เอกสารนี้เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คาถาม-คาตอบ
ประเด็นด้านการบัญชีสาหรับรายการ share-based payments
จัดทาขึ้นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
จากความซั บซ้ อนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ น
เกณฑ์ (“TFRS 2”) ทาให้ นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ท่เี กี่ยวข้ องมักจะมีคาถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใด
อยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 ซึ่งอาจจะทาให้ กิจการต้ องบันทึกสินทรัพย์หรือค่าใช้ จ่าย คณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชี จึงจัดทาเอกสารฉบับนี้ ข้ ึนเพื่อตอบคาถามและชี้แจงขอบเขตและวิธีการบัญชี
ของรายการที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยอ้ างอิงจากข้ อกาหนด
ของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion (“BC”) ของ International Financial Reporting Standard no.2
Share-based Payments (“IFRS 2”) ด้ วย

คำถำม ข้อ 1
เหตุใดย่อหน้ า 2 ของ TFRS 2 จึงระบุว่า ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 2 นี้ให้ รวมกรณีท่กี จิ การไม่สามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งๆ ที่หากระบุไม่ได้ ว่า
กิจการได้ รับ อะไร ก็ควรที่จะไม่ มีรายการบัญ ชีใดให้ รับรู้ และเหตุใดจึงต้ องรั บรู้ สินค้ าหรื อบริ ก ารที่ไม่
สามารถระบุได้ อย่างเฉพาะเจาะจงเป็ นค่าใช้ จ่าย

คำตอบ
การกาหนดขอบเขตของ TFRS 2 มีเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้ า
BC18A-18D โดยมีใจความสาคัญดังนี้ International Accounting Standards Board (“IASB”) ได้
พัฒนา IFRS 2 โดยมีข้อสรุปว่า กรรมการของกิจการควรต้ องคาดว่า จะได้ รับสินค้ าหรือบริการบางอย่าง
เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่กิจการออก (หรื อหนี้สินที่เกิดขึ้น) เนื่องจากถ้ ากิจการออกตรา
สารทุนซึ่งมีมูลค่า แต่ไม่ได้ รับสิ่งตอบแทน ก็นับว่า กรรมการของกิจการดังกล่าวได้ ละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่
ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ (BC37) จึงมีความหมายโดยนัยว่า กิจการไม่จาเป็ นต้ องระบุให้ ได้ อย่าง
เฉพาะเจาะจงว่า กิจการได้ รับสินค้ าหรื อบริการอะไรเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่กิจการออก
จึงจะสรุปได้ ว่า กิจการได้ รับ (หรือจะได้ รับ) สินค้ าหรือบริการเป็ นการแลกเปลี่ยน ประกอบกับย่อหน้ า 8
ของ IFRS 2 กาหนดว่ า ในกรณีท่ีส่งิ ตอบแทนที่กิจการได้ รับจากรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ไม่เข้ า
เงื่อนไขที่จะรั บรู้เป็ นสินทรัพย์ ให้ กิจการรับรู้รายการนั้นเป็ นค่าใช้ จ่าย ดังนั้น IASB จึงมีข้อสรุปว่า
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เอกสารนี้เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอบเขตของ IFRS 2 ครอบคลุมถึงรายการที่กิจการไม่สามารถระบุได้ อย่างเฉพาะเจาะจงถึงสินค้ าหรือ
บริการที่ได้ รับบางส่วนหรือทั้งหมดด้ วย
เหตุผลบางส่วนที่กล่ าวถึงข้ างต้ นมีการสะท้ อนอยู่ใน TFRS 2 ย่อหน้ า 13ก ที่กาหนดว่ า ใน
สถานการณ์ท่กี ิจการได้ รับสิ่งตอบแทนที่ระบุได้ ในมูลค่าที่ดูเสมือนว่าต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยน โดยปกติมักเป็ นข้ อบ่งชี้ว่า กิจการได้ รับ (หรือจะได้ รับ) สิ่งตอบแทนอื่น (กล่าวคือ
สินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ ) เข้ ามาด้ วย ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการต้ องวัดมูลค่าของสินค้ า
หรื อบริ การที่ไม่สามารถระบุ ได้ ด้ วยผลต่ างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก (หรื อหนี้สินที่
เกิดขึ้น) และมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ให้ สทิ ธิ์
การกาหนดวิธีการวัดมูลค่าตามย่อหน้ า 13ก นั้น BC ของ IFRS 2 ย่อหน้ า BC128A-128H ได้
ให้ เหตุผลอธิบายประกอบ มีใจความว่า IFRS 2 สันนิษฐานว่า สิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับจากรายการจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์สามารถเปรียบเทียบกันได้ กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจากรายการดัง กล่าว โดย
IASB เห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นหรือเหมาะสมที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของทั้งสิ่งตอบแทนที่ได้ รับและของตรา
สารทุนจากรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์สาหรั บทุกรายการที่กิจการได้ รับสินค้ าหรื อบริ การจากบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่พนักงาน เว้ นแต่จะเป็ นกรณีท่สี ่งิ ตอบแทนที่ได้ รับดูเสมือนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุ น ของรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ซึ่ ง ในกรณี น้ ี กิจ การอาจจาเป็ นต้ องวั ด มู ล ค่ า ของทั้งสอง
องค์ประกอบข้ างต้ น เพื่อที่จะวัดมูลค่าของสินค้ าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ จากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์
ตัวอย่างสาหรับกรณีของสินค้ าหรื อบริการที่ไม่สามารถระบุได้ อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น บริ ษัทจด
ทะเบียน (“บจ.”) ขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) ในราคาที่ต่ากว่ ามูลค่ า
ยุติธรรมของหุ้น รายการดังกล่าวถือว่ าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 และ บจ. ที่ออกหุ้ นก็จะต้ องรั บรู้
ค่าใช้ จ่ายสาหรั บส่วนต่างราคาในงวดที่เกิดรายการ เนื่องจากการออกหุ้ นของ บจ. นั้นมีข้อสันนิษฐานว่ า
หุ้นของ บจ. ทุกหุ้นมีมูลค่า บจ. จึงควรได้ รับสิ่งตอบแทน (เช่ น เงินสด) ในมูลค่าที่สามารถเปรี ยบเทียบ
กันได้ กบั มูลค่าของหุ้นที่ออกให้ แก่ผ้ ูอ่ นื ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม1 ดังนั้น ในกรณีท่ี บจ. ออกหุ้นโดยได้ รับ
เงินสดในมูลค่าต่ากว่ ามูลค่ายุติธรรมของหุ้ นที่ออก จึงมีข้อสันนิษฐานว่ า บจ. นั้นได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ
อย่างอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ ทาให้ บจ. ต้ องบันทึกค่าใช้ จ่ายสาหรับส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ที่ออก และเงินสดที่ได้ รับจากการออกหุ้น
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TFRS 2 ไม่ครอบคลุมถึงการที่กิจการให้สิทธิผถู ้ ือตราสารทุนเดิมกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถได้รับตราสารทุนของกิจการเพิ่ม
เช่น การให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในลักษณะ right offering
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เอกสารนี้เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คำถำม ข้อ 2
ก่อนที่กจิ การจะขออนุญาตขายหุ้นแก่ผ้ ูลงทุนทั่วไป (“IPO”) ผู้ถือหุ้นของกิจการอาจมีการจัดสรร
หุ้นที่ตนถืออยู่ (“หุ้นเดิม”) ให้ กบั สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใกล้ ชิด ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม เช่น
ราคาพาร์ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ แก่บุคคลกลุ่มใหม่น้ัน ถือว่า เป็ นรายการ share-based payment
หรือไม่
คำตอบ
TFRS 2 ย่อหน้ า 3ก ระบุว่า รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์อาจจะชาระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม
หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ ในนามของกิจการที่ได้ รับสินค้ าหรือบริการ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะสามารถ
ระบุได้ อย่างชัดเจนว่ ามีวัตถุประสงค์เป็ นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชาระค่าสินค้ าหรือบริการที่ได้ ส่งมอบ
ให้ แก่กิจการที่ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การนั้น จากย่อหน้ า 3ก จะเห็นได้ ว่า TFRS 2 ไม่ได้ กาหนดขอบเขต
เฉพาะหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่กิจการเป็ นผู้ออกเท่านั้น แต่รวมถึงหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นด้ วย และทาให้
รายการที่ผ้ ูถือหุ้นของกิจการได้ นาหุ้นที่ตนเป็ นเจ้ าของไปจ่ายเพื่อตอบแทนสินค้ าหรือบริการที่กิจการได้ รับ
ถือว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 และกิจการต้ องบันทึกรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ด้วย
BC ของ IFRS 2 ในย่อหน้ า BC19-22 ขยายความเพิ่มเติมว่า ในบางกรณีกิจการอาจไม่ได้ เป็ น
ผู้ออกหุ้นหรือสิทธิซ้ ือหุ้น (share options) โดยตรง แต่ผ้ ูถือหุ้นของกิจการอาจเป็ นผู้โอนหุ้นให้ แก่พนักงาน
หรื อบุคคลอื่น ซึ่งสาหรั บรายการลั กษณะดังกล่ าว กิจการจะเป็ นผู้ ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ โดยผู้ ท่ชี าระ
ค่าตอบแทนสาหรับสินค้ าหรือบริการนั้นเป็ นผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นอาจไม่เป็ นรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ถ้ าเป็ น
การแน่ ชัดว่ าผู้ ถือหุ้ นโอนหุ้ นให้ แก่พนักงานหรื อบุ คคลอื่นเพื่ อวัตถุประสงค์อ่ ืนที่ไม่ใช่ เป็ นการตอบแทน
สินค้ าหรื อบริ การที่กิจการได้ รับ หรื อก็คือชัดเจนว่ าการโอนหุ้ นของผู้ถือหุ้นดังกล่ าวไม่ได้ เป็ นการทาการ
แทนกิจการ
ตั ว อย่ า งของรายการที่ไ ม่ ใช่ ก ารจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ เช่ น ผู้ ถื อ หุ้ น โอนหุ้ น ของตนให้ แ ก่
พนักงานเพื่อเป็ นการชาระหนี้ส่วนตัวระหว่างผู้ถือหุ้นและพนักงานผู้น้ัน หรือผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้ แก่
สมาชิ กในครอบครั วเพื่ อเป็ นการแบ่ งมรดกและไม่ มีข้อมู ลอื่นที่บ่งชี้ ว่าสมาชิกในครอบครัว รายดังกล่ าว
ได้ รับหุ้นอันเนื่องมาจากเหตุท่เี คยได้ ให้ (หรือคาดว่าจะให้ ) สินค้ าหรือบริการใดๆ แก่กจิ การ
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