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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2557 (IAS 10 : Events After the Reporting 

Period (Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 23ข และปรับปรุง   

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 24 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่าน

โดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมี        

การประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทน า 1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงาน ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน และให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งน้ี สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง เหตุการณภ์ายหลงั

รอบระยะเวลารายงาน 

บทน า 2 (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทน า 3 (บทน านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

บทน า 4  (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน 

วตัถุประสงค ์

1    มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1.1  เพ่ือก าหนดว่าเมื่อใดกิจการควรน าเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุง

รายการในงบการเงิน และ 

1.2 เพ่ือก าหนดว่ากิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินและ

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดว่ากิจการไม่ควรจัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงาน 

ต่อเน่ืองหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานช้ีให้เหน็ว่าข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองไม่เหมาะสม 

ขอบเขต 

2  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเหตุการณ์ 

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ค านยิาม 

3 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

เหตุการณภ์ายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงาน 

หมายถงึ เหตุการณที์เ่กิดข้ึนระหว่างวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กบัวนัที่ไดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์

นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์ดังกล่าว

สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้  

1) เหตุการณที์่เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณไ์ด ้ 

มีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง) 

และ 

2) เหตุการณ์ที่ ช้ีให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดข้ึน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณภ์ายหลงั

รอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง) 
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4 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้ออกงบการเงินจะแตกต่างกัน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับโครงสร้างการบริหาร 

ข้อบังคับและระเบียบปฏบัิติต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดในการจัดท าและสรุปงบการเงิน 

5 ในบางกรณี กิจการถูกก าหนดให้น าเสนองบการเงินเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่มีการออก  

งบการเงินแล้ว ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน  

มิใช่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน 

ตวัอย่าง 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้จัดท าร่างงบการเงิ นส าหรับปีสิ้ นสุด 

วันที่ 31 ธนัวาคม 25x1 แล้วเสรจ็  

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนงบการเงินและอนุมัติให้ออกงบการเงิน  

วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการได้ประกาศก าไรของกิจการและข้อมูลทางการเงินอื่นบางรายการที่

เกี่ยวข้อง 

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินได้ถูกจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ  

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจ าปี และ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้รับการอนุมัติได้ถูกน าส่งให้แก่หน่วยงานก ากบัดูแล 

งบการเงินไดร้บัการอนุมติัใหอ้อกในวนัที ่18 มีนาคม 25x2 (วนัทีค่ณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหอ้อก)    

 

6 ในบางกรณี ฝ่ายบริหารของกจิการถูกก าหนดให้ออกงบการเงินเพ่ือให้คณะกรรมการก ากบัดูแล  

(ที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเท่าน้ัน) อนุมัติ ในกรณีดังกล่าวถือว่ามีการอนุมัติให้    

ออกงบการเงินเมื่อฝ่ายบริหารอนุมัติให้ออกงบการเงินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว 

ตวัอย่าง 

วันที่  18 มีนาคม 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการก ากับดูแล โดยคณะกรรมการที่ก  ากับดูแลดังกล่าวประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่

กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสยีจากภายนอก  

วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่ก  ากบัดูแลได้อนุมัติงบการเงิน  

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น  

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจ าปี และ  

วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้รับการอนุมัติได้ถูกน าส่งให้แก่หน่วยงานก ากบัดูแล 

งบการเงินไดร้ับการอนุมัติใหอ้อกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วนัที่ฝ่ายบริหารอนุมัติใหอ้อก             

งบการเงินเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการทีก่ ากบัดแูล) 

 



  

6 

7 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนถึงวันที่อนุมัติ 

ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลก าไรหรือข้อมูลทางการเงิน

อื่นให้สาธารณชนทราบ 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีต่อ้งปรบัปรุง 

8 กิจการต้องปรับปรุงจ านวนที่รับรู ้ในงบการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลัง  

รอบระยะเวลารายงานทีต่อ้งปรบัปรุง   

9 ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ท  าให้กิจการ

ต้องปรับปรุงจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนมีดังต่อไปนี้  

9.1   ค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซ่ึงยืนยันว่ากิจการมี 

ภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการปรับปรุงจ านวนประมาณการ

ที่เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าน้ีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและสินทรัพย ์

ทีอ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ประมาณการหน้ีสินที่ตั้งขึ้นใหม่ กิจการมิใช่

เพียงเปิดเผยหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนเทา่นั้น เน่ืองจากค าพิพากษาของศาลให้หลักฐานเพ่ิมเติมที่

สามารถน าไปพิจารณาตามย่อหน้าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง

2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อม ี 

การประกาศใช้) 

9.2   ข้อมูลที่ ได้ รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานช้ีให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไว้ส าหรับ

สนิทรัพย์จ าเป็นต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น  

9.2.1 การล้มละลายของลูกหน้ีที่เกิดข้ึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็น

การยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหน้ีการค้าได้เกิดขึ้ นแล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน และกจิการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าน้ัน และ 

9.2.2 การขายสินค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับ

มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9.3 การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซ้ือหรือสิ่งตอบแทน

จากสนิทรัพย์ที่ขายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9.4 การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับจ านวนส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายโบนัส  

หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้ น 

รอบระยะเวลารายงานที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งก าไรหรือโบนัสน้ัน ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
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ก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)   

เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้))  

9.5 การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงให้เหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

10  กิจการตอ้งไม่ปรบัปรุงจ านวนทีร่บัรูใ้นงบการเงินเพือ่สะทอ้นถงึเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลา

รายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

11 ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การลดลงของ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก 

งบการเงินโดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในภายหลัง ดังน้ัน 

กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนเงินลงทุนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ในท านองเดียวกัน กิจการต้องไม่

ปรับปรุงจ านวนเงินลงทุนที่เปิดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน แม้ว่ากิจการ 

อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 21 

เงินปันผล 

12 หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือตราสารทุน (ดูค านิยามของค าว่า “ตราสารทุน”  

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้) ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งไม่รบัรูเ้งินปันผลดงักล่าว

เป็นหนี้ สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

13 ถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก  

งบการเงิน เงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้เป็นหน้ีสิน  ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจาก 

เงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปันผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเ งินตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2558)             

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

14 กิจการตอ้งไม่จัดท างบการเงินโดยใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่ง หากภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน ฝ่ายบริหารของกิจการตั้งใจทีจ่ะช าระบญัชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่

เป็นไปไดจ้ริงอื่นใดนอกเหนอืจากช าระบญัชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ  
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15    ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจช้ีให้เห็นถึง  

ความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองที่กิจการใช้ว่ายังเหมาะสม 

อยู่หรือไม่ หากข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่เหมาะสมที่กิจการจะใช้อีกต่อไป 

ผลกระทบจะเกดิขึ้นในวงกว้างจนท าให้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องเปล่ียนเกณฑ์

การบันทึกบัญชีที่ใช้อยู่ให้มีหลักการพ้ืนฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าที่จะปรับปรุงจ านวนที่รับรู้ไว้ 

ตามเกณฑก์ารบันทกึบัญชีเดิม 

16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ระบุเป็นการเฉพาะให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

16.1 กจิการไม่ได้จัดท างบการเงินตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง หรือ 

16.2 ฝ่ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกิจการ 

ในการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว 

แม้ว่าอาจเกดิขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน   

17  กิจการตอ้งเปิดเผยวันที่ไดร้ับการอนุมติัให้ออกงบการเงิน และผูใ้ห้การอนุมติังบการเงิน  

หากผูเ้ป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอ านาจแกไ้ขงบการเงิน  หลังจากที่ไดม้ีการออก  

งบการเงินแลว้ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

18 เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อใด เน่ืองจากงบการเงินน้ัน 

จะไม่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนภายหลังวันที่ดังกล่าว 

การปรบัขอ้มูลทีเ่ปิดเผยไวเ้กีย่วกบัสถานการณ ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานใหเ้ป็นปัจจุบนั 

19 หากกิจการไดร้บัขอ้มูลภายหลงัรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกบัสถานการณที์่มีอยู่ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งปรบัขอ้มูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณด์งักล่าวใหเ้ป็น

ปัจจุบนัตามขอ้มูลใหม่ทีไ่ดร้บัมา 

20 ในบางกรณี กิจการจ าเป็นต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนถึงข้อมูล 

ที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนที่กิจการได้รับ

รู้ไว้ในงบการเงินกต็าม ตัวอย่างของกรณีที่ท  าให้กิจการต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้เป็นปัจจุบัน 

ได้แก่ กรณีที่กิจการได้รับหลักฐานเพ่ิมเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ ยวกับหน้ีสิน 

ที่อาจเกิดข้ึนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการต้องพิจารณาว่าจะรับรู้

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเป็นประมาณการหน้ีสินในงบการเงินหรือเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสิน  
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(ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือไม่ กิจการต้อง

ปรับข้อมูลที่เปิดเผยส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนให้เป็นปัจจุบันโดยใช้หลักฐานที่ได้รับมาใหม่น้ัน 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

21 เมื่อเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้งปรบัปรุงมีสาระส าคญั การไม่เปิดเผย

ข้อมูลสามารถท าให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน ดังนั้น  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ส าหรับเหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุงแต่ละประเภททีเ่ป็นสาระส าคญั 

21.1 ลกัษณะของเหตุการณด์งักล่าว  

21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือค าอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ 

ผลกระทบดงักล่าวได ้

22 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่โดยปกติ 

มีผลท าให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

22.1 การรวมธุรกิจที่ส าคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะในกรณีดังกล่าว) หรือการจ าหน่ายบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

22.2 การประกาศแผนยกเลิกการด าเนินงาน  

22.3 การซ้ือสินทรัพย์ที่ส าคัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็นถือไว้เพ่ือขายตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) การจ าหน่ายสินทรัพย์อื่น 

หรือการที่รัฐบาลเวนคืนหรือยึดสนิทรัพย์ที่ส าคัญ 

22.4 ความเสยีหายในโรงงานผลิตที่ส าคัญที่เกดิจากอคัคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

22.5 การประกาศหรือการเร่ิมต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่ส าคัญ (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

22.6 รายการเกี่ ยวกับหุ้นสามัญและตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ ส าคัญภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 

(เมื่ อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

นอกเหนือจากกรณีที่รายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตั้งขึ้ นเป็นทุน หรือการให้หุ้นโบนัส  

การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) 
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22.7 การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์

หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

22.8 การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่ มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศ

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

22.9 การเกิดการให้ค ามั่นสัญญาหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่มีนัยส าคัญ เช่น การค ้าประกัน 

ที่มีนัยส าคัญ และ 

22.10 การเร่ิมต้นของคดีความที่ส าคัญซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานเพียงอย่างเดียว 

วนัถอืปฏิบติั 

23 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

23ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

23ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

24  มาตรฐานการ บัญชีฉบับ น้ี ให้ ใ ช้แทนมาตรฐานการ บัญชี  ฉบับที่  10 (ป รับปรุง  2557)              

เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 

 

 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




