
บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กิจการมกัให้หุ้นหรือสทิธิซือ้หุ้นกบัพนกังานหรือบคุคลตา่งๆ โครงการให้หุ้นและโครงการให้สทิธิซือ้หุ้นเป็น

ลกัษณะทัว่ไปอยา่งหนึง่ของคา่ตอบแทนทีใ่ห้กบัพนกังานทีเ่ป็นผู้อ านวยการ ผู้บริหารอาวโุสและพนกังานอ่ืนอีกมาก 

บางกิจการออกหุ้นหรือสทิธิซือ้หุ้นเพ่ือจ่ายให้ผู้ ให้บริการ เช่น ผู้ ให้บริการวชิาชีพ

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือก าหนดการรายงานทางการเงินของกิจการทีมี่การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ก าหนดให้กิจการแสดงผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตอ่ก าไรขาดทนุ

และฐานะการเงิน รวมถึงคา่ใช้จ่ายจากรายการทีมี่การให้สทิธิซือ้หุ้นกบัพนกังาน

การออกหุ้นเพื่อแลกกับสินทรัพย์

การรับรู้รายการ กรณีทีมี่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กิจการต้องรับรู้สนิค้าหรือบริการทีไ่ด้รับหรือได้มาจาก

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการได้รับสนิค้าหรือบริการแล้ว

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทนุ กิจการต้องวดัมลูคา่สนิค้าหรือบริการทีไ่ด้รับ และการ

เพ่ิมขึน้ของสว่นของเจ้าของทีเ่ก่ียวข้องโดยทางตรง ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิค้าหรือบริการทีไ่ด้รับ 

หากกิจการไม่สามารถประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิค้าหรือบริการทีไ่ด้รับได้อยา่งน่าเช่ือถือ กิจการต้องวดั

มลูคา่ของสนิค้าหรือบริการเหลา่นัน้และการเพ่ิมขึน้ของสว่นของเจ้าของทีเ่ก่ียวข้องโดยทางอ้อมโดยอ้างอิงกบัมลูคา่

ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให้

ตัวอย่างที่ 1

บริษัท คราม จ ากดั ออกหุ้น 100,000 หุ้นราคา par หุ้นละ 1 บาท เพ่ือแลกกบัอาคารส านกังาน โดยจะโอน

กรรมสทิธ์ิกนัในวนัที ่15/1/25x5 ซึ่งมลูคา่ยตุธิรรมของอาคารดงักลา่วเทา่กบั 5,500,000 บาท 

วนัทีโ่อนกรรมสทิธิในสนิทรัพย์ 15/1/25x5

สทิธิขาด ณ วนัโอนกรรมสทิธิ 100%

มลูคา่ยตุธิรรมของอาคาร 5,500,000 บาท

การบนัทกึรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

15/1/25x5

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 5,500,000

สว่นของเจ้าของ (ทนุหุ้นสามญั) 100,000

สว่นของเจ้าของ (สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั) 5,400,000

บนัทกึการออกหุ้นเพ่ือแลกกบัอาคารส านกังาน
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การจ่ายค่าบริการโดยออกหุ้น

ในกรณีทีต่ราสารทนุทีใ่ห้ยงัไม่ได้รับสทิธิจนกวา่คูส่ญัญาจะให้บริการตามช่วงเวลาทีก่ าหนด กิจการต้อง

สนันิษฐานวา่ คูส่ญัญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับตราสารทนุในอนาคต ระหวา่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธิกิจการต้อง

บนัทกึบริการดงักลา่วในระยะเวลาให้ได้รับสทิธิพร้อมกบัรับรู้การเพ่ิมขึน้ของสว่นของเจ้าของทีเ่ก่ียวข้อง

ตัวอย่างที่ 2 

บริษัทเขียว จ ากดั ออกหุ้นสามญัเพ่ือจ่ายคา่บริการสื่อสิ่งพิมพ์  โดยออกหุ้นให้ 50,000 หุ้น 

ช่วงเวลาของการรับบริการ 1/1/25x5 - 28/2/25x5

มลูคา่ยตุธิรรมของบริการ 400,000

ค านวณคา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดอืน

รอบบญัชี คา่ใช้จ่าย สว่นทนุ

31/1/25x5 200,000 200,000 400,000 x 50%

28/2/25x5 200,000 200,000 400,000 x 100% - 200,000

การบนัทกึบญัชี

31/1/25x5

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,000

สว่นของเจ้าของ (แยกแสดงตา่งหาก) 200,000

บนัทกึคา่ใช้จ่ายเดอืน มกราคม 25x5

28/2/25x5

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,000

สว่นของเจ้าของ (แยกแสดงตา่งหาก) 200,000

บนัทกึคา่ใช้จ่ายเดอืน กมุภาพนัธ์ 25x5

สว่นของเจ้าของ (แยกแสดงตา่งหาก) 400,000

ทนุหุ้นสามญั 50,000

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 350,000
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บนัทกึการออกหุ้นให้กบัผู้ ให้บริการ

ตัวอย่างที่ 3

กิจการให้สทิธิซือ้หุ้น 100 สทิธิแก่พนกังานแตล่ะคนทัง้หมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขวา่พนกังานต้องเป็น

พนกังานทีป่ฏิบตังิานให้แก่กิจการตลอดช่วงเวลา 3 ปี ถดัไป กิจการประมาณวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุ้นแตล่ะ

สทิธิเป็น 15 บาท ตามเกณฑ์ความน่าจะเป็นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั กิจการประมาณวา่พนกังานร้อยละ 20 จะลาออก

ระหวา่งงวด 3 ปี และจะต้องริบสทิธิซือ้หุ้นสว่นนี ้

สถานการณ์ที่ 1

หากทกุอยา่งเป็นไปตามคาด กิจการรับรู้จ านวนเงินตอ่ไปนีร้ะหวา่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ 

และบนัทกึบญัชีดงันี ้

การค านวณมูลค่าของสิทธิซือ้หุ้น

จ านวนสทิธิทัง้หมด 50,000.00          สทิธิ

โอกาสทีจ่ะได้รับสทิธิ 80.00%

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 40,000.00          สทิธิ

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 15.00                 บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 600,000.00        บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ตอ่ปี 200,000.00        บาท

ปีที ่1

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 200,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 200,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 200,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 200,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน
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ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 200,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 200,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 600,000

ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 600,000

บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน

สถานการณ์ที่ 2

ระหวา่งปีที ่1 มีพนกังาน 20 คนลาออก กิจการปรับปรุงประมาณการของพนกังานทีจ่ะลาออกตลอด 3 ปี 

จากร้อยละ 20 (พนกังาน 100 คน) เป็นร้อยละ 15 (พนกังาน 75 คน) ระหวา่งปีที ่2 มีพนกังาน 22 คนลาออกเพ่ิม 

กิจการปรับปรุงประมาณการของพนกังานทีจ่ะลาออกตลอด 3 ปี จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 12 (พนกังาน 60 คน) 

ระหวา่งปี ที ่3 มีพนกังาน 15 คนลาออกเพ่ิม ดงันัน้ พนกังาน 57 คนถกูริบสทิธิซือ้หุ้นระหวา่ง 3 ปี และสทิธิซือ้หุ้น

ทีเ่หลอื 44,300 สทิธิ (พนกังาน 443 คน x 100 สทิธิตอ่พนกังาน 1คน) ได้รับสทิธิเม่ือสิน้ปีที ่3

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทัง้หมด 50,000.00          50,000.00          50,000.00          

โอกาสทีจ่ะได้รับสทิธิ 85.00% 88.00%

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 42,500.00          44,000.00          44,300.00          

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 15.00                 15.00                 15.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 637,500.00        660,000.00        664,500.00        

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 212,500.00        440,000.00        664,500.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     212,500.00        440,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 212,500.00        227,500.00        224,500.00        

การบนัทกึบญัชี
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ปีที ่1

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 212,500

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 212,500

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 227,500

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 227,500

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 224,500

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 224,500

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 664,500

ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 664,500

บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน

ตัวอย่างที่ 4 การให้ตราสารทนุทีมี่เง่ือนไขผลงาน ซึ่งมีระยะเวลาให้ได้รับสทิธิแตกตา่งกนั

เม่ือต้นปีที ่1 กิจการให้หุ้น 100 หุ้นแก่พนกังานแตล่ะคนทัง้หมด 500 คน โดยมีเง่ือนไขวา่พนกังานต้องเป็น
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พนกังานทีป่ฏิบตังิานให้แก่กิจการตลอดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ พนกังานจะได้รับสทิธิในหุ้น ณ สิน้ปีที ่1 หาก

ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้มากกวา่ร้อยละ 18 และ ณ สิน้ปีที ่2 หากก าไรเฉลี่ยของกิจการเพ่ิมขึน้มากกวา่ร้อยละ 13

ตลอด 2 ปี และ ณ สิน้ปีที ่3 หากก าไรเฉลี่ยของกิจการเพ่ิมขึน้มากกวา่ร้อยละ 10 ตลอด 3 ปี มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้น 

ณ ต้นปีที ่1 เทา่กบั 30 บาทตอ่หุ้น ซึ่งเทา่กบัราคาหุ้น ณ วนัทีใ่ห้สทิธิกิจการไม่คาดวา่จะจ่ายเงินปันผลตลอด 3 ปี

ณ สิน้ปีที ่1 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 และพนกังานลาออก 30 คน กิจการคาดวา่ก าไรจะเพ่ิมใน

อตัราเดมิในปีที ่2 ดงันัน้ กิจการคาดวา่พนกังานจะได้รับสทิธิในหุ้น ณ สิน้ปีที ่2 ตามเกณฑ์ความน่าจะเป็นถวัเฉลี่ย 

ถ่วงน า้หนกักิจการคาดวา่พนกังานจะลาออกเพ่ิม 30 คนระหวา่งปีที ่2 ดงันัน้ คาดวา่พนกังาน 440 คนจะได้รับสทิธิ

ในหุ้น 100 หุ้นตอ่คน ณ สิน้ปีที ่2

ณ สิน้ปีที ่2 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 10 ดงันัน้ พนกังานจะไม่ได้รับสทิธิในหุ้น ณ สิน้ปีที ่2

และพนกังาน 28 คนลาออกในระหวา่งปี กิจการคาดวา่พนกังานจะลาออกเพ่ิมอีก 25 คนในระหวา่งปีที ่3 และก าไร

ของกิจการจะเพ่ิมขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 6 ท าให้ได้อตัราก าไรเพ่ิมขึน้เฉลี่ยเป็นร้อยละ 10 ตอ่ปี 

ณ สิน้ปีที ่3 พนกังานลาออก 23 คน และก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 ท าให้อตัราก าไรเพ่ิมขึน้เฉลี่ยเป็น

ร้อยละ 10.67 ตอ่ปี ดงันัน้ พนกังาน 419 คนได้รับหุ้น 100 หุ้นตอ่คน ณ สิน้ปีที ่3

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนหุ้นทีแ่จก 100.00               100.00               100.00               

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะได้รับสทิธิ 440.00               417.00               419.00               

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 44,000.00          41,700.00          41,900.00          

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 30.00                 30.00                 30.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 1,320,000.00     1,251,000.00     1,257,000.00     

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 660,000.00        834,000.00        1,257,000.00     

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     660,000.00        834,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 660,000.00        174,000.00        423,000.00        

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1
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คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 660,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 660,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 174,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 174,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 423,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 423,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 1,257,000

ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,257,000

บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน

ตัวอย่างที่ 5 การให้ตราสารทนุทีมี่เง่ือนไขผลงาน ซึ่งจ านวนตราสารทนุแตกตา่งกนั

เม่ือต้นปีที ่1 กิจการ A ให้สทิธิซือ้หุ้นแก่พนกังานในฝ่ายขายแตล่ะคนๆ ละ 100 สทิธิ พนกังานจะได้รับสทิธิ

ซือ้หุ้นนี ้ณ สิน้ปีที ่3 โดยมีเง่ือนไขวา่พนกังานยงัคงเป็นพนกังานของกิจการ และปริมาณขายสนิค้าชนิดนัน้

ต้องเพ่ิมขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 5 ตอ่ปี โดยเฉลี่ย หากปริมาณขายของสนิค้าชนิดนัน้เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยระหวา่ง 

ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ตอ่ปี พนกังานแตล่ะคนจะได้รับสทิธิซือ้หุ้น 100 สทิธิ หากปริมาณขายของสนิค้าชนิดนัน้

เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยระหวา่งร้อยละ 10  ถึงร้อยละ 15 ตอ่ปี พนกังานแตล่ะคนจะได้รับสทิธิซือ้หุ้น 200 สทิธิ 

หากปริมาณขายของสนิค้าชนิดนัน้เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยตัง้แตร้่อยละ 15 ตอ่ปี ขึน้ไปพนกังานแตล่ะคนจะได้รับสทิธิ

ซือ้หุ้น 300 สทิธิ

ณ วนัทีใ่ห้สทิธิ กิจการประมาณวา่สทิธิซือ้หุ้นมีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 20 บาทตอ่สทิธิ กิจการประมาณ

ปริมาณขายของสนิค้าวา่จะเพ่ิมขึน้เฉลี่ยระหวา่งร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ตอ่ปี ดงันัน้ คาดวา่พนกังานแตล่ะคนที่
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ยงัปฏิบตังิานถึงสิน้ปีที ่3 จะได้รับสทิธิซือ้หุ้น 200 สทิธิ กิจการประมาณจากเกณฑ์ความน่าจะเป็นถวัเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนกัวา่ พนกังานร้อยละ 20 จะลาออกก่อนสิน้ปีที ่3 

ณ สิน้ปีที ่1 พนกังานลาออก 7 คน และกิจการยงัคงคาดวา่พนกังานประมาณ 20 คนจะลาออกภายใน 

สิน้ปีที ่3ดงันัน้ กิจการคาดวา่พนกังาน 80 คน จะยงัปฏิบตังิานตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ปริมาณขายเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 12 และกิจการคาดวา่อตัราการเพ่ิมขึน้นีจ้ะตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 2 ปี ตอ่ไป 

ณ สิน้ปี ที ่2 พนกังานลาออกเพ่ิม 5 คน ท าให้มีพนกังานลาออกแล้ว 12 คน กิจการคาดวา่มีพนกังานอีก

เพียง 3 คน จะลาออกระหวา่งปี ที ่3 ดงันัน้ กิจการคาดวา่พนกังานทัง้หมด 15 คน จะลาออกระหวา่ง 3 ปี

และ 85 คน จะยงัปฏิบตังิานอยู่ ปริมาณขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 ท าให้อตัราเฉลี่ยเป็นร้อยละ 15 ในช่วง 2 ปี กิจการ

คาดวา่ปริมาณขายมีอตัราเฉลี่ยตัง้แตร้่อยละ 15 หรือมากกวา่ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้คาดวา่พนกังานขาย

แตล่ะคนจะได้รับสทิธิซือ้หุ้น 300 สทิธิ 

ณ สิน้ปี ที ่3 ณ สิน้ปี ที ่3 พนกังานลาออกเพ่ิม 2 คน ท าให้มีพนกังานลาออก 14 คน ตลอดเวลา 3 ปี และมี

พนกังานปฏิบตังิานอยู่ 86 คน ปริมาณขายมีอตัราเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 16 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้ 

พนกังาน 86 คน ได้รับสทิธิซือ้หุ้นคนละ 300 สทิธิ

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนหุ้นทีแ่จก 200.00               300.00               300.00               

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะได้รับสทิธิ 80.00                 85.00                 86.00                 

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 16,000.00          25,500.00          25,800.00          

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 20.00                 20.00                 20.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 320,000.00        510,000.00        516,000.00        

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 106,666.67        340,000.00        516,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     106,666.67        340,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 106,666.67        233,333.33        176,000.00        

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1
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คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 106,667

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 106,667

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 233,333

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 233,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 176,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 176,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 516,000

ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 516,000

บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน

ตัวอย่างที่ 6 การให้ตราสารทนุทีมี่เง่ือนไขผลงาน ซึ่งราคาใช้สทิธิทีผ่นัแปรได้

เม่ือต้นปีที ่1 กิจการ A ให้สทิธิซือ้หุ้นแก่ผู้บริหารอาวโุสคนหนึง่ 10,000 สทิธิ โดยมีเง่ือนไขวา่ต้องเป็นผู้บริหาร

ทีป่ฏิบตังิานอยู่กบักิจการถึงสิน้ปีที ่3 ราคาใช้สทิธิเทา่กบั 40 บาท อยา่งไรก็ด ีราคาใช้สทิธิจะลดลงเป็น 30 บาท 

หากก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 10 โดยเฉลี่ยตลอดช่วงเวลา 3 ปี ณ วนัทีใ่ห้สทิธิ กิจการประมาณวา่

สทิธิซือ้หุ้นทีมี่ราคาใช้สทิธิ 30 บาท มีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 16 บาทตอ่สทิธิ หากราคาใช้สทิธิเป็น 40 บาท 

กิจการประมาณวา่สทิธิซือ้หุ้นมีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 12 บาทตอ่สทิธิ 

ในระหวา่งปีที ่1 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 และกิจการคาดวา่ก าไรจะเพ่ิมในอตัรานีต้ลอดช่วงเวลา  

2 ปี ตอ่ไป ดงันัน้ กิจการจึงคาดวา่จะบรรลเุป้าหมายก าไร และสทิธิซือ้หุ้นจะมีราคาใช้สทิธิเทา่กบั 30 บาท

ในระหวา่งปีที ่2 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 และกิจการคาดวา่จะยงัคงบรรลเุป้าหมายก าไร

ในระหวา่งปีที ่3 ก าไรของกิจการเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 3 ดงันัน้กิจการไม่บรรลเุป้าหมายก าไร
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ผู้บริหารปฏิบตังิานกบักิจการครบ 3 ปี และถือวา่ปฏิบตัติามเง่ือนไขการบริการ ทัง้นี ้เน่ืองจากกิจการไม่บรรลุ

เป้าหมายก าไร สทิธิซือ้หุ้น 10,000 สทิธิทีไ่ด้รับสทิธิจึงมีราคาใช้สทิธิเทา่กบั 40 บาท

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 10,000.00          10,000.00          10,000.00          

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 16.00                 16.00                 12.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 160,000.00        160,000.00        120,000.00        

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 53,333.33          106,666.67        120,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     53,333.33          106,666.67        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 53,333.33          53,333.33          13,333.33          

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 53,333

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 53,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 53,333

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 53,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 13,333

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 13,333

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 120,000
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เงินสด 400,000

ทนุหุ้นสามญั + สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 520,000

บนัทกึการใช้สทิธิซือ้หุ้นโดยพนกังาน

รายการที่วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

ส าหรับรายการทีว่ดัมลูคา่โดยอ้างอิงกบัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให้ กิจการต้องวดัมลูคา่ยตุธิรรม

ของตราสารทนุทีอ่อกให้ ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ โดยอ้างอิงตามราคาตลาดของตราสารทนุ (ถ้ามี) โดยพิจารณาเง่ือนไข

และระยะเวลาซึ่งได้ออกตราสารทนุให้

ตัวอย่างที่ 7 การให้ตราสารทนุทีมี่เง่ือนไขทางตลาด

เม่ือต้นปีที ่1 กิจการให้สทิธิซือ้หุ้นแก่ผู้บริหารอาวโุสคนหนึง่ 10,000 สทิธิ โดยมีเง่ือนไขวา่ต้องเป็นผู้บริหาร

ทีป่ฏิบตังิานอยู่กบักิจการถึงสิน้ปีที ่3 อยา่งไรก็ด ีสทิธิซือ้หุ้นนีไ้ม่สามารถใช้สทิธิหากราคาหุ้นไม่เพ่ิมจาก 50 บาท 

ณ ต้นปีที ่1 เป็นราคาทีส่งูกวา่ 65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 หากราคาหุ้นสงูกวา่ 65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 สทิธิซือ้หุ้นสามารถ

ใช้สทิธิเม่ือใดก็ได้ระหวา่งช่วงเวลา 7 ปี ตอ่ไป กลา่วคอื ภายในสิน้ปีที ่10

กิจการใช้แบบจ าลองก าหนดราคาใช้สทิธิแบบทวนิาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่าจะเป็นทีร่าคาหุ้นจะเพ่ิมสงูกวา่ 

65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 (และดงันัน้สทิธิซือ้หุ้นจะสามารถใช้สทิธิได้) และความน่าจะเป็นทีร่าคาหุ้นจะไม่สงูกวา่  

65 บาท ณ สิน้ปีที ่3 (และดงันัน้สทิธิซือ้หุ้นจะถกูริบสทิธิ) กิจการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุ้นทีมี่

เง่ือนไขทางตลาดเทา่กบั 24 บาทตอ่สทิธิ

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 10,000.00          10,000.00          10,000.00          

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 24.00                 24.00                 24.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 240,000.00        240,000.00        240,000.00        

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 80,000.00          160,000.00        240,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     80,000.00          160,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 80,000.00          80,000.00          80,000.00          

การบนัทกึบญัชี
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ปีที ่1

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 80,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 80,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 80,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 80,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 80,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 80,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

กิจการต้องรับรู้จ านวนเงินเหลา่นีโ้ดยไม่ต้องพิจารณาวา่บรรลเุง่ือนไขทางตลาดหรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 8 การให้ตราสารทนุทีมี่เง่ือนไขทางตลาด ซึ่งช่วงระยะเวลาให้ได้รับสทิธิแตกตา่งกนั

เม่ือต้นปีที ่1 กิจการ ให้สทิธิซือ้หุ้นทีมี่อาย ุ10 ปี แก่ผู้บริหารอาวโุส 10 คนๆ ละ 10,000 สทิธิ สทิธิซือ้หุ้นนี ้

จะได้รับสทิธิและสามารถใช้สทิธิได้ทนัที หากราคาหุ้นของกิจการเพ่ิมจาก 50 บาท เป็น 70 บาทโดยมีเง่ือนไขวา่

ผู้บริหารต้องเป็นพนกังานของกิจการทีป่ฏิบตังิานอยู่จนราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมาย

กิจการใช้แบบจ าลองก าหนดราคาใช้สทิธิแบบทวนิาม ซึ่งพิจารณาถึงความน่าจะเป็นทีร่าคาหุ้นจะเป็นไป

ตามเป้าหมายระหวา่งช่วงอายขุองสทิธิซือ้หุ้น 10 ปี และความน่าจะเป็นทีร่าคาหุ้นจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

กิจการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิซือ้หุ้น ณ วนัทีใ่ห้สทิธิเทา่กบั 25 บาทตอ่สทิธิ ตามแบบจ าลองนี ้กิจการ

ก าหนดฐานนิยมของวนัทีไ่ด้รับสทิธิทีเ่ป็นไปได้ไว้ที ่5 ปี กลา่วอีกนยัหนึง่คอืในบรรดาผลลพัธ์ทีอ่าจเป็นไปได้ ผลลพัธ์

ทีน่่าจะเป็นไปได้มากทีส่ดุของเง่ือนไขทางตลาดคอื ราคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิน้ปีที ่5 ดงันัน้ กิจการ

ประมาณวา่ระยะเวลาให้ได้รับสทิธิทีค่าดหวงัคอื 5 ปี

กิจการยงัประมาณด้วยวา่ ผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิน้ปีที ่5 ดงันัน้ จึงคาดวา่สทิธิซือ้หุ้น 80,000 สทิธิ

(สทิธิซือ้หุ้น 10,000 สทิธิ x ผู้บริหาร 8 คน) จะได้รับสทิธิ ณ สิน้ปีที ่5 

ตลอดช่วงปีที ่1 – 4 กิจการยงัประมาณวา่ผู้บริหาร 2 คนจะลาออกภายในสิน้ปีที ่5 อยา่งไรก็ตาม 
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ผู้บริหารทัง้สิน้ 3 คนลาออกในปีที ่3 4 และ 5 ปีละ 1 คน ราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิน้ปีที ่6 ผู้บริหาร

อีก 1 คนลาออกระหวา่งปีที ่6 ก่อนทีร่าคาหุ้นจะเป็นไปตามเป้าหมาย

การบนัทกึบญัชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดให้กิจการรับรู้บริการทีไ่ด้รับตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธิที ่

คาดหวงัตามทีป่ระมาณ ณ วนัทีใ่ห้สทิธิ และก าหนดให้กิจการไม่ต้องปรับปรุงประมาณการดงักลา่ว ดงันัน้ กิจการ

รับรู้บริการทีไ่ด้รับจากผู้บริหารตลอดปีที ่1 – 5 ดงันัน้ มลูคา่ของรายการจะอิงจากสทิธิซือ้หุ้น 70,000 สทิธิ 

(สทิธิซือ้หุ้น 10,000 สทิธิ x ผู้บริหาร 7 คนทีย่งัเป็นพนกังานของกิจการ ณ สิน้ปีที ่5) แม้ผู้บริหารอีก 1 คนจะลาออก

ระหวา่งปีที ่6 กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการเพราะผู้บริหารได้ปฏิบตัติามระยะเวลาให้ได้รับสทิธิทีค่าดหวงัแล้ว 

ณ สิน้ปีที ่5 ดงันัน้ กิจการต้องรับรู้จ านวนเงินในปีที ่1 - 5 ดงันี:้

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 - 4 ณ สิน้ปีที่ 5

จ านวนหุ้นทีแ่จก 10,000.00          10,000.00          

จ านวนผู้บริหารทีค่าดวา่จะได้รับสทิธิ 8.00                   7.00                   

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 80,000.00          70,000.00          

มลูคา่ยตุธิรรมตอ่สทิธิ 25.00                 25.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ทัง้หมด 2,000,000.00     1,750,000.00     

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     1,600,000.00     

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 400,000.00        150,000.00        

การบนัทกึบญัชี

ปีที ่1-4

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 400,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 400,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่5
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คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 150,000

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 150,000

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ตัวอย่างที่ 9  การให้หุ้นทีมี่การเพ่ิมทางเลอืกในการช าระด้วยเงินสดในภายหลงั

เม่ือต้นปีที ่1 กิจการให้หุ้น 10,000 หุ้น ทีมี่มลูคา่ยตุธิรรม 33 บาทตอ่หุ้นแก่ผู้บริหารอาวโุสคนหนึง่โดยมี

เง่ือนไขวา่ต้องเป็นผู้บริหารทีป่ฏิบตังิานตลอด 3 ปี ตอ่ไป ณ สิน้ปีที ่2 ราคาหุ้นลดลงเหลอื 25 บาทตอ่หุ้น ณ 

วนัทีด่งักลา่ว กิจการเพ่ิมทางเลอืกในการช าระด้วยเงินสดให้กบัสทิธิดงักลา่ว โดยทีผู่้บริหารสามารถเลอืกได้วา่จะรับ

หุ้น 10,000 หุ้น หรือเงินสดเทียบเทา่กบัมลูคา่หุ้น 10,000 หุ้น ณ วนัทีไ่ด้รับสทิธิ ราคาหุ้น ณ วนัทีไ่ด้รับสทิธิ

เทา่กบั 22 บาท

ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดวา่ อยา่งน้อยทีส่ดุ กิจการต้องรับรู้บริการทีไ่ด้รับซึ่งวดัมลูคา่ 

ณ วนัทีใ่ห้สทิธิ เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให้ โดยไม่ค านึงถึงการปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดของ

ตราสารทนุทีอ่อกให้ หรือการยกเลกิหรือการช าระตราสารทนุทีอ่อกให้ดงักลา่ว ยกเว้น ตราสารทนุนัน้จะไม่ได้รับสทิธิ

เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขการได้รับสทิธิ (นอกเหนือจากเง่ือนไขทางตลาด) ทีก่ าหนดไว้ ดงันัน้ กิจการ

ต้องรับรู้บริการทีไ่ด้รับตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิเป็นเกณฑ์

นอกจากนี ้การเพ่ิมทางเลอืกในการช าระด้วยเงินสด ณ สิน้ปีที ่2 ท าให้เกิดภาระผกูพนัในการช าระด้วยเงินสด 

ตามข้อก าหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด กิจการต้องรับรู้หนีส้นิทีต้่องช าระด้วยเงินสด 

ณ วนัทีป่รับปรุงเง่ือนไข โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้น ณ วนัทีป่รับปรุงเง่ือนไข และลกัษณะทีกิ่จการได้รับบริการที่

ระบไุว้เป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้กิจการต้องวดัมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิใหม่ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และ ณ 

วนัทีช่ าระ โดยการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับงวด ดงันัน้ กิจการจะรับรู้

จ านวนเงินดงันี ้:

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้
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ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2 ณ สิน้ปีที่ 3

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 10,000.00          10,000.00          10,000.00          

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้น (วนัทีใ่ห้สทิธิเป็นเกณฑ์) 33.00                 33.00                 33.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 330,000.00        330,000.00        330,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 110,000.00        220,000.00        330,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     110,000.00        220,000.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 110,000.00        110,000.00        110,000.00        

จดัประเภทใหม่จากสว่นของเจ้าของเป็นหนีส้นิ -                     166,666.67        250,000.00        

จดัประเภทเป็นหนีส้นิแล้ว -                     -                     166,666.67        

มลูคา่ของหนีส้นิทีต้่องรับรู้ -                     166,666.67        83,333.33          

การบนัทกึบญัชี 26,666.67          

ปีที ่1

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 110,000.00

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 110,000.00

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 110,000.00

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 110,000.00

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 166,666.67

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 166,666.67

บนัทกึการให้สทิธิแก่ผู้บริหารรับคา่หุ้นเป็นเงินสด

ปีที ่3
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คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 110,000.00

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 83,333.33

สทิธิซือ้หุ้น (สว่นของเจ้าของ) 26,666.67

บนัทกึการให้หุ้นแก่พนกังาน

ในกรณีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์นัน้มีเง่ือนไขการได้รับสทิธิทีไ่ม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน ซึ่งคู่

สญัญาสามารถเลอืกทีจ่ะไม่รับสทิธิ หรือคูส่ญัญาไม่บรรลเุง่ือนไขการได้รับสทิธิทีไ่ม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือ

ผลงานนัน้ในระหวา่งระยะเวลาให้ได้รับสทิธิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2 ก าหนดให้ปฏิบตัติอ่

เหตกุารณ์ดงักลา่วเหมือนเป็นการยกเลกิการได้รับสทิธิดงักลา่ว 

ตัวอย่างที่ 10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยเงินสด

กิจการให้สทิธิทีจ่ะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นทีเ่พ่ิมขึน้ 100 สทิธิแก่พนกังานแตล่ะคนจ านวน 500 คน โดย

มีเง่ือนไขวา่พนกังานต้องเป็นพนกังานทีป่ฏิบตังิานในช่วงเวลา 3 ปีทีจ่ะถึง 

ในระหวา่งปีที ่1 มีพนกังาน 35 คนลาออก กิจการประมาณวา่พนกังานอีก 60 คนจะลาออกในระหวา่ง

ปีที ่2 และ 3

ในระหวา่งปีที ่2 พนกังานอีก 40 คนลาออก และกิจการประมาณวา่พนกังานอีก 25 คนจะลาออก

ระหวา่งปี ที ่3 100

ในระหวา่งปี ที ่3 พนกังาน 22 คนลาออก ณ สิน้ปี ที ่3 พนกังาน 150 คนใช้สทิธิทีจ่ะได้รับเงินสด

จากราคาหุ้นทีเ่พ่ิมขึน้ 403 150 253

ณ สิน้ปี ที ่4 พนกังานอีก 140 คนใช้สทิธิทีจ่ะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นทีเ่พ่ิมขึน้ และ ณ สิน้ปีที ่5 พนกังาน 

ทีเ่หลอื 113 คน ใช้สทิธิทีจ่ะได้รับเงินสดจากราคาหุ้นทีเ่พ่ิมขึน้กิจการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีจ่ะได้รับ

ประโยชน์จากราคาหุ้นทีเ่พ่ิมขึน้ ณ สิน้ปีของแตล่ะปี มลูคา่ทีแ่ท้จริงของสทิธิทีจ่ะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่

เพ่ิมขึน้ ณ วนัทีใ่ช้สทิธิ (ซึ่งเทา่กบัเงินสดทีจ่่าย) ณ สิน้ปีที ่3 4 และ 5 แสดงไว้ดงันี ้ 113

ปี มลูคา่ยตุธิรรม (บาท) มลูคา่ทีแ่ท้จริง (บาท) 
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1 14.40                 

2 15.50                 

3 18.20                 15.00                 

4 21.40                 20.00                 

5 25.00                 25.00                 

การค านวณมูลค่าของสิทธิที่ต้องรับรู้

ณ สิน้ปีที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 2

จ านวนหุ้นทีแ่จก 100.00               100.00               

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะได้รับสทิธิ 405.00               400.00               

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 40,500.00          40,000.00          

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิ 14.40                 15.50                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 583,200.00        620,000.00        

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 194,400.00        413,333.33        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว -                     194,400.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 194,400.00        218,933.33        

ณ สิน้ปีที่ 3 ณ สิน้ปีที่ 4 ณ สิน้ปีที่ 5

จ านวนหุ้นทีแ่จก 100.00               100.00               -                     

จ านวนพนกังานทีค่าดวา่จะได้รับสทิธิ 253.00               113.00               0

จ านวนสทิธิทีค่าดวา่จะได้รับ 25,300.00          11,300.00          -                     

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้น 18.20                 21.40                 25.00                 

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 460,460.00        241,820.00        -                     

จ านวนสทิธิทีไ่ด้รับเงินสดแล้ว 225,000.00        505,000.00        787,500.00        

มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิทีรั่บรู้สะสมถึงปัจจบุนั 685,460.00        746,820.00        787,500.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีรั่บรู้แล้ว 413,333.33        685,460.00        746,820.00        

มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิทีต้่องรับรู้ 272,126.67        61,360.00          40,680.00          

ปีที ่1
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คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 194,400

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 194,400

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่2

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 218,933

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 218,933

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

ปีที ่3

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 272,127

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 272,127

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 225,000

เงินสด 225,000

บนัทกึการใช้สทิธิของพนกังาน 150 x 100 x 15

ปีที ่4

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 61,360

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 61,360

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 280,000

เงินสด 280,000

บนัทกึการใช้สทิธิของพนกังาน 140 x 100 x 20

ปีที ่5
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คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 40,680

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 40,680

บนัทกึสทิธิซือ้หุ้นทีใ่ห้แก่พนกังาน

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 282,500

เงินสด 282,500

บนัทกึการใช้สทิธิของพนกังาน 113 x 100 x 25
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