
 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี
ที่  ๑๓/๒๕๕๖ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๗   
เรื่อง  การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอ่ืน  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   
ในการประชุมครั้งที่  ๓๑  (๓/๒๕๕๖)  เม่ือวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๗  เรื่อง  การจ่ายสินทรัพย์ 

ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พิชัย  ชุณหวชิร 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 



    1 

 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่  17 

เรือ่ง  การจ่ายสินทรพัยที์่ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 

 
 

 

 

 

เน้ือหา 

   ย่อหนา้ที่ 

อ้างองิ   

ที่มา              1 - 2 

ขอบเขต              3 - 8 

ประเดน็ปัญหา                   9 

มต ิ                   10 - 17 

การกาํหนดเวลารับรู้ เงนิปันผลค้างจ่าย              10 

การวัดมูลค่าเงนิปันผลค้างจ่าย                11 - 13 

การบัญชีสาํหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสนิทรัพยท์ี่จ่ายให้ 

และมูลค่าตามบญัชีของเงนิปันผลค้างจ่ายเมื่อกจิการชาํระเงนิปันผลค้างจ่าย         14 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล              15 - 17 

วันที่ถอืปฏบิตัิ                        18 

ตวัอย่างแนวปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่  17 

เรือ่ง การจ่ายสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 

อา้งอิง 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) เร่ืองการรวมธุรกจิ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 5 (ปรับปรงุ 2555) เร่ืองสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพ่ือขายและ 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

(เมื่อมกีารประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงนิ 

• มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

• มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ที่มา 

1 ในบางคร้ังกจิการจ่ายสนิทรัพยน์อกเหนอืจากเงนิสดเป็นเงนิปันผลให้แก่เจ้าของที่ปฏบัิตตินอยู่ในลักษณะที่ 

เป็นเจ้าของ
1
  ในสถานการณด์งักล่าว กจิการอาจให้ทางเลือกแก่เจ้าของที่จะรับเป็นสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดหรือ 

เป็นเงนิสดอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ด้ คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้รับคาํร้องให้ 

กาํหนดแนวปฏบัิตใินการบนัทกึการจ่ายลักษณะดังกล่าว 

 

2        มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไม่ได้กาํหนดแนวปฏบิติัเกี่ยวกบัการวัดมูลค่าการจ่ายให้เจ้าของในลักษณะที่ 

โดยทั่วไปเรียกว่าเงนิปันผลไว้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

กาํหนดให้กจิการนาํเสนอรายละเอยีดของเงนิปันผลที่รับรู้ เป็นการจ่ายให้เจ้าของในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

 

ขอบเขต 

3       การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ ใช้กบัประเภทของการจ่ายสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่การจ่ายต่างตอบ 

แทนซ่ึงกจิการจ่ายให้แก่เจ้าของของกจิการที่ปฏบิตัตินในฐานะเจ้าของ ดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ธุรกิจตามที่นิยามในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ ส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ

ในอีกกิจการหน่ึง หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่เลิกใช้ตามที่นิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก) 

_________________________________ 

ย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ให้นิยามเจ้าของว่าเป็นผู้ถอืตราสารที่      

จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 
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(ข)  การจ่ายที่ให้ทางเลือกแก่เจ้าของที่จะรับเป็นสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงนิสดหรือเป็นเงนิสดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

4     การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ ให้ใช้เฉพาะกบัการจ่ายที่เจ้าของตราสารทุนที่อยู่ในประเภท 

เดยีวกนัได้รับการปฏบิตัเิทา่เทยีมกนั 

 

5    การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ ไม่ใช้กบัการจ่ายสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดซ่ึงในที่สดุอยู่ 

ภายใต้การควบคุมของบคุคลหรือกจิการเดยีวกนัทั้งก่อนและหลังการจ่ายนั้น ข้อยกเว้นนี้ ให้ถอืปฏบัิตกิบังบ 

การเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนในบริษัทร่วมตามวธิส่ีวนได้เสยี และงบการเงนิรวมของ 

กจิการที่ทาํการจ่าย 

 

6  ตามย่อหน้าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ไม่ใช้เมื่อสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงนิสดอยู่ภายใต้ 

การควบคุมของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัทั้งก่อนและหลังการจ่ายภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 2 ของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ กาํหนดว่า กลุ่มบุคคลหรือ 

กจิการถอืว่าควบคุมกจิการเมื่อโดยผลแห่งสญัญากลุ่มบุคคลหรือกจิการนั้นมอีาํนาจกาํหนดนโยบายการเงนิ 

และการดาํเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการ ดงัน้ันการจ่ายจะอยู่นอกขอบเขตของการ 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี (เน่ืองด้วยบุคคลกลุ่มเดียวกนัมอีาํนาจควบคุมสนิทรัพยท์ั้ง 

ก่อนและหลังการจ่าย) กต่็อเมื่อกลุ่มของผู้ถอืหุ้นที่ได้รับการจ่ายมอีาํนาจเหนือกจิการที่ทาํการจ่ายน้ันโดยผล 

แห่งสญัญาที่ได้ทาํไว้ 

 

7   ตามย่อหน้าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ จะไม่ใช้ในกรณทีี่กจิการจ่ายส่วนได้เสยีใน 

ความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยไปบางส่วนแต่ยังควบคุมบริษัทย่อยน้ันอยู่ ซ่ึงเป็นผลให้กจิการรับรู้ ส่วนได้เสยีที่ 

ไม่มอีาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย กจิการที่จ่ายจะต้องบนัทกึการจ่ายนั้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 27  

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

8    การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการบญัชีของกจิการที่จ่ายสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่ 

เงนิสด แต่ไม่ครอบคลุมการบัญชีของผู้ถอืหุ้นที่ได้รับการจ่ายน้ัน 

 

ประเด็นปัญหา 

9  เมื่อกจิการประกาศจ่ายและมภีาระผูกพันที่จะต้องจ่ายสนิทรัพยท์ี่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของ กจิการต้องรับรู้หนี้สนิ 

สาํหรับเงนิปันผลค้างจ่ายนั้น ดงันั้น การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ จึงกล่าวถงึประเดน็ 

ปัญหาดงัต่อไปนี้  

(ก) กจิการต้องรับรู้ เงนิปันผลค้างจ่ายเมื่อใด 

(ข) กจิการต้องวัดมูลค่าเงนิปันผลค้างจ่ายอย่างไร 

(ค) เมื่อกจิการชาํระเงนิปันผลค้างจ่าย กจิการต้องบนัทกึผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่จ่าย 

และมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลค้างจ่ายนั้นอย่างไร 
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มติ 

การกําหนดเวลารบัรูเ้งินปันผลคา้งจ่าย 

10 ภาระหนี้สนิในการจ่ายเงนิปันผลต้องรับรู้ เมื่อเงนิปันผลนั้นได้รับการอนุมตัอิย่างเหมาะสมแล้วและไม่ขึ้นอยู่กบั 

ดุลยพินิจของกจิการอกีต่อไป วันที่ดงักล่าวอาจเป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อการประกาศจ่ายเงนิปันผล (เช่น โดยฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) ได้รับอนุมตัโิดยผู้ม ี

อาํนาจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถอืหุ้น หากระบบกฎหมายกาํหนดให้ต้องมกีารอนุมตัดิงักล่าว 

(ข) เมื่อประกาศจ่ายเงนิปันผล (เช่น โดยฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการบริษัท) หากระบบกฎหมายไม่ 

กาํหนดให้ต้องมีการอนุมตัต่ิอไป 

 

การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่าย 

11   กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายสนิทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดเป็นเงนิปันผลให้แก่เจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ของสนิทรัพยท์ี่จ่าย 

 

12    หากกจิการให้เจ้าของมทีางเลือกที่จะรับเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงนิสดหรือเป็นเงนิสดอย่างใดอย่างหนึ่ง กจิการ 

ต้องประมาณเงนิปันผลค้างจ่ายโดยพิจารณาทั้งมูลค่ายุตธิรรมของทางเลือกแต่ละทางและความน่าจะเป็นที่ 

เจ้าของจะเลือกแต่ละทางเลือกนั้นๆด้วย 

 

13   กจิการต้องทบทวนและปรับปรงุมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละ 

รอบที่เสนอรายงานและ ณ วนัที่ชาํระ โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบญัชีของเงนิปันผลค้างจ่ายเข้าไว้ใน 

ส่วนของเจ้าของเป็นรายการปรับปรงุกบัจาํนวนที่จ่าย 

 

การบญัชีสําหรบัผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่จ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผล 

คา้งจ่ายเมือ่กิจการชําระเงินปันผลคา้งจ่าย 

14   เมื่อกจิการชาํระเงนิปันผลค้างจ่าย กจิการต้องรับรู้ผลต่าง(ถ้าม)ีระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่จ่ายกบั

มูลค่าตามบญัชีของ เงนิปันผลค้างจ่ายไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

15  กจิการต้องแสดงผลต่างที่กล่าวในย่อหน้าที่ 14 เป็นรายการแยกบรรทดัในกาํไรหรือขาดทุน 

 

16  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ถ้าม ี

(ก)มูลค่าตามบญัชีของเงนิปันผลค้างจ่าย ณ ต้นงวดและปลายงวด 

(ข)มูลค่าตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้ นหรือลดลงที่รับรู้ ในงวดตามย่อหน้าที่ 13 ซ่ึงเป็นผลของการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพยท์ี่จะต้องจ่าย 
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17    หากกจิการประกาศจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดเป็นเงนิปันผลหลังวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนการ 

อนุมตัใิห้ออกงบการเงนิ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ 

(ก)ลักษณะของสนิทรัพยท์ี่จะจ่าย 

(ข)มูลค่าตามบญัชีของสนิทรัพยท์ี่จะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ค)มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่จะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหากมูลค่ายุตธิรรมแตกต่างจาก 

มูลค่าตามบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธทีี่ใช้วดัมูลค่ายุตธิรรมที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ย่อหน้าที่ 27-27ข (1) (เมื่อมกีารประกาศใช้) 

 

วนัท่ีถอืปฏิบติั 

18  กิจการต้องนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติด้วยวิธีเปล่ียนทันทเีป็นต้นไป

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1มกราคม 2557 เป็นต้นไปโดยไม่อนุญาตให้ใช้วิธปีรับ

ย้อนหลัง กจิการสามารถปฏบัิตติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกจิการปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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ตวัอย่างแนวปฏิบติั 

ตวัอย่างนี้ทาํขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ถอืส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้  

โครงสรา้งท่ี 1 (การจ่ายดว้ยหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย) 

 

ก่อนการจ่าย หลังการจ่าย 

 

 

 

 

สมมติให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ก. คือสาธารณชน ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดควบคุมบริษัท ก. และไม่มีข้อผูกมัดตามสญัญาใดที่

ทาํให้กลุ่มของผู้ถอืหุ้นร่วมกนัควบคุมบริษัท ก. เมื่อบริษัท ก. จ่ายสนิทรัพยบ์างอย่าง (เช่น หลักทรัพย์เผื่อขาย) ให้กบั

ผู้ถอืหุ้นตามสดัส่วน รายการน้ีถอืว่าอยู่ในขอบเขตของการตีความฉบบันี้ 

 

อย่างไรกต็ามถ้ามผู้ีถอืหุ้นรายใด (หรือกลุ่มของผู้ถอืหุ้นที่กระทาํการร่วมกนัตามข้อผูกมัดในสญัญา) ควบคุมบริษัท ก. 

ทั้งก่อนและหลังรายการจ่ายดงักล่าว รายการจ่ายทั้งหมด (รวมถงึการจ่ายให้กบัผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุม) จะถอืว่า

ไม่อยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับนี้  เนื่องจากในการจ่ายตามสดัส่วนให้กบัผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในประเภทตราสาร

ทุนเดียวกันนั้นผู้ถือหุ้น (หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น) ที่มีอาํนาจควบคุมยังคงควบคุมสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดนั้นอย่าง

ต่อเนื่องหลังการจ่าย 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก. 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก.  สนิทรัพย์ 
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โครงสรา้งท่ี 2 (การจ่ายดว้ยหุน้ในบริษทัย่อย) 

 

ก่อนการจ่าย หลังการจ่าย 

 

 

 

 

 

 

สมมติให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ก. คือสาธารณชน ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดควบคุมบริษัท ก. และไม่มีข้อผูกมัดตามสญัญาใดที่

ทาํให้กลุ่มของผู้ถือหุ้นร่วมกนัควบคุมบริษัท ก. บริษัท ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ข. ทั้งหมด เมื่อบริษัท ก. จ่าย

หุ้นในบริษัทย่อย ข. ทั้งหมดให้กบัผู้ถอืหุ้นของตนตามสดัส่วน ทาํให้บริษัท ก. สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย ข. ไป 

รายการนี้ถอืว่าอยู่ในขอบเขตของการตคีวามฉบบันี้  

 

อย่างไรกต็ามถ้าบริษัท ก. จ่ายหุ้นในบริษัทย่อย ข. ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของตนเพียงส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัท

ย่อย ข. เท่านั้น และบริษัท ก. ยังคงมีอาํนาจควบคุมบริษัทย่อย ข. อยู่ รายการนี้ถอืว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการตีความ

ฉบับนี้  ให้บริษัท ก. บันทกึการจ่ายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินรวมและ 

งบการเฉพาะกจิการ โดยบริษัท ก. ยงัคงมอีาํนาจควบคุมบริษัท ข. ทั้งก่อนและหลังรายการดงักล่าว 

 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก. 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก.  บริษัทย่อย ข. 

บริษัทย่อย ข. 


