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เรามักจะได้ ยินข่าวอยู่เสมอๆว่าบริ ษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะบริ ษัทข้ ามชาติมกั จะจูงใจพนักงานโดยจ่ายหุ้นให้ พนักงาน
แทนการจ่ายเป็ นเงินโบนัสหรื อ Incentive ประเภทอื่น และแนวโน้ มการจ่ายหุ้นให้ กบั พนักงานนี ้ดูเหมือนจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
เหตุผลสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทต่างๆ เริ่ มให้ ความสาคัญกับการจ่ายหุ้นให้ กบั พนักงานคือ ต้ องการจูงใจพนักงานในระยะยาวและ
ให้ พนักงานเกิดความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของบริ ษัท อีกทังบริ
้ ษัทยังไม่ต้องจ่ายเงินออกไปเป็ นก้ อนครัง้ เดียวเหมือนกับการจ่ายโบนัส
หรื อ Incentive อื่นที่เป็ นตัวเงิน
การจ่ายหุ้นให้ กบั พนักงานจะแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. จ่ ายเป็ นหุ้นจริง (Stock)
เป็ นการจ่ายหุ้นให้ กบั พนักงานไปเลย หมายความว่าพนักงานสามารถนาหุ้นนี ้ไปขายได้ ตลอดเวลาไม่ว่าหุ้นนันจะราคาเท่
้
าไหร่
เพราะพนักงานได้ มาฟรี ๆ ไม่ต้องจ่ายเงินซื ้อหุ้นไปก่อน แบบนี ้มีข้อดีสาหรับพนักงานคือได้ เงินแน่ๆ แต่จะได้ มากหรื อได้ น้อย
เท่านัน้ ข้ อเสียคืออาจจะไม่จงู ใจให้ พนักงานถือหุ้นไว้ ในระยะยาวมากนัก วิธีแก้ สว่ นมากมักจะกาหนดระยะเวลาในการถือหุ้น
ก่อนที่จะขาย เช่น ต้ องถือไว้ อย่างน้ อย 2 ปี
2. จ่ ายเป็ นสิทธิในการซือ้ หุ้น (Stock Option)
สิทธิสว่ นมากแล้ วมักจะให้ ในลักษณะที่เรี ยกกันว่า "ทางเลือก(Option)" หมายถึง การให้ สิทธิพนักงานในซื ้อหุ้นของบริ ษัทได้
เท่ากับจานวนและราคาที่ระบุไว้ ในใบแสดงสิทธิ พูดง่ายๆก็คือ พนักงานถือกระดาษเปล่าหนึ่งใบที่ระบุว่ามีสิทธิ ซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทจานวนเท่าใด ในราคาเท่าไหร่ พนักงานก็จะคอยติดตามดูว่าหุ้นในตลาดสูงกว่าราคาหุ้นที่ถือสิทธิอยู่มากน้ อยเพียงใด
ถ้ าราคาหุ้นในตลาดต่ากว่าก็ไม่จาเป็ นต้ องขาย แต่ในกรณีที่ราคาสูงกว่าราคาที่ ถือไว้ และต้ องการขายพนักงานจะได้ เพียงส่วน
ต่างของราคาหุ้นที่ขายจริ งกับราคาของหุ้นที่ถือสิทธิอยู่ บางบริ ษัทพนักงานสามารถขายได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน แต่บาง
บริ ษัทอาจจะให้ พนักงานเอาเงินมาซื ้อหุ้นที่ถือสิทธิอยู่จากบริ ษัทไปก่อน แล้ วนาไปขายต่อไปตลาด วิธีการจ่ายสิ ทธิในการซื ้อ
หุ้นนี ้ ส่วนมากแล้ วมักจะจ่ายหุ้นให้ ในจานวนที่มากพอสมควร เพื่อให้ ผ้ ถู ือเกิดแรงจูงใจและความหวังว่าถ้ าหุ้นในอนาคตขึ ้น
แล้ ว จะได้ เงินเป็ นกอบเป็ นกา ข้ อเสียของมันคือถ้ าระดับการเปลีย่ นแปลงของราคาหุ้นในบริ ษัทนันไม่
้ หวือหวามากนัก ก็อาจจะ
ไม่คอ่ ยจูงใจเพราะอาจจะเกิดส่วนต่างน้ อย
การเปลี่ยน Incentive รูปแบบที่เคยเห็นกันทัว่ ๆไปมาเป็ นการจ่ายเป็ นหุ้นหรื อสิทธิในการซื ้อหุ้นนี ้ เริ่ มจากการที่การ
แข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น การแย่งชิงและซื ้อตัวผู้บริ หารที่เก่งๆกันมากขึ ้น การให้ ห้ นุ ถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
อย่างหนึง่ ในการดึงให้ ผ้ บู ริ หารอยู่กบั บริ ษัทนานๆ แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าเมื่อไหร่ ก็ตามที่พนักงานถือหุ้นอยู่ในมือ เขาเหล่านั น้

เปรี ยบเสมือนเจ้ าของเงินคนหนึง่ เขาจะพยายามหาทางทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทเขามีราคาสูงขึ ้น เพื่อจะได้ ขายได้ ในอนาคต
ถือเป็ นกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นราคาหุ้นให้ สงู ขึ ้นได้ อีกทางหนึง่
ในขณะที่ผ้ ถู ื อหุ้นจริ ง(นักลงทุน) พยายามสร้ างคุณค่าของหุ้นในตลาดให้ นกั ลงทุนรายอื่นเห็นว่าหุ้นของบริ ษัทมี
อนาคตน่าลงทุน พนักงานที่อยูใ่ นองค์กรจะพยายามบริ หารงานให้ มีกาไร เพื่อช่วยสะท้ อนให้ นกั ลงทุนภายนอกเห็นว่าบริ ษั ทมี
ศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดได้ ดังนัน้ การจ่ายหุ้นหรื อสิทธิในการซื ้อหุ้นกับพนักงานถือเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั หุ้นของ
บริ ษัทในลักษณะ "สองแรงบวก"
การจ่ายหุ้นให้ กับพนักงานน่าจะเหมาะสมกับพนักงานระดับบริ หารมากกว่าพนักงานในระดับล่างๆลงมา เพราะ
ความต้ องการของพนักงานในแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน พนักงานระดับสูงต้ องการผลตอบแทนในระยะยาว ต้ องการ
ชื่อเสียงในการบริ หาร ต้ องการการยอมรับจากแวดวงนักบริ หารด้ วยกัน แต่ในขณะที่พนักงานระดับล่างๆ ต้ องการผลตอบแทน
ที่เป็ นเงินสดหรื อสิง่ ที่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ ทนั ที เนื่องจากเขาจาเป็ นต้ องใช้ เงินในการดารงชีพเป็ นรายวัน รายเดือนหรื อ
รายปี เท่านัน้ เขายังไม่จาเป็ นต้ องคิดถึงอนาคตที่ไกลเท่ากับผู้บริ หารระดับสูง
การจ่ายหุ้นหรื อสิทธิในการซื ้อหุ้นนอกจากจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านจานวนหุ้น มูลค่าหุ้น และเงื่อนไขในการซื ้อขาย
ที่บริ ษัทกาหนดไว้ แล้ ว ยังขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของตลาดหุ้นด้ วย ถ้ าสถานการณ์ของตลาดหุ้นไม่ดี ไม่นา่ ลงทุน ระดับแรงจูงใจ
ของพนักงานที่ถือหุ้นอยู่ก็ต่า ดังนัน้ บริ ษัทจะอาศัยเครื่ องมือตัวนี ้ใช้ ในการจูงใจพนักงานเพียงอย่างเดียวคงไม่ดีนกั เพราะ
อาจจะเสีย่ งเกินไปกับการที่ไปผูกติดกับตลาดหุ้นที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นในปั จจุบนั นี ้
ผมคิดว่าการจ่ายหุ้นหรื อสิทธิ ในการซือ้ หุ้นไม่น่าจะเป็ นทางออกที่ดีสาหรับการแข่งขันในสถานการณ์ ปัจจุบนั แต่
น่าจะเป็ นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสาหรับบางบริ ษัทที่เจอทางตันเกี่ยวกับการจูงใจพนักงานในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามการ
บริ หารผลตอบแทนเพื่อการจูงใจในระยะยาวนัน้ ควรจะทาหลายรู ปแบบควบคู่กนั ไป ทังนี
้ ้เพื่อลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต และกลยุทธ์เหล่านี ้ต้ องมีความยืดหยุน่ พร้ อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็คง
จะต้ องพิจารณาแรงจูงใจของคนในองค์กรด้ วยว่าจริ งๆแล้ วคนในแต่ละระดับเขาต้ องการแรงจูงใจประเภทไหน ทังนี
้ ้เพื่อให้ เขา
ได้ มี ทางเลือ กมากขึน้ เพราะพนักงานก็ เ ปรี ยบเสมือ นลูกค้ าที่ มีค วามต้ องการหลากหลาย ถ้ า สิน ค้ า มีค วามหลากหลาย
(Differentiation) โอกาสที่ทุกคนจะเข้ ามาซื ้อสินค้ าของเราก็มี มากยิ่งขึ ้น บริ ษัทใดคิดจะจ่ายหุ้นหรื อสิทธิในการซื ้อหุ้นให้ กับ
พนักงานในตอนนี ้จะต้ องคิดให้ รอบคอบนะครับ เพราะสิง่ ที่เป็ นแฟชัน่ และกาลังฮิตอยู่นนั ้ ใช่ว่าจะเหมาะสมกับเราเสมอไป ถ้ า
นามาใช้ โดยไม่ตรึกตรองให้ รอบคอบ สิง่ นันอาจจะเป็
้
นปั ญหาคาใจคาบริ ษัทของท่านตลอดไปนะครับ

