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อา้งอิง 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองการรวมธุรกจิ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย

และการด าเนินงานที่ยกเลิก 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10(ปรับปรุง 2555) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27(ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ทีม่า 

1 ในบางคร้ังกจิการจ่ายสนิทรัพย์นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของที่ปฏบัิติตนอยู่ในลักษณะที่ 

เป็นเจ้าของ
1
  ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการอาจให้ทางเลือกแก่เจ้าของที่จะรับเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือ 

เป็นเงินสดอย่างใดอย่างหน่ึงกไ็ด้ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้รับค าร้องให้ 

ก าหนดแนวปฏบัิติในการบันทกึการจ่ายลักษณะดังกล่าว 

 

2        มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้ก าหนดแนวปฏบัิติเกี่ยวกบัการวัดมูลค่าการจ่ายให้เจ้าของในลักษณะที่ 

โดยทั่วไปเรียกว่าเงินปันผลไว้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

ก าหนดให้กจิการน าเสนอรายละเอยีดของเงินปันผลที่รับรู้เป็นการจ่ายให้เจ้าของในงบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอบเขต 

3       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กบัประเภทของการจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่การจ่ายต่างตอบ 

แทนซ่ึงกจิการจ่ายให้แก่เจ้าของของกจิการที่ปฏบัิติตนในฐานะเจ้าของ ดังต่อไปนี้  

(ก) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ธุรกิจตามที่นิยามในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ

ในอีกกิจการหน่ึง หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่เลิกใช้ตามที่นิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก) 

_________________________________ 

ย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรงุ 2555) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ให้นิยามเจ้าของว่าเป็นผู้ถอืตราสารที่      

จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 
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(ข)  การจ่ายที่ให้ทางเลือกแก่เจ้าของที่จะรับเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือเป็นเงินสดอย่างใดอย่างหน่ึง 

 

4     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ใช้เฉพาะกบัการจ่ายที่เจ้าของตราสารทุนที่อยู่ในประเภท 

เดียวกนัได้รับการปฏบัิติเทา่เทยีมกนั 

 

5    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กบัการจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดซ่ึงในที่สดุอยู่ 

ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือกจิการเดียวกนัทั้งก่อนและหลังการจ่ายน้ัน ข้อยกเว้นนี้ ให้ถือปฏบัิติกบังบ 

การเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธส่ีวนได้เสีย และงบการเงินรวมของ 

กจิการที่ท  าการจ่าย 

 

6  ตามย่อหน้าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้เม่ือสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ภายใต้ 

การควบคุมของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัทั้งก่อนและหลังการจ่ายภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 2 ของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ ก าหนดว่า กลุ่มบุคคลหรือ 

กจิการถือว่าควบคุมกจิการเมื่อโดยผลแห่งสญัญากลุ่มบุคคลหรือกจิการน้ันมีอ านาจก าหนดนโยบายการเงิน 

และการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการ ดังน้ันการจ่ายจะอยู่นอกขอบเขตของการ 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (เน่ืองด้วยบุคคลกลุ่มเดียวกนัมีอ านาจควบคุมสนิทรัพย์ทั้ง 

ก่อนและหลังการจ่าย) กต่็อเม่ือกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจ่ายมีอ านาจเหนือกจิการที่ท  าการจ่ายน้ันโดยผล 

แห่งสญัญาที่ได้ท าไว้ 

 

7   ตามย่อหน้าที่ 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะไม่ใช้ในกรณีที่กจิการจ่ายส่วนได้เสยีใน 

ความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยไปบางส่วนแต่ยังควบคุมบริษัทย่อยน้ันอยู่ ซ่ึงเป็นผลให้กจิการรับรู้ส่วนได้เสยีที่ 

ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย กจิการที่จ่ายจะต้องบันทกึการจ่ายน้ันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

8    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะการบัญชีของกจิการที่จ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่ 

เงินสด แต่ไม่ครอบคลุมการบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจ่ายน้ัน 

 

ประเด็นปัญหา 

9  เม่ือกจิการประกาศจ่ายและมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของ กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิ 

ส าหรับเงินปันผลค้างจ่ายน้ัน ดังน้ัน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจึงกล่าวถึงประเดน็ 

ปัญหาดังต่อไปนี้  

(ก) กจิการต้องรับรู้เงินปันผลค้างจ่ายเม่ือใด 

(ข) กจิการต้องวัดมูลค่าเงินปันผลค้างจ่ายอย่างไร 

(ค) เม่ือกจิการช าระเงินปันผลค้างจ่าย กจิการต้องบันทกึผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่จ่าย 

และมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายน้ันอย่างไร 
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มติ 

การก าหนดเวลารบัรูเ้งินปันผลคา้งจ่าย 

10 ภาระหน้ีสนิในการจ่ายเงินปันผลต้องรับรู้เมื่อเงินปันผลน้ันได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสมแล้วและไม่ขึ้นอยู่กบั 

ดุลยพินิจของกจิการอกีต่อไป วันที่ดังกล่าวอาจเป็นวันใดวันหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อการประกาศจ่ายเงินปันผล (เช่น โดยฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) ได้รับอนุมัติโดยผู้มี 

อ านาจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น หากระบบกฎหมายก าหนดให้ต้องมีการอนุมัติดังกล่าว 

(ข) เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล (เช่น โดยฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท) หากระบบกฎหมายไม่ 

ก าหนดให้ต้องมีการอนุมัติต่อไป 

 

การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่าย 

11   กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ของสนิทรัพย์ที่จ่าย 

 

12    หากกจิการให้เจ้าของมีทางเลือกที่จะรับเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือเป็นเงินสดอย่างใดอย่างหน่ึง กจิการ 

ต้องประมาณเงินปันผลค้างจ่ายโดยพิจารณาทั้งมูลค่ายุติธรรมของทางเลือกแต่ละทางและความน่าจะเป็นที่ 

เจ้าของจะเลือกแต่ละทางเลือกนั้นๆด้วย 

 

13   กจิการต้องทบทวนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละ 

รอบที่เสนอรายงานและ ณ วันที่ช าระ โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายเข้าไว้ใน 

ส่วนของเจ้าของเป็นรายการปรับปรุงกบัจ านวนที่จ่าย 

 

การบญัชีส าหรบัผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์จ่่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผล 

คา้งจ่ายเมือ่กิจการช าระเงินปันผลคา้งจ่าย 

14   เม่ือกจิการช าระเงินปันผลค้างจ่าย กจิการต้องรับรู้ผลต่าง(ถ้ามี)ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ่ายกับ

มูลค่าตามบัญชีของ เงินปันผลค้างจ่ายไว้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

15  กจิการต้องแสดงผลต่างที่กล่าวในย่อหน้าที่ 14 เป็นรายการแยกบรรทดัในก าไรหรือขาดทุน 

 

16  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  ถ้ามี 

(ก)มูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่าย ณ ต้นงวดและปลายงวด 

(ข)มูลค่าตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่รับรู้ในงวดตามย่อหน้าที่ 13 ซ่ึงเป็นผลของการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่จะต้องจ่าย 
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17    หากกจิการประกาศจ่ายสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดเป็นเงินปันผลหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนการ 

อนุมัติให้ออกงบการเงิน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)ลักษณะของสนิทรัพย์ที่จะจ่าย 

(ข)มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่จะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ค)มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่จะจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหากมูลค่ายุติธรรมแตกต่างจาก 

มูลค่าตามบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกบัวิธทีี่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

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

 

 

วนัทีถ่อืปฏิบติั 

18  กิจการต้องน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติด้วยวิธีเปล่ียนทันทเีป็นต้นไป

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1มกราคม 2557 เป็นต้นไปโดยไม่อนุญาตให้ใช้วิธีปรับ

ย้อนหลัง กจิการสามารถปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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ตวัอย่างแนวปฏิบติั 

ตัวอย่างน้ีท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเทา่นั้นและไม่ถือส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

โครงสรา้งที ่1 (การจ่ายดว้ยหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย) 

 

ก่อนการจ่าย หลังการจ่าย 

 

 

 

 

สมมติให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. คือสาธารณชน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดควบคุมบริษัท ก. และไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญาใดที่

ท  าให้กลุ่มของผู้ถือหุ้นร่วมกนัควบคุมบริษัท ก. เมื่อบริษัท ก. จ่ายสนิทรัพย์บางอย่าง (เช่น หลักทรัพย์เผื่อขาย) ให้กับ

ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วน รายการน้ีถือว่าอยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับน้ี 

 

อย่างไรกต็ามถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใด (หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่กระท าการร่วมกันตามข้อผูกมัดในสัญญา) ควบคุมบริษัท ก. 

ทั้งก่อนและหลังรายการจ่ายดังกล่าว รายการจ่ายทั้งหมด (รวมถึงการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม) จะถือว่า

ไม่อยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับน้ี เน่ืองจากในการจ่ายตามสัดส่วนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในประเภทตราสาร

ทุนเดียวกันน้ันผู้ถือหุ้น (หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น) ที่มีอ านาจควบคุมยังคงควบคุมสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดน้ันอย่าง

ต่อเน่ืองหลังการจ่าย  

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก. 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก. สนิทรัพย์ 
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โครงสรา้งที ่2 (การจ่ายดว้ยหุน้ในบริษทัย่อย) 

 

ก่อนการจ่าย หลังการจ่าย 

 

 

 

 

 

 

สมมติให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. คือสาธารณชน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดควบคุมบริษัท ก. และไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญาใดที่

ท  าให้กลุ่มของผู้ถือหุ้นร่วมกันควบคุมบริษัท ก. บริษัท ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ข. ทั้งหมด เมื่อบริษัท ก. จ่าย

หุ้นในบริษัทย่อย ข. ทั้งหมดให้กบัผู้ถือหุ้นของตนตามสัดส่วน ท าให้บริษัท ก. สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ข. ไป 

รายการน้ีถือว่าอยู่ในขอบเขตของการตีความฉบับน้ี 

 

อย่างไรกต็ามถ้าบริษัท ก. จ่ายหุ้นในบริษัทย่อย ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนเพียงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัท

ย่อย ข. เทา่นั้น และบริษัท ก. ยังคงมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย ข. อยู่ รายการน้ีถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการตีความ

ฉบับน้ี ให้บริษัท ก. บันทึกการจ่ายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินรวมและ 

งบการเฉพาะกจิการ โดยบริษัท ก. ยังคงมีอ านาจควบคุมบริษัท ข. ทั้งก่อนและหลังรายการดังกล่าว 

 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก. 

ผู้ ถือหุ้นสาธารณะ 

บริษัท ก. บริษัทยอ่ย ข. 

บริษัทยอ่ย ข. 




