึงไมเกิดผลกระทบการปรับลดจากการใชสิทธิ 

40. ในกรณีนี้ มูลคาของสิทธิซ้ือหุนที่ใหจะไดรับผลกระทบหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน จํานวนหุน
ใหมที่ออกเพื่อการใชสิทธิซ้ือหุนเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่ออกอยูแลว นอกจากนี้ หากตลาดทุนคาด
วาจะมีการใหสิทธิซ้ือหุน ตลาดทุนอาจคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นตอราคาหุน ณ วันที่
ใหสิทธิ 

41. อยางไรก็ดี กิจการตองพิจารณาวา ผลกระทบการปรับลดจากการใชสิทธิซ้ือหุนในอนาคตจะมี
ผลกระทบตอการประมาณมูลคายุติธรรม ณ วันใหสิทธิ แบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิซ้ือหุนควร
ปรับโดยคํานึงถึงผลกระทบการปรับลดที่อาจเกิดขึ้นดวย 
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การปรับปรุงขอตกลงของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน 
42. ตามยอหนาที่ 27 กําหนดวา ไมวาการปรับปรุงเงื่อนไขหรือรูปแบบของตราสารทุนที่ออกใหหรือการ

ยกเลิกหรือการชําระดวยตราสารทุน อยางนอยที่สุด กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับโดยวัดมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ใหตราสารทุน หากตราสารทุนนั้นจะไมมีการไมไดสิทธิเพราะไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการไดรับสิทธิ (เง่ือนไขอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไขตลาดทุน) ได ณ วันที่ใหสิทธิ นอกจากนี้ 
กิจการตองรับรูผลกระทบจากการปรับปรุงเงื่อนไขที่ทําใหมูลคายุติธรรมของขอตกลงการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มประโยชนแกพนักงาน 

43. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 27  
43.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขตาง ๆ ทําใหมูลคายุติธรรมของตราสารทุนเพิ่ม (เชน โดยลดราคาใช

สิทธิ) จากการวัดมูลคาทันทีทั้งกอนและหลังการปรับปรุง กิจการตองรวมมูลคายุติธรรมสวน
เพิ่มในการวัดมูลคาของจํานวนเงินที่รับรูสําหรับบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนสําหรับตราสาร
ทุนที่ให มูลคายุติธรรมสวนเพิ่มเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับ
มูลคายุติธรรมเดิมของตราสารทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง หากการปรับปรุงเกิดขึ้นระหวาง
ระยะเวลาการไดรับสิทธิ มูลคายุติธรรมสวนเพิ่มใหรวมในการวัดมูลคาของจํานวนเงินที่รับรู
สําหรับบริการที่ไดรับตลอดชวงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่ไดรับสิทธิในตราสารทุนที่
ปรับปรุงเพิ่มจากจํานวนที่อางอิงกับมูลคายุติธรรม ณ วันใหสิทธิตราสารเดิม หากการปรับปรุง
เกิดขึ้นหลังวันที่ระหวางการไดรับสิทธิ มูลคายุติธรรมสวนเพิ่มที่ใหตองรับรูทันทีหรือตลอด
ระยะเวลาการไดรับสิทธิหากพนักงานตองใหบริการในระยะเวลาเพิ่มเติมจนเสร็จและไดรับสิทธิ
ในตราสารทุนที่ปรับปรุงอยางไมมีเงื่อนไข  

43.2 กรณีการปรับปรุงเงื่อนไขตาง ๆ ทําใหจํานวนตราสารทุนที่ออกใหเพิ่มขึ้น กิจการตองรวมมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหเพิ่มที่วัดมูลคา ณ วันที่ปรับปรุงเงื่อนไขในการวัดมูลคาของ
บริการที่ไดรับสําหรับตราสารทุนที่ออกใหเชนเดียวกับยอหนาที่ 43.1 ของภาคผนวกนี้ 
ตัวอยางเชน หากการปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ มูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกใหเพิ่มตองนํามารวมในการวัดมูลคาของบริการที่ไดรับตลอดชวงเวลา
ตั้งแตวันที่ปรับปรุงเงื่อนไขจนถึงวันที่ที่คูสัญญาไดรับสิทธิในตราสารทุนที่ออกเพิ่มให เพิ่มเติม
จากจํานวนเงินเดิมตามมูลคายุติธรรม ณ วันใหสิทธิ ซ่ึงจะรับรูตลอดระยะเวลาการไดรับสิทธิ
ครั้งแรกที่เหลืออยู 

43.3 หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการไดรับสิทธิในลักษณะที่เปนประโยชนตอพนักงาน ตัวอยางเชน 
โดยการลดระยะเวลาการไดรับสิทธิ หรือโดยการปรับปรุงหรือขจัดเงื่อนไขผลการดําเนินงาน 
(นอกเหนือจากเง่ือนไขตลาดทุน และการเปลี่ยนแปลงทําใหตองรับรูรายการใหสอดคลองกับ
ยอหนาที่ 43.1 ของภาคผนวกนี้ กิจการตองนําเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ปรับปรุงมาพิจารณาเมื่อ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 19 - 21 

44. นอกจากนี้ หากกิจการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือเงื่อนไขของตราสารทุนที่ออกใหในลักษณะที่ลด
มูลคายุติธรรมของขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ หรือในลักษณะที่ไมเปนประโยชนกับพนักงาน 
กิจการยังตองบันทึกบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่ออกใหเสมือนวา ไมมีการ
ปรับปรุงเงื่อนไขเกิดขึ้น (นอกจากการยกเลิกตราสารทุนที่ออกใหบางสวนหรือทั้งหมด ซ่ึงตองปฏิบัติ
ตามยอหนาที่ 28) ตัวอยางเชน  
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44.1 หากการปรับปรุงเงื่อนไขตาง ๆ ลดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให วัดทันทีกอนและ
หลังการปรับปรุงเง่ือนไข กิจการตองไมนําการปรับปรุงเงื่อนไขที่ลดมูลคายุติธรรมมาพิจารณา 
แตตองวัดมูลคาของจํานวนเงินที่รับรูสําหรับบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนสําหรับตราสารทุนที่
ใหโดยใชมูลคายุติธรรมของตราสารทุน ณ วันที่ออกตราสารทุนที่ใหเปนเกณฑ   

44.2 หากการปรับปรุงเงื่อนไขลดจํานวนของตราสารทุนที่ออกใหพนักงาน จํานวนที่ลดลงดังกลาวให
รับรูเปนการยกเลิกสวนของตราสารทุนที่ออกให ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 

44.3 หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการไดรับสิทธิในลักษณะที่ไมเปนประโยชนตอพนักงาน เชน โดย
เลื่อนระยะเวลาการไดรับสิทธิออกไป หรือโดยปรับหรือเพิ่มเงื่อนไขผลการดําเนินงาน 
(นอกเหนือจากเงื่อนไขดานตลาดทุนที่ตองรับรูตามยอหนาที่ 44.1 ของภาคผนวกนี้) กิจการ
ตองไมนําการปรับปรุงเงื่อนไขการไดรับสิทธิมาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 
19 - 21  
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คําแนะนําในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง   
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
คําแนะนํานี้ใชประกอบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แตไมถือเปนสวนหน่ึงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 
คํานิยามของวันที่ใหสิทธิ 
คําแนะนาํ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่2 เร่ือง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ให

นิยามของวันที่ใหสิทธิ คือ วันที่ซึ่งกิจการและพนักงาน (หรือฝายอื่นที่ใหบริการใน
ลักษณะที่คลายกัน) เห็นดวยตามขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ เมื่อกิจการ
และคูสัญญาเห็นชอบเกี่ยวกับระยะเวลาและเงื่อนไขของขอตกลง กิจการตองหารือ
กับคูสัญญาเรือ่งสิทธิที่จะชําระดวยเงินสด สินทรัพยหรือตราสารทุน ณ วันที่ใหสิทธ ิ
โดยมีเง่ือนไขวาสามารถปฏบิัตติามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ (ถามี) แลว หาก
ขอตกลงขึ้นอยูกับกระบวนการอนุมัต ิ(ตวัอยางเชน อนุมัติโดยผูถือหุน) วันที่ให
สิทธิ คือวันทีกิ่จการไดรับอนุมัติใหใหสิทธิ 

คําแนะนํา 2 วันที่ใหสิทธิ คือ วันที่ทั้ง 2 ฝายเห็นดวยกับขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ คําวา 
“เห็นดวย” ใชในความหมายที่ใชทั่วไป หมายความวา มีขอเสนอและการยอมรับ
ขอเสนอนั้น ดังน้ัน วันที่ฝายหนึ่ง เสนอขอเสนอใหอีกฝายหนึ่งยังไมถือเปนวันที่ใหสิทธิ 
วันที่ใหสิทธิตองเปนวันที่อีกฝายยอมรับขอเสนอ ในบางสถานการณ คูสัญญาเห็นดวยกับ
ขอตกลงอยางชัดเจนโดยลงนามในสัญญา ขณะที่บางสถานการณ ขอตกลงอาจไมชัดเจน 
เชน ขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑใหพนักงาน ขอตกลงของพนักงานมีหลักฐาน
สนับสนุนเมื่อพนักงานเริ่มใหบริการ 

คําแนะนํา 3 นอกจากนี้ เมื่อ 2 ฝายเห็นดวยกับขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ทั้ง 2 ฝายตอง
เห็นชอบรวมกันเรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขของขอตกลง ดังนั้น หากทั้ง 2 ฝายยอมรับ
เงื่อนไขหรือระยะเวลาบางเรื่อง ณ วันใดวันหนึ่ง และยอมรับเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่
เหลือในภายหลัง ใหถือวาวันที่ทั้ง 2 ฝายเห็นดวยกับเงื่อนไขหรือระยะเวลาทั้งหมดเปน
วันที่ใหสิทธิ ตัวอยางเชน หากกิจการออกสิทธิซ้ือหุนใหพนักงานคนหนึ่ง แตราคาใชสิทธิ
ของสิทธิซ้ือหุนจะกําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่จะประชุมกันทุก 3 
เดือน วันที่ใหสิทธิ คือ วันที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดราคาใชสิทธิ 

คําแนะนํา 4 ในบางกรณี วันที่ใหสิทธิอาจเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานที่ไดรับตราสารทุนใหบริการกับ
กิจการแลว ตัวอยางเชน หากการใหตราสารทุนตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน วันที่ใหสิทธิ
อาจเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานใหบริการที่เก่ียวของกับสิทธิที่ไดรับนั้น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  กําหนดวา กิจการตอง
รับรูบริการเมื่อไดรับบริการแลว ในสถานการณเชนนี้กิจการตองประมาณมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุน ณ วันใหสิทธิ (เชนประมาณมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดการรายงาน) 
เพื่อรับรูบริการที่ไดรับระหวางงวดวันที่เริ่มไดรับบริการจนถึงวันที่ใหสิทธิ เมื่อกําหนด
วันที่ใหสิทธิ กิจการตองปรับปรุงประมาณการที่เคยทําไวกอนเพื่อใหจํานวนเงินที่รับรู
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สําหรับบริการที่ไดรับ ณ วันที่ใหสิทธิเปนไปตามเกณฑของมูลคายุติธรรมของตราสารทุน 
ณ วันที่ใหสิทธิในที่สุด 

 
วันที่วัดมูลคาสําหรับรายการคากับคูสัญญาอื่นที่ไมใชพนักงาน 
คําแนะนํา 5 ยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง  การจายโดยใชหุน

เปนเกณฑ  กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของรายการคากับคูสัญญาอื่นที่ไมใช
พนักงาน (และบุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะที่คลายคลึงกัน) ที่อางอิงตามมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ณ วันที่กิจการไดรับสินคาหรือคูสัญญาสงมอบบริการ 

คําแนะนํา 6 หากสินคาหรือบริการนั้นมีการสงมอบมากกวา 1 วัน กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมในแต
ละวันของตราสารทุนที่ออกใหสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับ กิจการตองใชมูลคา
ยุติธรรมเมื่อวัดมูลคาสินคาหรือบริการที่ไดรับ ณ วันดังกลาว 

คําแนะนํา 7 อยางไรก็ดี ในบางกรณีสามารถใชคาประมาณของมูลคายุติธรรมได ตัวอยางเชน หาก
กิจการไดรับบริการตอเนื่องตลอดชวงเวลา 3 เดือน และราคาหุนไมเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนสาระสําคัญตลอดชวงเวลานั้น กิจการสามารถใชราคาหุนเฉลี่ยตลอดชวงเวลา 3 
เดือนประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหได 

 
ขอตกลงในชวงการเปลี่ยนแปลง 
คําแนะนํา 8 ยอหนาที่ 54 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง  การจายโดยใชหุน

เปนเกณฑ สนับสนุน (แตไมบังคับ) ใหกิจการใชขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้กับการใหตราสารทุนรายการอื่น ๆ (เชน การใหตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุในยอ
หนาที่ 53 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) หากกิจการเปดเผยเปน
สาธารณะถึงมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่วัดมูลคา ณ วันที่วัดมูลคา ตัวอยางเชน ตรา
สารทุนนั้นใหรวมถึงตราสารทุนที่กิจการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามขอกําหนดในประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานการบัญชีการเงินฉบับที่ 123 เรื่อง
การบัญชีสําหรับคาตอบแทนที่ใชหุนเปนเกณฑ  

 
ตัวอยาง 

รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน 
คําแนะนํา 9 ยอหนาที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง  การจายโดยใชหุน

เปนเกณฑกําหนดวา กิจการตองไมนําเงื่อนไขการไดรับสิทธิอ่ืนที่มิใชเงื่อนไขเรื่องตลาด
ทุน3มาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของหุนหรือสิทธิซ้ือหุน ณ วันที่วัดมูลคาของ
รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุนซ่ึงอางอิงตามมูลคายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกให (คือ วันที่ใหสิทธิสําหรับรายการที่ใหตราสารทุนกับพนักงานหรือ
บุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะคลายคลึงกัน) แตกิจการตองนําเงื่อนไขการไดรับสิทธิ

                                                 
3 ขอความสวนทีเ่หลือในยอหนานี้ การอภิปรายเร่ืองเงื่อนไขการไดรับสิทธิไมรวมเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งขึ้นอยูกับขอกําหนดตามยอ
หนาที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  
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มารวมพิจารณาโดยปรับปรุงจํานวนตราสารทุนในการวัดมูลคาของจํานวนเงินของ
รายการดังกลาว เพื่อใหมูลคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนสําหรับตรา
สารทุนที่ออกใหเปนไปตามเกณฑของจํานวนตราสารทุนที่จะไดรับสิทธิในที่สุด ดังนั้น 
หากตราสารทุนที่ใหผูรับที่ไมไดสิทธิเพราะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดสิทธิ เชน 
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไดหรือไมสามารถบรรลุผลงาน
ตามเปาหมาย จะไมตองรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับ ตามเกณฑวิธีสะสม วิธีการบัญชี
แบบนี้เรียกวา วิธีการปรับปรุงรายการ ณ วันที่ใหสิทธิ เพราะจํานวนตราสารทุนที่นํามา
รวมในการกําหนดมูลคาของรายการคาจะตองปรับปรุงเพื่อใหสะทอนผลลัพธของ
เงื่อนไขการไดรับสิทธิ แตไมตองไมปรับปรุงมูลคายุติธรรมของตราสารทุน มูลคา
ยุติธรรมใหประมาณขึ้น ณ วันใหสิทธิ (สําหรับรายการที่ใหตราสารทุนกับพนักงานหรือ
บุคคลอื่นที่ใหบริการในลักษณะคลายคลึงกัน) และไมใหปรับปรุงมูลคาในภายหลัง  
กิจการจึงไมตองนํามูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากวันที่ให
สิทธิมารวมพิจารณาในการกําหนดมูลคาของรายการ (นอกจากกรณีที่วัดมูลคายุติธรรม
สวนเพิ่มที่โอนใหหากมีการปรับปรุงการใหตราสารทุนในภายหลัง) 

คําแนะนํา 10 ยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง  การจายโดยใชหุน
เปนเกณฑ กําหนดใหกิจการที่ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับ
ระหวางระยะเวลาใหไดสิทธิโดยใชการประมาณที่ดีที่สุดถึงจํานวนตราสารทุนที่คาดวาจะ
ไดสิทธิและปรับปรุงประมาณการ (ถามี) หากขอมูลภายหลังชี้วา จํานวนตราสารทุนที่
คาดวาจะไดสิทธิแตกตางจากประมาณการที่ผานมา กิจการตองปรับปรุง ประมาณการ ณ 
วันที่ไดรับสิทธิ ใหเทากับจํานวนตราสารทุนที่จะไดรับสิทธิในที่สุด (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดในยอหนาที่ 21 เก่ียวกับเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน) 

คําแนะนํา 11 ในตัวอยางตอไป สิทธิซ้ือหุนที่ออกใหทั้งหมดไดรับสิทธิ ณ เวลาเดียวกันเมื่อสิ้นสุดงวด
เวลาที่กําหนด ในบางสถานการณ สิทธิซ้ือหุนหรือตราสารทุนอ่ืนที่ออกใหอาจไดรับสิทธิ
แบบทยอยใหตลอดระยะเวลาการไดรับสิทธิ ตัวอยางเชน สมมติพนักงานคนหนึ่งไดรับ
สิทธิซ้ือหุน 100 สิทธิซ่ึงจะทยอยไดรับสิทธิครั้งละ 25 สิทธิ ณ วันสิ้นปทุกปเปนเวลา 4 
ปตอไป กิจการตองปฏิบัติกับสิทธิที่ทยอยใหนี้ตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้โดยแยกสิทธิซ้ือหุนแตละครั้งที่ใหสิทธิ เพราะสิทธิซ้ือหุนที่ทยอยใหแต
ละครั้งมีระยะเวลาการไดรับสิทธิแตกตางกัน ดังนั้นมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละ
ครั้งจึงแตกตางกัน (เพราะระยะเวลาการไดรับสิทธิที่ยาวนานตางกันมีผลกระทบตอ
มูลคา ตัวอยางเชน จังหวะเวลาที่เปนไปไดที่จะเกิดกระแสเงินสดจากการใชสิทธิซ้ือหุน) 

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 1 
ขอมูลในอดีต  
กิจการใหสิทธิซ้ือหุน 100 สิทธิแกพนักงานแตละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานตองเปน
พนักงานที่ปฏิบัติงานตลอดชวงเวลา 3 ปตอไป กิจการประมาณวา มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละ
สิทธิเปน CU 154 
                                                 
4 ในตัวอยางนี้และตัวอยางอื่นในคําแนะนํา หนวยเงินตราที่ใชเรียกวา ‘หนวยเงินตรา’ currency unit (CU) 
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กิจการประมาณตามเกณฑความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวา พนักงานรอยละ 20 จะลาออก
ระหวางงวด 3 ปและจะตองริบสิทธิซ้ือหุนสวนนี้ 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
สถานการณที่ 1 
หากผลเปนไปตามคาด กิจการรับรูจํานวนเงินตอไปนี้สําหรับบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบแทนที่ออกสิทธิซ้ือ
หุนใหระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ 
 
 
 ป                                  การคํานวณ           คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน 
                          สําหรับงวด CU สะสม CU 
1 สิทธิซ้ือหุน 50,000 สิทธิ x 80% x CU 15 x 1/3 ป          200,000  200,000 
2 (สิทธิซ้ือหุน 50,000 สิทธิ x 80% x CU 15 x 2/3 ป)          200,000             400,000 
                    – CU 200,000 
3  (สิทธิซ้ือหุน 50,000 สิทธิ x 80% x CU 15 x 3/3 ป)          200,000             600,000 
                    – CU 400,000 
สถานการณที่ 2 
พนักงาน 20 คนลาออกระหวางปที่ 1 กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ป
จากรอยละ 20 (พนักงาน 100 คน) เปนรอยละ 15 (พนักงาน 75 คน) พนักงาน 22 คนลาออกเพิ่ม
ระหวางปที่ 2 กิจการปรับปรุงประมาณการของพนักงานที่จะลาออกตลอด 3 ปจากรอยละ 15 เปนรอยละ 
12 (พนักงาน 60 คน) พนักงาน 15 คนลาออกเพิ่มระหวางปที่ 3 ดังนั้นพนักงาน 57 คนถูกริบสิทธิซ้ือ
หุนระหวาง 3 ป และสิทธิซ้ือหุนที่เหลือ 44,300 สิทธิ (พนักงาน 443 คน x 100 สิทธิเลือกตอพนักงาน 
1 คน) ไดรับสิทธิเมื่อสิ้นปที่ 3 
 ป                                  การคํานวณ        คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน 
                      สําหรับงวด CU          สะสม CU 
1   สิทธิซ้ือหุน 50,000 สิทธิ x 85% x CU 15 x 1/3 ป 212,500  212,500 
2   (สิทธิซ้ือหุน 50,000 สิทธิ x 88% x CU 15 x 2/3 ป) 227,500  440,000 
                – CU 212,500 
3   (สิทธิซ้ือหุน 44,300 สิทธิ x CU 15) – CU 400,000      224,500  664,500 
คําแนะนํา 12 ตัวอยางที่ 1 สิทธิซ้ือหุนที่ออกใหตามเงื่อนไขที่พนักงานตองปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา

การไดรับสิทธิ ในบางกรณี สิทธิซ้ือหุนอาจเปนไปตามเงื่อนไขที่พนักงานตองปฏิบัติงาน
ใหผลงานสําเร็จตามเปาหมาย ตัวอยางที่ 2 3 และ 4 แสดงแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเรื่องนี้ สําหรับหุนหรือสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหตามเงื่อนไขผลงาน (ที่
มิใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซ่ึงอภิปรายในยอหนาที่  13 ของคําแนะนํานี้ และแสดงใน
ตัวอยางที่ 5 และ 6) ตัวอยางที่ 2 ระยะเวลาการไดรับสิทธิจะผันแปรไปตามที่พนักงาน
ไดปฏิบัติงานไดตามเงื่อนไขผลงาน ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กําหนดใหกิจการประมาณระยะเวลาการไดรับสิทธิที่คาดหวังโดยใชผลลัพธที่นาจะ
เปนไปไดมากที่สุดวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขผลงานได และปรับปรุงประมาณการ (ถามี) 
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หากขอมูลภายหลังชี้วาระยะเวลาการไดรับสิทธิมีแนวโนมวาจะแตกตางจากประมาณการ
เดิม  

คําแนะนํา ตัวอยางที่ 2 
การใหตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซ่ึงมีระยะเวลาการไดรับสิทธิแตกตางกัน  

ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการใหหุน 100 หุนแกพนักงานแตละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานตอง
เปนพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอดชวงระยะเวลาการไดรับสิทธิ พนักงานจะไดรับสิทธิในหุน ณ สิ้นปที่ 1 หาก
กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 18 และ ณ สิ้นปที่ 2 หากกําไรเฉลี่ยของกิจการมากกวารอยละ 13 
ตลอด 2 ป และ ณ สิ้นปที่ 3 หากกําไรเฉลี่ยของกิจการมากกวารอยละ 10 ตลอด 3 ป มูลคายุติธรรมของ
หุน ณ ตนปที่ 1 เทากับ CU 30 ตอหุน เทากับราคาหุน ณ วันที่ใหหุน กิจการไมคาดวาจะจายเงินปนผล
ตลอด 3 ป 
ณ สิ้นปที่ 1 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 14 และพนักงานลาออก 30 คน กิจการคาดวากําไรจะเพิ่มใน
อัตราเดิมในปที่ 2 ดังน้ัน กิจการคาดวาพนักงานจะไดรับสิทธิในหุน ณ สิ้นปที่ 2 กิจการคาดวา จากเกณฑ
ความนาจะเปนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักพนักงานจะลาออกเพิ่ม 30 คนระหวางปที่ 2 ดังนั้นคาดวา พนักงาน 
440 คนจะไดสิทธิในหุน 100 หุนตอคน ณ สิ้นปที่ 2 
แต ณ สิ้นปที่ 2 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ดังน้ัน พนักงานจะไมไดรับสิทธิในหุน ณ สิ้นปที่ 2 
และพนักงานลาออก 28 คน กิจการคาดวาพนักงานจะลาออกเพิ่ม 25 คน ระหวางปที่ 3 และกําไรของ
กิจการจะเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 6 ทําใหไดอัตรากําไรเฉลี่ยเปนรอยละ 10 ตอป 
ณ สิ้นปที่ 3 พนักงานลาออก 23 คนและกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ทําใหอัตรากําไรเฉลี่ยเปนรอยละ 10.67 
ตอป ดังน้ันพนักงาน 419 คนไดรับหุน 100 หุนตอคน ณ สิ้นปที่ 3 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ป                                  การคํานวณ           คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน 
                         สําหรับงวด CU          สะสม CU 
1   พนักงาน 440 คน x 100 หุน x CU 30 x 1/2                       660,000            660,000 
2  (พนักงาน 417 คน x 100 หุน x CU 30 x 2/3)– CU 660,000 174,000             834,000       
3  (พนักงาน 419 คน x 100 หุน x CU 30 x 3/3)– CU 834,000 423,000          1,257,000       

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 3 
การใหตราสารทุนที่มีเงื่อนไขผลงาน ซ่ึงจํานวนตราสารทุนแตกตางกัน  
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการ A ใหสิทธิซ้ือหุนแกพนักงานในฝายขายแตละคน ๆ ละ 100 สิทธิ พนักงานจะไดรับ
สิทธิซ้ือหุนนี้ ณ สิ้นปที่ 3 โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานตองเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอดชวงระยะเวลาการ
ไดรับสิทธิ และปริมาณขายสินคาชนิดนั้นตองเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 5 ตอป หากปริมาณขายของสินคา
ชนิดนั้นเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ตอป พนักงานแตละคนจะไดรับสิทธิซ้ือหุน 100 สิทธิ 
หากปริมาณขายของสินคาชนิดนั้นเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 10 ถึงรอยละ 15 ตอป พนักงานแตละคนจะ
ไดรับสิทธิซ้ือหุน 200 สิทธิ หากปริมาณขายของสินคาชนิดนั้นเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละ 15 ตอปขึ้นไป 
พนักงานแตละคนจะไดรับสิทธิซ้ือหุน 300 สิทธิ  
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ณ วันที่ใหสิทธิ กิจการประมาณวา สิทธิซ้ือหุนมีมูลคายุติธรรมแตละสิทธิเทากับ CU 20 กิจการ A 
ประมาณปริมาณขายของสินคาวาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยระหวางรอยละ 10 ถึงรอยละ 15 ตอป ดังน้ัน คาดวา
พนักงานแตละคนที่ยังปฏิบัติงานถึงสิ้นปที่ 3 จะไดรับสิทธิซ้ือหุน 200 สิทธิ กิจการประมาณจากเกณฑ
ความนาจะเปนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวา พนักงานรอยละ 20 จะลาออกกอนสิ้นปที่ 3 
ณ สิ้นปที่ 1 พนักงานลาออก 7 คนและกิจการคาดวาพนักงานประมาณ 20 คนจะลาออกภายในสิ้นปที่ 3 
ดังนั้น กิจการคาดวาพนักงาน 80 คนจะยังปฏิบัติงานตลอดชวงระยะเวลา 3 ป ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 
12 และกิจการคาดวาอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นตอเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปตอไป 
ณ สิ้นปที่ 2 พนักงานลาออกเพิ่ม 5 คน ทําใหมีพนักงานลาออกแลว 12 คน กิจการคาดวา มีพนักงานอีก
เพียง 3 คนจะลาออกระหวางปที่ 3 ดังนั้น กิจการคาดวาพนักงาน 15 คนจะลาออกระหวาง 3 ป และ 85 
คนจะยังปฏิบัติงานอยู ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 18 ทําใหอัตราเฉลี่ยเปนรอยละ 15 ในชวง 2 ป กิจการ
คาดวา ปริมาณขายมีอัตราเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 15หรือมากกวาตลอดชวงระยะเวลา 3 ป ดังนั้น พนักงาน
ขายแตละคนจะไดรับสิทธิซ้ือหุน 300 สิทธิ ณ สิ้นปที่ 3 
ณ สิ้นปที่ 3 พนักงานลาออกเพิ่ม 2 คน ทําใหมีพนักงานลาออก 14 คนตลอดเวลา 3 ป และมีพนักงาน
ปฏิบัติงานอยู 86 คน ปริมาณขายมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 16 ตลอดระยะเวลา 3 ป ดังนั้นพนักงาน 
86 คนไดรับสิทธิซ้ือหุนคนละ 300 สิทธิ 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ป                                  การคํานวณ        คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน 
                      สําหรับงวด CU          สะสม CU 
1   พนักงาน80 คน x สิทธิซ้ือหุน 200 สิทธิ x CU 20 x 1/3      106,667           106,667 
2   (พนักงาน85 คน x สิทธิซ้ือหุน 300 สิทธิ x CU 20 x 2/3)     233,333               340,000 
                – CU 106,667 
3   (พนักงาน86 คน x สิทธิซ้ือหุน 300 สิทธิ x CU 20 x 3/3)     176,000           516,000 
                – CU 340,000   

 
 

คําแนะนํา ตัวอยางที่ 4 
การใหตราสารทุนที่มีเง่ือนไขผลงาน ซ่ึงราคาใชสิทธิที่ผันแปรได 
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการ A ใหสิทธิซ้ือหุนแกผูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขวา ตองเปน
ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูถึงสิ้นปที่ 3 ราคาใชสิทธิเทากับ CU 40อยางไรก็ดี ราคาใชสิทธิจะลดลงเปน CU 
30 หากกําไรของกิจการเพิ่มขึ้นอยางนอยเฉลี่ยรอยละ 10 ตลอดชวงเวลา 3 ป 
ณ วันที่ใหสิทธิ กิจการประมาณวา สิทธิซ้ือหุนที่มีมูลคายุติธรรม ณ ราคาใชสิทธิแตละสิทธิเปน CU 30 มี
มูลคายุติธรรมเทากับ CU 16 หากราคาใชสิทธิเปน CU 40 กิจการประมาณวา สิทธิซ้ือหุนมีมูลคายุติธรรม
แตละสิทธิ เทากับ CU 12 
ในระหวางปที่ 1 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 12 และกิจการคาดวากําไรจะเพิ่มในอัตรานี้ตลอดชวงเวลา 
2 ปตอไป กิจการจึงคาดวาจะบรรลุเปาหมายกําไร และราคาใชสิทธิของสิทธิซ้ือหุนเทากับ CU 30  
ในระหวางปที่ 2 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 13 และกิจการคาดวาจะยังคงบรรลุเปาหมายกําไร  
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ในระหวางปที่ 3 กําไรของกิจการเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3 ดังนั้นกิจการไมบรรลุเปาหมายกําไร ผูบริหารที่
ปฏิบัติงานกับกิจการครบ 3 ป และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใหบริการกับกิจการ เน่ืองจากกิจการไม
บรรลุเปาหมายกําไร สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิที่ไดรับสิทธิจึงมีราคาใชสิทธิเทากับ CU 40 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด  
เนื่องจากราคาใชสิทธิผันแปรไปขึ้นอยูกับเงื่อนไขผลงานซึ่งไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ผลกระทบจาก
เงื่อนไขผลงาน (คือ ความเปนไปไดที่ราคาใชสิทธิอาจเทากับ CU 40 และความเปนไปไดของราคาใชสิทธิ
อาจเปน CU 40) จะไมนํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน ณ วันที่ใหสิทธิ แต
กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนภายใตสถานการณแตละสถานการณ (คือ ราคาใชสิทธิเปน 
CU 40 และราคาใชสิทธิเปน CU 30) และปรับปรุงมูลคาของรายการเพื่อสะทอนเง่ือนไขผลงานในที่สุด 
ดังจะแสดงตัวอยางตอไป 
ป                                  การคํานวณ           คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน 
                          สําหรับงวด CU สะสม CU 
1  สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x CU 16 x 1/3                       53,333                53,333 
2  (สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x CU 16 x 2/3) – CU 53,333          53,334                106,667 
3  (สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x CU 12 x 3/3) – CU 106,667        13,333                120,000 
คําแนะนํา 13 ยอหนาที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหนําเงื่อนไขเรื่อง

ตลาดทุน เชนราคาเปาหมายของหุนเปนเงื่อนไขการไดรับสิทธิ (หรือความสามารถใช
สิทธิได) มารวมพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให ดังนั้น 
กิจการที่ใหตราสารทุนโดยมีเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ตองรับรูสินคาหรือบริการที่ไดรับจาก
คูสัญญาที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นทั้งหมดเพื่อการไดรับสิทธิ (เชนบริการที่ไดรับ
จากพนักงานที่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กําหนดไว) โดยไมตองพิจารณา
วาไดบรรลุเง่ือนไขเรื่องตลาดทุนหรือไม ตัวอยางที่ 5 แสดงขอกําหนดนี้ 

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 5 
การใหตราสารทุนที่มีเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน 
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการ ใหสิทธิซ้ือหุนแกผูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง 10,000 สิทธิ โดยมีเงื่อนไขวา ตองเปน
ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูถึงสิ้นปที่ 3 ราคาใชสิทธิเทากับ CU 40 อยางไรก็ดี สิทธิซ้ือหุนนี้ไมสามารถใชสิทธิ
หากราคาหุนไมเพิ่มจาก CU 50 ณ ตนปที่ 1 เปนราคาที่สูงกวา CU 65 ณ สิ้นปที่ 3 หากราคาหุนสูงกวา 
CU 65 ณ สิ้นปที่ 3 สิทธิซ้ือหุนสามารถใชสิทธิเมื่อใดก็ไดระหวางชวงเวลา 7 ปตอไปเชน ภายในสิ้นปที่ 
10 
กิจการใชแบบจําลองกําหนดราคาใชสิทธิแบบทวินาม ซ่ึงพิจารณาความเปนไปไดที่ราคาหุนจะเพิ่มสูงกวา 
CU 65 ณ สิ้นปที่ 3 (และดังน้ันสิทธิซ้ือหุนจะสามารถใชสิทธิได) และความเปนไปไดที่ราคาหุนจะไมสูง
กวา CU 65 ณ สิ้นปที่ 3 (และดังน้ันสิทธิซ้ือหุนจะถูกริบสิทธิ) กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือ
หุนที่มีเงื่อนไขเรื่องตลาดทุนนี้แตละสิทธิเทากับ CU 24  
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด  
เนื่องจาก ยอหนาที่ 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูบริการที่ไดรับ
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จากคูสัญญาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นทั้งหมดเพื่อการไดรับสิทธิ (เชน บริการที่ไดรับจากพนักงานที่ตอง
ปฏิบัติงานเปนพนักงานของกิจการตามระยะเวลาที่กําหนดไว) โดยไมตองพิจารณาวา ตองบรรลุเงื่อนไข
เรื่องตลาดทุนซ่ึงจะไมเกิดความแตกตางไมวาราคาหุนจะเปนไปตามเปาหมายหรือไม ความเปนไปไดที่
ราคาหุนจะไมเปนไปตามเปาหมายไดนําไปรวมพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน ณ 
วันที่ใหสิทธิ ดังนั้น หากกิจการคาดวาผูบริหารจะยังเปนพนักงานอยูถึง 3 ป และผูบริหารไดปฏิบัติเชนนั้น 
กิจการตองรับรูจํานวนเงินในปที่ 1 2  และ 3 ดังนี้: 
ป                                  การคํานวณ          คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน  
                   สําหรับงวด CU              สะสม CU 
1   สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x CU 24 x 1/3                      80,000                80,000 
2   (สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x CU 24 x 2/3) – CU 80,000        80,000                160,000 
3   (สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x CU 24 x 3/3) – CU 160,000      80,000              240,000 
ตามที่กลาวไวขางตน กิจการตองรับรูจํานวนเงินเหลานี้โดยไมตองพิจารณาวาบรรลุเงื่อนไขของตลาดทุน
หรือไม อยางไรก็ดี ถาผูบริหารลาออกในระหวางปที่ 2 (หรือปที่ 3) จํานวนที่รับรูในปที่ 1 (และปที่ 2)  
ตองมีการกลับรายการในปที่ 2 (หรือปที่ 3) เน่ืองจากเงื่อนไขการใหบริการ มีความแตกตางจากเงื่อนไข
ดานตลาดทุนกลาวคือกิจการไมตองพิจารณาเงื่อนไขดานบริการ ณ วันที่ใหสิทธิ แตตองนําเงื่อนไขดังกลาว
มาพิจารณาโดยปรับปรุงจํานวนเงินของรายการเพื่อใหคํานวณมาจากจํานวนตราสารทุนที่ไดสิทธิจริงตาม
ยอหนาที่ 19 และ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
คําแนะนํา 14 ในตัวอยางที่ 5 ผลลัพธของเงื่อนไขเรื่องตลาดทุนไมเปลี่ยนแปลงความยาวนานของ

ระยะเวลาการไดรับสิทธิ อยางไรก็ดี หากความยาวนานของระยะเวลาการไดรับสิทธิ
ขึ้นอยูกับงวดเวลาที่บรรลุเงื่อนไขผลงาน ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการสันนิษฐานวาบริการที่พนักงานสงมอบเปนสิ่งตอบแทน
สําหรับตราสารทุนที่จะไดรับในอนาคตตลอดระยะเวลาการไดรับสิทธิที่คาดไว กิจการ
ตองประมาณชวงระยะเวลาที่คาดหวังใหคูสัญญาไดรับสิทธิ ณ วันที่ใหสิทธิ โดยใช
ผลลัพธที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดของเงื่อนไขผลงานเปนเกณฑ หากเงื่อนไขผลงานเปน
เง่ือนไขเรื่องตลาดทุน การประมาณระยะเวลาการไดรับสิทธิตองสอดคลองกับขอสมมติที่
ใชประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนที่ออกให และไมตองปรับปรุงอีกในภายหลัง 
ตัวอยางที่ 6 แสดงขอกําหนดนี้  

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 6 
การใหตราสารทุนที่มีเง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซ่ึงความยาวนานของระยะเวลาการไดรับสิทธิแตกตางกัน 
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการ ใหสิทธิซ้ือหุนที่มีอายุ 10 ปแกผูบริหารอาวุโส 10 คน ๆ ละ 10,000 สิทธิ สิทธิซ้ือ
หุนนี้สามารถใชสิทธิไดทันที หากราคาหุนเพิ่มจาก CU 50 เปน CU 70 โดยมีเงื่อนไขวา ผูบริหารตองเปน
พนักงานของกิจการที่ปฏิบัติงานอยูจนราคาหุนเปนไปตามเปาหมาย 
กิจการใชแบบจําลองกําหนดราคาใชสิทธิแบบทวินาม  ซ่ึงพิจารณาความเปนไปไดที่ราคาหุนจะเปนไปตาม
เปาหมายระหวางชวงอายุของสิทธิซ้ือหุน 10 ปและความเปนไปไดที่ราคาหุนจะไมเปนไปตามเปาหมาย 
กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิ ณ วันที่ใหสิทธิเทากับ CU 25 ตามแบบจําลองนี้ 
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กิจการกําหนดรูปแบบของวันที่การไดรับสิทธิไว 5 ป กลาวอีกนัยหนึ่ง ในบรรดาผลลัพธที่อาจเปนไปได 
ผลลัพธที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดของเงื่อนไขเรื่องตลาดทุนคือ ราคาหุนจะเปนไปตามเปาหมาย ณ สิ้นปที่ 
5 ดังนั้น กิจการประมาณวา ระยะเวลาการไดรับสิทธิที่คาดไวคือ 5 ป กิจการยังประมาณดวยวา ผูบริหาร 
2 คนจะลาออกภายในสิ้นปที่ 5 ดังน้ัน จึงคาดวา สิทธิซ้ือหุน  80,000 สิทธิจะไดรับสิทธิ ณ สิ้นปที่ 5 
ตลอดชวงปที่ 1 – 4 กิจการยังประมาณวา ผูบริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิ้นปที่ 5 อยางไรก็ตาม 
ผูบริหาร 3 คนลาออกในปที่ 3 4 และ 5 ปละ 1 คน ราคาหุนเปนไปตามเปาหมาย ณ สิ้นปที่ 6 ผูบริหาร 
1 คนลาออกระหวางปที่ 6 กอนที่ราคาหุนจะเปนไปตามเปาหมาย 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด  
ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูบริการที่ไดรับจากคูสัญญาตลอด
ระยะเวลาการไดรับสิทธิที่คาดไว ตามที่ประมาณ ณ วันที่ใหสิทธิ และกําหนดวา กิจการไมตองปรับปรุง
ประมาณการ ดังน้ัน กิจการรับรูบริการที่ไดรับจากผูบริหารตลอดปที่ 1 – 5 ดังนั้น มูลคาของรายการสิทธิ
เลือกใหหุนจะเปน 70,000 หุน (สิทธิซ้ือหุน 10,000 สิทธิ x ผูบริหาร 7 คนที่ยังเปนพนักงานของกิจการ 
ณ สิ้นปที่ 5) แมผูบริหาร 1 คนจะลาออกระหวางปที่ 6 กิจการไมตองปรับปรุง เพราะผูบริหารไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คาดหวังเพื่อการไดรับสิทธิแลว ณ สิ้นปที่ 5 กิจการตองรับรูจํานวนเงินในปที่ 1  - 5 ดังนี้: 
ป                                  การคํานวณ           คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน
                    สําหรับงวด CU สะสม CU 
1   สิทธิซ้ือหุน 80,000 สิทธิ x CU 25 x 1/5                      400,000    400,000 
2   (สิทธิซ้ือหุน 80,000 สิทธิ x CU 25 x 2/5) – CU 400,000      400,000                800,000 
3   (สิทธิซ้ือหุน 80,000 สิทธิ x CU 25 x 3/5) – CU 800,000      400,000             1,200,000 
4   (สิทธิซ้ือหุน 80,000 สิทธิ x CU 25 x 4/5) – CU 1,200,000   400,000             1,600,000 
3   (สิทธิซ้ือหุน 70,000 สิทธิ x CU 25) – CU 1,600,000            150,000              1,750,000 
คําแนะนํา 15 ยอหนาที่ 26 – 29 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และยอหนาที่ 42 – 

44 ของภาคผนวกนี้มีขอกําหนดวา เมื่อใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แลว 
หากมีการคํานวณราคาสิทธิซ้ือหุนอีกครั้ง (หรือมิฉะน้ันกิจการปรับปรุงระยะเวลาหรือ
เง่ือนไขของขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ) ตัวอยางที่ 7 – 9 แสดงตัวอยางตาม
ขอกําหนดเหลานี้  

คําแนะนํา ตัวอยางที่ 7 
การใหตราสารทุนที่มีการปรับปรุงราคาอีกภายหลัง  
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการใหสิทธิซ้ือหุน 100 สิทธิแกพนักงานแตละคนทั้งหมด 500 คน โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานตองเปน
พนักงานที่ปฏิบัติงานตลอดชวงระยะเวลา 3 ปตอไป กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิเทากับ CU15 
กิจการประมาณโดยใชความนาจะเปนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเปนเกณฑวา พนักงาน 100 คนจะลาออกระหวางงวด 3 ปและถูก
ริบสิทธิที่จะไดรับสิทธิซ้ือหุน 
สมมติวา พนักงานลาออกระหวางปที่ 1 40 คน และสิ้นปที่ 1 ราคาหุนของบริษัทลดลง และกิจการปรับปรุงราคาสิทธิซ้ือหุน 
และสิทธิซ้ือหุนที่ปรับปรุงราคานั้นไดรับสิทธิ ณ สิ้นปที่ 3 กิจการประมาณวาพนักงานอีก 70 คนจะลาออกระหวางปที่ 2 และ 
3 ดังนั้นจํานวนพนักงานที่คาดวาจะลาออกระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ 3 ปจํานวน 110 คน ระหวางปที่ 2 พนักงานอีก 
35 คนลาออกและกิจการประมาณวา พนักงานอีก 30 คนจะลาออกระหวางปที่ 3 ทําใหจํานวนพนักงานที่คาดวาจะลดตลอด
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ชวงระยะเวลาการไดรับสิทธิเทากับ 105 คน ระหวางปที่ 3 พนักงาน 28 คนลาออก ดังนั้นจํานวนพนักงานที่กิจการเลิกจาง
ระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิเทากับ 103 คน  พนักงาน 397 คนที่ยังเปนพนักงานไดรับสิทธิซ้ือหุนซ่ึงไดรับสิทธิแลว ณ 
สิ้นปที่ 3 
กิจการประมาณวา ณ วันที่ปรับปรุงราคาใหม มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิที่ออกให (กอนนํามาพิจารณาปรับปรุง
ราคา) เปน CU 5 และมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนที่ปรับปรุงราคาแลวเปน CU 8 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ยอหนาที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูผลกระทบของการปรับปรุงที่ทําใหมูลคา
ยุติธรรมของขอตกลงการจายชําระโดยใชหุนเปนเกณฑเพิ่มขึ้นหรือเปนประโยชนตอพนักงาน หากการปรับปรุงใดเพิ่มมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให (เชน ลดราคาใชสิทธิ) วัดมูลคาทันที ณ กอนและหลังการปรับปรุง ยอหนาที่ 43.1 ของ
ภาคผนวกนี้ กําหนดใหกิจการตองรวมมูลคายุติธรรมสวนเพิ่ม (เชน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ปรับปรุง
กับมูลคาเริ่มแรกของตราสารทุนซ่ึงทั้ง 2 คา ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง) ในการวัดมูลคาที่ใชรับรูบริการที่ไดรับเปนสิ่งตอบ
แทนสําหรับตราสารทุนที่ออกให หากการปรับปรุงเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิ มูลคายุติธรรมสวนจะรับรูในการวัด
มูลคาที่ใชรับรูบริการที่ไดรับตลอดชวงเวลานับแตวันที่ปรับปรุงจนกระทั่งวันที่ที่ตราสารทุนที่ปรับปรุงนั้นไดรับสิทธิ เพิ่มเติม
จากมูลคายุติธรรม ณ วันแรกที่ใหตราสารทุน ซ่ึงใหรับรูสวนแรกตลอดระยะเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการไดรับสิทธิ
เริ่มแรก 
มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิสวนเพิ่มเทากับ CU 3 (CU 8 – CU 5) จํานวนเงินนี้ใหรับรูตลอดระยะเวลา 2 ปที่
ของระยะเวลาการไดรับสิทธิที่เหลืออยู พรอมกับคาใชจายคาตอบแทนที่ใชมูลคาสิทธิซ้ือหุนเมื่อเริ่มแรกเทากับ  CU 15 เปน
เกณฑ 
จํานวนที่รับรูในปที่ 1 – 3 เปนดังน้ี: 
ป                                  การคํานวณ        คาใชจายคาตอบแทน คาใชจายคาตอบแทน 
                      สําหรับงวด CU          สะสม CU 
1   พนักงาน (500 - 110) คน x สิทธิซ้ือหุน100 สิทธิ          195,000  195,000  
               x CU 15 x 1/3 
2  พนักงาน (500 -  105) คน x สิทธิซ้ือหุน100 สิทธิ  
           x (CU 15 x 2/3 +CU 3 x ½) – CU 195,000        259,250  454,250 
3  พนักงาน (500 -  103) คน x สิทธิซ้ือหุน100 สิทธิ  
           x (CU 15 x 3/3 +CU 3 x 2/2) – CU 454,250     260,350  714,600 

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 8 
การใหตราสารทุนที่มีระยะเวลาการไดรับสิทธิซ่ึงมีการปรับปรุงระยะเวลานี้ภายหลัง  
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการใหหุน 10,000 หุน มูลคายุติธรรม CU 33 แกผูบริหารอาวุโสคนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไข
วาตองเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอด 3 ป ณ  สิ้นปและทีมงานขายตองขายสินคาชนิดหนึ่งไดมากกวา 
50,000 หนวยตลอดระยะเวลา 3 ป มูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิ ณ วันที่ใหสิทธิเทากับ CU 
15 
 ระหวางปที่ 2 กิจการเปลี่ยนแปลงยอดขายเปาหมายเปน 100,000 หนวย ณ สิ้นปที่ 3 กิจการขายสินคา
ได 55,000 หนวยและสิทธิซ้ือหุนถูกริบคืน พนักงาน 12 คนยังคงอยูในทีมงานขายตลอดระยะเวลา 3 ป  
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แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดเก่ียวกับเงื่อนไขผลงานที่ไมใชเงื่อนไข
เรื่องตลาดทุน ใหกิจการตองรับรูบริการที่ไดรับระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิโดยใชประมาณจํานวนตรา
สารทุนที่คาดวาจะไดสิทธิที่ดีที่สุดที่มีและปรับปรุงประมาณการนั้น (ถาจําเปน) หากขอมูลภายหลังชี้วา 
จํานวนตราสารทุนที่คาดหวังวาจะไดรับสิทธิแตกตางจากประมาณการเดิม ณ วันที่การไดรับสิทธิ ใหกิจการ
ปรับปรุงประมาณการใหเทากับจํานวนตราสารทุนที่จะไดรับสิทธิในที่สุด อยางไรก็ดี ยอหนาที่ 27 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดวา อยางนอยที่สุด กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับวัดมูลคา 
ณ วันที่ใหสิทธิเทากับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ให โดยไมคํานึงถึงการปรับปรุงระยะเวลาหรือเงื่อนไข
ของตราสารทุนที่ออกใหหรือการยกเลิกหรือการชําระโดยการออกตราสารทุนให ยกเวน ตราสารทุนนั้นจะ
ไมไดรับเพราะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ (นอกเหนือจากเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน) ที่
กําหนดไว นอกจากนี้ ยอหนาที่ 44.3 ของ ภาคผนวกนี้ กําหนดวา หากกิจการปรับปรุงเงื่อนไขการไดรับ
สิทธิในลักษณะที่ไมเปนประโยชนตอพนักงาน กิจการตองไมนําเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ปรับปรุงน้ันมา
พิจารณาเมื่อปฏิบัติตามขอกําหนดตามยอหนาที่ 19 – 21 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
ดังนั้น เน่ืองจากการปรับปรุงเงื่อนไขผลงานนี้ทําใหลดความเปนไปไดที่จะไดรับสิทธิซ้ือหุน ซ่ึงไมเปน
ประโยชนตอพนักงาน กิจการตองไมนําการปรับปรุงผลงานมาพิจารณาในการรับรูบริการที่ไดรับ แตตอง
รับรูบริการที่ไดรับตลอดชวงเวลา 3 ปอยางตอเนื่อง ดังน้ัน กิจการตองรับรูคาใชจายคาตอบแทนสะสม
จํานวน CU 180,000 ตลอดชวงเวลา 3 ป  (พนักงาน 12 คน x สิทธิซ้ือหุน 1,000 สิทธิ x CU 15) 
หากกิจการเพิ่มจํานวนปที่พนักงานตองปฏิบัติงานเปนพนักงานเพื่อใหไดสิทธิซ้ือหุนจาก 3 เปน 10 ป 
แทนที่ปรับปรุงเปาหมายผลงาน ผลลัพธจะเปนเชนเดียวกัน เพราะการปรับปรุงนั้นลดความเปนไปไดที่จะ
ไดรับสิทธิซ้ือหุน ซ่ึงไมเปนประโยชนตอพนักงาน กิจการตองไมนําเงื่อนไขการปรับปรุงระยะเวลาใหบริการ
มารวมพิจารณาในการรับรูบริการที่ไดรับ แตกิจการตองรับรูบริการที่ไดรับจากพนักงาน 12 คนที่ยัง
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการไดรับสิทธิ 3 ปเดิมกอนปรับปรุง  
 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 9 
การใหตราสารทุนที่มีทางเลือกที่จะรับเงินสดในภายหลัง 
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการใหหุน 10,000 หุนแกผูบริหารอาวุโสคนหน่ึง โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนผูบริหารที่
ปฏิบัติงานตลอด 3 ปตอไป ณ สิ้นปที่ 2 ราคาหุนลดลงเหลือ CU 25 ตอหุน ในวันดังกลาว กิจการจึงให
ทางเลือกที่ผูบริหารจะรับเงินสดโดยสามารถรับหุน 10,000 หุนหรือเงินสดเทียบเทากับมูลคาหุน 10,000 
หุน ณ วันที่ไดรับสิทธิ ราคาหุน ณ วันที่ไดรับสิทธิเทากับ CU 22 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ยอหนาที่ 27 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดวา อยางนอยที่สุด กิจการตองรับรูบริการ
ที่ไดรับวัดมูลคา ณ วันที่ใหสิทธิเทากับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ให โดยไมคํานึงถึงการปรับปรุง
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขของตราสารทุนที่ออกใหหรือการยกเลิกหรือการชําระโดยการออกตราสารทุนให 
ยกเวน ตราสารทุนนั้นจะไมไดรับเพราะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับสิทธิ (นอกเหนือจาก
เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน) ที่กําหนดไว  ดังนั้น กิจการตองรับรูบริการที่ไดรับตลอดระยะเวลาการไดรับสิทธิ 3 
ป โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันใหสิทธิเปนเกณฑ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
43

นอกจากนี้ ทางเลือกเพิ่มเติม ณ สิ้นปที่ 2 ที่จะใหรับเงินสดสรางภาระผูกพันที่จะชําระดวยเงินสด ซ่ึง
สอดคลองกับขอกําหนดของรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด (ยอหนาที่ 30 – 33 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) ใหกิจการรับรูหนี้สินที่ตองชําระดวยเงินสด ณ วันที่ปรับปรุง
เงื่อนไข โดยใชมูลคายุติธรรมของหุน ณ วันที่ปรับปรุงเงื่อนไข และทําในลักษณะที่กิจการไดรับบริการที่
ระบุนั้นแลว นอกจากนี้ กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สินทุกครั้ง ณ วันที่รายงานและ ณ วันที่ชําระ 
โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมใหรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด ดังนั้น กิจการจะรับรูจํานวน
เงินดังนี้: 
ป                                  การคํานวณ            คาใชจาย CU ทุน CU  หนี้สิน CU   
1  คาใชจายคาตอบแทนสําหรับป: หุน 10,000 หุน x CU 33 x 1/3     110,000  110,000 
2  คาใชจายคาตอบแทนสําหรับป: (หุน 10,000 หุนx CU 33 x 2/3)   110,000  110,000 
                – CU 110,000     
    จัดประเภทจากทุนเปนหนีส้ิน: หุน 10,000 หุน x CU 25 x 2/3                 (166,667)166,667 
3  คาใชจายคาตอบแทนสําหรับป: (หุน 10,000 หุน x CU 33 x 3/3) 110,000    26,667*  83,333*
                – CU 220,000     
    ปรับปรุงหนี้สินเปนมูลคายุติธรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ:  
                (CU 166,667 + CU83,333)– 
                (CU22 x หุน 10,000 หุน)                                  (30,000)             (30,000) 
รวม                                                                                   300,000  80,000  220,000 
* ปนสวนระหวางหน้ีสินและทุนเพื่อใหเศษหนึ่งสวนสามของหนี้สินในปสุดทายใชมูลคายุติธรรมของหุน ณ 
วันที่ปรับปรุงเปนเกณฑ 
คําแนะนํา 16 ยอหนาที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดวา ในกรณีที่เกิดขึ้นได

ยาก ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหกิจการวัดมูลคารายการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑที่ชําระดวยหุนโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให แตกิจการ
ไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรม ณ วันที่ที่ระบุไวที่วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ (เชน 
วันที่ใหสิทธิ สําหรับรายการที่เกิดกับพนักงาน) กิจการตองวัดมูลคารายการโดยใชวิธีวัด
มูลคาที่แทจริง ยอหนาที่ 24 มีขอกําหนดวาจะใชวิธีดังกลาวอยางไร ตัวอยางตอไปนี้จะ
แสดงขอกําหนดเหลานี้  

คําแนะนํา ตัวอยางที่ 10 
การใหสิทธิซ้ือหุนที่รับรูโดยใชวิธีมูลคาที่แทจริง  
ขอมูลในอดีต 
เมื่อตนปที่ 1 กิจการใหสิทธิซ้ือหุน 1,000 สิทธิแกพนักงาน 50 คน สิทธิซ้ือหุนนี้จะไดรับสิทธิ ณ สิ้นปที่ 3 
โดยมีเงื่อนไขวาพนักงานตองเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานจนถึงเวลาดังกลาว สิทธิซ้ือหุนนี้มีอายุ 10 ป ราคา
ใชสิทธิเทากับ CU 60 และราคาหุนของกิจการ ณ วันใหสิทธิเทากับ CU 60 
ณ วันที่ใหสิทธิ กิจการสรุปวาไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุนที่ออกใหไดอยางนาเชื่อถือ 
ณ สิ้นปที่ 1 สมมติวา พนักงานสิ้นสุดการจาง 3 คน และกิจการประมาณวาพนักงานอีก 7 คนจะลาออก
ระหวางปที่ 2 และ 3 ดังนั้นกิจการประมาณวา สิทธิซ้ือหุนที่จะไดรับสิทธิเพียงรอยละ 80  
พนักงาน 2 คนลาออกระหวางปที่ 2 และกิจการปรับปรุงประมาณการจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่จะไดรับสิทธิรอย
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ละ 86  
พนักงาน 2 คนลาออกระหวางปที่ 3 ดังนั้นสิทธิซ้ือหุนที่ไดรับสิทธิ ณ สิ้นปที่ 3 เทากับ 43,000 สิทธิ 
ราคาหุนของกิจการระหวางปที่ 1 – 10 และจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่มีการใชสิทธิระหวางปที่ 4 – 10 แสดงไว
ดังตอไปนี้ สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิระหวางปใดปหนึ่งถือวาทั้งหมดใชสิทธิ ณ สิ้นปนั้นๆ  
ป                                    ราคาหุน ณ สิ้นป                         จํานวนสิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิ ณ สิ้นป 
1                                                 63                                                                     0 
2                                                 65                                                                     0 
3                                                 75                                                                     0 
4                                                 88                                                              6,000 
5                                               100                                                              8,000 
6                                                 90                                                              5,000 
7                                                 96                                                              9,000 
8                                               105                                                              8,000 
9                                               108                                                              5,000 
10                                             115                                                              2,000  
 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ตามยอหนาที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหกิจการรับรูจํานวนเงินในปที่ 1 – 10 
ดังนี้: 
ป                                  การคํานวณ                       คาใชจายสําหรับ คาใชจาย 
                                              งวด CU   สะสมCU
1 สิทธิซ้ือหุน50,000 สิทธ ิx 80% x (CU 63 – CU 60) x 1/3 ป                      40,000  40,000 
2 สิทธิซ้ือหุน50,000 สิทธ ิx 86% x (CU 65 – CU 60) x 2/3 ป– CU 40,000 103,333 143,333 
3 สิทธิซ้ือหุน43,000 สิทธ ิx (CU 75 – CU 60) – CU 143,333                    501,667 645,000 
4  สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ 37,000 สิทธิ x (CU 88 – CU 75) +  
          สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 6,000 สิทธิ x (CU 88 – CU 75)                 559,000 1,204,000 
5  สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ 29,000 สิทธิ x (CU 100 – CU 88) +  
          สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 8,000 สิทธิ x (CU 100 – CU 88)               444,000 1,648,000 
6  สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ 24,000 สิทธิ x (CU 90 – CU 100) +  
          สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 5,000 สิทธิ x (CU 90 – CU 100)             (290,000)1,358,000 
7  สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ 15,000 สิทธิ x (CU 96 – CU 90) +  
          สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 9,000 สิทธิ x (CU 96 – CU 90)                144,000  1,502,000 
8  สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ 7,000 สิทธิ x (CU 105 – CU 96) +  
          สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 8,000 สิทธิ x (CU 105 – CU 96)              135,000  1,637,000 
9  สิทธิซ้ือหุนคงเหลือ 2,000 สิทธิ x (CU 108 – CU 105) +  
          สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 5,000 สิทธิ x (CU 108 – CU 105)              21,000  1,658,000 
10  สิทธิซ้ือหุนที่ใชสิทธิแลว 2,000 สิทธิ x (CU 115 – CU 108)                  14,000  1,672,000 
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คําแนะนํา 17 โครงการสิทธิเลือกใหหุนและหุนพนักงานมีหลายประเภทแตกตางกัน ตัวอยางตอไป
แสดงใหเห็นการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับโครงการแบบหนึ่ง – โครงการซื้อหุนคืน
ใหพนักงาน ปกติโครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานใหโอกาสพนักงานซื้อหุนของกิจการ ณ 
ราคาที่มีสวนลด ระยะเวลาและเงื่อนไขที่โครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานจะแตกตางกันใน
แตละประเทศ หรือกลาวไดวา โครงการสิทธิเลือกใหหุนและหุนพนักงานไมเพียงมีหลาย
ประเภทที่แตกตางกัน โครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานยังมีหลายประเภทที่แตกตางกัน
ดวย ดังนั้น ตัวอยางตอไปจะแสดงวิธีใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ กับ
โครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานโครงการหนึ่ง 

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 11 
โครงการซื้อหุนคืนใหพนักงาน 
ขอมูลในอดีต 
กิจการเสนอใหพนักงานทั้งหมด 1,000 คนเขารวมโครงการซื้อหุนคืนใหพนักงาน พนักงานมีเวลา 2 สัปดาหที่จะรับขอเสนอนี้ ภายใตเงื่อนไข 
ของโครงการ พนักงานแตละคนมีสิทธิซ้ือหุน 100 หุน ราคาซื้อหุนจะต่ํากวารอยละ 20 ของราคาตลาด ณ วันที่รับขอเสนอและตองจายเงินทันที 
ที่รับขอเสนอ หุนที่ซ้ือคืนทั้งหมดตองรักษาไวในกองทุนและหามขายภายใน 5 ป พนักงานไมสามารถถอนตัวจากโครงการระหวางชวง 
เวลา ตัวอยางเชน หากพนักงานสิ้นสุดการจางระหวาง 5 ป หุนจะยังตองอยูในโครงการจนสิ้นสุดงวด 5 ป เงินปนผลที่กองทุนไดรับระหวาง 5 ป 
จะเก็บไวใหพนักงานจนกวาจะสิ้นสุด 5 ป 
ในภาพรวม พนักงาน 800 คนยอมรับขอเสนอและพนักงานแตละคนซื้อหุนโดยเฉลี่ย 80 หุน คือ  พนักงานซื้อหุนทั้งหมด 64,000 หุน ราคา 
ตลาดของหุนตอหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันที่ซ้ือหุนเทากับ CU 30 และราคาซื้อหุนตอหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ CU 24 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดรายการเกี่ยวกับพนักงานวา ใหวัดมูลคารายการโดยอางอิงตามมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให (ยอหนา 
ที่ 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้) การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ จําเปนตองเริ่มจากกําหนดประเภทของตราสารทุนที่ใหพนักงาน 
แมโครงการนี้จะเรียกวา โครงการซื้อหุนคืนใหพนักงาน (Employee Share Purchase Plan; ESPP) แตบางโครงการยังรวมถึงคุณลักษณะของ 
สิทธิ (Option features) และทําใหมีโครงการสิทธิซ้ือหุนดวย ตัวอยางเชน โครงการหนึ่งอาจรวมคุณลักษณะการมองกลับ (look back feature) 
ซ่ึงพนักงานสามารถซื้อหุน ณ ราคาที่มีสวนลด และเลือกไดวาจะใชสวนลดกับราคาหุน ณ วันที่ใหสิทธิหรือกับราคาหุน ณ วันที่ซ้ือหุน หรือ 
โครงการอาจระบุราคาซื้อหุน หรือโครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานอาจระบุราคาซื้อหุนและกําหนดชวงเวลาที่อนุญาตใหพนักงานตัดสินใจวาจะเขา 
รวมโครงการหรือไม ตัวอยางอีกกรณีของคุณลักษณะสิทธิเลือก คือ โครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานที่อนุญาตใหพนักงานที่เขารวมโครงการยกเลิก 
การรวมโครงการกอนหรือ ณ สิ้นงวดเวลาที่กําหนดและรับคืนเงินกองทุนที่เคยจายเขาโครงการ 
อยางไรก็ตาม ในตัวอยางนี้ โครงการไมรวมคุณลักษณะของสิทธิไว สวนลดใหใชกับราคาหุน ณ วันที่ซ้ือหุน และพนักงานไมไดรับอนุญาตให 
ถอนตัวจากโครงการ 
ปจจัยอีกประการที่ตองพิจารณา คือ ผลกระทบของขอจํากัดการโอนหุนหลังระยะเวลาการไดรับสิทธิ (ถามี) ยอหนาที่ 3 ของภาคผนวก ข  
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กลาววา หากหุนมีขอจํากัดหามโอนหลังวันที่ไดรับสิทธิ ปจจัยนั้นตองนํามารวมพิจารณาเมื่อ 
ประมาณมูลคายุติธรรมของหุน แตใหรวมเฉพาะขอจํากัดหลังระยะเวลาการไดรับสิทธิที่กระทบตอราคาหุนที่ผูเก่ียวของกับตลาดทุนที่มีความรอบรู 
และเต็มใจจะจายสําหรับหุนนั้น ตัวอยางเชน หากราคาหุนมีการซ้ือขายอยางมากในตลาดซื้อขายคลอง ขอจํากัดหามโอนหุนหลังระยะเวลาการได 
รับสิทธิอาจมีผลกระทบเล็กนอย (ถามี) ตอราคาที่ผูเก่ียวของกับตลาดทุนที่มีความรอบรูและเต็มใจจะจายสําหรับหุนนั้น 
ในตัวอยางนี้ หุนจะไดสิทธิเมื่อซ้ือแตไมสามารถขายได 5 ปนับจากวันที่ซ้ือ ดังนั้นกิจการตองพิจารณาผลกระทบของขอจํากัดหามโอนหุน 
หลังระยะเวลาการไดรับสิทธิที่มีตอมูลคา ซ่ึงทําใหตองใชเทคนิคการกําหนดมูลคาที่ประมาณราคาของหุนที่มีขอจํากัดการโอน ณ วันที่ซ้ือหุนใน 
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ราคาที่ตอรองระหวางผูรอบรูและเปนอิสระ สมมติวา ในตัวอยางนี้ กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของหุนที่ขอจํากัดการโอนเทากับ CU 28  
ดังนั้นมูลคายุติธรรมของตราสารทุนแตละหุนที่ออกใหเทากับ CU 4 (มูลคายุติธรรมของหุนที่ออกใหเทากับ CU 28 หักดวยราคาซื้อ  
CU 24) เนื่องจากกิจการซื้อหุน 64,000 หุน มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกใหจึงเทากับ CU  256,000 
ในตัวอยางนี้ ไมมีการกําหนดระยะเวลาการไดรับสิทธิ ดังน้ัน ตามยอหนาที่ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 กิจการ 
ตองรับรูคาใชจาย CU 256,000 ทันที 
อยางไรก็ดี ในบางกรณี คาใชจายที่เก่ียวของกับโครงการซื้อหุนคืนใหพนักงานอาจไมมีนัยสําคัญ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8เรื่อง นโยบายการ 
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาดกลาววา นโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชีฉบับตาง ๆ ไมจําเปนตองปฏิบัติ 
หากผลกระทบจากการใชนโยบายการบัญชีเหลานั้นไมมีนัยสําคัญ (ยอหนาที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่องนโยบาย 
การบัญชี การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด) มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวยังกลาวเพิ่มดวยวา การละเวนหรือการแสดง 
รายการที่ผิดพลาดถือวามีนัยสําคัญ หากรายการนั้นทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
 ความมีนัยสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของการละเวนหรือการแสดงรายการที่ผิดพลาดที่ตัดสินในสภาพแวดลอม ขนาดหรือลักษณะของ 
รายการหรือผลกระทบทั้ง 2 สวนสามารถใชเปนปจจัยที่กําหนด (ยอหนาที่ 5 ของ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบาย 
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด) ดังนั้นในตัวอยางนี้กิจการตองพิจารณาวา คาใชจาย CU 256,000 มีนัย 
สําคัญหรือไม 

 
รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด 
คําแนะนํา 18 ยอหนาที่ 30 – 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีกําหนดสําหรับรายการ

ที่กิจการที่ไดรับสินคาหรือบริการโดยการกอหนี้สินใหผูจัดหาสินคาหรือบริการในจํานวน
เงินที่ใชราคาหุนหรือตราสารทุนอ่ืนของกิจการเปนเกณฑ กิจการตองรับรูสินคาหรือ
บริการที่ไดรับและหนี้สินที่ตองชําระสําหรับสินคาบริการเมื่อเริ่มแรก เมื่อกิจการไดรับ
สินคาหรือรับบริการ วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สิน หลังจากนั้น กิจการตองรับรู
การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของหนี้สินจนกวาจะชําระหนี้สินนั้น 

คําแนะนํา 19 ตัวอยางเชน กิจการอาจใหสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นแกพนักงานเปน
สวนหนึ่งของคาตอบแทนทั้งหมด ซ่ึงทําใหพนักงานจะมีสิทธิในการจายเงินสดในอนาคต 
(มิใชตราสารทุน) โดยใชการเพิ่มขึ้นของราคาหุนจากระดับที่กําหนดไวตลอดระยะเวลาที่
กําหนดเปนเกณฑ หากสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่ เพิ่มขึ้นไมไดสิทธิ
จนกระทั่งพนักงานไดปฏิบัติครบตามระยะเวลาใหบริการที่กําหนดไว กิจการตองรับรู
บริการที่ไดรับและหนี้สินที่จะตองจายใหพนักงานเมื่อพนักงานใหบริการระหวางงวด 
หนี้สินใหวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก และทุกวันที่รายงานดวยมูลคายุติธรรมของสิทธิที่จะไดรับ
ประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นจนกวาจะชําระหนี้สิน ซ่ึงคํานวณไดจากแบบจําลองการ
กําหนดราคาสิทธิเลือกและตามที่พนักงานใหบริการมาจนถึง ณ วันที่ดังกลาว การ
เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมใหรับรูในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น หากจํานวนเงินที่รับรู
สําหรับบริการที่ไดรับไดรวมในมูลคาตามบัญชีที่ยกมาของสินทรัพยที่รับรูในงบดุลแลว 
(เชน สินคาคงเหลือ) ไมตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นดวยผลกระทบ
จากการวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สินทุกงวด ตัวอยางที่ 12 แสดงขอกําหนดเหลานี้  
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คําแนะนํา ตัวอยางที่ 12 
ขอมูลในอดีต 
กิจการใหสิทธิที่จะไดรับเงินสดจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น 100 สิทธิแกพนักงาน 500 คน โดยมีเงื่อนไขวา
พนักงานตองเปนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 3 ปตอไป 
พนักงาน 35 คนลาออกระหวางปที่ 1 กิจการประมาณวาพนักงานอีก 60 คนจะลาออกระหวางปที่ 2 และ 
3 พนักงานอีก 40 คนลาออกระหวางปที่ 2 และกิจการประมาณวาพนักงานอีก 25 คนจะลาออกระหวางป
ที่ 3 พนักงาน 22 คนลาออกระหวางปที่ 3 ณ สิ้นปที่ 3 พนักงาน 150 คนใชสิทธิที่จะไดรับเงินสดจาก
ราคาหุนที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปที่ 4 พนักงานอีก 140 คนใชสิทธิที่จะไดรับเงินสดจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น และ ณ 
สิ้นปที่ 5 พนักงานที่เหลือ 113 คนใชสิทธิที่จะไดรับเงินสดจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น 
กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นงวดซึ่งทําใหเกิด
หนี้สินดังที่จะแสดงรายการตอไป ณ สิ้นปที่ 3 สิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นที่ถือโดย
พนักงานสวนที่เหลือถือวาไดรับสิทธิ มูลคาที่แทจริงของสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น ณ 
วันที่ใชสิทธิ (ซ่ึงเทากับเงินสดที่ตองจาย) ณ สิ้นปที่ 3 4 และ 5 แสดงไวดังนี้ 
ป                                                   มูลคายุติธรรม                                       มูลคาที่แทจริง  
     CU     CU 
1                                                         14.40                                                              
2                                                         15.50                                                              
3                                                         18.20                                                   15.00   
4                                                         21.40                                                   20.00   
5                                                                                                                     25.00 
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แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
ป                                  การคํานวณ    คาใชจาย CU   หนี้สิน CU 
1  พนักงาน (500 – 95) คน x สิทธิที่จะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธิ  
           x CU 14.40 x 1/3 ป                                       194,400  194,400 
2  พนักงาน (500 – 100) คน x สิทธิที่จะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธิ  
           x CU 15.50 x 2/3 ป – CU 194,400                        218,933  413,333 
3  พนักงาน (500 – 97 -150) คน x สิทธิที่จะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธิ  
           x CU 18.20 – CU 413,333                                     47,127          460,460 

+ พนักงาน 150 คน x สิทธิทีจ่ะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธ ิ 
       x CU 15.00                                                     225,000        

            รวม                                                                                     272,127 
4  พนักงาน (253 – 140) คน x สิทธิที่จะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธิ  
           x CU 21.40 – CU 460,460                             (218,640)    241,820 

+  พนักงาน 140 คน x สิทธทิี่จะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธ ิ 
       x CU 20.00                                                   280,000       

    รวม                                                                                             61,360 
5  CU 0 – CU 241,820                                           (241,820)       0 

+  พนักงาน 113 คน x สิทธทิี่จะไดรับประโยชนฯ 100 สิทธ ิ 
     x CU 25.00                                                 282,500        

    รวม                                                                                                     40,680 
    รวม                                                                                     787,500 

 
 
รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีทางเลือกชําระดวยเงินสด 
คําแนะนํา 20 ขอตกลงการจายชําระสิ่งตอบแทนใหพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑบางครั้งอนุญาตให

พนักงานเลือกรับเงินสดหรือตราสารทุน ในสถานการณนี้ กิจการออกตราสารทุนแบบ
ผสมให เชน ตราสารการเงินที่มีองคประกอบเปนหนี้สินและทุน ยอหนาที่ 37 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการประมาณมูลคายุติธรรมของตา
ราสารการเงินแบบผสม ณ วันที่ใหตราสาร โดยเริ่มวัดมูลคายุติธรรมขององคประกอบที่
เปนหนี้สินกอน และจากนั้นจึงวัดมูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนทุน – โดย
พิจารณาวาพนักงานตองถูกริบสิทธิที่จะรับเงินสดเพื่อรับตราสารทุน 

คําแนะนํา 21 ขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่มีทางเลือกชําระดวยเงินสดโดยปกติถูกจัด
โครงสรางขึ้นเพื่อใหมูลคายุติธรรมของทางเลือกการชําระสิ่งตอบแทนทางหนึ่งเทากับอีก
ทางเลือกหน่ึง ตัวอยางเชน พนักงานอาจเลือกที่จะรับสิทธิซ้ือหุนหรือเงินสดตามสิทธิที่
จะไดรับประโยชนจากราคาหุนที่ เพิ่มขึ้น ในกรณีดังกลาว มูลคายุติธรรมของ
องคประกอบที่เปนตราสารทุนจะเทากับ 0 และดังนั้นมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
แบบผสมจะเทากับมูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนหนี้สิน อยางไรก็ดี หากมูลคา
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ยุติธรรมของทางเลือกการชําระสิ่ งตอบแทนแตกตางไป ซ่ึงมูลคายุติธรรมของ
องคประกอบที่เปนทุนมักจะมากกวา 0 ในกรณีเชนนี้ มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
แบบผสมจะมากกวามูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนหนี้สิน 

คําแนะนํา 22 ยอหนาท่ี 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูบริการที่ไดรับ
แยกตามองคประกอบของตราสารการเงินแบบผสม โดยกิจการรับรูบริการที่ไดรับและหนี้สินที่
จะตองจายสําหรับบริการนั้นสําหรับองคประกอบที่เปนหนี้สินเมื่อคูสัญญาสงมอบบริการตาม
ขอกําหนดที่ใชปฏิบัติกับรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีชําระดวยเงินสด และกิจการรับรู
บริการที่ไดรับและสวนของเจาของที่เพ่ิมขึ้นสําหรับบริการนั้นสําหรับองคประกอบที่เปนทุน 
(ถามี) เม่ือคูสัญญาสงมอบบริการตามขอกําหนดที่ใชปฏิบัติกับรายการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑท่ีชําระดวยตราสารทุน ตัวอยางท่ี 13 แสดงขอกําหนดนี้  

 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ 13 
ขอมูลในอดีต 
กิจการใหพนักงานคนหนึ่งมีสิทธิที่จะเลือกรับ 1,000 หุนphantom คือ สิทธิที่จะรับเงินสดเทากับมูลคาหุน 
1,000 หุนหรือหุน 1,200 หุนอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานตลอด 3 
ปตอไป หากพนักงานเลือกทางเลือกการชําระดวยหุน จะตองถือหุนนั้นตอไปอีก 3 ปหลังวันที่ไดสิทธิ 
ณ วันที่ใหสิทธิ ราคาหุนของกิจการเทากับ CU 50 ตอหุน ณ สิ้นปที่ 1 2 และ3 ราคาหุนเปน  CU 52 
CU 55 และ CU 60 ตามลําดับ กิจการไมคาดวาจะจายปนผลใน 3 ปถัดไป หลังจากนําผลกระทบของขอ
หามการโอนสิทธิหลังไดรับสิทธิมาพิจารณา กิจการประมาณมูลคายุติธรรมของหุนตามทางเลือกการชําระ
ดวยหุนเทากับ CU 48 
ณ สิ้นปที่ 3 พนักงานเลือก: 
สถานการณที่ 1: ทางเลือกการชําระดวยเงินสด  
สถานการณที่ 2: ทางเลือกการชําระดวยตราสารทุน 
แนวปฏิบัติตามขอกําหนด 
มูลคายุติธรรมของหุนตามทางเลือกชําระดวยตราสารทุนเทากับ CU 57,600 (1,200 หุน x CU 48) 
มูลคายุติธรรมของหุนตามทางเลือกชําระดวยเงินสดเทากับ CU 50,000 (1,000 หุน phantom x CU 
50) ดังน้ัน มูลคายุติธรรมขององคประกอบที่เปนทุนของตราสารแบบผสม เทากับ CU 7,600 (CU 
57,600 – CU 50,000) 
กิจการจะรับรูจํานวนเงินดังนี้: 
ป                                  การคํานวณ     คาใชจาย CU     ทุน CU     หนี้สิน CU  
1 องคประกอบที่เปนหนี้สิน: (หุน 1,000 หุน x CU 52 x 1/3)      17,333                     17,333 
   องคประกอบที่เปนทุน: (CU 7,600 x 1/3)                                 2,533      2,533      
2 องคประกอบที่เปนหนี้สิน: (หุน 1,000 หุน x CU 55 x 2/3)      19,333                     19,333 
            – CU 17,333                  
   องคประกอบที่เปนทุน: (CU 7,600 x 1/3)                                 2,533      2,533    
3 องคประกอบที่เปนหนี้สิน: (หุน 1,000 หุน x CU 60)               23,334                     23,334 
           – CU 36,666     
   องคประกอบที่เปนทุน: (CU 7,600 x 1/3)                                 2,534      2,534 
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ณ สิ้นปที่ 3 สถานการณที่ 1: ชําระดวยเงินสด CU 60,000                                          (60,000)
               สถานการณที่ 1 รวม                                             67,600     7,600                0 
               สถานการณที่ 2: ชําระดวยการออกหุน 1,200 หุน                      60,000     (60,000) 
               สถานการณที่ 2 รวม                                             67,600    67,600               0 
 
ตัวอยางการเปดเผยขอมูล 
คําแนะนํา 23 ตัวอยางตอไปนี้แสดงขอกําหนดการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 44 – 52 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้5 บางสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัท Z สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ในระหวางรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีขอตกลงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 4 
ขอตกลง ดังที่แสดงไวตอไปนี้ 
ประเภทขอตกลง โครงการสิทธิซ้ือ

หุนใหผูบริหาร
อาวุโส 

โครงการสิทธิซ้ือ
หุนใหพนักงาน 

โครงการหุน
ผูบริหาร 

โครงการสิทธทิีจ่ะ
ไดรับประโยชน
จากราคาหุนที่

เพิ่มขึ้นใหผูบรหิาร
อาวุโส 

วันที่ใหสิทธ ิ 1 มกราคม 2547 1 มกราคม 2548 1 มกราคม 2548 1 กรกฎาคม 
2548 

จํานวนที่ให 50,000 75,000 50,000 25,000 
อายุสัญญา (ป) 10 10 ไมกําหนด 10 
เงื่อนไขการไดรับ

สิทธ ิ
เปนพนักงาน 1.5 
ปและทําราคาหุน
ไดตามเปาหมาย 
ซ่ึงทําไดตามที่

กําหนด 

เปนพนักงาน 3 ป เปนพนักงาน 3 ป
และทําใหกําไรตอ

หุนเติบโตตาม
เปาหมาย  

เปนพนักงาน 3 ป
และทําใหสวนแบง
ตลาดเพิ่มไดตาม

เปาหมาย  

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุนแตละสิทธิที่ออกใหในโครงการสิทธิซ้ือหุนใหพนักงาน
เทากับ CU 23.60 คํานวณโดยใชแบบจําลองการกําหนดราคาสิทธิเลือกแบบทวินาม ขอมูลนําเขา
แบบจําลอง ไดแก ราคาหุน ณ วันที่ใหสิทธิเทากับ CU 50 ราคาใชสิทธิเทากับ CU 50 ความผันผวนที่
คาดหวังรอยละ 30 คาดวาจะไมจายเงินปนผล อายุสัญญา 10 ป และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงรอย
ละ 5 กิจการรวมผลกระทบของการใชสิทธิกอนครบกําหนดโดยสมมติวาพนักงานจะใชสิทธิซ้ือหุนหลังวันที่
ไดสิทธิเมื่อราคาหุนเพิ่มเปน 2 เทาของราคาใชสิทธิ ความผันผวนในอดีตรอยละ 40 ไดรวมจํานวนปใน
ชวงแรกของบริษัท บริษัทคาดวาความผันผวนของราคาหุนจะลดลงเมื่อสิทธิเลือกครบกําหนด 

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของหุนแตละหุนที่ออกใหในโครงการหุนผูบริหารเทากับ CU 50.00 ซ่ึง
เทากับราคาหุน ณ วันที่ใหหุน 
                                                 
5 ตัวอยางนี้ไมตั้งใจจะใหใชเปนแมแบบหรือแบบจําลอง จึงไมถือวา ตองเปดเผยเพียงเทานี้ ตัวอยางเชน ตัวอยางนี้ไมไดเปดเผย
ขอกําหนดตามยอหนาที่ 47.3 48 และ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับโครงการสิทธิเลือกใหหุน 2 โครงการมีดังนี้ 
 2547 2548 

จํานวนสิทธิ
เลือก 

ราคาใชสทิธิ
ถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก CU 

จํานวนสิทธิ
เลือก 

ราคาใชสทิธิ
ถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก CU 

ยอดยกมาตนป 0 - 45,000 40 
สิทธิเลือกที่ไดสิทธิ 50,000 40 75,000 50 
สิทธิเลือกที่ถูกริบสิทธิ (5,000) 40 (8,000) 46 
สิทธิเลือกที่มีการใชสิทธิ 0 - (4,000) 40 
ยอดยกไป ณ สิ้นป 45,000 40 108,000 46 
สิทธิเลือกที่สามารถใชสิทธิได ณ สิ้นป 0 40 38,000 40 

ราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันที่ใชสิทธิสําหรับสิทธิซ้ือหุนที่มีการใชสิทธิระหวางปเทากับ CU 
52 สิทธิซ้ือหุนที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีราคาใชสิทธิเทากับ CU 40 หรือ CU 50 และอายุ
สัญญาคงเหลือถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 8.64 ป 
 2547 CU 2548 CU 
คาใชจายที่เกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 495,000 1,105,867 
คาใชจายที่เกิดจากโครงการหุนและโครงการสิทธิซ้ือหุน 495,000 1,007,000 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินยกไปสําหรับโครงการสิทธิที่จะไดรับประโยชนจาก
ราคาหุนที่เพิ่มขึ้น 

-     98,867

คาใชจายจากมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสําหรับโครงการสิทธิที่จะ
ไดรับประโยชนจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้น 

-       9,200 

 
 


