เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๒/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ๓๓/๒๕๖๑ เรื่ อ ง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรือ่ ง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คานา
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง รอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 10: Events after the
Reporting Period (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
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การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูล
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17

วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
การปรับข้อมู ลที่เปิ ดเผยไว้เกีย่ วกับสถานการณ์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ให้เป็ นปัจจุบนั
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

17
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1
ถึง 24 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบั ญชี ให้ กิจการถื อปฏิบั ติ ตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรือ่ ง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1
เพื่ อก าหนดว่ า เมื่ อ ใดกิ จ การควรน าเหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง รอบระยะเวลารายงาน
มาปรับปรุงรายการในงบการเงิน และ
1.2
เพื่ อกาหนดว่ากิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวั นที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน
และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดว่ากิจการไม่ควรจัดทางบการเงินโดยใช้ เกณฑ์การดาเนินงาน
ต่อเนื่องหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้ เห็นว่ าข้ อสมมติเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องไม่เหมาะสม

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คานิยาม
3

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบ
ระยะเวลำรำยงำน

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นระหว่างวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานกับ วัน ที่ไ ด้รบั อนุ ม ัติ ใ ห้อ อกงบการเงิ น
ไม่ ว่ าเหตุ ก ารณ์น้ นั จะเป็ นไปในทางดี ห รื อ ไม่ ดี
เหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถแยกได้เป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
1) เหตุ การณ์ที่เป็ นหลักฐานยื นยันว่ าสถานการณ์
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ได้มี อ ยู่ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(เหตุ กำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ทีต่ อ้ งปรับปรุง) และ
2) เหตุ ก ารณ์ ที่ ชี้ ให้ เ ห็ นว่ า สถานการณ์ ไ ด้
เกิ ด ขึ้ นภายหลัง รอบระยะเวลารายงาน
(เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง)
4

5

ขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการอนุ มั ติ ให้ ออกงบการเงิน จะแตกต่ า งกั น ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กั บ โครงสร้ า ง
การบริ หาร ข้ อ บังคับ และระเบี ยบปฏิบั ติต่างๆ ตามที่ก ฎหมายก าหนดในการจั ดทาและสรุ ป
งบการเงิน
ในบางกรณี กิจการถูกกาหนดให้ นาเสนองบการเงินเพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้ นอนุ มัติหลังจากที่มีการออก
งบการเงิน แล้ ว ในกรณี ดังกล่ าว ถือว่ ามีการอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน ณ วั น ที่ออกงบการเงิน
มิใช่วันที่ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ตัวอย่าง
วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 25x2 ฝ่ ายบริ ห ารของกิ จการได้ จั ด ท าร่ างงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แล้ วเสร็จ
วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทได้ ทบทวนงบการเงินและอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการได้ ประกาศกาไรของกิจการและข้ อมูลทางการเงินอื่นบางรายการ
ที่เกี่ยวข้ อง
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินได้ ถูกจัดเตรียมให้ ผ้ ูถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจาปี และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้ รับการอนุมัติได้ ถูกนาส่งให้ แก่หน่วยงานกากับดูแล
งบการเงินได้รบั การอนุมตั ิให้ออกในวันที ่ 18 มีนาคม 25x2 (วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
ให้ออก)

6

ในบางกรณี ฝ่ ายบริหารของกิจการถูกกาหนดให้ ออกงบการเงินเพื่อให้ คณะกรรมการกากับดูแล
(ที่ประกอบด้ วยผู้ท่ไี ม่ใช่ กรรมการบริหารเท่านั้น) อนุ มัติ ในกรณีดังกล่าวถือว่ามีการอนุ มัติให้
ออกงบการเงินเมื่อฝ่ ายบริหารอนุมัติให้ ออกงบการเงินเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว
ตัวอย่าง
วั น ที่ 18 มี น าคม 25x2 ฝ่ ายบริ ห ารของกิจ การได้ อ นุ มั ติ ให้ อ อกงบการเงิน เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการกากับดูแล โดยคณะกรรมการที่กากับดูแลดังกล่ าวประกอบด้ วยผู้ ท่ี
ไม่ ใช่ ก รรมการบริ ห าร และอาจรวมถึ งตั วแทนพนั ก งานและผู้ มี ส่ วนได้ เสีย จาก
ภายนอก
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วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กากับดูแลได้ อนุมัติงบการเงิน
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกล่าวได้ ถูกจัดเตรียมให้ ผ้ ูถือหุ้นและบุคคลอื่น
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจาปี และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้ รับการอนุมัติได้ ถูกนาส่งให้ แก่หน่วยงานกากับดูแล
งบการเงินได้รับการอนุ มตั ิ ให้ออกในวันที ่ 18 มีนาคม 25x2 (วันทีฝ่ ่ ายบริหารอนุ มตั ิให้ออก
งบการเงินเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการทีก่ ากับดูแล)
7

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่อนุ มัติ
ให้ อ อกงบการเงิน แม้ ว่า เหตุก ารณ์เหล่านั้ น เกิดขึ้น ภายหลังการประกาศผลกาไรหรือข้ อมู ล
ทางการเงินอื่นให้ สาธารณชนทราบ

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีต่ อ้ งปรับปรุง
8
9

กิจการต้อ งปรับ ปรุงจานวนที่รบั รู ใ้ นงบการเงินเพื่อ สะท้อ นให้เห็ นถึงเหตุ ก ารณ์ ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานทีต่ อ้ งปรับปรุง
ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลัง รอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรั บปรุง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ที าให้
กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ งจานวนที่รับ รู้ ไว้ ในงบการเงิน หรื อต้ องรั บ รู้ รายการที่ไม่ เคยรั บ รู้ มาก่ อ น
มีดังต่อไปนี้
9.1
คาพิ พ ากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่ งยืน ยัน ว่ า กิจการ
มีภาระผู กพั น ในปั จจุ บั น ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงาน ให้ กิจการปรั บปรุงจานวน
ประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับ คดี ความในศาลที่รับ รู้ ไว้ ก่อนหน้ านี้ ตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที ่อาจเกิ ดขึ้ น และ
สิ น ทรัพ ย์ ที่อาจเกิ ดขึ้ น หรื อรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ที่ ต้ั งขึ้ นใหม่ กิจ การมิ ใช่ เพี ย ง
เปิ ดเผยหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากคาพิพากษาของศาลให้ หลักฐานเพิ่มเติมที่
สามารถน าไปพิ จารณ าตามย่ อหน้ าที่ 16 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
9.2
ข้ อ มู ลที่ได้ รั บ ภายหลั งรอบระยะเวลารายงานชี้ ให้ เห็น ว่ าสิน ทรั พ ย์ เกิด การด้ อ ยค่ า
ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน หรื อจานวนผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าที่เคยรั บ รู้ไว้
สาหรับสินทรัพย์จาเป็ นต้ องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น
9.2.1 การล้ มละลายของลูกค้ าที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติ
จะเป็ นการยืนยันว่ าลูกค้ ามีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และ
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9.2.2

9.3
9.4

9.5

การขายสิ น ค้ า คงเหลื อ ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานอาจให้ หลั ก ฐาน
เกี่ยวกับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
การก าหนดภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานส าหรั บ ต้ น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ซ้ ื อหรื อ
สิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ท่ขี ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การกาหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสาหรับจานวนส่วนแบ่งกาไรหรือการจ่ายโบนัส
หากกิจการมีภาระผูกพั น ตามกฎหมายในปั จจุ บัน หรื อภาระผูกพั นจากการอนุ มาน
ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงานที่จะต้ องจ่ ายส่วนแบ่ งกาไรหรื อโบนั สนั้ น ซึ่งเป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
การพบการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดที่แสดงให้ เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ อง

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
10
11

กิ จ การต้อ งไม่ ป รับ ปรุ ง จ านวนที่ ร ับ รู ้ใ นงบการเงิ น เพื่ อ สะท้อ นถึ ง เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลัง
รอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
ตัวอย่างของเหตุการณ์ ภายหลัง รอบระยะเวลารายงานที่ไม่ ต้องปรั บปรุ ง ได้ แก่ การลดลงของ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่ างวัน สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวัน ที่ได้ รับ อนุ มัติให้ ออก
งบการเงิน โดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับ สถานะของเงิน ลงทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้น
กิจการต้ องไม่ปรับปรุงจานวนเงินลงทุนที่รับรู้ไว้ ในงบการเงิน ในทานองเดียวกัน กิจการต้ องไม่
ปรับปรุงจานวนเงินลงทุนที่เปิ ดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้ เป็ นปัจจุบัน แม้ ว่ากิจการ
อาจจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 21
เงินปันผล

12

13

หากกิจการประกาศจ่ ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือตราสารทุน (ดูคานิยามของคาว่า “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน) ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน กิ จการต้อ งไม่ ร ับ รู ้เงิ น ปั น ผลดังกล่ าวเป็ นหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ถ้ ามีก ารประกาศจ่ ายเงิน ปั น ผลหลั ง รอบระยะเวลารายงาน แต่ ก่ อ นวั น ที่ได้ รับ อนุ มัติให้ อ อก
งบการเงิน เงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่รับรู้เป็ นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจาก
เงิ น ปั น ผลดั งกล่ าวไม่ เป็ นภาระผู กพั น ณ เวลาดั งกล่ าว เงิ น ปั น ผลดั งกล่ าวต้ องเปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน
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การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
14

15

16

กิ จ การต้อ งไม่ จั ด ท างบการเงิ น โดยใช้เ กณฑ์ ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง หากภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน ฝ่ ายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะชาระบัญชี หรือหยุดประกอบธุ รกิจ
หรือไม่มีทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากชาระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน ที่เสื่อมลงภายหลั งรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ให้ เห็น ถึง
ความจาเป็ นที่จะต้ องทบทวนข้ อสมมติเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องที่กิจการใช้ ว่ายังเหมาะสม
อยู่หรือ ไม่ หากข้ อสมมติ เกี่ยวกับ การดาเนิ นงานต่ อเนื่ องไม่ เหมาะสมที่กิจการจะใช้ อีกต่ อไป
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกว้ างจนทาให้ มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องเปลี่ยน
เกณฑ์การบันทึกบัญชีท่ใี ช้ อยู่ให้ มีหลักการพื้ นฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าที่จะปรับปรุงจานวน
ที่รับรู้ไว้ ตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีเดิม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ระบุเป็ นการเฉพาะให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูล เมื่อเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
16.1 กิจการไม่ได้ จัดทางบการเงินตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง หรือ
16.2 ฝ่ ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ท่ีอาจทาให้ เกิดความสงสัยอย่ างมีนัยสาคัญ ต่อความสามารถของกิจการ
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ดังกล่าว
แม้ ว่าอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
17

18

กิจการต้องเปิ ดเผยวันที่ได้รบั การอนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน และผูใ้ ห้การอนุ มตั ิงบการเงิน
หากผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการหรือบุ ค คลอื่นมีอานาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้มีการออก
งบการเงินแล้ว กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
เป็ นสิ่ งส าคั ญ ที่ผ้ ู ใช้ งบการเงิน ควรทราบว่ า มี ก ารอนุ มั ติ ให้ อ อกงบการเงิน เมื่ อ ใด เนื่ อ งจาก
งบการเงินนั้นจะไม่สะท้ อนถึงเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกล่าว
การปรับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยไว้เกีย่ วกับสถานการณ์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานให้เป็ นปัจจุบนั

19

20

หากกิจการได้รบั ข้อมู ลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกีย่ วกับสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน กิจการต้องปรับข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยที่เกีย่ วข้องกับสถานการณ์ดงั กล่าวให้เป็ น
ปัจจุบนั ตามข้อมูลใหม่ทีไ่ ด้รบั มา
ในบางกรณี กิจการจาเป็ นต้ องปรั บข้ อมูลที่เปิ ดเผยในงบการเงินให้ เป็ นปั จจุ บันเพื่ อสะท้ อนถึง
ข้ อมู ลที่ได้ รับภายหลั งรอบระยะเวลารายงาน แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจานวน
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ที่กจิ การได้ รับรู้ไว้ ในงบการเงินก็ตาม ตัวอย่างของกรณีท่ที าให้ กจิ การต้ องปรับข้ อมูลที่เปิ ดเผยไว้
ให้ เป็ นปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ กรณี ท่ีกิ จ การได้ รับ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ มภายหลั งรอบระยะเวลารายงาน
เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการ
ต้ องพิจารณาว่าจะรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็ นประมาณการหนี้สนิ ในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลง
ประมาณการหนี้สิน (ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณ
การหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อาจเกิดขึ้น และสิน ทรั พ ย์ท่ีอาจเกิดขึ้น) หรือไม่ กิจการต้ อ งปรั บ ข้ อมู ลที่
เปิ ดเผยสาหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นให้ เป็ นปัจจุบันโดยใช้ หลักฐานที่ได้ รับมาใหม่น้ัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
21

22

เมื่อเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้ งปรับปรุงมีสาระสาคัญ การไม่เปิ ดเผย
ข้อมู ลสามารถทาให้มีผลกระทบต่ อ การตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน ดังนั้น
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลทุ กข้อต่ อไปนี้ สาหรับเหตุการณ์ภายหลัง รอบระยะเวลารายงาน
ทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุงแต่ละประเภททีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
21.1 ลักษณะของเหตุการณ์ดงั กล่าว และ
21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคาอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล่าวได้
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นเหตุการณ์ ภายหลัง รอบระยะเวลารายงานที่ไม่ ต้องปรั บปรุ ง แต่โดยปกติ
มีผลทาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
22.1 การรวมธุรกิจที่สาคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล เป็ นการเฉพาะใน
กรณีดังกล่าว) หรือการจาหน่ายบริษัทย่อยที่สาคัญ
22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดาเนินงาน
22.3 การซื้อสินทรัพย์ท่สี าคัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นถือไว้ เพื่อขายตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและ
การดาเนิ น งานที ่ยกเลิก การจาหน่ ายสินทรั พย์อ่ืน หรื อการที่รัฐบาลเวนคืน หรื อยึ ด
สินทรัพย์ท่สี าคัญ
22.4 ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สาคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
22.5 การประกาศหรื อการเริ่ มต้ นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรั บโครงสร้ างที่สาคัญ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น)
22.6 รายการเกี่ยวกับ หุ้ น สามั ญ และตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ้ น สามั ญ ที่สาคั ญ ภายหลั ง
รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กาไรต่อหุน้ กาหนดให้ กิจการ
เปิ ดเผยค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ รายการดั งกล่ า ว นอกเหนื อจากกรณี ท่ี รายการดั งกล่ าว
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เกี่ยวข้ องกับการตั้งขึ้นเป็ นทุน หรือการให้ ห้ ุนโบนัส การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซึ่งถูก
กาหนดให้ ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กาไรต่อหุ้น)
22.7 การเปลี่ ยนแปลงขนาดใหญ่ ท่ี ไม่ เป็ นปกติ ภ ายหลั งรอบระยะเวลารายงานในราคา
สินทรัพย์หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
22.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ หรือมีการประกาศ
ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ยส าคั ญ ต่ อ ภาษี เงิน ได้ ใน
งวดปัจจุบัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้)
22.9 การเกิดการให้ คามั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสาคัญ เช่น การคา้ ประกัน
ที่มนี ัยสาคัญ และ
22.10 การเริ่ มต้ นของคดี ความที่ ส าคั ญซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากเหตุ การณ์ ท่ี เกิ ดขึ้ นภายหลั งรอบระยะเวลา
รายงานเพียงอย่างเดียว

วันถือปฏิบตั ิ
23

23ก
23ข

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 9 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
24

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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