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เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คําแถลงการณ
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(Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ ไมไดใหแนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
วันที่ในงบดุล และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน

บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
นี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควร
ใหปรับปรุงใหม เนื่องจากยังคงมีขอสงสัยและขอวิจารณมาตรฐานโดยผูกํากับดูแลหลักทรัพย 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และฝายอื่นที่สนใจ โดยวัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เพื่อใหลด
หรือกําจัดทางเลือก ลดความซ้ําซอนและความขัดแยงภายในมาตรฐานเพื่อจัดการกับปญหา
ที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกันและเพื่อปรับปรุงเรื่องอ่ืนดวย

บทนํา 3. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน

วัตถุประสงค

1.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.1 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองนําเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุง

รายการในงบการเงิน และ
1.2 เพื่อกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินและ

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
หากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ใหเห็นวาขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ไมเหมาะสม

ขอบเขต

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับเหตุการณ 
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คํานิยาม

3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน ไมวาเหตุการณ
นั้นจะเปนไปในทางดีหรือไมดี เหตุการณดังกลาว
สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

1) เหตุการณที่เปนหลักฐานยืนยันวาสถานการณไดมี
อยู  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง) และ

2) เหตุการณที่ชี้ใหเห็นวาสถานการณได เกิดขึ้น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง)
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4. ขั้นตอนที่เกี่ยวของในการอนุมัติใหออกงบการเงินจะแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการบริหาร 
ขอบังคับและระเบียบปฏิบัติตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดทําและสรุปงบการเงิน

5. ในบางกรณี กิจการถูกกําหนดใหนําเสนองบการเงินเพื่อใหผูถือหุนอนุมัติหลังจากที่มีการออก 
งบการเงินแลว ในกรณีดังกลาว ถือวามีการอนุมัติใหออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน 
มิใชวันที่ผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน

ตัวอยาง

วันที่  28 กุมภาพันธ  25x2 ฝ ายบริหารของกิจการไดจัดทํารางงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แลวเสร็จ 

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนงบการเงินและอนุมัติใหออกงบการเงิน 
วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการไดประกาศกําไรของกิจการและขอมูลทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของ
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอ่ืนๆ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออก)   

6. ในบางกรณี ฝายบริหารของกิจการถูกกําหนดใหออกงบการเงินเพื่อใหคณะกรรมการกํากับดูแล 
(ที่ประกอบดวยผูที่ไมใชกรรมการบริหารเทานั้น) อนุมัติ ในกรณีดังกลาวถือวามีการอนุมัติใหออก
งบการเงินเมื่อฝายบริหารอนุมัติใหออกงบการเงินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการดังกลาว

ตัวอยาง

วันที่  18 มีนาคม 25x2 ฝายบริหารของกิจการไดอนุมัติ ใหออกงบการเงินเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการที่กํากับดูแลดังกลาวประกอบดวยผูที่ ไมใช
กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผูมีสวนไดเสียจากภายนอก 

วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กํากับดูแลไดอนุมัติงบการเงิน 
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกลาวไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอื่น 
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่ฝายบริหารอนุมัติใหออก             
งบการเงินเพื่อเสนอตอคณะกรรมการที่กํากับดูแล)
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7. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติ
ใหออกงบการเงิน แมวาเหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือขอมูลทางการเงิน
อื่นใหสาธารณชนทราบ

การรับรูรายการและการวัดมูลคา

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง

8. กิจการตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูในงบการเงินเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลัง 
รอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง  

9. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณที่ทําใหกิจการ
ตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูไวในงบการเงิน หรือตองรับรูรายการที่ไมเคยรับรูมากอนมีดังตอไปนี้
9.1  คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันวากิจการมีภาระ

ผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ใหกิจการปรับปรุงจํานวนประมาณการ
ที่เกี่ยวของกับคดีความในศาลที่รับรูไวกอนหนานี้ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น หรือรับรูประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม กิจการมิใชเพียงเปดเผยหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นเทานั้น เนื่องจากคําพิพากษาของศาลใหหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถนําไป
พิจารณาตามยอหนาที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

9.2  ขอมูลที่ ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ ให เห็นวาสินทรัพย เกิดการดอยค า 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูไวสําหรับ
สินทรัพยจําเปนตองปรับปรุง ตัวอยางเชน 
9.2.1 การลมละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเปน

การยืนยันวาผลขาดทุนจากลูกหนี้การคาไดเกิดขึ้นแลว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้น และ

9.2.2 การขายสินคาคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจใหหลักฐานเกี่ยวกับมูลคา
สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.3 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับตนทุนของสินทรัพยที่ซื้อหรือสิ่งตอบแทน
จากสินทรัพยที่ขายกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.4 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับจํานวนสวนแบงกําไรหรือการจายโบนัส 
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานที่จะตองจายสวนแบงกําไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณกอนวัน
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สิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  19 เรื่อง ผลประโยชน
ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

9.5 การพบการทุจริตหรือขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

10. กิจการตองไมปรับปรุงจํ านวนที่ รับรู ในงบการเงิน เพื่ อสะทอนถึงเหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

11. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง ไดแก การลดลงของราคา
ตลาดของเงินลงทุนระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 
โดยปกติการลดลงของราคาตลาดจะไมมีความสัมพันธกับสถานะของเงินลงทุน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน แตจะสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในงวดถัดไป ดังนั้น กิจการ
ตองไมปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่รับรูไวในงบการเงิน ในทํานองเดียวกัน กิจการตองไมปรับปรุง
จํานวนเงินลงทุนที่ เปดเผยไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให เปนปจจุบัน แมวากิจการ
อาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 21

เงินปนผล

12. หากกิจการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือตราสารทุน (ดูคํานิยามของคําวา “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองไมรับรู
เงินปนผลดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

13. ถามีการประกาศจายเงินปนผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แตกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออก 
งบการเงิน เงินปนผลดังกลาวตองไมรับรูเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจาก
เงินปนผลดังกลาวไมเปนภาระผูกพัน ณ เวลาดังกลาว เงินปนผลดังกลาวตองเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน 

การดําเนินงานตอเนื่อง

14. กิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง หากภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ฝายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงาน หรือฝายบริหาร
จําเปนตองเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงานเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่นที่สามารถทําได
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15. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ใหเห็นถึง 
ความจําเปนที่จะตองทบทวนขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องที่กิจการใชวายังเหมาะสม
อยูหรือไม หากขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องไมเหมาะสมที่กิจการจะใชอีกตอไป 
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกวางจนทําใหมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปลี่ยนเกณฑ
การบันทึกบัญชีที่ใชอยูใหมีหลักการพื้นฐานตางไปจากเดิม มากกวาที่จะปรับปรุงจํานวนที่รับรูไว
ตามเกณฑการบันทึกบัญชีเดิม

16. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ระบุเปนการเฉพาะ
ใหกิจการตองเปดเผยขอมูล เมื่อเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
16.1 กิจการไมไดจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง 
16.2 ฝายบริหารของกิจการทราบถึงความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณหรือ

สถานการณที่อาจทําใหเกิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการ
ในการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการตองเปดเผยขอมูลเหตุการณหรือสถานการณดังกลาว
แมวาอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปดเผยขอมูล

วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน  

17. กิจการตองเปดเผยวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน และผูใหการอนุมัติงบการเงิน 
หากผู เปนเจาของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอํานาจแกไขงบการเงิน หลังจากที่ไดมีการออก 
งบการเงินแลว กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

18. เปนสิ่งสําคัญที่ผูใชงบการเงินควรทราบวามีการอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อใด เนื่องจากงบการเงินนั้น
จะไมสะทอนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกลาว

การปรับขอมูลที่เปดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปนปจจุบัน

19. หากกิจการไดรับขอมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับสถานการณที่มีอยู ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยที่เกี่ยวของกับสถานการณดังกลาว
ใหเปนปจจุบันตามขอมูลใหมที่ไดรับมา

20. ในบางกรณี กิจการจําเปนตองปรับขอมูลที่เปดเผยในงบการเงินใหเปนปจจุบันเพื่อสะทอนถึงขอมูล
ที่ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แมวาขอมูลดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอจํานวนที่กิจการไดรับรู
ไวในงบการเงินก็ตาม ตัวอยางของกรณีที่ทําใหกิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยไวใหเปนปจจุบัน 
ไดแก กรณีที่กิจการไดรับหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการตองพิจารณาวาจะรับรู
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเปนประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน 
(ตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) หรือไม กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยสําหรับ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใหเปนปจจุบันโดยใชหลักฐานที่ไดรับมาใหมนั้น

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

21. เมื่อเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไมเปดเผย
ขอมูลสามารถทําใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ดังนั้น 
กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปนสาระสําคัญ
21.1 ลักษณะของเหตุการณดังกลาว 
21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายที่ว ากิจการไมสามารถประมาณ 

ผลกระทบดังกลาวได

22. ตัวอยางตอไปนี้ เปนเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง แตโดยปกติ
มีผลทําใหมีการเปดเผยขอมูล
22.1 การรวมธุรกิจที่สําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งกําหนดใหกิจการตอง
เปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะในกรณีดังกลาว) หรือการจําหนายบริษัทยอยที่สําคัญ

22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดําเนินงาน 
22.3 การซื้อสินทรัพยที่สําคัญ การจัดประเภทสินทรัพยเปนถือไวเพื่อขายตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก การจําหนายสินทรัพยอื่น หรือการที่รัฐบาลเวนคืน
หรือยึดสินทรัพยที่สําคัญ

22.4 ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สําคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
22.5 การประกาศหรือการเริ่มตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสรางที่สําคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น)

22.6 รายการเกี่ยวกับหุนสามัญและตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุ นสามัญที่ สํ าคัญภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน 
กําหนดใหกิจการเปดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกลาว นอกเหนือจากกรณีที่รายการ
ดังกลาวเกี่ยวของกับการตั้งขึ้นเปนทุน หรือการใหหุนโบนัส การแตกหุน หรือการรวมหุน



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) หนา 10/10

ซึ่งถูกกําหนดใหตองมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง กําไรตอหุน)

22.7 การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญที่ไมเปนปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพยหรือ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

22.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือมีการประกาศภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 
เรื่อง ภาษีเงินได)

22.9 การเกิดการใหคํามั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสําคัญ เชน การค้ําประกัน
ที่มีนัยสําคัญ และ

22.10 การเริ่มตนของคดีความที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันถือปฏิบัติ

23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่  1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

24. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ
ภายหลังวันที่ในงบดุล 











มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 10 : Events After the Reporting Period (Bound volume 2009))
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		มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 24 ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด





บทนำ


บทนำ 1. 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลัง
วันที่ในงบดุล และให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บทนำ 2.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้เห็นสมควรให้ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากยังคงมีข้อสงสัยและข้อวิจารณ์มาตรฐานโดยผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และฝ่ายอื่นที่สนใจ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อให้ลด
หรือกำจัดทางเลือก ลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งภายในมาตรฐานเพื่อจัดการกับปัญหา
ที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันและเพื่อปรับปรุงเรื่องอื่นด้วย

บทนำ 3.
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

บทนำ 4. 
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วัตถุประสงค์

1.   
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 
เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดกิจการต้องนำเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุงรายการในงบการเงิน และ

1.2 เพื่อกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องไม่จัดทำงบการเงินโดยใช้เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องหากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้เห็นว่าข้อสมมติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง
ไม่เหมาะสม

ขอบเขต

2. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คำนิยาม

3.
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

		เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

		หมายถึง

		เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1)
เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง) และ

2)
เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง)





4.
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้ออกงบการเงินจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหาร ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดทำและสรุปงบการเงิน

5.
ในบางกรณี กิจการถูกกำหนดให้นำเสนองบการเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่มีการออก 
งบการเงินแล้ว ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน 
มิใช่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน

		ตัวอย่าง



		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้จัดทำร่างงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แล้วเสร็จ 

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนงบการเงินและอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการได้ประกาศกำไรของกิจการและข้อมูลทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินได้ถูกจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจำปี และ

วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้รับการอนุมัติได้ถูกนำส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล

งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออก)   





6.
ในบางกรณี ฝ่ายบริหารของกิจการถูกกำหนดให้ออกงบการเงินเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแล 
(ที่ประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเท่านั้น) อนุมัติ ในกรณีดังกล่าวถือว่ามีการอนุมัติให้ออก
งบการเงินเมื่อฝ่ายบริหารอนุมัติให้ออกงบการเงินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว

		ตัวอย่าง



		วันที่ 18 มีนาคม 25x2 ฝ่ายบริหารของกิจการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการที่กำกับดูแลดังกล่าวประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก 

วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กำกับดูแลได้อนุมัติงบการเงิน 

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจำปี และ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ได้รับการอนุมัติได้ถูกนำส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล


งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่ฝ่ายบริหารอนุมัติให้ออก             งบการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่กำกับดูแล)





7.
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติ
ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกำไรหรือข้อมูลทางการเงินอื่นให้สาธารณชนทราบ

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง

8.
กิจการต้องปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ในงบการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลัง 
รอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง  

9.
ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กิจการต้องปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนมีดังต่อไปนี้

9.1  
คำพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการปรับปรุงจำนวนประมาณการ
ที่เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น หรือรับรู้ประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม่ กิจการมิใช่เพียงเปิดเผยหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากคำพิพากษาของศาลให้หลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถนำไปพิจารณาตามย่อหน้าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

9.2  
ข้อมูลที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไว้สำหรับสินทรัพย์จำเป็นต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น 

9.2.1
การล้มละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหนี้การค้าได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้านั้น และ

9.2.2
การขายสินค้าคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.3
การกำหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสำหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ขายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.4
การกำหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสำหรับจำนวนส่วนแบ่งกำไรหรือการจ่ายโบนัส 
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

9.5
การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงให้เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง

10. 
กิจการต้องไม่ปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ในงบการเงินเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง

11.
ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การลดลงของราคาตลาดของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 
โดยปกติการลดลงของราคาตลาดจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในงวดถัดไป ดังนั้น กิจการ
ต้องไม่ปรับปรุงจำนวนเงินลงทุนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ในทำนองเดียวกัน กิจการต้องไม่ปรับปรุงจำนวนเงินลงทุนที่เปิดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน แม้ว่ากิจการ
อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 21

เงินปันผล

12.
หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือตราสารทุน (ดูคำนิยามของคำว่า “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องไม่รับรู้
เงินปันผลดังกล่าวเป็นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

13.
ถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก 
งบการเงิน เงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้เป็นหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจาก
เงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปันผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนำเสนองบการเงิน 

การดำเนินงานต่อเนื่อง

14.
กิจการต้องไม่จัดทำงบการเงินโดยใช้เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง หากภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ฝ่ายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดการดำเนินงาน หรือฝ่ายบริหารจำเป็นต้องเลิกกิจการหรือหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้

15.
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ให้เห็นถึง 
ความจำเป็นที่จะต้องทบทวนข้อสมมติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องที่กิจการใช้ว่ายังเหมาะสม
อยู่หรือไม่ หากข้อสมมติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสมที่กิจการจะใช้อีกต่อไป ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกว้างจนทำให้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องเปลี่ยนเกณฑ์การบันทึกบัญชีที่ใช้อยู่ให้มีหลักการพื้นฐานต่างไปจากเดิม มากกว่าที่จะปรับปรุงจำนวนที่รับรู้ไว้
ตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีเดิม

16.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ระบุเป็นการเฉพาะ
ให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

16.1 กิจการไม่ได้จัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง 

16.2 ฝ่ายบริหารของกิจการทราบถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกิจการ
ในการดำเนินงานต่อเนื่อง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว
แม้ว่าอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปิดเผยข้อมูล

วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน  

17. 
กิจการต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ให้การอนุมัติงบการเงิน 
หากผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอำนาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้มีการออก 
งบการเงินแล้ว กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

18.
เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อใด เนื่องจากงบการเงินนั้น
จะไม่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกล่าว

การปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน

19.
หากกิจการได้รับข้อมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับมา

20.
ในบางกรณี กิจการจำเป็นต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนถึงข้อมูล
ที่ได้รับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนที่กิจการได้รับรู้ไว้ในงบการเงินก็ตาม ตัวอย่างของกรณีที่ทำให้กิจการต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้เป็นปัจจุบัน 
ได้แก่ กรณีที่กิจการได้รับหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการต้องพิจารณาว่าจะรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน 
(ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น) หรือไม่ กิจการต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นปัจจุบันโดยใช้หลักฐานที่ได้รับมาใหม่นั้น

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง

21.
เมื่อเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงมีสาระสำคัญ การไม่เปิดเผยข้อมูลสามารถทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้น 
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้สำหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ละประเภทที่เป็นสาระสำคัญ

21.1
ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว 

21.2
ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคำอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ ผลกระทบดังกล่าวได้

22.
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่โดยปกติ
มีผลทำให้มีการเปิดเผยข้อมูล

22.1
การรวมธุรกิจที่สำคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะในกรณีดังกล่าว) หรือการจำหน่ายบริษัทย่อยที่สำคัญ

22.2
การประกาศแผนยกเลิกการดำเนินงาน 

22.3
การซื้อสินทรัพย์ที่สำคัญ การจัดประเภทสินทรัพย์เป็นถือไว้เพื่อขายตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก การจำหน่ายสินทรัพย์อื่น หรือการที่รัฐบาลเวนคืนหรือยึดสินทรัพย์ที่สำคัญ

22.4
ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สำคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

22.5
การประกาศหรือการเริ่มต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่สำคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น)

22.6
รายการเกี่ยวกับหุ้นสามัญและตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่สำคัญภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น กำหนดให้กิจการเปิดเผยคำอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกเหนือจากกรณีที่รายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตั้งขึ้นเป็นทุน หรือการให้หุ้นโบนัส การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น
ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น)

22.7
การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพย์หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

22.8
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้)

22.9
การเกิดการให้คำมั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสำคัญ เช่น การค้ำประกัน
ที่มีนัยสำคัญ และ

22.10
การเริ่มต้นของคดีความที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันถือปฏิบัติ

23.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

24.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 
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