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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรงุของคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 10 : Events After the Reporting 

Period (Bound volume 2013)) 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มกีารปรับปรงุจากฉบบัปี 2552 โดยปรับปรงุย่อหน้าที่ 11 และปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 24 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องอ่าน

โดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของกรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้

ให้แนวปฏบิตัใินการเลือกและการใช้นโยบายการบญัชี ให้กจิการถอืปฏบิติัตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมื่อมกีารประกาศใช้) 

บทนาํ 

บทนาํ 1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงาน ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน และให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวนัถอืปฏบิตั ิ

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง เหตุการณภ์ายหลงั

รอบระยะเวลารายงาน 

บทนาํ 2 (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 3 (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 
บทนาํ 4  (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน 

วตัถุประสงค ์

1    มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้มวัีตถุประสงค์ดงัต่อไปนี้  

1.1  เพ่ือกาํหนดว่าเมื่อใดกิจการต้องนาํเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุง

รายการในงบการเงนิ และ 

1.2 เพ่ือกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินและ

เหตกุารณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาํหนดให้กิจการต้องไม่จัดทาํงบการเงินโดยใช้เกณฑ์การดําเนินงาน 

ต่อเน่ืองหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานช้ีให้เห็นว่าข้อสมมติเกี่ยวกับการดาํเนินงาน

ต่อเนื่องไม่เหมาะสม 

ขอบเขต 

2  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัเหตุการณ ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

คํานิยาม 

3 คําศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงาน 
หมายถงึ เหตุการณท่ี์เกิดข้ึนระหว่างวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กบัวนัที่ไดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์

นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์ดังกล่าว

สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้  
1) เหตุการณท่ี์เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าสถานการณ์

ได้มีอ ยู่  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่

ตอ้งปรบัปรุง) และ 
2) เหตุการณที์่ช้ีใหเ้ห็นว่าสถานการณไ์ดเ้กิดข้ึน

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานท่ีไม่ต้อง

ปรบัปรุง) 
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4 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้ออกงบการเงินจะแตกต่างกัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหาร 

ข้อบงัคับและระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ตามที่กฎหมายกาํหนดในการจดัทาํและสรปุงบการเงนิ 

5 ในบางกรณี กิจการถูกกาํหนดให้นําเสนองบการเงินเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่มีการออก  

งบการเงินแล้ว ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน  

มิใช่วนัที่ผู้ถอืหุ้นอนุมติังบการเงนิ 

ตวัอย่าง 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้จัดทําร่างงบการเงินสําหรับปีสิ้ นสุด 

วันที่ 31 ธนัวาคม 25x1 แล้วเสรจ็  

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนงบการเงนิและอนุมตัใิห้ออกงบการเงนิ  

วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการได้ประกาศกาํไรของกิจการและข้อมูลทางการเงินอื่นบางรายการที่

เกี่ยวข้อง 

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงนิได้ถูกจดัเตรียมให้ผู้ถอืหุ้นและบคุคลอื่นๆ  

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถอืหุ้นอนุมัติงบการเงนิในการประชุมประจาํปี และ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงนิที่ได้รับการอนุมตัไิด้ถูกนาํส่งให้แก่หน่วยงานกาํกบัดูแล 

งบการเงินไดร้บัการอนุมติัใหอ้อกในวนัที ่18 มีนาคม 25x2 (วนัทีค่ณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหอ้อก)    

6 ในบางกรณี ฝ่ายบริหารของกิจการถูกกาํหนดให้ออกงบการเงินเพ่ือให้คณะกรรมการกาํกับดูแล  

(ที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเท่านั้น) อนุมัติ ในกรณีดังกล่าวถือว่ามีการอนุมัติให้ออก 

งบการเงนิเมื่อฝ่ายบริหารอนุมตัใิห้ออกงบการเงนิเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการดงักล่าว 

ตวัอย่าง 

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินเ พ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการที่กํากับดูแลดังกล่าวประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่

กรรมการบริหาร และอาจรวมถงึตวัแทนพนักงานและผู้มส่ีวนได้เสยีจากภายนอก  

วันที่ 26 มนีาคม 25x2 คณะกรรมการที่กาํกบัดแูลได้อนุมตังิบการเงนิ  

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงนิดงักล่าวได้ถูกจดัเตรียมให้ผู้ถอืหุ้นและบคุคลอื่น  

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถอืหุ้นอนุมตังิบการเงนิในการประชุมประจาํปี และ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงนิที่ได้รับการอนุมตัไิด้ถูกนาํส่งให้แก่หน่วยงานกาํกบัดูแล 

งบการเงินไดร้ับการอนุมัติใหอ้อกในวนัที่ 18 มีนาคม 25x2 (วนัที่ฝ่ายบริหารอนุมัติใหอ้อก  

งบการเงินเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการทีก่าํกบัดแูล) 
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7 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัต ิ

ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณเ์หล่านั้นเกดิขึ้นภายหลังการประกาศผลกาํไรหรือข้อมูลทางการเงิน

อื่นให้สาธารณชนทราบ 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีตอ้งปรบัปรุง 

8 กิจการต้องปรับปรุงจํานวนที่ร ับรู ้ในงบการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลัง  

รอบระยะเวลารายงานที่ตอ้งปรบัปรุง   

9 ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง ซ่ึงเป็นเหตุการณท์ี่ทาํให้กจิการ

ต้องปรับปรงุจาํนวนที่รับรู้ ไว้ในงบการเงนิ หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนมดีงัต่อไปนี้  

9.1   คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซ่ึงยืนยันว่ากิจการม ี

ภาระผูกพันในปัจจุบนั ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้กจิการปรับปรุงจาํนวนประมาณการ

ที่เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่รับรู้ ไว้ก่อนหน้านี้ ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนและสินทรพัย ์

ทีอ่าจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ประมาณการหนี้ สินที่ตั้งขึ้ นใหม่ กิจการมิใช่

เพียงเปิดเผยหนี้สนิที่อาจเกดิขึ้นเท่าน้ัน เนื่องจากคาํพิพากษาของศาลให้หลักฐานเพ่ิมเติมที่

สามารถนําไปพิจารณาตามย่อหน้าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง

2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

9.2   ข้อมูลที่ ไ ด้ รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ ให้เห็นว่าสินทรัพย์ เกิดการด้อยค่า  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจาํนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ไว้สาํหรับ

สนิทรัพยจ์าํเป็นต้องปรับปรงุ ตวัอย่างเช่น  

9.2.1 การล้มละลายของลูกหนี้ที่เกดิขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็น

การยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหนี้ การค้าได้เกิดขึ้ นแล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน และกจิการต้องปรับปรงุมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี้การค้าน้ัน และ 

9.2.2 การขายสินค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับ

มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9.3 การกาํหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสาํหรับต้นทุนของสนิทรัพย์ที่ซ้ือหรือสิ่งตอบแทน

จากสนิทรัพยท์ี่ขายก่อนวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9.4 การกาํหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสาํหรับจาํนวนส่วนแบ่งกาํไรหรือการจ่ายโบนัส  

หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้ น 

รอบระยะเวลารายงานที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งกาํไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
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ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมกีารประกาศใช้))  

9.5 การพบการทุจริตหรือข้อผดิพลาดที่แสดงให้เหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีไม่ตอ้งปรบัปรุง 

10  กิจการตอ้งไม่ปรบัปรุงจํานวนทีร่บัรูใ้นงบการเงินเพือ่สะทอ้นถงึเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลา

รายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 
11 ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การลดลงของ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก 

งบการเงินโดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในภายหลัง ดังนั้น 

กิจการต้องไม่ปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่รับรู้ ไว้ในงบการเงิน ในทาํนองเดียวกัน กิจการต้องไม่

ปรับปรุงจาํนวนเงินลงทุนที่เปิดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน แม้ว่ากิจการ 

อาจจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเตมิตามข้อกาํหนดที่ระบไุว้ในย่อหน้าที่ 21 

เงินปันผล 

12 หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือตราสารทุน (ดูคํานิยามของคําว่า “ตราสารทุน”  

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้) ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งไม่รบัรูเ้งินปันผลดงักล่าว

เป็นหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
13 ถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก  

งบการเงิน เงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้ เป็นหน้ีสิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจาก 

เงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปันผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้) 

การดําเนินงานต่อเนือ่ง 

14 กิจการตอ้งไม่จดัทํางบการเงินโดยใชเ้กณฑก์ารดําเนินงานต่อเนือ่ง หากภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน ฝ่ายบริหารของกิจการตั้งใจทีจ่ะชําระบญัชี หรือหยดุประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่

เป็นไปไดจ้ริงอ่ืนใดนอกเหนือจากชําระบญัชีหรือหยดุประกอบธุรกิจ  

15    ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ ให้เห็นถึง  

ความจาํเป็นที่จะต้องทบทวนข้อสมมติเกี่ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื่องที่กิจการใช้ว่ายังเหมาะสม 
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อยู่หรือไม่ หากข้อสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสมที่กิจการจะใช้อีกต่อไป 

ผลกระทบจะเกดิขึ้นในวงกว้างจนทาํให้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํหนดให้กจิการต้องเปล่ียนเกณฑ์

การบันทึกบัญชีที่ใช้อยู่ให้มีหลักการพ้ืนฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าที่จะปรับปรุงจาํนวนที่รับรู้ ไว้ 

ตามเกณฑก์ารบันทกึบญัชีเดมิ 

16 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงนิ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ระบุเป็นการเฉพาะให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปน้ี 

16.1 กจิการไม่ได้จัดทาํงบการเงนิตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนื่อง หรือ 

16.2 ฝ่ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจทําให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกิจการ 

ในการดําเนินงานต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว 

แม้ว่าอาจเกดิขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

วนัที่ไดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน   

17  กิจการตอ้งเปิดเผยวันที่ไดร้ ับการอนุมติัให้ออกงบการเงิน และผูใ้ห้การอนุมติังบการเงิน  

หากผูเ้ป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลอ่ืนมีอํานาจแกไ้ขงบการเงิน หลงัจากท่ีไดมี้การออก  

งบการเงินแลว้ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

18 เป็นสิ่งสาํคัญที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อใด เนื่องจากงบการเงินนั้น 

จะไม่สะท้อนถงึเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้นภายหลังวันที่ดงักล่าว 

การปรบัขอ้มูลที่เปิดเผยไวเ้กีย่วกบัสถานการณ ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานใหเ้ป็นปัจจุบนั 

19 หากกิจการไดร้บัขอ้มูลภายหลงัรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกบัสถานการณที์่มีอยู่ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งปรบัขอ้มูลที่เปิดเผยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณด์งักล่าวใหเ้ป็น

ปัจจุบนัตามขอ้มูลใหม่ท่ีไดร้บัมา 

20 ในบางกรณี กจิการจาํเป็นต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนถึงข้อมูล 

ที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจาํนวนที่กจิการได้รับ

รู้ ไว้ในงบการเงินกต็าม ตัวอย่างของกรณีที่ทาํให้กิจการต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้เป็นปัจจุบัน 

ได้แก่ กรณีที่กิจการได้รับหลักฐานเพ่ิมเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับหนี้ สิน 

ที่อาจเกดิขึ้นที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการต้องพิจารณาว่าจะรับรู้

หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นเป็นประมาณการหนี้ สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้ สิน  

(ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการ
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หนี้สิน หน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นและสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือไม่ กิจการต้อง

ปรับข้อมูลที่เปิดเผยสาํหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นให้เป็นปัจจุบนัโดยใช้หลักฐานที่ได้รับมาใหม่นั้น 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีไม่ตอ้งปรบัปรุง 

21 เมื่อเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้งปรบัปรุงมีสาระสําคญั การไม่เปิดเผย

ข้อมูลสามารถทําให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน ดังนั้น  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกขอ้ต่อไปนี้ สําหรับเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีไม่ตอ้งปรบัปรุงแต่ละประเภททีเ่ป็นสาระสําคญั 

21.1 ลกัษณะของเหตุการณด์งักล่าว  

21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ 

ผลกระทบดงักล่าวได ้

22 ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่โดยปกติ 

มผีลทาํให้มกีารเปิดเผยข้อมูล 

22.1 การรวมธุรกจิที่สาํคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) กําหนดให้กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมลูเป็นการเฉพาะในกรณดีงักล่าว) หรือการจาํหน่ายบริษัทย่อยที่สาํคัญ 

22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดาํเนินงาน  

22.3 การซ้ือสินทรัพย์ที่สาํคัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็นถือไว้เพ่ือขายตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 

ทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) การจาํหน่ายสนิทรัพย์อื่น 

หรือการที่รัฐบาลเวนคนืหรือยึดสนิทรัพยท์ี่สาํคัญ 
22.4 ความเสยีหายในโรงงานผลิตที่สาํคัญที่เกดิจากอคัคีภยัภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

22.5 การประกาศหรือการเร่ิมต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่สําคัญ (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้น และ

สนิทรัพยท์ี่อาจเกดิขึ้น (เมื่อมกีารประกาศใช้)) 

22.6 รายการเกี่ ยวกับหุ้นสามัญและตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่ส ําคัญภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรต่อหุน้ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) กําหนดให้กิจการเปิดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

นอกเหนือจากกรณีที่รายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตั้งขึ้ นเป็นทุน หรือการให้หุ้นโบนัส  

การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ซ่ึงถูกกาํหนดให้ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุ้น (เมื่อมกีารประกาศใช้)) 



 

10 

22.7 การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์

หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

22.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศ

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมนีัยสาํคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมกีารประกาศใช้)) 
22.9 การเกิดการให้คํามั่นสัญญาหรือหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นที่มีนัยสําคัญ เช่น การคํ้าประกัน 

ที่มนียัสาํคัญ และ 

22.10 การเร่ิมต้นของคดีความที่สาํคัญซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานเพียงอย่างเดยีว 

วนัถอืปฏิบติั 

23 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกจิการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดงักล่าวด้วย 

23ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)    

ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 11 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  กิจการต้องถือปฏิบัติตามการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวเมื่อนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมื่อมกีารประกาศใช้) มาถอืปฏบิตั ิ

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

24  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง 

เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 


