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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10  

เรือ่ง 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2562 (IAS 10: Events after the 

Reporting Period (Bound volume 2020 Consolidated without early application)) 

ประวติัการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  (ใชอ้า้งอิงเฉพาะส าหรบัประเทศไทยเท่านั้น) 

ฉบบัปรบัปรุงปี การปรบัปรุงจากฉบบัปีก่อนหนา้ การปรบัปรุงเนือ่งมาจาก 

2563 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 21 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 

23ค 

ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 

2562 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเ งินฉบับอื่ น แต่ทั้ ง น้ี ไม่ไ ด้มีการ

เปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

ไม่ม ี

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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เรือ่ง 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 

ถึง 24 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนด

ของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้

นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10  

เรือ่ง เหตุกำรณภ์ำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1    มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1.1  เพ่ือก าหนดว่าเมื่ อใดกิจการควรน าเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาปรับปรุงรายการในงบการเงิน และ 

1.2 เพ่ือก าหนดว่ากิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน

และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดว่ากิจการไม่ควรจัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงาน 

ต่อเน่ืองหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานช้ีให้เหน็ว่าข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองไม่เหมาะสม 

 

ขอบเขต 
 

2  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเหตุการณ ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค านยิาม 
 
 

3 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

เหตุกำรณภ์ำยหลงัรอบ

ระยะเวลำรำยงำน 

หมายถงึ เหตุการณที์่เกิดข้ึนระหว่างวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานกบัวันที่ไดร้บัอนุมติัให้ออกงบการเงิน  

ไม่ว่าเหตุการณน์ั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี  

เหตุการณด์งักล่าวสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

ดงันี้  
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1) เหตุการณที์่เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณ ์

ไดม้ีอยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

(เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ทีต่อ้งปรับปรุง) และ 

2) เหตุการณ์ที่ ช้ี ให้เ ห็นว่าสถานการณ์ได้

เกิดข้ึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

(เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ทีไ่ม่ตอ้งปรับปรุง) 

 
4 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้ออกงบการเงินจะแตกต่างกัน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับโครงสร้าง 

การบริหาร ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดในการจัดท าและสรุป 

งบการเงิน 

5 ในบางกรณี กิจการถูกก าหนดให้น าเสนองบการเงินเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่มีการออก  

งบการเงินแล้ว ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน  

มิใช่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน 

 

ตวัอย่าง 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้จัดท าร่างงบการเงินส าหรับปีสิ้ นสุด 

วันที่ 31 ธนัวาคม 25x1 แล้วเสรจ็ 

วันที่ 18  มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนงบการเงินและอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

วันที่ 19  มีนาคม 25x2 กิจการได้ประกาศก าไรของกิจการและข้อมูลทางการเงินอื่นบางรายการ

ที่เกี่ยวข้อง 

วันที่ 1    เมษายน 25x2 งบการเงินได้ถูกจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ 

วันที่ 15  พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจ าปี และ 

วันที่ 17  พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้รับการอนุมัติได้ถูกน าส่งให้แก่หน่วยงานก ากบัดูแล 

งบการเงินไดร้บัการอนุมติัใหอ้อกในวนัที ่18 มีนาคม 25x2 (วนัทีค่ณะกรรมการบริษทัอนุมติั

ใหอ้อก) 

 

6 ในบางกรณี ฝ่ายบริหารของกิจการถูกก าหนดให้ออกงบการเงินเพ่ือให้คณะกรรมการก ากบัดูแล  

(ที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเท่าน้ัน) อนุมัติ ในกรณีดังกล่าวถือว่ามีการอนุมัติให้

ออกงบการเงินเมื่อฝ่ายบริหารอนุมัติให้ออกงบการเงินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว 

 

ตวัอย่าง 

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการก ากับดูแล โดยคณะกรรมการที่ก  ากับดูแลดังกล่าวประกอบด้วยผู้ที่



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 27/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  6 

ไม่ใช่กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจาก

ภายนอก 

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 

งบการเงินไดร้บัการอนุมติัใหอ้อกในวนัที่ 18 มีนาคม 25x2 (วนัทีฝ่่ายบริหารอนุมติัใหอ้อก             

งบการเงินเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการทีก่ ากบัดแูล) 

 

7 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนถึงวันที่อนุมัติ 

ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่าน้ันเกิดขึ้ นภายหลังการประกาศผลก าไรหรือข้อมูล

ทางการเงินอื่นให้สาธารณชนทราบ 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีต่อ้งปรบัปรุง 

 

8 กิจการตอ้งปรบัปรุงจ านวนที่รบัรูใ้นงบการเงินเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลงั  

รอบระยะเวลารายงานทีต่อ้งปรบัปรุง 

9 ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ท  าให้

กิจการต้องปรับปรุงจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน 

มีดังต่อไปนี้  

9.1   ค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซ่ึงยืนยันว่ากิจการ 

มีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการปรับปรุงจ านวน

ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าน้ีตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น หรือรับรู้ประมาณการหน้ีสินที่ตั้ งขึ้ นใหม่ กิจการมิใช่เพียง

เปิดเผยหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนเทา่น้ัน เน่ืองจากค าพิพากษาของศาลให้หลักฐานเพ่ิมเติมที่

สามารถน าไปพิจารณาตามย่อหน้ าที่  16 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  37  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

9.2  ข้อมูลที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานช้ีให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หรือจ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไว้

ส าหรับสนิทรัพย์จ าเป็นต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น 

9.2.1 การล้มละลายของลูกค้าที่เกิดข้ึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติ 

จะเป็นการยืนยันว่าลูกค้ามีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน และ 
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9.2.2 การขายสินค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลักฐาน

เกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

9.3 การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ ซ้ือหรือ 

สิ่งตอบแทนจากสนิทรัพย์ที่ขายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9.4 การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับจ านวนส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายโบนัส  

หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งก าไรหรือโบนัสน้ัน ซ่ึงเป็นผล 

มาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน) 

9.5 การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงให้เหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

 

10  กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนที่รับรู ้ในงบการเงิน เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

11 ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การลดลงของ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก 

งบการเงิน โดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เหน็ถึงสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในภายหลัง 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 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน) ภายหลงั

รอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งไม่รบัรูเ้งินปันผลดงักล่าวเป็นหนี้ สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

13 ถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก  

งบการเงิน เงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้เป็นหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจาก 

เงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปันผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน  
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การด าเนนิงานต่อเนือ่ง 
 

14 กิจการต้องไม่จัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง  หากภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน ฝ่ายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะช าระบญัชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ 

หรือไม่มีทางเลือกทีเ่ป็นไปไดจ้ริงอื่นใดนอกเหนอืจากช าระบญัชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ 

15    ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจช้ีให้เห็นถึง  

ความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองที่กิจการใช้ว่ายังเหมาะสม 

อยู่หรือไม่ หากข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่เหมาะสมที่กิจการจะใช้อีกต่อไป 

ผลกระทบจะเกิดข้ึนในวงกว้างจนท าให้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องเปล่ียน

เกณฑ์การบันทกึบัญชีที่ใช้อยู่ให้มีหลักการพ้ืนฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าที่จะปรับปรุงจ านวน 

ที่รับรู้ไว้ตามเกณฑก์ารบันทกึบัญชีเดิม 

16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ระบุเป็นการเฉพาะให้กจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูล เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

16.1 กจิการไม่ได้จัดท างบการเงินตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง หรือ 

16.2 ฝ่ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกิจการ 

ในการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว

แม้ว่าอาจเกดิขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

 

17  กิจการตอ้งเปิดเผยวนัที่ไดร้บัการอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน และผูใ้หก้ารอนุมติังบการเงิน  

หากผูเ้ป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอ านาจแกไ้ขงบการเงิน หลงัจากที่ไดม้ีการออก  

งบการเงินแลว้ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

18 เป็นสิ่งส าคัญที่ ผู้ใช้งบการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อใด เน่ืองจาก 

งบการเงินนั้นจะไม่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนภายหลังวันที่ดังกล่าว 

 

การปรบัขอ้มูลทีเ่ปิดเผยไวเ้กีย่วกบัสถานการณ ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

19 หากกิจการไดร้บัขอ้มูลภายหลงัรอบระยะเวลารายงานเกีย่วกบัสถานการณที์่มีอยู่ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งปรบัขอ้มูลทีเ่ปิดเผยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณด์งักล่าวใหเ้ป็น

ปัจจุบนัตามขอ้มูลใหม่ทีไ่ดร้บัมา 

20 ในบางกรณี กิจการจ าเป็นต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนถึง

ข้อมูลที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจ านวน 
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ที่กจิการได้รับรู้ไว้ในงบการเงินกต็าม ตัวอย่างของกรณีที่ท  าให้กจิการต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้

ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ กรณีที่กิจการได้รับหลักฐานเพ่ิมเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการ

ต้องพิจารณาว่าจะรับรู้หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนเป็นประมาณการหน้ีสนิในงบการเงินหรือเปล่ียนแปลง

ประมาณการหน้ีสิน (ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน) หรือไม่ กิจการต้องปรับข้อมูลที่

เปิดเผยส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนให้เป็นปัจจุบันโดยใช้หลักฐานที่ได้รับมาใหม่น้ัน 

 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

 

21 เมือ่เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้งปรบัปรุงมีสาระส าคญั การไม่เปิดเผย

ข้อมูลสามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบนข้อมูลของ 

งบการเงินของผูใ้ชห้ลกัของงบการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป ซ่ึงใหข้อ้มูลการเงินเกีย่วกบั

กิจการที่เสนอรายงาน ดงันั้น กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ส าหรบัเหตุการณ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุงแต่ละประเภททีเ่ป็นสาระส าคญั 

21.1 ลกัษณะของเหตุการณด์งักล่าว และ 

21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือค าอธิบายทีว่่ากิจการไม่สามารถประมาณ

ผลกระทบดงักล่าวได ้

22 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่โดยปกต ิ

มีผลท าให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

22.1 การรวมธุรกิจที่ส าคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะใน

กรณีดังกล่าว) หรือการจ าหน่ายบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

22.2 การประกาศแผนยกเลิกการด าเนินงาน 

22.3 การซ้ือสินทรัพย์ที่ส าคัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็นถือไว้เพ่ือขายตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและ

การด าเนินงานที่ยกเลิก การจ าหน่ายสินทรัพย์อื่น หรือการที่รัฐบาลเวนคืนหรือยึด

สนิทรัพย์ที่ส าคัญ 

22.4 ความเสยีหายในโรงงานผลิตที่ส าคัญที่เกดิจากอคัคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

22.5 การประกาศหรือการเร่ิมต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่ส าคัญ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้น) 

22.6 รายการเกี่ยวกับหุ้นสามัญและตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ส าคัญภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุน้ ก าหนดให้กจิการ

เปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกเหนือจากกรณีที่รายการดังกล่าว
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เกี่ยวข้องกับการตั้งขึ้นเป็นทุน หรือการให้หุ้นโบนัส การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซ่ึงถูก

ก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น) 

22.7 การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ที่ ไม่ เป็นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานใน 

ราคาสนิทรัพย์หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

22.8 การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศ

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อภาษีเงินได้ใน 

งวดปัจจุบัน สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได)้ 

22.9 การเกิดการให้ค ามั่นสัญญาหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่มีนัยส าคัญ เช่น การค า้ประกัน 

ที่มีนัยส าคัญ และ 

22.10 การเร่ิมต้นของคดีความที่ส าคัญซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงานเพียงอย่างเดียว 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

23 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ   

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

23ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

23ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 9 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

23ค ค านิยามของความมีสาระส าคัญ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด) (ที่ปรับปรุงในปี 2563) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 21 

กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคัญในย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และย่อหน้าที่ 5 และ 6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
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การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

24  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใ ช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 


