
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 10 : Events After the Reporting Period 
(Bound volume 2009))
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สารบัญ
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เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีต่องปรับปรุง 8-9     
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ ไมไดใหแนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
วันที่ในงบดุล และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน

บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
นี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควร
ใหปรับปรุงใหม เนื่องจากยังคงมีขอสงสัยและขอวิจารณมาตรฐานโดยผูกํากับดูแลหลักทรัพย 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และฝายอื่นที่สนใจ โดยวัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เพื่อใหลด
หรือกําจัดทางเลือก ลดความซ้ําซอนและความขัดแยงภายในมาตรฐานเพื่อจัดการกับปญหา
ที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกันและเพื่อปรับปรุงเรื่องอ่ืนดวย

บทนํา 3. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน

วัตถุประสงค

1.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.1 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองนําเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุง

รายการในงบการเงิน และ
1.2 เพื่อกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินและ

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
หากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ใหเห็นวาขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ไมเหมาะสม

ขอบเขต

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับเหตุการณ 
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คํานิยาม

3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน ไมวาเหตุการณ
นั้นจะเปนไปในทางดีหรือไมดี เหตุการณดังกลาว
สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

1) เหตุการณที่เปนหลักฐานยืนยันวาสถานการณไดมี
อยู  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง) และ

2) เหตุการณที่ชี้ใหเห็นวาสถานการณได เกิดขึ้น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง)
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4. ขั้นตอนที่เกี่ยวของในการอนุมัติใหออกงบการเงินจะแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการบริหาร 
ขอบังคับและระเบียบปฏิบัติตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดทําและสรุปงบการเงิน

5. ในบางกรณี กิจการถูกกําหนดใหนําเสนองบการเงินเพื่อใหผูถือหุนอนุมัติหลังจากที่มีการออก 
งบการเงินแลว ในกรณีดังกลาว ถือวามีการอนุมัติใหออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน 
มิใชวันที่ผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน

ตัวอยาง

วันที่  28 กุมภาพันธ  25x2 ฝ ายบริหารของกิจการไดจัดทํารางงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แลวเสร็จ 

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนงบการเงินและอนุมัติใหออกงบการเงิน 
วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการไดประกาศกําไรของกิจการและขอมูลทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของ
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอ่ืนๆ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออก)   

6. ในบางกรณี ฝายบริหารของกิจการถูกกําหนดใหออกงบการเงินเพื่อใหคณะกรรมการกํากับดูแล 
(ที่ประกอบดวยผูที่ไมใชกรรมการบริหารเทานั้น) อนุมัติ ในกรณีดังกลาวถือวามีการอนุมัติใหออก
งบการเงินเมื่อฝายบริหารอนุมัติใหออกงบการเงินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการดังกลาว

ตัวอยาง

วันที่  18 มีนาคม 25x2 ฝายบริหารของกิจการไดอนุมัติ ใหออกงบการเงินเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการที่กํากับดูแลดังกลาวประกอบดวยผูที่ ไมใช
กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผูมีสวนไดเสียจากภายนอก 

วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กํากับดูแลไดอนุมัติงบการเงิน 
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกลาวไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอื่น 
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่ฝายบริหารอนุมัติใหออก             
งบการเงินเพื่อเสนอตอคณะกรรมการที่กํากับดูแล)
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7. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติ
ใหออกงบการเงิน แมวาเหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือขอมูลทางการเงิน
อื่นใหสาธารณชนทราบ

การรับรูรายการและการวัดมูลคา

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง

8. กิจการตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูในงบการเงินเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลัง 
รอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง  

9. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณที่ทําใหกิจการ
ตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูไวในงบการเงิน หรือตองรับรูรายการที่ไมเคยรับรูมากอนมีดังตอไปนี้
9.1  คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันวากิจการมีภาระ

ผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ใหกิจการปรับปรุงจํานวนประมาณการ
ที่เกี่ยวของกับคดีความในศาลที่รับรูไวกอนหนานี้ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น หรือรับรูประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม กิจการมิใชเพียงเปดเผยหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นเทานั้น เนื่องจากคําพิพากษาของศาลใหหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถนําไป
พิจารณาตามยอหนาที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

9.2  ขอมูลที่ ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ ให เห็นวาสินทรัพย เกิดการดอยค า 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูไวสําหรับ
สินทรัพยจําเปนตองปรับปรุง ตัวอยางเชน 
9.2.1 การลมละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเปน

การยืนยันวาผลขาดทุนจากลูกหนี้การคาไดเกิดขึ้นแลว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้น และ

9.2.2 การขายสินคาคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจใหหลักฐานเกี่ยวกับมูลคา
สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.3 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับตนทุนของสินทรัพยที่ซื้อหรือสิ่งตอบแทน
จากสินทรัพยที่ขายกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.4 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับจํานวนสวนแบงกําไรหรือการจายโบนัส 
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานที่จะตองจายสวนแบงกําไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณกอนวัน
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สิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  19 เรื่อง ผลประโยชน
ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

9.5 การพบการทุจริตหรือขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

10. กิจการตองไมปรับปรุงจํ านวนที่ รับรู ในงบการเงิน เพื่ อสะทอนถึงเหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

11. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง ไดแก การลดลงของราคา
ตลาดของเงินลงทุนระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 
โดยปกติการลดลงของราคาตลาดจะไมมีความสัมพันธกับสถานะของเงินลงทุน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน แตจะสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในงวดถัดไป ดังนั้น กิจการ
ตองไมปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่รับรูไวในงบการเงิน ในทํานองเดียวกัน กิจการตองไมปรับปรุง
จํานวนเงินลงทุนที่ เปดเผยไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให เปนปจจุบัน แมวากิจการ
อาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 21

เงินปนผล

12. หากกิจการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือตราสารทุน (ดูคํานิยามของคําวา “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองไมรับรู
เงินปนผลดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

13. ถามีการประกาศจายเงินปนผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แตกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออก 
งบการเงิน เงินปนผลดังกลาวตองไมรับรูเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจาก
เงินปนผลดังกลาวไมเปนภาระผูกพัน ณ เวลาดังกลาว เงินปนผลดังกลาวตองเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน 

การดําเนินงานตอเนื่อง

14. กิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง หากภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ฝายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงาน หรือฝายบริหาร
จําเปนตองเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงานเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่นที่สามารถทําได
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15. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ใหเห็นถึง 
ความจําเปนที่จะตองทบทวนขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องที่กิจการใชวายังเหมาะสม
อยูหรือไม หากขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องไมเหมาะสมที่กิจการจะใชอีกตอไป 
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกวางจนทําใหมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปลี่ยนเกณฑ
การบันทึกบัญชีที่ใชอยูใหมีหลักการพื้นฐานตางไปจากเดิม มากกวาที่จะปรับปรุงจํานวนที่รับรูไว
ตามเกณฑการบันทึกบัญชีเดิม

16. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ระบุเปนการเฉพาะ
ใหกิจการตองเปดเผยขอมูล เมื่อเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
16.1 กิจการไมไดจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง 
16.2 ฝายบริหารของกิจการทราบถึงความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณหรือ

สถานการณที่อาจทําใหเกิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการ
ในการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการตองเปดเผยขอมูลเหตุการณหรือสถานการณดังกลาว
แมวาอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปดเผยขอมูล

วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน  

17. กิจการตองเปดเผยวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน และผูใหการอนุมัติงบการเงิน 
หากผู เปนเจาของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอํานาจแกไขงบการเงิน หลังจากที่ไดมีการออก 
งบการเงินแลว กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

18. เปนสิ่งสําคัญที่ผูใชงบการเงินควรทราบวามีการอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อใด เนื่องจากงบการเงินนั้น
จะไมสะทอนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกลาว

การปรับขอมูลที่เปดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปนปจจุบัน

19. หากกิจการไดรับขอมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับสถานการณที่มีอยู ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยที่เกี่ยวของกับสถานการณดังกลาว
ใหเปนปจจุบันตามขอมูลใหมที่ไดรับมา

20. ในบางกรณี กิจการจําเปนตองปรับขอมูลที่เปดเผยในงบการเงินใหเปนปจจุบันเพื่อสะทอนถึงขอมูล
ที่ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แมวาขอมูลดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอจํานวนที่กิจการไดรับรู
ไวในงบการเงินก็ตาม ตัวอยางของกรณีที่ทําใหกิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยไวใหเปนปจจุบัน 
ไดแก กรณีที่กิจการไดรับหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการตองพิจารณาวาจะรับรู
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเปนประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน 
(ตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) หรือไม กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยสําหรับ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใหเปนปจจุบันโดยใชหลักฐานที่ไดรับมาใหมนั้น

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

21. เมื่อเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไมเปดเผย
ขอมูลสามารถทําใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ดังนั้น 
กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปนสาระสําคัญ
21.1 ลักษณะของเหตุการณดังกลาว 
21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายที่ว ากิจการไมสามารถประมาณ 

ผลกระทบดังกลาวได

22. ตัวอยางตอไปนี้ เปนเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง แตโดยปกติ
มีผลทําใหมีการเปดเผยขอมูล
22.1 การรวมธุรกิจที่สําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งกําหนดใหกิจการตอง
เปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะในกรณีดังกลาว) หรือการจําหนายบริษัทยอยที่สําคัญ

22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดําเนินงาน 
22.3 การซื้อสินทรัพยที่สําคัญ การจัดประเภทสินทรัพยเปนถือไวเพื่อขายตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก การจําหนายสินทรัพยอื่น หรือการที่รัฐบาลเวนคืน
หรือยึดสินทรัพยที่สําคัญ

22.4 ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สําคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
22.5 การประกาศหรือการเริ่มตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสรางที่สําคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น)

22.6 รายการเกี่ยวกับหุนสามัญและตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุ นสามัญที่ สํ าคัญภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน 
กําหนดใหกิจการเปดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกลาว นอกเหนือจากกรณีที่รายการ
ดังกลาวเกี่ยวของกับการตั้งขึ้นเปนทุน หรือการใหหุนโบนัส การแตกหุน หรือการรวมหุน
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ซึ่งถูกกําหนดใหตองมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง กําไรตอหุน)

22.7 การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญที่ไมเปนปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพยหรือ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

22.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือมีการประกาศภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 
เรื่อง ภาษีเงินได)

22.9 การเกิดการใหคํามั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสําคัญ เชน การค้ําประกัน
ที่มีนัยสําคัญ และ

22.10 การเริ่มตนของคดีความที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันถือปฏิบัติ

23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่  1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

24. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ
ภายหลังวันที่ในงบดุล 




