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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  

เรื่อง เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก าหนด

ขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1)  เพื่ อก าหนดว่าเมื่ อใดกิจการต้องน าเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุง

รายการในงบการเงิน และ 

2) เพื่ อก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินและ

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค านิยาม 

เหตุการณ์ภายหลังรอบ หมายถึง  เหตุการณ์ที่ เกดิขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ระยะเวลารายงาน  กับวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะ

เป็นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้

เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) เหตุการณ์ที่ เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานที่ ต้องปรับปรุง) และ  

2) เหตุการณ์ที่ ชี้ ให้เหน็ว่าสถานการณ์ได้เกดิขึ้นภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุง) 
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วนัที่ไดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

 

 

 

* เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ อนุมัติให้ออกงบการเงิน 

แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกดิข้ึนภายหลังการประกาศผลก าไรหรือข้อมูลทางการเงินอื่ นให้สาธารณชนทราบ 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 1.  เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้งปรบัปรุง 

  กิจการต้อง 1) ปรับปรุงจ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงิน หรือ 2) รับรู้ รายการที่ ไม่เคยรับรู้มาก่อน เพื่ อ

สะท้อนให้เหน็ถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ต้องปรับปรุง  

  ตวัอย่างของเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้งปรบัปรุง มีดังต่อไปนี้  

  1.1 ค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่ งยืนยันว่ากิจการมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้กจิการด าเนินการดังนี้  

• ปรับปรุงจ านวนประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับคดีความในศาลที่ รับรู้ ไว้ก่อนหน้านี้ ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจ

เกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น หรือรับรู้ประมาณการหนี้สนิที่ ตั้งขึ้นใหม่  

• เปิดเผยหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น  

• กรณีการฟ้องร้องตามกฎหมายอาจมีการโต้แย้งกันว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้

เกิดขึ้ นแล้ว หรือยังไม่เกิด หรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นท าให้กิจการมีภาระผูกพันใน

ปัจจุบันหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่ มี (ซึ่ ง

รวมถึงความเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญและหลักฐานเพิ่ มเติมที่ ได้จากเหตุการณ์ภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน) เพื่ อก าหนดว่ากจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานหรือไม่ เมื่ อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวกิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

(1) ในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ จะเป็นไปไม่ได้ที่ กิจการมีภาระผูกพันใน

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้ สิน

หากเข้าเกณฑก์ารรับรู้  และ 

(2) ในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ จะเป็นไปไม่ได้ที่ กิจการไม่มีภาระผูกพันใน

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องเปิดเผยหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น 

เว้นแต่ความเป็นไปได้ที่ จะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับที่ ไม่น่าเป็นไปได้  

วันที่ เริ่ มรอบระยะเวลา 

รายงาน 

วันที่ สิ้นรอบระยะเวลา 

รายงาน 

วันที่ ได้รับอนุมัติ 

ให้ออกงบการเงิน 

รอบระยะเวลารายงาน เหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน* 
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(พิจารณาตามย่อหน้าที่  16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการ

หนี้สนิ หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น) 

 1.2  ข้อมูลที่ ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ ให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน หรือจ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู้ ไว้ส าหรับสินทรัพย์จ าเป็นต้อง

ปรับปรุง  

  ตัวอย่างเช่น 

   1.2.1 การล้มละลายของลูกค้าที่ เกิดขึ้ นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะ

เป็นการยืนยันว่าลูกค้ามีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

   1.2.2 การขายสนิค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลักฐานเกี่ ยวกับมูลค่า

สทุธทิี่ จะได้รับของสนิค้าคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  1.3  การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ ซื้ อหรือสิ่ งตอบแทนจาก

สนิทรัพย์ที่ ขายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  1.4 การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับจ านวนส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายโบนัส 

หากกจิการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ จะต้องจ่ายส่วนแบ่งก าไรหรือโบนัสนั้น ซึ่ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) 

  1.5  การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่ แสดงให้เหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

 

 2.  เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้งปรบัปรุง 

  กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงินเพื่ อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลา  

 

  ตัวอย่างเช่น 

• การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกบัวันที่

ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

o เนื่ องจาก การลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ เกดิขึ้นในภายหลัง ดังนั้น 

กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนเงินลงทุนที่ รับรู้ ไว้ในงบการเงิน และต้องไม่ปรับปรุง

จ านวนเงินลงทุนที่ เปิดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน  
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 3.  เงินปันผล 

  หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือตราสารทุนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการ

ต้องไม่รับรู้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูค านิยามของค าว่า “ตราสารทุน” 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน) 

  ถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ ได้รับอนุมัติให้

ออกงบการเงิน เงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้ เป็นหนี้ สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่ องจาก เงินปันผล

ดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปันผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ซึ่ งระบุให้กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนเงินปันผลที่ เสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวันอนุมัติให้ออกงบการเงิน พร้อมทั้งจ านวนเงินปัน

ผลต่อหุ้น 

ตวัอย่างท่ี 1 การเปิดเผยขอ้มูลกรณีการประกาศจ่ายเงินปันผลภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตวัอย่างท่ี 1.1  

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่ อวันที่  12 กุมภาพันธ ์25x2 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรร

เงินปันผล ประจ าปี25x1 ในอัตราหุ้นละ 0 .35 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนทั้งสิ้น 208 ล้านบาท ทั้งนี้  การเสนอจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ตวัอย่างที่ 1 .2 

 เมื่ อวันที่  4 เมษายน 25x2 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  1 /25x2 ได้มติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 25x1 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1 .30 บาท จ านวน 69 .5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 90 .35 ล้านบาท 

ตวัอย่างที่ 1 .3 

 การจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี25x1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวม

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้ น 164 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  16 พฤษภาคม 

25x2 เงินปันผลดังกล่าวจะบันทกึในไตรมาสที่ สองของปี 25x2 

 เมื่ อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 25x2 ที่ ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ งได้มีมติอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

ของปี 25x1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0 .40 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 130 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย

จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  16 พฤษภาคม 25x2 เงินปันผลดังกล่าวจะบันทกึในไตรมาสที่ สองของปี 25x2 

การด าเนินงานต่อเนือ่ง 

 1. กิจการต้องไม่จัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่ อง หากภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงาน ฝ่ายบริหารของกิจการตั้งใจที่ จะช าระบัญชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่ เป็นไปได้

จริงอื่ นใดนอกเหนือจากช าระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกจิ 

 2. หากกจิการมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ เสื่ อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

• กจิการต้องทบทวนข้อสมมติเกี่ ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่ องว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่  
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• หากข้อสมมติเกี่ ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่ องไม่เหมาะสมที่ จะใช้อีกต่อไป ให้กิจการต้อง

เปล่ียนเกณฑ์การบันทึกบัญชีที่ ใช้อยู่ให้มีหลักการพื้ นฐานต่างไปจากเดิม  มากกว่าที่ จะ

ปรับปรุงจ านวนที่ รับรู้ไว้ตามเกณฑก์ารบันทกึบัญชีเดิม 

 3. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เมื่ อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

  3.1 กจิการไม่ได้จัดท างบการเงินตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่ อง หรือ 

  3.2 ฝ่ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่ มีสาระส าคัญเกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ อาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด าเนินงานต่อเนื่ อง 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว แม้ว่าอาจเกดิขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 1. วันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

  กจิการต้องเปิดเผยวันที่ ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ให้การอนุมัติงบการเงิน 

 2. การปรับข้อมูลที่ เปิดเผยไว้เกี่ ยวกบัสถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน 

  เมื่ อกิจการได้รับหลักฐานเพิ่ มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ ยวกับหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นที่ มีอยู่ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องด าเนินการดังนี้  

• พิจารณาว่าจะรับรู้ หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น เป็นประมาณการหนี้ สินในงบการเงินหรือ

เปล่ียนแปลงประมาณการหนี้ สินหรือไม่ (ตามข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น)  

• ปรับข้อมูลที่ เปิดเผยส าหรับหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นให้เป็นปัจจุบันโดยใช้หลักฐานที่ ได้รับมา

ใหม่นั้น 

 3. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุง 

  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  ส าหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้อง

ปรับปรุงแต่ละประเภทที่ เป็นสาระส าคัญ 

3.1  ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว 

3.2  ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือค าอธิบายที่ ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ

ผลกระทบดังกล่าวได้ 

 

  ตวัอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้งปรบัปรุง  แต่โดย

ปกติมีผลท าใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูล 

  (1) การรวมธุรกิจที่ ส าคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 

เร่ือง การรวมธุรกจิ ก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะในกรณีดังกล่าว) หรือการจ าหน่าย

บริษัทย่อยที่ ส าคัญ 

  (2) การประกาศแผนยกเลิกการด าเนินงาน 
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  (3) การซื้ อสินทรัพย์ที่ ส าคัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็นถือไว้เพื่ อขายตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายและการด าเนินงาน

ที่ ยกเลิก การจ าหน่ายสนิทรัพย์อื่ น หรือการที่ รัฐบาลเวนคืนหรือยึดสนิทรัพย์ที่ ส าคัญ 

ตวัอย่างท่ี 2 การเปิดเผยขอ้มูลกรณีการซ้ือสินทรพัยที์่ส าคญั 

ตวัอย่างท่ี 2.1 

 เมื่ อวันที่  4 มีนาคม 25x2 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วม

การประมูลเพื่ อซื้ อที่ ดินและอาคารส านักงานแห่งหนึ่ งจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี  กระทรวง

ยุติธรรม ซึ่ งเมื่ อวันที่  5 มีนาคม 25x2 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและชนะการประมูลซื้ อสินทรัพย์ดังกล่าวในราคา 

244 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ช าระเงินมัดจ าให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนเงิน 49.8 ล้านบาท และจะช าระราคา

ส่วนที่ เหลืออกีจ านวน 194 .2 ล้านบาท ภายในวันที่  20 พฤษภาคม 25x2 

ตวัอย่างท่ี 2.2 

 เมื่ อวันที่  8 เมษายน 25x2 บริษัทฯ ได้ช าระเงินค่าอาคารส านักงานตามราคาที่ เห็นชอบร่วมกันซึ่ ง

ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เป็นจ านวนเงิน 495 ล้านบาท พร้อมทั้งรับโอนกรรมสิทธิ์ ในอาคารดังกล่าว 

ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  3/25x2 เมื่ อวันที่  24 มีนาคม 25x2 

 (4) ความเสยีหายในโรงงานผลิตที่ ส าคัญที่ เกดิจากอคัคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

  (5) การประกาศหรือการเร่ิมต้นปฏิบัติเกี่ ยวกับการปรับโครงสร้างที่ ส าคัญ (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น) 

  (6) รายการเกี่ ยวกับหุ้นสามัญและตราสารที่ อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ ส าคัญภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ก าหนดให้กิจการเปิดเผยค าอธิบาย

เกี่ ยวกับรายการดังกล่าว นอกเหนือจากกรณีที่ รายการดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการตั้งขึ้นเป็นทุน หรือการให้

หุ้นโบนัส การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซึ่ งถูกก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่  33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น) 

 

ตวัอย่างท่ี 3 การเปิดเผยขอ้มูลกรณีเพิม่ทุนจดทะเบียนหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่ อวันที่  26 เมษายน 25x2 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่ มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจาก 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,000 ล้านบาท    

(หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่ มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์ 

เมื่ อวันที่  10 พฤษภาคม 25x2 

 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่จ านวน 500 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

การถือหุ้น (Rights Offering)  ในอัตรา 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หุ้นเดิม ในราคา 0.25 บาทต่อหุ้น หากยังมีหุ้น

ที่ ยังจ าหน่ายไม่หมดกใ็ห้จัดสรรให้แก่ผู้สนใจหรือนักลงทุนรายใหม่ (Private Placement) 

  (7) การเปลี่ ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ ไม่เป็นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์

หรืออตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ 
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  (8) การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่ มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศ

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี และหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได้) 

  (9) การเกิดการให้ค ามั่นสัญญาหรือหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ นที่ มีนัยส าคัญ เช่น การค ้าประกันที่  

มีนัยส าคัญ  

  (10) การเร่ิมต้นของคดีความที่ ส าคัญซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานเพียงอย่างเดียว 

 

ตวัอย่างท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลกรณีอื่น 

ตวัอย่างท่ี 4.1  

 ในเดือนมกราคม 25x2 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ ง (MM Company Limited) 

ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเมียนมาร์ โดยให้บริษัท TM Thailand จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทถือหุ้น

ในอตัราร้อยละ 99.99 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MM Company Limited บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบ

ธุรกจิหลักคือ ให้บริการด้านการตลาดและให้ค าปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 

500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และให้เรียกทุนช าระคร้ังแรกเป็นจ านวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การ

ด าเนินการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทจะเสรจ็สมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 25x2 

ตวัอย่างท่ี 4.2 

 เมื่ อวันที่  28 มกราคม 25x2 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทขายเงินลงทุนใน

หุ้นสามัญของบริษัท AB (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 9,999,997 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 99 .99 ของจ านวนหุ้นที่ ออก

และช าระแล้วของบริษัท AB  )ประเทศไทย (  จ ากัด) ให้แก่บริษัท AC จ ากัดซึ่ งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท 

ในราคารวม 51 ล้านบาท  

ตวัอย่างท่ี 4.3  

 จากมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  5 ประจ าปี 25x2 เมื่ อวันที่  25 เมษายน 25x2 สรุปสาระส าคัญดังนี้  

    1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปี 25x1 ในอัตรา 1 .10 บาทต่อหุ้น จ านวน 

290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 319,697,103 บาท ก าหนดจ่ายในวันที่  24 พฤษภาคม 25x2 

2) อนุมัติจัดสรรเงินส ารองทั่วไป จ านวน 10% ของก าไรสทุธปิระจ าปี 25x1 เป็นเงิน 80,483,450 บาท 

3) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกนิ 20 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ

ที่ กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

ตวัอย่างท่ี 4.4  

เมื่ อวันที่  25 เมษายน 25x2 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ ให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ

จ านวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการออก Taiwan Depositary Receipts (TDRs) และ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  618 ,451 ,520 บาท (หุ้นสามัญ  
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618 ,451 ,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 568 ,451 ,520 บาท (หุ้นสามัญ 568 ,451 ,520 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเมื่ อวันที่  7 พฤษภาคม 25x2 

 

ตวัอย่างท่ี 4.5  

ที่ ประชุมคณะกรรมการ เมื่ อวันที่  7 มกราคม 25x2 ได้อนุมัติให้เงินสนับสนุนแก่ AAA ในรูปแบบของ

เงินกู้หรือวงเงินสินเชื่ อ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 125 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.6 เพื่ อสนับสนุน

ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของ AAA 

ที่ ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1 /25x2 เมื่ อวันที่  28 มกราคม 25x2 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ดังต่อไปนี้  

1) การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 25x1 เป็นจ านวน 0 .25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325 .3 ล้านบาท 

โดยเงินปันผลได้ถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  23 กุมภาพันธ ์25x2 

2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 

6 ,642 ,035 หุ้น ท าให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1 ,544,105 ,835 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จ านวน 1 ,537 ,463 ,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1 ,537 ,463 ,800 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

    3) การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 739 ,383 ,450 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน

ของบริษัทเดิมจ านวน 1 ,537 ,463 ,800 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทจ านวน   2 ,276 ,847 ,250 หุ้น 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2 ,276 ,847 ,250 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่ มเติม

หนังสอืบริคณห์สนธข้ิอ 4 ของบริษัท เพื่ อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 


