เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๓ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๖๔
เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี จานวน ๖ ฉบับ
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๖ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) แนวปฏิ บั ติ ทางการบั ญชี ส าหรั บการบั นทึ กบั ญชี สิ ทธิ การเช่ า ตาม ๓.๓ ในข้ อ ๓
ของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
(๒) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสาหรับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
(๓) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชี
เมื่อมีการตีราคาใหม่
(๔) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
สาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
(๕) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)
(๖) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๗๓/๒๕๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการวัดมูลค่า
และรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
วรวิทย์ เจนธนากุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีหนุ้ ปันผล (STOCK DIVIDEND)
แนวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี น้ ี มี วั ตถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะก าหนดหลั ก เกณฑ์ในการบั น ทึก บั ญชี เ กี่ยวกับ หุ้ น ปั น ผล
ทั้งด้ านผู้จ่ายหุ้นปันผลและผู้รับหุ้นปันผล ดังนี้
ด้านผูจ้ ่ ายหุน้ ปันผล
หุ้นปันผลเป็ นการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญออกใหม่ซ่ึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจการในการจ่าย
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยการกาหนดจานวนหุ้นปันผลที่จะจ่ายตามสัดส่วนของหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นถืออยู่ ทั้งนี้
การจ่ายหุ้นปั นผลไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่จ่ายหุ้น
ปันผล
1.

เมื่อกิจการประกาศจ่ายหุ้นปันผล ให้ กจิ การบันทึกเพิ่มบัญชีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วด้ วยมูลค่าที่
ตราไว้ (PAR) ของหุ้ นสามัญคู ณจานวนหุ้ นปั นผลที่ออกให้ และให้ บันทึกลดบัญชีกาไรสะสม
ด้ วยจานวนเดียวกัน

2.

กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของการประกาศจ่ ายหุ้นปั นผลและมูลค่าต่อหุ้ นที่ใช้ ในการโอนออก
จากกาไรสะสม

ด้านผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั หุน้ ปันผล
เนื่ องจากหุ้ นปั นผลที่ผ้ ู ลงทุ นได้ รับไม่ ได้ ทาให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพิ่ มขึ้น ดังนั้น
ผู้ ลงทุ นที่ได้ รั บหุ้ นปั นผลต้ องน าจ านวนหุ้ นปั นผลที่ได้ รั บไปรวมกั บจ านวนหุ้ นที่ผ้ ู ลงทุ นถื ออยู่ เดิ ม เพื่ อ
คานวณหาต้ นทุนต่อหุ้นใหม่ โดยมิได้ ทาให้ ต้นทุนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

วันทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
แนวปฏิบัติฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับการให้ ห้ ุ นปั นผลที่เกิดขึ้นในหรื อหลั งวันที่ 1 มกราคม 2557
เป็ นต้ น ไป โดยต้ อ งไม่ ป รั บ ปรุ งย้ อนหลั งสาหรั บ การบั น ทึกบั ญ ชี ด้า นผู้ จ่า ยหุ้ นปั น ผล แต่ ต้องปรั บ ปรุ ง
ย้ อนหลังสาหรับการบันทึกบัญชีด้านผู้ลงทุนที่ได้ รับหุ้นปันผล

*********************

