เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๒/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๐ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๙) เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบั บที่ 10 เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั งรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุดในวั นที่ 31 ธัน วาคม 2558 (IAS 10 : Events After the
Reporting Period (Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

จากย่อหน้าที ่

บทนํา 1
1
2
3
8

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้ งปรับปรุง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
เงินปันผล

8
10
12

การดําเนินงานต่อเนือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูล

14
17

วันทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน
การปรับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยไว้เกีย่ วกับสถานการณ์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานให้เป็ นปัจจุบนั
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง

17
19
21

วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

23
24
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง เหตุก ารณ์ภ ายหลัง รอบระยะเวลารายงาน
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 24 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่าน
โดยคํานึ งถึงข้ อกําหนดของกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุง 2558) ในกรณีท่ี
ไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง เหตุก ารณ์ภ ายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 10 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน และให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุ ผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง เหตุ การณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บทนํา 2 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 3 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 4 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1
เพื่ อ กํา หนดว่ า เมื่ อ ใดกิจ การควรนํา เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง รอบระยะเวลารายงานมา
ปรับปรุงรายการในงบการเงิน และ
1.2
เพื่อกําหนดว่ ากิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน
และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดว่ ากิจการไม่ควรจัดทํางบการเงินโดยใช้ เกณฑ์การดําเนินงาน
ต่อเนื่องหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้ เห็นว่าข้ อสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ต่อเนื่องไม่เหมาะสม

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ับ การบัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า หรับ
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

หมายถึง เหตุ ก ารณ์ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งวัน สิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานกับวันที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน ไม่ว่า
เหตุการณ์น้ นั จะเป็ นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์
ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) เหตุการณ์ที่เป็ นหลักฐานยืนยันว่ าสถานการณ์
ได้ มี อ ยู่ ณ วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(เหตุ ก ารณ์ภ ายหลังรอบระยะเวลารายงานที่
ต้องปรับปรุง) และ
2) เหตุ การณ์ที่ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า สถานการณ์ไ ด้เ กิ ดขึ้ น
ภายหลัง รอบระยะเวลารายงาน (เหตุ ก ารณ์
ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานที่ ไ ม่ ต้ อ ง
ปรับปรุง)
4

4
5

ขั้น ตอนที่เ กี่ ย วข้ อ งในการอนุ มั ติ ใ ห้ อ อกงบการเงิ น จะแตกต่ า งกัน ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กับ โครงสร้ า ง
การบริ หาร ข้ อบั งคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดทําและสรุป
งบการเงิน
ในบางกรณี กิจการถูกกําหนดให้ นาํ เสนองบการเงินเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่มีการออก
งบการเงินแล้ ว ในกรณีดังกล่ าว ถือว่ามีการอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน ณ วั นที่ออกงบการเงิน
มิใช่วันที่ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ตัวอย่าง
วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 25x2 ฝ่ ายบริ ห ารของกิ จ การได้ จั ด ทํา ร่ า งงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แล้ วเสร็จ
วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทได้ ทบทวนงบการเงินและอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการได้ ประกาศกําไรของกิจการและข้ อมูลทางการเงินอื่นบางรายการที่
เกี่ยวข้ อง
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินได้ ถูกจัดเตรียมให้ ผ้ ูถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําปี และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้ รับการอนุมัติได้ ถูกนําส่งให้ แก่หน่วยงานกํากับดูแล
งบการเงินได้รบั การอนุมตั ิให้ออกในวันที ่ 18 มีนาคม 25x2 (วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิให้ออก)
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ในบางกรณี ฝ่ ายบริหารของกิจการถูกกําหนดให้ ออกงบการเงินเพื่อให้ คณะกรรมการกํากับดูแล
(ที่ประกอบด้ วยผู้ท่ไี ม่ใช่กรรมการบริหารเท่านั้น) อนุมัติ ในกรณีดังกล่าวถือว่ามีการอนุมัติให้
ออกงบการเงินเมื่อฝ่ ายบริหารอนุมัติให้ ออกงบการเงินเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว
ตัวอย่าง
วั น ที่ 18 มี น าคม 25x2 ฝ่ ายบริ ห ารของกิ จ การได้ อนุ มั ติ ใ ห้ ออกงบการเงิ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการที่กาํ กับดูแลดังกล่าวประกอบด้ วยผู้ท่ไี ม่ใช่
กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียจากภายนอก
วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กาํ กับดูแลได้ อนุมัติงบการเงิน
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกล่าวได้ ถูกจัดเตรียมให้ ผ้ ูถือหุ้นและบุคคลอื่น
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําปี และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้ รับการอนุมัติได้ ถูกนําส่งให้ แก่หน่วยงานกํากับดูแล
งบการเงิ น ได้รับการอนุ มัติ ให้อ อกในวัน ที ่ 18 มีน าคม 25x2 (วันที ่ฝ่ายบริ หารอนุ มัติให้อ อก
งบการเงินเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการทีก่ าํ กับดูแล)

5

7

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติ
ให้ ออกงบการเงิน แม้ ว่ าเหตุการณ์เหล่านั้ นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือ ข้ อมูล
ทางการเงินอื่นให้ สาธารณชนทราบ

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีต่ อ้ งปรับปรุง
8
9

กิจการต้องปรับปรุงจํ านวนที่รบั รู ใ้ นงบการเงินเพื่อสะท้อ นให้เห็ นถึงเหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานทีต่ อ้ งปรับปรุง
ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ีทาํ ให้
กิจการต้ องปรั บปรุ งจํานวนที่รับรู้ไว้ ในงบการเงิน หรื อต้ องรั บรู้รายการที่ไม่เคยรั บรู้มาก่อน
มีดังต่อไปนี้
9.1
คําพิ พากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันว่ ากิจการ
มีภาระผูกพันในปั จจุ บัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้ กิจการปรั บปรุงจํานวน
ประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ ก่อนหน้ านี้ ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือรับรู้ประมาณการหนี้สิน
ที่ต้งั ขึ้นใหม่ กิจการมิใช่เพียงเปิ ดเผยหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากคําพิพากษา
ของศาลให้ หลักฐานเพิ่ มเติมที่สามารถนําไปพิ จารณาตามย่อหน้ าที่ 16 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
9.2
ข้ อ มู ลที่ได้ รั บ ภายหลั งรอบระยะเวลารายงานชี้ ให้ เห็นว่ า สิน ทรั พ ย์เกิด การด้ อ ยค่ า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรื อจํานวนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เคยรั บรู้ไว้
สําหรับสินทรัพย์จาํ เป็ นต้ องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น
9.2.1 การล้ มละลายของลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติ
จะเป็ นการยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหนี้การค้ าได้ เกิดขึ้นแล้ ว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และกิจการต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้ านั้น
และ
9.2.2 การขายสิน ค้ า คงเหลื อ ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานอาจให้ ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
9.3
การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรั บต้ นทุนของสินทรั พย์ท่ีซ้ ือหรื อสิ่ง
ตอบแทนจากสินทรัพย์ท่ขี ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2

2
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9.4

9.5

การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับจํานวนส่วนแบ่งกําไรหรือการจ่ายโบนัส
หากกิจการมีภาระผูกพั นตามกฎหมายในปั จจุ บัน หรือภาระผูกพันจากการอนุ มาน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะต้ องจ่ ายส่วนแบ่ งกําไรหรื อโบนัสนั้น ซึ่งเป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
การพบการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดที่แสดงให้ เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ ต้องปรับปรุ ง
10
11

กิจการต้อ งไม่ปรับปรุงจํ านวนที่รบั รู ใ้ นงบการเงิ นเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง ได้ แก่ การลดลงของ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่ างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออก
งบการเงิน โดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้น
กิจการต้ องไม่ปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่รับรู้ไว้ ในงบการเงิน ในทํานองเดียวกัน กิจการต้ องไม่
ปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่เปิ ดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้ เป็ นปัจจุบัน แม้ ว่ากิจการ
อาจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 21
เงินปั นผล
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หากกิจการประกาศจ่ ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือตราสารทุน (ดู คํานิยามของคําว่า “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้)) ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องไม่รบั รูเ้ งินปั นผลดังกล่าว
เป็ นหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ถ้ ามีการประกาศจ่ ายเงินปั นผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออก
งบการเงิน เงินปั นผลดังกล่ าวต้ องไม่รับรู้เป็ นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจาก
เงินปันผลดังกล่าวไม่เป็ นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปั นผลดังกล่าวต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

7

การดําเนินงานต่อเนือ่ ง
14
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กิ จ การต้อ งไม่ จั ด ทํ า งบการเงิ น โดยใช้เ กณฑ์ก ารดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง หากภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน ฝ่ ายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะชําระบัญชี หรือหยุดประกอบธุ รกิจ
หรือไม่มีทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากชําระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลั งรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ให้ เห็นถึง
ความจําเป็ นที่จะต้ องทบทวนข้ อสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องที่กิจการใช้ ว่ายังเหมาะสม
อยู่หรื อไม่ หากข้ อสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ องไม่เหมาะสมที่กิจการจะใช้ อีกต่ อไป
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกว้ างจนทําให้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปลี่ยน
เกณฑ์การบันทึกบัญชีท่ใี ช้ อยู่ให้ มีหลักการพื้นฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าที่จะปรับปรุงจํานวน
ที่รับรู้ไว้ ตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีเดิม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ระบุเป็ นการเฉพาะให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล เมื่อเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
16.1 กิจการไม่ได้ จัดทํางบการเงินตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื่อง หรือ
16.2 ฝ่ ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจทําให้ เกิดความสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกิจการ
ในการดําเนินงานต่อเนื่อง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว
แม้ ว่าอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
17
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กิจการต้องเปิ ดเผยวันที่ได้รบั การอนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน และผูใ้ ห้การอนุ มตั ิงบการเงิน
หากผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการหรือบุ คคลอื่นมีอํานาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้มีการออก
งบการเงินแล้ว กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
เป็ นสิ่งสํา คั ญ ที่ผ้ ู ใช้ งบการเงิ น ควรทราบว่ า มีก ารอนุ มัติให้ อ อกงบการเงิน เมื่ อ ใด เนื่ อ งจาก
งบการเงินนั้นจะไม่สะท้ อนถึงเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกล่าว

8

การปรับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยไว้เกีย่ วกับสถานการณ์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานให้เป็ นปัจจุบนั
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หากกิจการได้รบั ข้อมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกีย่ วกับสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน กิจการต้องปรับข้อมู ลที่เปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดงั กล่าวให้
เป็ นปัจจุบนั ตามข้อมูลใหม่ทีไ่ ด้รบั มา
ในบางกรณี กิจการจําเป็ นต้ องปรับข้ อมูลที่เปิ ดเผยในงบการเงินให้ เป็ นปั จจุบันเพื่อสะท้ อนถึง
ข้ อมูลที่ได้ รับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจํานวนที่
กิจการได้ รับรู้ไว้ ในงบการเงินก็ตาม ตัวอย่างของกรณีท่ที าํ ให้ กิจการต้ องปรับข้ อมูลที่เปิ ดเผยไว้
ให้ เ ป็ นปั จจุ บัน ได้ แก่ กรณีท่ีกิจ การได้ รับหลัก ฐานเพิ่ มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการ
ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า จะรั บ รู้ หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นเป็ นประมาณการหนี้ สิ น ในงบการเงิ น หรื อ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการหนี้สิน (ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) หรือไม่ กิจการต้ องปรับข้ อมูลที่เปิ ดเผยสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นให้
เป็ นปัจจุบันโดยใช้ หลักฐานที่ได้ รับมาใหม่น้ัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
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เมือ่ เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้ งปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไม่เปิ ดเผย
ข้อมู ลสามารถทํ าให้มีผลกระทบต่ อการตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน ดังนั้น
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลทุกข้อต่อไปนี้ สําหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุงแต่ละประเภททีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
21.1 ลักษณะของเหตุการณ์ดงั กล่าว และ
21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิ น หรื อ คํ า อธิ บ ายที่ ว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถ
ประมาณผลกระทบดังกล่าวได้
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่โดยปกติ
มีผลทําให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
22.1 การรวมธุรกิจที่สาํ คัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการเฉพาะในกรณีดังกล่าว) หรื อการจําหน่ ายบริ ษัท
ย่อยที่สาํ คัญ
22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดําเนินงาน
22.3 การซื้อสินทรัพย์ท่สี าํ คัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นถือไว้ เพื่อขายตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที ถ่ ือ ไว้เ พื ่อ ขายและการดําเนิ นงานที ่ยกเลิก (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) การจําหน่ า ย
สินทรัพย์อ่นื หรือการที่รัฐบาลเวนคืนหรือยึดสินทรัพย์ท่สี าํ คัญ
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ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สาํ คัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การประกาศหรื อการเริ่มต้ นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างที่สาํ คัญ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
22.6 รายการเกี่ยวกับหุ้ นสามัญและตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญที่สาํ คัญภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่ อหุน้
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
นอกเหนือจากกรณีท่รี ายการดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการตั้งขึ้นเป็ นทุน หรือการให้ ห้ ุนโบนัส
การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องมีการปรับปรุงรายการตามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
22.7 การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ท่ไี ม่เป็ นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์
หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
22.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ หรือมีการประกาศ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อภาษีเงินได้ ในงวด
ปั จจุ บัน สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ))
22.9 การเกิดการให้ คาํ มั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสําคัญ เช่น การคํา้ ประกัน
ที่มนี ัยสําคัญ และ
22.10 การเริ่ ม ต้ น ของคดี ค วามที่ส ํา คั ญ ซึ่ ง เกิด ขึ้ นจากเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง รอบ
ระยะเวลารายงานเพียงอย่างเดียว

22.4
22.5

วันถือปฏิบตั ิ
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กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ นํา ไปใช้ ก่อ นวั นถือ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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