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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การจ่ายสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 

 

คําแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้

เจ้าของ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners (Bound 

Volume 2013 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 7 17 เพ่ิมย่อหน้าที่ 19 20 และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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สารบญั 

         จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 17 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง  การจ่ายสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 3 

ประเด็น 9 

มติ 10 

การกําหนดเวลารบัรูเ้งินปันผลคา้งจ่าย 10 

การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่าย 11 

การบญัชีสําหรบัผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์จ่่ายให ้

และมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายเมือ่กิจการชําระเงินปันผลคา้งจ่าย 14 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 15 

วนัถอืปฏิบติั 18 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่

เงินสดใหเ้จา้ของ  กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 20 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 17 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การจ่ายสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

อา้งอิง 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว ้

เพือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

ความเป็นมา 

1 ในบางคร้ังกิจการจ่ายสินทรัพย์นอกเหนือจากเงินสด (สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน) เป็นเงินปันผล

ให้แก่เจ้าของที่ปฏบัิติตนอยู่ในลักษณะที่เป็นเจ้าของ0

1 
ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจให้ทางเลือก

แก่เจ้าของที่จะรับเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือเป็นเงินสดอย่างใดอย่างหน่ึงกไ็ด้ คณะกรรมการ

กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้รับคาํร้องให้กาํหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่าย

ลักษณะดังกล่าว 

 

                                                           

1
      ย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ให้นิยาม เจ้าของ ว่าเป็นผู้ถอืตราสารที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 
 



 
 

     4 
 

2      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้กาํหนดแนวปฏบัิติเกี่ยวกับการวัดมูลค่าการจ่ายให้

เจ้าของในลักษณะที่โดยทั่วไปเรียกว่าเงินปันผลไว้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กจิการนาํเสนอรายละเอยีดของเงิน 

 ปันผลที่รับรู้เป็นการจ่ายให้เจ้าของในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

ขอบเขต 

3      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับประเภทของการจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การ

จ่ายต่างตอบแทนซ่ึงกจิการจ่ายให้แก่เจ้าของของกจิการที่ปฏบัิติตนในฐานะเจ้าของ ดังต่อไปน้ี 

3.1 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ธุรกิจตามที่นิยามใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ(เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในอีกกิจการหน่ึง หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่เลิกใช้

ตามที่นิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก(เม่ือมีการประกาศใช้)) และ 

3.2 การจ่ายที่ให้ทางเลือกแก่เจ้าของที่จะรับเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือเป็นเงินสดอย่างใด

อย่างหน่ึง 

4     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ใช้เฉพาะกับการจ่ายที่เจ้าของตราสารทุนที่อยู่

ในประเภทเดียวกนัได้รับการปฏบัิติเทา่เทยีมกนั 

5      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กบัการจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดซ่ึงในที่สุด

อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือกิจการเดียวกันทั้งก่อนและหลังการจ่ายน้ัน ข้อยกเว้นน้ีให้ถือ

ปฏบัิติกับงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และ

งบการเงินรวมของกจิการที่ทาํการจ่าย 

6  ตามย่อหน้าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้เม่ือสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ เงิน

สดอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งก่อนและหลังการจ่าย ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ 2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้

กต่็อเม่ือมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการ ดังน้ันการจ่ายจะอยู่นอกขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี (เน่ืองด้วยบุคคลกลุ่มเดียวกันมีอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ทั้งก่อนและหลังการจ่าย) ก็

ต่อเม่ือกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจ่ายมีอาํนาจเหนือกิจการที่ทาํการจ่ายน้ันโดยผลแห่งสัญญาที่ได้

ทาํไว้ 
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7   ตามย่อหน้าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะไม่ใช้ในกรณีที่กิจการจ่ายส่วน

ได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยไปบางส่วนแต่ยังควบคุมบริษัทย่อยน้ันอยู่ ซ่ึงเป็นผลให้

กิจการรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย กิจการที่จ่ายจะต้องบันทกึการจ่ายน้ันตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

8    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะการบัญชีของกิจการที่จ่าย

สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด แต่ไม่ครอบคลุมการบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจ่ายน้ัน 

 

ประเด็น 

9  เม่ือกจิการประกาศจ่ายและมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของ กิจการต้อง

รับรู้หน้ีสินสาํหรับเงินปันผลค้างจ่ายน้ัน ดังน้ัน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

จึงกล่าวถึงประเดน็ปัญหาดังต่อไปน้ี 

9.1  กจิการต้องรับรู้เงินปันผลค้างจ่ายเม่ือใด 

9.2  กจิการต้องวัดมูลค่าเงินปันผลค้างจ่ายอย่างไร 

9.3  เม่ือกิจการชําระเงินปันผลค้างจ่าย กิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ที่จ่ายและมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายน้ันอย่างไร 

 

มติ 

การกําหนดเวลารบัรูเ้งินปันผลคา้งจ่าย 

10 ภาระหน้ีสินในการจ่ายเงินปันผลต้องรับรู้เม่ือเงินปันผลน้ันได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสมแล้วและ 

ไม่ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของกจิการอกีต่อไป วันที่ดังกล่าวอาจเป็นวันใดวันหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

10.1 เม่ือการประกาศจ่ายเงินปันผล (เช่น โดยฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) ได้รับอนุมัติ

โดยผู้มีอาํนาจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น หากระบบกฎหมายกาํหนดให้ต้องมีการอนุมัติดังกล่าว 

หรือ 

10.2 เม่ือประกาศจ่ายเงินปันผล (เช่น โดยฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) หากระบบ

กฎหมายไม่กาํหนดให้ต้องมีการอนุมัติต่อไป 

 

การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่าย 

11   กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่จ่าย 
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12    หากกจิการให้เจ้าของมีทางเลือกที่จะรับเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือเป็นเงินสดอย่างใดอย่างหน่ึง 

กิจการต้องประมาณเงินปันผลค้างจ่ายโดยพิจารณาทั้งมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางและ

ความน่าจะเป็นที่เจ้าของจะเลือกแต่ละทางเลือกน้ันๆ ด้วย 

13   กิจการต้องทบทวนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานแต่ละรอบที่เสนอรายงานและ ณ วันที่ชาํระ โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินปันผลค้างจ่ายเข้าไว้ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการปรับปรุงกบัจาํนวนที่จ่าย 

 

การบญัชีสําหรบัผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่จ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของ

เงินปันผลคา้งจ่ายเมือ่กิจการชําระเงินปันผลคา้งจ่าย 

14   เม่ือกิจการชําระเงินปันผลค้างจ่าย กิจการต้องรับรู้ผลต่าง (ถ้ามี) ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ที่จ่ายกบัมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

15    กจิการต้องแสดงผลต่างที่กล่าวในย่อหน้าที่ 14 เป็นรายการแยกบรรทดัในกาํไรหรือขาดทุน 

16    กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี ถ้ามี 

16.1 มูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่าย ณ ต้นงวดและปลายงวด และ 

16.2 มูลค่าตามบัญชีที่ เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่ รับรู้ในงวดตามย่อหน้าที่ 13 ซ่ึงเป็นผลของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่จะต้องจ่าย 

17    หากกิจการประกาศจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดเป็นเงินปันผลหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่

ก่อนการอนุมัติให้ออกงบการเงิน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี 

17.1 ลักษณะของสนิทรัพย์ที่จะจ่าย 

17.2 มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่จะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

17.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะจ่าย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานหากมูลค่ายุติธรรม

แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมที่กาํหนดในย่อ

หน้าที่ 93.2 93.4 93.7 93.9 และ 99 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

วนัถอืปฏิบติั 

18  กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยวิธีเปล่ียนทันท ี       

เป็นต้นไป สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยไม่

อนุญาตให้ใช้วิธปีรับย้อนหลัง ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกจิการถือปฏบัิติตามการ 
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 ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

19 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 7 

ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  มาถือปฏบัิติ 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทาํ

ให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 17 ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้อง

ถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง  

การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 


