เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๙/๒๕๕๗
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการ
บัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๓/๒๕๕๖ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การจ่ ายสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ า งประเทศ ฉบั บที่ 17 เรื่ อง การจ่ า ยสิน ทรั พ ย์ท่ีไม่ใช่ เงิน สดให้
เจ้ าของ ซึ่ งเป็ นฉบั บปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31
ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners (Bound
Volume 2013 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 7 17 เพิ่มย่อหน้ าที่ 19 20 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
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
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11
14
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วันถือปฏิบตั ิ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่
เงินสดให้เจ้าของ กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 20

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
อ้างอิง
•
•
•
•
•
•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื ่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การนํ า เสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

ในบางครั้ งกิจการจ่ ายสินทรั พย์นอกเหนือจากเงินสด (สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน) เป็ นเงินปั นผล
ให้ แก่เจ้ าของที่ปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะที่เป็ นเจ้ าของ 1 ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจให้ ทางเลือก
แก่เจ้ าของที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ รับคําร้ องให้ กาํ หนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ าย
ลักษณะดังกล่าว
0

1

ย่ อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ให้ นิยาม เจ้ าของ ว่าเป็ นผู้ถอื ตราสารที่จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ

3

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่าการจ่ายให้
เจ้ าของในลักษณะที่โดยทั่วไปเรียกว่าเงินปั นผลไว้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กจิ การนําเสนอรายละเอียดของเงิน
ปั นผลที่รับรู้เป็ นการจ่ ายให้ เจ้ าของในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของหรื อในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ขอบเขต
3

4
5

6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กับประเภทของการจ่ายสินทรั พย์ท่ีไม่ใช่การ
จ่ายต่างตอบแทนซึ่งกิจการจ่ายให้ แก่เจ้ าของของกิจการที่ปฏิบัติตนในฐานะเจ้ าของ ดังต่อไปนี้
3.1 การจ่ ายสินทรั พย์ท่ไี ม่ใช่เงินสด (เช่น รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ธุรกิจตามที่นิยามใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ(เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ส่ วนได้ เ สียในความเป็ นเจ้ า ของในอีกกิจการหนึ่ ง หรื อ กลุ่มสิน ทรั พย์ท่ีเลิ กใช้
ตามที่นิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก(เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
3.2 การจ่ ายที่ให้ ทางเลื อกแก่เจ้ าของที่จะรั บเป็ นสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใด
อย่างหนึ่ง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ใช้ เฉพาะกับการจ่ายที่เจ้ าของตราสารทุนที่อยู่
ในประเภทเดียวกันได้ รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กบั การจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดซึ่งในที่สุด
อยู่ภายใต้ การควบคุมของบุคคลหรื อกิจการเดียวกันทั้งก่อนและหลังการจ่ ายนั้น ข้ อยกเว้ นนี้ให้ ถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ เสีย และ
งบการเงินรวมของกิจการที่ทาํ การจ่าย
ตามย่อหน้ าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ เมื่อสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ เงิน
สดอยู่ภายใต้ การควบคุมของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันทั้งก่อนและหลังการจ่าย ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ 2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้
ก็ต่อเมื่อมีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์จาก
กิจ กรรมของกิจการ ดั งนั้ นการจ่ ายจะอยู่ นอกขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ (เนื่องด้ วยบุคคลกลุ่มเดียวกันมีอาํ นาจควบคุมสินทรัพย์ท้งั ก่อนและหลังการจ่าย) ก็
ต่อเมื่อกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจ่ายมีอาํ นาจเหนือกิจการที่ทาํ การจ่ายนั้นโดยผลแห่งสัญญาที่ได้
ทําไว้

4

7

8

ตามย่อหน้ าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะไม่ใช้ ในกรณีท่กี ิจการจ่ายส่วน
ได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทย่อยไปบางส่วนแต่ยังควบคุมบริ ษัทย่อยนั้ นอยู่ ซึ่งเป็ นผลให้
กิจการรับรู้ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อย กิจการที่จ่ายจะต้ องบันทึกการจ่ายนั้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ครอบคลุมเฉพาะการบั ญชี ของกิจการที่จ่ า ย
สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสด แต่ไม่ครอบคลุมการบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจ่ายนั้น

ประเด็น
9

เมื่อกิจการประกาศจ่ายและมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องให้ แก่เจ้ าของ กิจการต้ อง
รับรู้หนี้สินสําหรับเงินปั นผลค้ างจ่ายนั้น ดังนั้น การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
จึงกล่าวถึงประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
9.1 กิจการต้ องรับรู้เงินปันผลค้ างจ่ายเมื่อใด
9.2 กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินปันผลค้ างจ่ายอย่างไร
9.3 เมื่อ กิจ การชํา ระเงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ย กิจ การต้ อ งบั น ทึก ผลต่ า งระหว่ า งมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
สินทรัพย์ท่จี ่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 ต้องมีการอนุ มัติดังกล่าว
หรือ
10.2 เมื่ อ ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล (เช่ น โดยฝ่ ายจั ดการหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท) หากระบบ
กฎหมายไม่กาํ หนดให้ ต้องมีการอนุมัติต่อไป
การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ าย
11 กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดเป็ นเงินปันผลให้ แก่เจ้ าของด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ่าย
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12 หากกิจการให้ เจ้ าของมีทางเลือกที่จะรับเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดหรือเป็ นเงินสดอย่างใดอย่างหนึ่ง
กิจการต้ องประมาณเงินปั นผลค้ างจ่ายโดยพิ จารณาทั้งมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางและ
ความน่าจะเป็ นที่เจ้ าของจะเลือกแต่ละทางเลือกนั้นๆ ด้ วย
13 กิจ การต้ อ งทบทวนและปรั บปรุ งมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของเงิน ปั นผลค้ างจ่ าย ณ วั น สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแต่ละรอบที่เสนอรายงานและ ณ วันที่ชาํ ระ โดยรั บรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าตามบัญชีของ
เงินปันผลค้ างจ่ายเข้ าไว้ ในส่วนของเจ้ าของเป็ นรายการปรับปรุงกับจํานวนที่จ่าย
การบัญชีสําหรับผลต่ างระหว่ างมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ่ายให้และมู ลค่าตามบัญชีของ
เงินปั นผลค้างจ่ ายเมือ่ กิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่ าย
14 เมื่อ กิจ การชํา ระเงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ย กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผลต่ า ง (ถ้ า มี) ระหว่ า งมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
สินทรัพย์ท่จี ่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 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงที่รั บ รู้ ใ นงวดตามย่ อ หน้ า ที่ 13 ซึ่ ง เป็ นผลของการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะต้ องจ่าย
17 หากกิจการประกาศจ่ ายสินทรั พย์ท่ีไม่ใช่ เงินสดเป็ นเงินปั นผลหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่
ก่อนการอนุมัติให้ ออกงบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
17.1 ลักษณะของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย
17.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
17.3 มูลค่ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ท่ีจะจ่ าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหากมูลค่ายุติธรรม
แตกต่ า งจากมู ลค่ าตามบั ญชี และข้ อมู ลเกี่ยวกับวิ ธีท่ีใช้ วัดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่ก าํ หนดในย่ อ
หน้ าที่ 93.2 93.4 93.7 93.9 และ 99 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
18 กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยวิ ธีเปลี่ ย นทัน ที
เป็ นต้ นไป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป โดยไม่
อนุญาตให้ ใช้ วิธปี รับย้ อนหลัง ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการ
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ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ สํา หรั บ งวดก่อ นวั น ที่มีผลบั งคับ ใช้ กิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
19 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7
ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาถือปฏิบัติ
20 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทํา
ให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 17 ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ อง
ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
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