คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อก าหนดว่ าเมื่ อใดกิจการต้ องน าเหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับ ปรุง
รายการในงบการเงิน และ
2) เพื่ อก าหนดให้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกับ วัน ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติให้ ออกงบการเงิน และ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บ นี้ ต้อ งถื อปฏิบัติ กับ การบัญ ชีแ ละการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับ เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
คานิยาม
เหตุการณ์ภายหลังรอบ หมายถึง
ระยะเวลารายงาน

เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับวันที่ ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์น้ันจะ
เป็ นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้
เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) เหตุก ารณ์ท่ ีเป็ นหลัก ฐานยืน ยัน ว่ า สถานการณ์ไ ด้ มีอ ยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานที่ ต้องปรับปรุง) และ
2) เหตุการณ์ทชี่ ้ ใี ห้ เห็นว่าสถานการณ์ได้ เกิดขึ้นภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน (เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั งรอบระยะเวลา
รายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (คู่มืออธิบาย TAS 10) หน้ า1

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
วันที่เริ่ มรอบระยะเวลา
รายงาน

วันที่ส้ นิ รอบระยะเวลา
รายงาน
รอบระยะเวลารายงาน

วันที่ได้ รับอนุมัติ
ให้ ออกงบการเงิน

เหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน*

* เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่ เี กิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
แม้ ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกาไรหรือข้ อมูลทางการเงินอื่ นให้ สาธารณชนทราบ

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
1. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้ งปรับปรุง
กิจการต้ อง 1) ปรับปรุงจานวนที่ รับรู้ในงบการเงิน หรือ 2) รับรู้รายการที่ ไม่เคยรับรู้มาก่อน เพื่ อ
สะท้อนให้ เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ต้องปรับปรุง
ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้ งปรับปรุง มีดังต่อไปนี้
1.1 คาพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่ งยืนยันว่ากิจการมีภาระ
ผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้ กจิ การดาเนินการดังนี้
• ปรับปรุงจานวนประมาณการที่ เกี่ ยวข้ อ งกับคดีความในศาลที่ รับรู้ไว้ ก่อนหน้ านี้ ตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น หรือรับรู้ประมาณการหนี้สนิ ที่ ต้งั ขึ้นใหม่
• เปิ ดเผยหนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น
• กรณี การฟ้ องร้ องตามกฎหมายอาจมีการโต้ แย้ งกันว่ าเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ ได้
เกิดขึ้น แล้ ว หรือยังไม่ เกิด หรื อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ทาให้ กิจการมีภาระผูกพั น ใน
ปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ ในกรณี ดั งกล่ า ว กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาหลั ก ฐานทั้งหมดที่ มี (ซึ่ ง
รวมถึงความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญและหลักฐานเพิ่ มเติมที่ ได้ จากเหตุการณ์ ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน) เพื่ อกาหนดว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหรือไม่ เมื่ อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวกิจการต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
(1) ในกรณี มีความเป็ นไปได้ มากกว่ าที่ จะเป็ นไปไม่ ได้ ที่ กิจการมีภ าระผูกพั น ใน
ปั จจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องรับ รู้ป ระมาณการหนี้ สิน
หากเข้ าเกณฑ์การรับรู้ และ
(2) ในกรณีมีความเป็ นไปได้ มากกว่าที่ จะเป็ นไปไม่ได้ ทกิี่ จการไม่มีภาระผูกพันใน
ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น
เว้ น แต่ความเป็ นไปได้ ที่จะสูญ เสียทรัพยากรที่ มีป ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับที่ ไม่น่าเป็ นไปได้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (คู่มืออธิบาย TAS 10) หน้ า2

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(พิจารณาตามย่อหน้ าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น)
1.2 ข้ อมูลที่ ได้ รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้ เห็นว่ าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่า ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน หรือจานวนผลขาดทุน จากการด้ อยค่ าที่ เคยรับ รู้ไว้ สาหรับ สินทรัพย์จาเป็ นต้ อง
ปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น
1.2.1 การล้ ม ละลายของลูก ค้ า ที่เกิด ขึ้ น ภายหลัง รอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจ ะ
เป็ นการยืนยันว่าลูกค้ ามีการด้ อยค่าด้ านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
1.2.2 การขายสินค้ าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้ หลักฐานเกี่ ยวกับมูลค่า
สุทธิทจี่ ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
1.3 การกาหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสาหรับต้ นทุนของสินทรัพย์ทซี่ ้ ือหรือสิ่งตอบแทนจาก
สินทรัพย์ทขี่ ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
1.4 การกาหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสาหรับจานวนส่วนแบ่งกาไรหรือการจ่ายโบนัส
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานที่ จะต้ องจ่ ายส่วนแบ่ งกาไรหรือโบนั สนั้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ก่อนวัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
1.5 การพบการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดที่ แสดงให้ เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง

2. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้ งปรับปรุง
กิจ การต้ อ งไม่ ป รั บ ปรุงจ านวนที่ รั บ รู้ในงบการเงิน เพื่ อสะท้ อ นถึ งเหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั งรอบ
ระยะเวลา
ตัวอย่างเช่น
• การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่
ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
o เนื่ องจาก การลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่สะท้อนถึงสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้น
กิจการต้ องไม่ ปรับปรุงจานวนเงินลงทุนที่ รับรู้ไว้ ในงบการเงิน และต้ องไม่ปรับปรุง
จานวนเงินลงทุนที่ เปิ ดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้ เป็ นปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (คู่มืออธิบาย TAS 10) หน้ า3

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. เงินปันผล
หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลให้ กบั ผู้ถือตราสารทุนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
ต้ องไม่รับรู้เงินปันผลดังกล่าวเป็ นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูคานิยามของคาว่า “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน)
ถ้ า มีก ารประกาศจ่ า ยเงิน ปั น ผลหลัง รอบระยะเวลารายงาน แต่ ก่อ นวัน ที่ได้ รั บ อนุ มัติใ ห้
ออกงบการเงิน เงินปั นผลดังกล่ าวต้ องไม่รับรู้เป็ นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่ องจาก เงินปั นผล
ดังกล่าวไม่เป็ นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปั นผลดังกล่าวต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อง การน าเสนองบการเงิน ซึ่ งระบุ ให้ กิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยจานวนเงินปันผลที่ เสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวันอนุมัติให้ ออกงบการเงิน พร้ อมทั้งจานวนเงินปัน
ผลต่อหุ้น
ตัวอย่างที่ 1 การเปิ ดเผยข้อมูลกรณีการประกาศจ่ ายเงินปันผลภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตัวอย่างที่ 1.1
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่ อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25x2 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรร
เงินปันผล ประจาปี 25x1 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนทั้งสิ้น 208 ล้ านบาท ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตัวอย่างที่ 1.2
เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 25x2 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25x2 ได้ มติจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 25x1
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท จานวน 69.5 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 90.35 ล้ านบาท
ตัวอย่างที่ 1.3
การจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานของปี 25x1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวม
เป็ นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 164 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม
25x2 เงินปันผลดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่ สองของปี 25x2
เมื่ อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25x2 ที่ ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่ งหนึ่ งได้ มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ ายจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ของปี 25x1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 130 ล้ านบาท โดยบริษัทย่อย
จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 25x2 เงินปันผลดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่ สองของปี 25x2
การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
1. กิ จการต้ องไม่ จั ดท างบการเงิ นโดยใช้ เกณฑ์ การด าเนิ นงานต่ อเนื่ อง หากภายหลั งรอบระยะเวลา
รายงาน ฝ่ ายบริหารของกิจการตั้งใจที่ จะชาระบัญชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่ เป็ นไปได้
จริงอื่ นใดนอกเหนือจากชาระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ
2. หากกิจการมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
• กิจการต้ องทบทวนข้ อสมมติเกี่ ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (คู่มืออธิบาย TAS 10) หน้ า4

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• หากข้ อสมมติเกี่ ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องไม่เหมาะสมที่ จะใช้ อีกต่อไป ให้ กิจการต้ อง
เปลี่ ยนเกณฑ์ก ารบัน ทึก บัญ ชีที่ใช้ อ ยู่ ให้ มี หลัก การพื้ นฐานต่ างไปจากเดิ ม มากกว่ าที่ จะ
ปรับปรุงจานวนที่ รับรู้ไว้ ตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีเดิม
3. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เมื่ อเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
3.1 กิจการไม่ได้ จัดทางบการเงินตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่ อง หรือ
3.2 ฝ่ ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แ น่ น อนที่ มีสาระสาคั ญ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ ที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยอย่ างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกิจการในการดาเนินงานต่อเนื่ อง
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว แม้ ว่าอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล
1. วันที่ ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
กิจการต้ องเปิ ดเผยวันที่ ได้ รับการอนุมัติให้ ออกงบการเงิน และผู้ให้ การอนุมัติงบการเงิน
2. การปรับข้ อมูลที่ เปิ ดเผยไว้ เกี่ ยวกับสถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้ เป็ นปัจจุบัน
เมื่ อกิจการได้ รับหลักฐานเพิ่ มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ ยวกับหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นที่ มีอยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องดาเนินการดังนี้
• พิ จ ารณาว่ า จะรั บ รู้ หนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ นเป็ นประมาณการหนี้ สิ น ในงบการเงิ น หรื อ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการหนี้ สิน หรือไม่ (ตามข้ อกาหนดที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น)
• ปรับข้ อมูลที่ เปิ ดเผยสาหรับหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นให้ เป็ นปั จจุ บันโดยใช้ หลักฐานที่ ได้ รับมา
ใหม่น้ัน
3. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุง
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ สาหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้อง
ปรับปรุงแต่ละประเภทที่ เป็ นสาระสาคัญ
3.1 ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว
3.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรื อ ค าอธิบ ายที่ ว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล่าวได้
ตัวอย่างต่ อไปนี้ เป็ นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้ งปรับปรุง แต่ โดย
ปกติมีผลทาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
(1) การรวมธุรกิจที่ สาคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่ อง การรวมธุรกิจ กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการเฉพาะในกรณีดังกล่าว) หรือการจาหน่าย
บริษัทย่อยที่ สาคัญ
(2) การประกาศแผนยกเลิกการดาเนินงาน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (คู่มืออธิบาย TAS 10) หน้ า5

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(3) การซื้อสินทรัพย์ที่สาคัญ การจัดประเภทสิน ทรัพย์เป็ นถือไว้ เพื่ อขายตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงาน
ที่ ยกเลิก การจาหน่ายสินทรัพย์อนื่ หรือการที่ รัฐบาลเวนคืนหรือยึดสินทรัพย์ทสี่ าคัญ
ตัวอย่างที่ 2 การเปิ ดเผยข้อมูลกรณีการซื้ อสินทรัพย์ที่สาคัญ
ตัวอย่างที่ 2.1
เมื่ อวันที่ 4 มีนาคม 25x2 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้ าร่วม
การประมูลเพื่ อซื้อที่ ดินและอาคารสานักงานแห่งหนึ่ งจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม ซึ่ งเมื่ อวันที่ 5 มีนาคม 25x2 บริษัทฯ ได้ เข้ าร่วมและชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวในราคา
244 ล้ านบาท และบริษัทฯ ได้ ชาระเงินมัดจาให้ แก่ผ้ ูขายเป็ นจานวนเงิน 49.8 ล้ านบาท และจะชาระราคา
ส่วนที่ เหลืออีกจานวน 194.2 ล้ านบาท ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 25x2
ตัวอย่างที่ 2.2
เมื่ อวันที่ 8 เมษายน 25x2 บริษัทฯ ได้ ชาระเงินค่าอาคารสานักงานตามราคาที่ เห็นชอบร่วมกันซึ่ ง
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เป็ นจานวนเงิน 495 ล้ านบาท พร้ อมทั้งรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าว
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/25x2 เมื่ อวันที่ 24 มีนาคม 25x2
(4) ความเสียหายในโรงงานผลิตที่ สาคัญที่ เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(5) การประกาศหรือการเริ่ มต้ นปฏิบั ติเกี่ ยวกับการปรับโครงสร้ างที่ สาคัญ (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น)
(6) รายการเกี่ ยวกับหุ้นสามัญ และตราสารที่ อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้นสามัญ ที่ สาคัญ ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่ อง กาไรต่อหุ้น กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยคาอธิบาย
เกี่ ยวกับรายการดังกล่าว นอกเหนือจากกรณีทรี่ ายการดังกล่าวเกี่ ยวข้ องกับการตั้งขึ้นเป็ นทุน หรือการให้
หุ้นโบนัส การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซึ่ งถูกกาหนดให้ ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 33 เรื่ อง กาไรต่อหุ้น)
ตัวอย่างที่ 3 การเปิ ดเผยข้อมูลกรณีเพิม่ ทุนจดทะเบียนหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 25x2 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มัติให้ เพิ่ มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท จาก 500 ล้ า นบาท (หุ้ น สามั ญ 500 ล้ า นหุ้ น มู ลค่ าหุ้ น ละ 1 บาท) เป็ น 1,000 ล้ า นบาท
(หุ้นสามัญ 1,000 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้ จดทะเบียนการเพิ่ มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์
เมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม 25x2
การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่จานวน 500 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หุ้นเดิม ในราคา 0.25 บาทต่อหุ้น หากยังมีห้ ุน
ที่ ยังจาหน่ายไม่หมดก็ให้ จัดสรรให้ แก่ผ้ สู นใจหรือนักลงทุนรายใหม่ (Private Placement)
(7) การเปลี่ ยนแปลงขนาดใหญ่ทไี่ ม่เป็ นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์
หรืออัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (คู่มืออธิบาย TAS 10) หน้ า6

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(8) การเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่ มีผลบังคับ ใช้ หรือมีการประกาศ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อภาษีเงินได้ ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ )
(9) การเกิดการให้ คามั่นสัญ ญาหรือหนี้สินที่ อาจเกิ ดขึ้นที่ มีนั ยสาคัญ เช่ น การค้าประกัน ที่
มีนัยสาคัญ
(10) การเริ่ มต้ นของคดีความที่ สาคัญซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลกรณีอื่น
ตัวอย่างที่ 4.1
ในเดือนมกราคม 25x2 บริษัทได้ จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง (MM Company Limited)
ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเมียนมาร์ โดยให้ บริษัท TM Thailand จากัด ซึ่ งเป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัทถือหุ้น
ในอัตราร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน MM Company Limited บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบ
ธุรกิจหลักคือ ให้ บริการด้ านการตลาดและให้ คาปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนเป็ นจานวนเงิน
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และให้ เรียกทุนชาระครั้งแรกเป็ นจานวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้การ
ดาเนินการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 25x2
ตัวอย่างที่ 4.2
เมื่ อวันที่ 28 มกราคม 25x2 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัทขายเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัท AB (ประเทศไทย) จากัด จานวน 9,999,997 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ ออก
และชาระแล้ วของบริษัท AB (ประเทศไทย) จากัด) ให้ แก่บริษัท AC จากัดซึ่ งเป็ นบริษัทในเครือของบริษัท
ในราคารวม 51 ล้ านบาท
ตัวอย่างที่ 4.3
จากมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 ประจาปี 25x2 เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 25x2 สรุปสาระสาคัญดังนี้
1) อนุ มัติให้ จ่ายเงิน ปั น ผลจากการดาเนิ น งานสาหรับ ปี 25x1 ในอัตรา 1.10 บาทต่ อหุ้ น จานวน
290,633,730 หุ้น เป็ นเงิน 319,697,103 บาท กาหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 25x2
2) อนุมัติจัดสรรเงินสารองทั่วไป จานวน 10% ของกาไรสุทธิประจาปี 25x1 เป็ นเงิน 80,483,450 บาท
3) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ านบาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ที่ กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้ มีผลใช้ ต่อไปทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลง
ตัวอย่างที่ 4.4
เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 25x2 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ มีมติอนุมัติ ให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
จานวน 50 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการออก Taiwan Depositary Receipts (TDRs) และ
ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 618 ,451 ,520 บาท (หุ้ นสามั ญ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
618,451,520 หุ้ น มูลค่ าหุ้ นละ 1 บาท) เป็ นจานวน 568,451,520 บาท (หุ้ นสามัญ 568,451,520 หุ้ น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้ วเมื่ อวันที่ 7 พฤษภาคม 25x2

ตัวอย่างที่ 4.5
ที่ ประชุมคณะกรรมการ เมื่ อวันที่ 7 มกราคม 25x2 ได้ อนุ มัติให้ เงินสนั บสนุ นแก่ AAA ในรูปแบบของ
เงินกู้หรือวงเงินสินเชื่ อ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 125 ล้ านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.6 เพื่ อสนับสนุ น
ความต้ องการเงินทุนหมุนเวียนของ AAA
ที่ ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/25x2 เมื่ อวันที่ 28 มกราคม 25x2 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ดังต่อไปนี้
1) การจ่ายเงินปันผลประจาปี 25x1 เป็ นจานวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 325.3 ล้ านบาท
โดยเงินปันผลได้ ถูกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25x2
2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ ยังไม่ได้ นาออกจาหน่ายจานวนรวม
6,642,035 หุ้น ทาให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน 1,544,105,835 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 1,537,463,800 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,537,463,800 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
3) การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 739,383,450 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเดิมจานวน 1,537,463,800 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทจานวน 2,276,847,250 หุ้น
แบ่ งออกเป็ นหุ้ น สามั ญ จานวน 2,276,847,250 หุ้ น มูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท
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