เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๙/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๗/๒๕๕๘ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การจ่ ายสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง การจ่ า ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ ใช่ เ งิ น สด
ให้ เจ้ าของ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31
ธั น วาคม 2558 (IFRIC Interpretation 17 : Distributions of Non-cash Assets to Owners (Bound
Volume 2016 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ

จากย่อหน้าที ่

1
3
9
10

การกําหนดเวลารับรูเ้ งินปั นผลค้างจ่ าย
การวัดมูลค่าเงินปันผลค้างจ่ าย
การบัญชีสําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจ่ ่ ายให้
และมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่ ายเมือ่ กิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่ าย
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล

10
11
14
15

วันถือปฏิบตั ิ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่
เงินสดให้เจ้าของ กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 20

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อ้างอิง
•
•
•
•
•
•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื ่องมื อทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

ในบางครั้ งกิจการจ่ ายสินทรั พย์นอกเหนือจากเงินสด (สินทรั พย์ท่ีไม่เป็ นตัวเงิน) เป็ นเงินปั นผล
ให้ แก่เจ้ าของที่ปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะที่เป็ นเจ้ าของในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจให้ ทางเลือก
แก่เจ้ าของที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ รับคําร้ องให้ กาํ หนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ าย
ลักษณะดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวั ดมูลค่าการจ่ ายให้ เจ้ าของ
ในลั ก ษณะที่ โ ดยทั่ว ไปเรี ย กว่ า เงิ น ปั น ผลไว้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการนําเสนอรายละเอียดของเงิน
ปั นผลที่รับรู้เป็ นการจ่ ายให้ เจ้ าของในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของหรื อในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

3

ขอบเขต
3

4
5

6

7

8

การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ใช้ กับ ประเภทของการจ่ า ยสิน ทรั พ ย์ท่ีไม่ ใช่
การจ่ายต่างตอบแทนซึ่งกิจการจ่ายให้ แก่เจ้ าของของกิจการที่ปฏิบัติตนในฐานะเจ้ าของ ดังต่อไปนี้
3.1 การจ่ ายสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ เ งินสด (เช่ น รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ธุร กิจตามที่นิยาม
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในอีกกิจการหนึ่ง หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่เี ลิกใช้
ตามที่นิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก(เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
3.2 การจ่ ายที่ให้ ทางเลือกแก่เจ้ าของที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใด
อย่างหนึ่ง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ใช้ เฉพาะกับการจ่ายที่เจ้ าของตราสารทุนที่อยู่
ในประเภทเดียวกันได้ รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กบั การจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดซึ่งในที่สุด
อยู่ภายใต้ การควบคุมของบุคคลหรื อกิจการเดียวกันทั้งก่อนและหลังการจ่ ายนั้น ข้ อยกเว้ นนี้ให้ ถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ เสีย และ
งบการเงินรวมของกิจการที่ทาํ การจ่าย
ตามย่อหน้ าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ไม่ใช้ เมื่อสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ เงินสด
อยู่ ภายใต้ การควบคุ มของบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั นทั้งก่ อนและหลั งการจ่ าย ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้
ก็ต่อเมื่ อมี อ าํ นาจในการกําหนดนโยบายการเงิ นและการดําเนิ นงานเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์ จาก
กิจกรรมของกิจการ ดังนั้นการจ่ายจะอยู่นอกขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ (เนื่ องด้ วยบุคคลกลุ่ มเดียวกันมีอาํ นาจควบคุมสินทรั พย์ท้ังก่อนและหลังการจ่ าย) ก็ต่อเมื่อ
กลุ่มของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจ่ายมีอาํ นาจเหนือกิจการที่ทาํ การจ่ายนั้นโดยผลแห่งสัญญาที่ได้ ทาํ ไว้
ตามย่อหน้ าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะไม่ใช้ ในกรณีท่ีกิจการจ่ าย
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทย่อยไปบางส่วนแต่ยังควบคุมบริ ษัทย่อยนั้นอยู่ ซึ่งเป็ นผล
ให้ กิจ การรั บ รู้ ส่ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ย กิจ การที่จ่ า ยจะบั น ทึก การจ่ า ยนั้ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ครอบคลุมเฉพาะการบั ญชี ของกิจการที่จ่ า ย
สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสด แต่ไม่ครอบคลุมการบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจ่ายนั้น

4

ประเด็น
9

เมื่อกิจการประกาศจ่ายและมีภาระผูกพันที่จะจ่ายสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องให้ แก่เจ้ าของ กิจการต้ องรับรู้
หนี้ สินสํา หรั บ เงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ยนั้ น ดั งนั้ น การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้
จึงกล่าวถึงประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
9.1 กิจการควรรับรู้เงินปันผลค้ างจ่ายเมื่อใด
9.2 กิจการควรวัดมูลค่าเงินปันผลค้ างจ่ายอย่างไร
9.3 เมื่ อ กิ จ การชํ า ระเงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ย กิ จ การควรบั น ทึ ก ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของสินทรัพย์ท่จี ่ายและมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่ายนั้นอย่างไร

มติ
การกําหนดเวลารับรูเ้ งินปั นผลค้างจ่ าย
10 ภาระหนี้สินในการจ่ ายเงินปั นผลต้ องรับรู้เมื่อเงินปั นผลนั้นได้ รับการอนุ มัติอย่างเหมาะสมแล้ วและ
ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของกิจการอีกต่อไป วันที่ดังกล่าวอาจเป็ นวันใดวันหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1 เมื่อการประกาศจ่ายเงินปั นผล (เช่น โดยฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) ได้ รับอนุมัติ
โดยผู้มีอาํ นาจที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถือหุ้น หากระบบกฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการอนุมัติดังกล่าว
หรือ
10.2 เมื่ อ ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล (เช่ น โดยฝ่ ายจั ด การหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท) หากระบบ
กฎหมายไม่กาํ หนดให้ ต้องมีการอนุมัติต่อไป
การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ าย
11 กิจการต้ องวั ดมู ลค่ าหนี้สินที่จะจ่ ายสินทรั พย์ท่ีไม่ใช่ เงินสดเป็ นเงินปั นผลให้ แก่เจ้ าของด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ่าย
12 หากกิจการให้ เจ้ าของมีทางเลือกที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่ง
กิ จ การต้ อ งประมาณเงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ยโดยพิ จ ารณาทั้ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของทางเลื อ กแต่ ล ะทาง
และความน่าจะเป็ นที่เจ้ าของจะเลือกแต่ละทางเลือกนั้นๆ ด้ วย
13 กิจ การต้ อ งทบทวนและปรั บปรุ งมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของเงิน ปั นผลค้ างจ่ าย ณ วั น สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแต่ ละรอบที่เ สนอรายงานและ ณ วั น ที่ชํา ระ โดยรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของเงินปันผลค้ างจ่ายเข้ าไว้ ในส่วนของเจ้ าของเป็ นรายการปรับปรุงกับจํานวนที่จ่าย
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การบัญชีสําหรับผลต่ างระหว่ างมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ่ายให้และมู ลค่าตามบัญชีของ
เงินปั นผลค้างจ่ ายเมือ่ กิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่ าย
14 เมื่ อ กิ จ การชํ า ระเงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ย กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ผลต่ า ง (ถ้ า มี ) ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของสินทรัพย์ท่จี ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่ายไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
15 กิจการต้ องแสดงผลต่างที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 14 เป็ นรายการแยกบรรทัดในกําไรหรือขาดทุน
16 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ ถ้ ามี
16.1 มูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้ างจ่าย ณ ต้ นงวดและปลายงวด และ
16.2 มูลค่าตามบัญชีท่เี พิ่มขึ้นหรือลดลงที่รับรู้ในงวดตามย่อหน้ าที่ 13 ซึ่งเป็ นผลของการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย
17 หากกิจ การประกาศจ่ ายสิน ทรั พ ย์ ท่ีไม่ใช่ เงินสดเป็ นเงิน ปั นผลหลั งวั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน
แต่ก่อนการอนุมัติให้ ออกงบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
17.1 ลักษณะของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย
17.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
17.3 มู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ท่ีจะจ่ าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหากมูลค่ายุติธรรม
แตกต่ างจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี และข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ วิ ธี ท่ี ใ ช้ วั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมที่ ก ํ า หนด
ในย่ อหน้ าที่ 93.2 93.4 93.7 93.9 และ 99 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
18 กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยวิ ธีเปลี่ ย นทัน ที
เป็ นต้ น ไป สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป
โดยไม่ อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีปรั บย้ อนหลัง ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรั บงวดก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
19 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
20 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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