เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๓/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๑ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ 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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรือ่ ง การจ่ ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
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2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรือ่ ง การจ่ ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อ้างอิง
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่องการรวมธุรกิจ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10(ปรับปรุง 2555) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27(ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่มา
1

ในบางครั้งกิจการจ่ายสินทรัพย์นอกเหนือจากเงินสดเป็ นเงินปันผลให้ แก่เจ้ าของที่ปฏิบตั ติ นอยู่ในลักษณะที่
เป็ นเจ้ าของ1 ในสถานการณ์ดงั กล่าว กิจการอาจให้ ทางเลือกแก่เจ้ าของที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดหรือ
เป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ รับคําร้ องให้
กําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการบันทึกการจ่ายลักษณะดังกล่าว

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้ กาํ หนดแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการวัดมูลค่าการจ่ายให้ เจ้ าของในลักษณะที่
โดยทั่วไปเรียกว่าเงินปันผลไว้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
กําหนดให้ กจิ การนําเสนอรายละเอียดของเงินปันผลที่รับรู้เป็ นการจ่ายให้ เจ้ าของในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้ าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอบเขต
3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กบั ประเภทของการจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่การจ่ายต่างตอบ
แทนซึ่งกิจการจ่ายให้ แก่เจ้ าของของกิจการที่ปฏิบตั ติ นในฐานะเจ้ าของ ดังต่อไปนี้

(ก) การจ่ ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ เงินสด (เช่ น รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ธุรกิจตามที่นิยามในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของ
ในอีกกิจการหนึ่ง หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่เี ลิกใช้ ตามที่นิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก)
_________________________________
ย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ให้ นิยามเจ้ าของว่าเป็ นผู้ถอื ตราสารที่
จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ
3

(ข) การจ่ายที่ให้ ทางเลือกแก่เจ้ าของที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่ง
4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ใช้ เฉพาะกับการจ่ายที่เจ้ าของตราสารทุนที่อยู่ในประเภท
เดียวกันได้ รับการปฏิบตั เิ ท่าเทียมกัน

5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กบั การจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดซึ่งในที่สดุ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของบุคคลหรือกิจการเดียวกันทั้งก่อนและหลังการจ่ายนั้น ข้ อยกเว้ นนี้ให้ ถอื ปฏิบตั กิ บั งบ
การเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธสี ่วนได้ เสีย และงบการเงินรวมของ
กิจการที่ทาํ การจ่าย

6

ตามย่อหน้ าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ เมื่อสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดอยู่ภายใต้
การควบคุมของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันทั้งก่อนและหลังการจ่ายภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 2 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ กําหนดว่า กลุ่มบุคคลหรือ
กิจการถือว่าควบคุมกิจการเมื่อโดยผลแห่งสัญญากลุ่มบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํ นาจกําหนดนโยบายการเงิน
และการดําเนินงานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ ดังนั้นการจ่ายจะอยู่นอกขอบเขตของการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (เนื่องด้ วยบุคคลกลุ่มเดียวกันมีอาํ นาจควบคุมสินทรัพย์ท้งั
ก่อนและหลังการจ่าย) ก็ต่อเมื่อกลุ่มของผู้ถอื หุ้นที่ได้ รับการจ่ายมีอาํ นาจเหนือกิจการที่ทาํ การจ่ายนั้นโดยผล
แห่งสัญญาที่ได้ ทาํ ไว้

7

ตามย่อหน้ าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะไม่ใช้ ในกรณีท่กี จิ การจ่ายส่วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อยไปบางส่วนแต่ยงั ควบคุมบริษัทย่อยนั้นอยู่ ซึ่งเป็ นผลให้ กจิ การรับรู้ส่วนได้ เสียที่
ไม่มอี าํ นาจควบคุมในบริษัทย่อย กิจการที่จ่ายจะต้ องบันทึกการจ่ายนั้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

8

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการบัญชีของกิจการที่จ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่
เงินสด แต่ไม่ครอบคลุมการบัญชีของผู้ถอื หุ้นที่ได้ รับการจ่ายนั้น

ประเด็นปั ญหา
9

เมื่อกิจการประกาศจ่ายและมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องให้ แก่เจ้ าของ กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ
สําหรับเงินปันผลค้ างจ่ายนั้น ดังนั้น การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงกล่าวถึงประเด็น
ปัญหาดังต่อไปนี้
(ก) กิจการต้ องรับรู้เงินปันผลค้ างจ่ายเมื่อใด
(ข) กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินปันผลค้ างจ่ายอย่างไร
(ค) เมื่อกิจการชําระเงินปันผลค้ างจ่าย กิจการต้ องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ่าย
และมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่ายนั้นอย่างไร

4

มติ
10

11

การกําหนดเวลารับรูเ้ งินปั นผลค้างจ่ าย
ภาระหนี้สนิ ในการจ่ายเงินปันผลต้ องรับรู้เมื่อเงินปันผลนั้นได้ รับการอนุมตั อิ ย่างเหมาะสมแล้ วและไม่ข้ นึ อยู่กบั
ดุลยพินิจของกิจการอีกต่อไป วันที่ดงั กล่าวอาจเป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อการประกาศจ่ายเงินปันผล (เช่น โดยฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) ได้ รับอนุมตั โิ ดยผู้มี
อํานาจที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถอื หุ้น หากระบบกฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการอนุมตั ดิ งั กล่าว
(ข) เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล (เช่น โดยฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) หากระบบกฎหมายไม่
กําหนดให้ ต้องมีการอนุมตั ติ ่อไป
การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ าย
กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดเป็ นเงินปันผลให้ แก่เจ้ าของด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ท่จี ่าย

12

หากกิจการให้ เจ้ าของมีทางเลือกที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่ง กิจการ
ต้ องประมาณเงินปันผลค้ างจ่ายโดยพิจารณาทั้งมูลค่ายุตธิ รรมของทางเลือกแต่ละทางและความน่าจะเป็ นที่
เจ้ าของจะเลือกแต่ละทางเลือกนั้นๆด้ วย

13

กิจการต้ องทบทวนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละ
รอบที่เสนอรายงานและ ณ วันที่ชาํ ระ โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่ายเข้ าไว้ ใน
ส่วนของเจ้ าของเป็ นรายการปรับปรุงกับจํานวนที่จ่าย

14

15
16

การบัญชีสําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผล
ค้างจ่ ายเมือ่ กิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่ าย
เมื่อกิจการชําระเงินปั นผลค้ างจ่าย กิจการต้ องรับรู้ผลต่าง(ถ้ ามี)ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของ เงินปันผลค้ างจ่ายไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องแสดงผลต่างที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 14 เป็ นรายการแยกบรรทัดในกําไรหรือขาดทุน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ ถ้ ามี
(ก)มูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่าย ณ ต้ นงวดและปลายงวด
(ข)มูลค่าตามบัญชีท่เี พิ่มขึ้นหรือลดลงที่รับรู้ในงวดตามย่อหน้ าที่ 13 ซึ่งเป็ นผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะต้ องจ่าย
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หากกิจการประกาศจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดเป็ นเงินปันผลหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนการ
อนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
(ก)ลักษณะของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย
(ข)มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ค)มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหากมูลค่ายุตธิ รรมแตกต่างจาก
มูลค่าตามบัญชี และข้ อมูลเกี่ยวกับวิธที ่ใี ช้ วดั มูลค่ายุตธิ รรมที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ย่อหน้ าที่ 27-27ข (1) (เมื่อมีการประกาศใช้ )

วันที่ถอื ปฏิบตั ิ
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กิจการต้ องนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1มกราคม 2557 เป็ นต้ นไปโดยไม่อนุญาตให้ ใช้ วิธปี รับ
ย้ อนหลัง กิจการสามารถปฏิบัตติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

6

ตัวอย่างแนวปฏิบตั ิ
ตัวอย่างนี้ทาํ ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางเท่านั้นและไม่ถอื ส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

โครงสร้างที่ 1 (การจ่ ายด้วยหลักทรัพย์เผือ่ ขาย)
ก่อนการจ่าย

หลังการจ่าย

ผู้ถือหุ้นสาธารณะ

ผู้ถือหุ้นสาธารณะ

บริ ษัท ก.

บริ ษัท ก.

สินทรัพย์

สมมติให้ ผ้ ูถอื หุ้นของบริษัท ก. คือสาธารณชน ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นรายใดควบคุมบริษัท ก. และไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญาใดที่
ทําให้ กลุ่มของผู้ถอื หุ้นร่วมกันควบคุมบริษัท ก. เมื่อบริษัท ก. จ่ายสินทรัพย์บางอย่าง (เช่น หลักทรัพย์เผื่อขาย) ให้ กบั
ผู้ถอื หุ้นตามสัดส่วน รายการนี้ถอื ว่าอยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับนี้
อย่างไรก็ตามถ้ ามีผ้ ูถอื หุ้นรายใด (หรือกลุ่มของผู้ถอื หุ้นที่กระทําการร่วมกันตามข้ อผูกมัดในสัญญา) ควบคุมบริษัท ก.
ทั้งก่อนและหลังรายการจ่ายดังกล่าว รายการจ่ายทั้งหมด (รวมถึงการจ่ายให้ กบั ผู้ถอื หุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม) จะถือว่า
ไม่อยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับนี้ เนื่องจากในการจ่ายตามสัดส่วนให้ กบั ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในประเภทตราสาร
ทุนเดียวกันนั้นผู้ถือหุ้ น (หรื อกลุ่มของผู้ ถือหุ้ น) ที่มีอาํ นาจควบคุ มยังคงควบคุ มสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ เงินสดนั้น อย่ าง
ต่อเนื่องหลังการจ่าย
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โครงสร้างที่ 2 (การจ่ ายด้วยหุน้ ในบริษทั ย่อย)
ก่อนการจ่าย

หลังการจ่าย

ผู้ถือหุ้นสาธารณะ

ผู้ถือหุ้นสาธารณะ

บริ ษัท ก.

บริ ษัท ก.

บริ ษัทย่อย ข.

บริ ษัทย่อย ข.

สมมติให้ ผ้ ูถอื หุ้นของบริษัท ก. คือสาธารณชน ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นรายใดควบคุมบริษัท ก. และไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญาใดที่
ทําให้ กลุ่มของผู้ถือหุ้นร่ วมกันควบคุมบริษัท ก. บริษัท ก. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ข. ทั้งหมด เมื่อบริษัท ก. จ่าย
หุ้นในบริษัทย่อย ข. ทั้งหมดให้ กบั ผู้ถอื หุ้นของตนตามสัดส่วน ทําให้ บริษัท ก. สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ข. ไป
รายการนี้ถอื ว่าอยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับนี้
อย่างไรก็ตามถ้ าบริษัท ก. จ่ายหุ้นในบริษัทย่อย ข. ให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นของตนเพียงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท
ย่อย ข. เท่านั้น และบริษัท ก. ยังคงมีอาํ นาจควบคุมบริษัทย่อย ข. อยู่ รายการนี้ถอื ว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการตีความ
ฉบับนี้ ให้ บริษัท ก. บันทึกการจ่ ายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเฉพาะกิจการ โดยบริษัท ก. ยังคงมีอาํ นาจควบคุมบริษัท ข. ทั้งก่อนและหลังรายการดังกล่าว
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