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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรือ่ ง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ บรายงาน

ตามทีไ่ ด้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานกาครัฐ
ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ ให้หบว่ยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดระบบบัญชี
และจัดทำงบการเงินตามเกผฟ้คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพือ่ ประโยขน์ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน
และเพือ่ ประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม นัน้
กระทรวงการคลังได้จดั ทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังวันที่
ในรายงาน ซึง่ ใช้สำหรับการเปิดเผยเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังวับทีใ่ นรายงาน แต่กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออก
งบการเงินหรือใช้ปรับปรุงงบการเงินเพือ่ สะท้อนให้เห้นเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐเป็นปีจจุบนั และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ซึง่ จะส่งผลให้งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร การริเคราะห้เปรียบเทียบทีง่ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
และก่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลังจีงออกประกาศ ดังบี้
ข้อ ๑ ประกาศบีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังวัน ทีใ่ นรายงาน
ตามทีก่ ำหนดแนบท้ายประกาศบี้
ประกาศ ณวันที่ ไ!'!๔

กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๐

(นายอภิคกั ดี้ ดันติวร'วงศ์)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง

มาตรฐานการบญ?ภาครัฐ ฉบับที่ ©๔
ฟอง
เหตุการถ!ภายหลังวันทีใ่ นรายงาบ
คำแถลงการถ!
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับบีเ้ ป็นไปตามเกณท์ทก่ี ำหนดขึน้ โดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๙ เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังวับทีไ่ นรายงาบ พ.ศ. 10๙๔๙ (เ^ร/เร ๑๔ : 1:ห6ก{ร ฬ!©โ
๒6 ^©เวเวโปก? วอ!:© (ว6ฉ6๓ เว©โ ๒๐๐๖)) ขึง้ เป็นการจัดทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใบ พ.ศ. ๒๙๙๔ (เกกเวโ0ห©๓6ก*ร !ว เ^ร/\5ร -,๒ ๐ ๑ ๑ ) โดยมี'ขอ้
เปรัยบเทีย่ บกับมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๔ สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับบี้
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๕.

ขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท\เละการอนม้ตใิ ห้ออกงบการเงินอาจมีความแตกต่างกันไปใบแต่ละประเภท
ฃองหน่วยงาน โดยอาจขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของหน่วยงาน โครงสร้าง•ยองหน่วยงานทีค่ วบคุม ข้อกำหนด
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง.และวัธกี ารในการจัดทำและสรุปงบการเงินในขัน้ สดท้าย ขึง้ โดยปกติหวั หน้า
หน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผดชอบในการอนุมต้ งบการเงินของหน่วยงาน

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
๖.

ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันทีใ่ นรายงานและวันทีไ่ ด้รบั อบุมตั ใิ ห้ออกงบการเงิน เมือ่ รัฐบาลได้มกี าร
กำหนดนโยบายแล้ว การพิจารณาว่านโยบายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ทต่ี อ้ งปรับปรุงงบการเงินหรือไม,
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเหตุการณ์นน้ั ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่ ณ วันทีใ่ นรายงาน และมีหลักฐาน
เพียงพอว่าจะสามารถดำเนิน การได้ตามนโยบายดังกล่าวจนบรรลุผลล่าเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
โดยทัว่ ไปแล้วการกำหนดนโยบายของรัฐบาลจะไม่นา้ ไปสูก่ ารรับรูเ้ ป็นเหตุการณ์ทต่ี อ้ งปรับปรุง
งบการเงินเพียงแต่ตอ้ งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ บรายงานทีด่ อ้ งปรับปรุง

๗.
๘.

หน่วยงานต้อ งปรับ ปรุงจำนวนเงิน ทีร่ บั รูใ้ บงบการเงิน เพอสะท้อนให้เห็น ถึงเหตุก ารณ์ภ ายหลัง
วันทีใ่ นรายงานทีต่ อ้ งปรับปรุง
ตัวอย่างของเหตุการณภายหลังวันทีใ่ นรายงานทีต่ อ้ งปรับปรุง ขึง้ เป็นเหตุการณ์ทท่ี ำให้หน่วยงาบ
ต้องปรับปรุงจำนวนเงินทีร่ บั รู!้ ว้ในงบการเงิน หรือต้องรับรูร้ ายการที!่ ม่เคยรับรูม้ าก่อนมีดงั ต่อไปนี้
(ก) คำพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังวัน ทีใ่ บรายงานขึง้ ยืน ยัน ว่าหน่วยงานมีภาระผูกพัน
ในป็จจุบนั ณ วัน ทีใ่ บรายงาน ให้ห น่วยงานปรับ ปรุงจำนวนเงิน ของประมาณการหนีส้ นิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีความในศาลทีร่ บั รู!้ วัก,อนหน้านีต้ ามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๑๙ เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ * หรือ
รับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ทีต่ ง้ั ขึน้ ใหม่ หน่วยงานมีใช่เพียงเปิดเผยหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เท่านัน้
เนือ่ งจากคำพิพากษาของศาลให้หลักฐานเพิม่ เติมทีส่ ามารถน้าไปพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๒๔
ของมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๙ เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
และสิบทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ *
(ข) ข้อมูลที!่ ต้รบั ภายหลังวันทีใ่ บรายงาน แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ณ วันทีใ่ นรายงาน
หรือจำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทเ่ี คยรับรู้ ขึง้ จะต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น
(๑) การล้มละลายของลูกหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาบ โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่า
ผลขาดทุบจากลูกหนี!้ ด้เกิดขึน้ แล้ว ณ วันทีใ่ นรายงาน และหน่วยงานต้องปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนีน้ น้ั และ
. (๖). การขายสิน ค้าคงเหสิอ ภายหลังวัน ทีใ่ นรายงานอาจให้ห ลัก ฐานเกีย่ วกับ มูล ค่าสุท ธิ
ทีจ่ ะได้รบั ของสินค้าคงเหลือนัน้ ณ วันทีใ่ นรายงาน
(ค) ภายหลัง วัน ทีใ่ นรายงานไดัม กี ารกำหนดต้น ทุน ของสิน ทรัพ ย์ท ข่ี อ้ึ หรือ สิง ตอบแทน
จากสินทรัพย์ทข่ี ายก่อนวันทีใ่ นรายงาน
(ง) ภายหลังวันทีใ่ นรายงานได้มกี ารกำหนดจำนวนรายได้ทจ่ี ดั เก็บในระหว่างรอบระยะเวลารายงาบ
ทีต่ อ้ งแบ่งสรรปินส่วนกับหน่วยงานอึน๋ ภายใต้ขอ้ ตกลงการแบ่งรายไดัท ม่ี ผี ลอยูใ่ นระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน
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(จ) ภายหลังวันทีใ่ นรายงานไตัมกี ารกำหนดเงินรางวัลจากผลการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะจ่ายให้แก่บคุ ลากร
หากหน่วยงานมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบนั หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันที่
ในรายงานทีจ่ ะต้องจ่ายเงินบัน้ ชีง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์กอ่ นวันทีใ่ นรายงาน และ
(อ) การพบการทุจรืตหรือข้อผิดพลาดทีแ่ สดงให้เห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นรายงานทีใ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
๙.

หน่ว ยงานต้อ งไม่ป รับ ปรุง จำนวนเงิน ทีร่ บั !ใบงบการเงิน เพีอ่ สะห้อ นถึง เหตุก ารณ์ภ ายหลัง
วับทีใ่ นรายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
๑๐. ตัวอย่างต่อไปนีเ้ ป็นเหตุการณ์ภายหลังวับทีใ่ บรายงานที!่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
(ก) การลดลงของมูลค่ายุตธิ รรมของอลังหารืมทรัพย์ระหว่างวันทีใ่ นรายงานกับวันทีไ่ ต้รบั อนุมตั ิ
ให้ออกงบการเงินในกรณ์ทห่ี น่วยงานมีนโยบายปรับมูลค่าของอลังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ายุตธิ รรม
อย่างสมํา่ เสมอโดยปกติการลดลงของมูลค่ายุตธิ รรมไม่มคี วามลัมพันธ์กบั สภาพของอลังหาริมทรัพย์
ณ วันทีใ่ นรายงาน แต่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญข้ลดั ไป ตังบัน้
เม้จะมีนโยบายปรับมูลค่าอย่างสมืา่ เสมอ หน่วยงานจะต้องไม่ปรับจำนวนเงินของอลังหาริมทรัพย์
ในงบการเงินในทำนองเติยวกันหน่วยงานต้องไม่ปรับปรุงจำนวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอลังทาริมทรัพย์
ทีเ่ จดเผยไว้ ณ วับ ทีใ่ นรายงาน แม้ว า่ หน่ว ยงานอาจจำเป็น ต้อ งเปีด เผยข้อ มูล เพีม่ เติม
ตามข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ ๒๓ และ
(ข) การพิจารณาตัดสินใจทีจ่ ะให้หรือกระจายสิทธิประโยซน์เพิม่ เติมไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมให้กบั
ผูเ้ ข้าร้วมในโครงการบริการสาธารผะบางอย่าง ทีห่ น่วยงาบเป็นผูร้ บั ผิดขอบดาเนินการโครงการ
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานแต่กอ่ นวันทีไ่ ต้รบั อนุมติให้ออกงบการเงิน หน่วยงานจะต้องไม่ปรับปรุง
ค่าใข้จา่ ยของโครงการทีร่ บั !!ว้แลัวในงบการเงินของรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั แม้วา่ การให้
หรือกระจายสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมบัน้ อาจเข้าเงือ่ นไขทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเหตุการณ์
ท!ม'ตอ้ งปรับปรุงตามข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ ๒๓

การดำเนินงานต่อเนือ่ ง
๑๑. หน่วยงานแต่ละแห่งต้องพิจารณาว่าการใข้ขอ้ สมมติฐานการดำเนิน งานต่อเนือ่ งเหมาะสมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การประเมีนการดำเนินงานต่อเนือ่ งมักจะใช้กบั ระตับหน่วยงานมากกว่าใข้กบั รัฐบาลโดยรวม
ตัวอย่างเข่น หน่วยงานของรัฐบาลอาจจะไม่สามารถดำเนินงานต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากรัฐบาลตัดสินใจโอนภารกิจ
จากหน่วยงาบแห่งหนืง่ 'ไปยังหน่วยงานอ้กแห่งหนืง่ อย่างไรก็ต าม การปรับโครงสร้างนีจ้ ะไม่มี
ผลกระทบเมือ่ ประเมีนการดำเนินงาบต่อเนือ่ งของรัฐบาลโดยรวม
๑๒. หน่วยงานต้องไปจัดทำงบการเงินโดยใช้เกณทํการดำเนินงานต่อเนือ่ ง หากภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
มีข อ้ กำหนดในกฎหมายหรือ มติข องคณะรัฐ มนตรีท จ่ี ะเลิก หน่วยงานหรือ หยุด การดำเนิน งาน
หรือไม่มที างเลือกทีเ่ ป็นไปไต้จริงอืน่ ใดนอกเหนิอจากการเลิกหน่วยงาบหรือหยุดดำเนินงาบ
๑๓. ในการประเมิน ว่าข้อ สมมติฐ านการดำเนิน งานต่อ เนือ่ งเหมาะสมหรือ ไม่ส ำหรับ หน่วยงานบัน้
ผูร้ บั ผิดขอบต่องบการเงินจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจัยเหล่าบัน้ รวมถึงผลการดำเนินงาน
ทัง้ ในปัจจุบนั และทีค่ าดหวังในอนาคตของหน่วยงาน การปรับโครงสร้างของแต่ละหน่วยงานทัง้ ทีม่ ี
การประกาคแล้วและทีม่ โี อกาสจะเกิดขึน้ ความเป็นไม่!ต้ทจ่ี ะไต้รบั เงินทุนสนับสบุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนือ่ ง
และตักยภาพของแหล่งเงินทุนสนับสบุนทดแทนหากจำเป็น
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๑๔. ในกรณีของหน่วยงานทีต่ อ้ งไต้รบั เงินงบประมาณสนับสนุนการดํๅเนินงานเป็นหลัก โดยทัว่ ไป{เญหา
การดำเนิน งานต่อ เนือ่ งจะเกิด ขึน้ ก็ต อ่ เมือ่ รัฐ บาลมีก ารประกาศนโยบายยกเสิก การสนับ สนุน
เงินงบประมาณสำหรับหน่วยงานดังกล่าว
๑๔. บางหน่วยงาบถึงแม้วา่ จะไมใฃ่รฐั วิสาหกิจ อาจจำเป็นทีจ่ ะต้องจัดหาเงินทุนในการดำเนินงานด้วยตนเอง
ทังหมดหรีอเป็นส่วนใหญ่ และมีการเก็บค่าสินค้าและบริการทีค่ มุ้ กับต้นทุนโดยตรงจากผูข้ อ้ึ สินค้า
และใช้บริการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานดังกล่าวทีแ่ ย่ลงภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
อาจซีโห้เห็บถึงความจำเป็นทีต่ อ้ งพิจารณาว่าข้อสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนือ่ ง•ยองหน่วยงานดังกล่าว
ยังเหมาะสมหรือไม่
๑๖. หากข้อสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนือ่ งไม่เหมาะสม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนีก้ ำหนดให้
หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นผลของเหตุการณ์นน้ั ในงบการเงิน ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต้วอย่างเข่น มีการถ่ายโอนการดำเนินงานไปยังหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
หรือจะมีการจำหน่าย หรือยุบเลิกหรือไม่ หน่วยงาบต้องใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณาความจำเป็นในการ
ปรับเปลีย่ นมูลค่าตามบัญขีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ บั รู!้ นงบการเงิน
๑๗. เมือ่ ช้อสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนือ่ งไม่เหมาะสม หน่วยงานจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์จะทำให้มหี นีส้ นิ เพิม่ ขึน้ หรือจะทำให้เช้าเงือ่ นไขบางข้อใบลัญ ญาก่อหนีผ้ กู ผัน
และน่าไปล่การจัดประเภทหนีส้ นิ บางรายการเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนหรือไม่
๑๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรือ่ ง การนำเสนองบการเงิน กำหนดให้หน่วยงานต้องเจ ดเผยข้อมูล
เมือ่ เป็นไปตามข้อใดข้อหนืง่ ดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานไม่ไต้จดั ทำงบการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงาบต่อเนือ่ ง มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๑ กำหนดให้ห น่วยงานเจตเผยเรือ่ งดังกล่าวเมือ่ ไม่ไต้จดั ทำงบการเงิน ตามหลัก การ
ดำเนินงานต่อเนือ่ ง และต้องเปิดเผยเกณฑ์อบ่ื ทีใ่ ช้ในการจัดทำงบการเงินนัน้ พร้อมทัง้ เหตุผล
ทีห่ น่วยงานไม'อาจดำเนินงานต่อเนือ่ งไต้ หรือ
(ข) ผูร้ บั ผิดขอบต่องบการเงิน ตระหนักถึงความไม่แน่น อนทีเ่ ป็น สาระสำคัญ เกีย่ วกับ เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท อ่ี าจทำให้เกิดความสงลัยอย่างมีน ยั สำคัญ ต่อความสามารถของหน่วยงาน
ในการดำเนิบงานต่อเนือ่ ง หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงั กล่าวแม้วา่
อาจเกิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑
การปรับโครงสร้าง
๑๙.

เมือ่ มีการประกาศปรับ โครงสร้างภายหลังวัน ทีใ่ นรายงาน ขีง่ เป็น ไปตามคำนิยามของเหตุก ารณ์
'ท!่ี ม่ตอ้ งปรับปรุง หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ซีง่ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๙ เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสิบทรัพย์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ * ไต้กำหนดแนวทางเกีย่ วกับการรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ จากการปรับโครงสร้าง ทัง้ นี้ การปรับ
โครงสร้างโดยการตัดจำหน่ายบางล่วนของหน่วยงาน อาจไม่ลง่ ผลต่อความสามารถในการดำเนินงาน
ต่อเนือ่ งของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามหากการประกาศปรับโครงสร้างภายหลังวันทีใ่ นรายงานทำให้
หน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานต่อเนือ่ ง หน่วยงานอาจจะต้องปรับปรุงลักษณะและจำนวนเงินของ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ บั รู!้ นงบการเงิน
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การเป็ดเผยข้อมูล
การเฉดเผยวันทีไ่ ต้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงิน
๒0. หน่วยงานต้องเป็ดเผยวันทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงิน และผูอ้ นุมตั งิ บการเงิน
๒๑. เนืองจากงบการเงินไมใต้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขีน้ ภายหลังวันทีใ่ ต้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
จึงเป็นสิงสำคัญทีผ่ !ู้ ข้งบการเงินควรทราบว่ามีการอนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินเมถใด
การปรับข้อยูลทีเ่ ป็ดเผยไวัเกีย่ วกับสถานการณ์ ณ วับทีใ่ นรายงานให้เป็นป้จตุบนั
๒๒. หากหน่วยงานใต้รบั ข้อมูลภายหลังวัน ทีใ่ นรายงาบแต่ก อ่ นวัน ทีไ่ ต้รบั อนุม ตั ใิ ห้ออกงบการเงิน
เกีย่ วกับ สถานการณ์ท ม่ี อี ยู่ ณ วันทีใ่ นรายงาบ หน่วยงาบต้องปรับ ข้อมูลทีเ่ ป็ดเผยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สถานการณ์ดงั กล่าวให้เป็นป็จจุบนั ตามข้อมูลใหม่ทไ่ี ต้รบั .
๒๓. ในบางกรณีหน่วยงาบจำเป็นต้องปรับข้อมูลทีเ่ ป็ดเผยในงบการเงินให้เป็นปิจจุบนั เทีอ่ สะท้อนถึงข้อมูล
ทีไ่ ต้รบั ภายหลังวันทีใ่ นรายงานแต่กอ่ นวันทีไ่ ต้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงิน แมัวา่ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบต่อจำนวนเงินทีห่ น่วยงานใต้รบั !ไว้ในงบการเงินกตาม ตัวอย่างของกรณีทท่ี ำให้หน่วยงาน
ต้องปรับข้อมูลทีเ่ ปิดเผยไว้ให้เป็นปีจจุบนั ไต้แก่ กรณีทห่ี น่วยงานไต้รบั หลักฐานเพิม่ เติมภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานเกีย่ วกับหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขีน้ ทีม่ อี ยู่ ณ วันทีใ่ นรายงาบ บอกเหนือจากการทีห่ น่วยงาบ
ต้องพิจารณาว'าจะรัขรูห้ นีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขีน้ เป็นประมาณการหนีส้ นิ ในงบการเงินหรีอไม่ หน่วยงานต้องปรับ
ข้อมูลทีเ่ ป็ดเผยสำหรับหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขีบ้ ให้เป็นป็จจุบนั โดยใช้หลักฐานทไต้รบั มาใหม่นน้ั
การเป็ดเผยเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นรายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุง
๒๔. เมือ่ เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นรายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุงมีสาระสำคัญ การไม่เป็ดเผยข้อมูลสามารถ
ทำให้มผี ลกระทบต่อการดัดสินใจเข้งเศรษฐกิจของผูใ้ ข้งบการเงิน ดังนัน้ หน่วยงาบต้องเฉดเผยข้อมูล
ทุกข้อต่อไปนี้ สำหรับ เหตุก ารณ์ภ ายหลังวับ ทีใ่ นรายงาบทีไ่ ม่ตอ้ งปรับ ปรุงแต่ละประเภททีเ่ ป็น
ลาระสำคัญ
(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ดงั กล่าว และ
(ข) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ห1อคำอธิบ ายทีว่ า่ หน่ว ยงาบไม่ส ามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล่าวใต้
๒๔. ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวับทีใ่ บรายงานทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุงแต่ปกติตอ้ งเปิดเผยข้อมูล มีดงั นี้
(ก) สินทรัพย์ทว่ี ดั มูลค่าตามวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมมีมลู ค่าลดลงมากอย่างผิดปกติ โดยไม่เกีย่ วข้องกับสภาพ
ของสิบทรัพย์นน้ั ณ วัน ทีใ่ นรายงาน หากแต่เป็น ผลจากสถานการณ์ท เ่ี กิด ขีน้ ตัง้ แต่ว นั ที่
ในรายงาน
(ข) ภายหลังวันทีใ่ นรายงานหน่วยงานซึง่ เป็นผูด้ ำเนินโครงการไต้ตดั สินใจว่าจะให้หธีอกระจายสิทธิ
ประโยชน์เพิม่ เติมในอนาคตอย่างมาก โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ผรู้ ว่ มโครงการบริการ
สาธารณะ ซึง่ สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตังกล่าวมีผลกระทบทีส่ ำคัญต่อหน่วยงาน
(ค) การรับโอนหรือโอนหน่วยงานทีส่ ำคัญภายใต้ลงั กัด หรือการตัดโอนกิจกรรมทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด .
ทีห่ น่วยงานรับผิดขอบในปีจจุบนั ให้แก่บคุ คลภายบอกดำเนินการภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
(ง) การประกาศแผนทีจ่ ะยกเลิกงาบหรือโครงการทีส่ ำคัญ การจำหน่ายสินทรัพย์หรือข้าระหนีส้ นิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการยกเลิกงาบหรือโครงการทีส่ ำคัญ หรือการทำข้อตกลงผูกพันทีจ่ ะจำหน่าย
สินทรัพย์หรือชำระหนีส้ นิ ตังกล่าว
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(จ) การซือ้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ทส่ี ำคัญ
(ฉ) ความเสียหายในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีส่ ำคัญทีเ่ กิดจากอัคคีภยั ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
(ซ) การประกาศหรือเริม่ ต้นปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปรับโครงสร้างทีส่ ำคัญ (มาตรฐานการบัญฃีภาครัฐ
ฉบับที่ ๑๙ เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ *)
(ซ) การออกกฎหมายเพือ่ ยกหนีใ๋ ห้องค์กรหรือบุคคลซืง้ เปีนส่วนหนึง่ ของแผนงาน/โครงการ
(ฌ) การเปลีย่ นแปลงอย่างมากผิดปกติของราคาสินทรัพย์หรืออัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทค
ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
(ญ) การดาเนินการทีท่ ำให้เกิดข้อตกลงผูกพันหรือหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีม่ นี ยั สำคัญ เซ่น การคํา้
ประกันทีม่ ีน ัย สำคัญภายหลังวันทีใ่ นรายงาน และ
(ฎ) การเริม่ ต้นของคดความทีส่ ำคัญ ซืง้ เกิดจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นรายงานเท่านัน้
วันถือปฏิบดั
๒๖. มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบับ นีม้ ผี ลบังคับ ใข้ก บั งบการเงิน สำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท เ่ี ริม่
ในหรือ หลังวับ ที่ ๑ ตุล าคม ๒#๖๑ เป็นต้นไป ทัง้ นี้ ศนับ สบุน ให้ป า้ ไปใช้กอ่ นวัน ถือปฏิบ ตั ิ
หากหน่ว ยงานป้ามาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นีไ้ ปถือ ปฏิบ ตั สิ ำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ทีเ่ ริม่ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒#๖๑ หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อเท็จจริงคังกสำวด้วย
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ข้อเป!อบเทียบกับมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ©๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาบ

(1?ร*5 14)

เพอให้สอดรับกับบรับทของการบัญชีภาครัฐ จึงได้มีการตัดเนื้อหา แสะการปรับแก้ถ้อยคำของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๔ (1^5/เร 14) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ดังนี้
๑. เนื้อหาที่เกี่ยวก้องกับรัฐวิสาหกิจตามย่อหน้าที่ ๓ และ ๔
๒. การกำหนดวันที่ได้รับอนุบัติให้ออกงบการเงินตามย่อหน้าที่ ๖ แสะ ๘ ได้มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการคำเน้นงานในภาครัฐของประเทศไทย
๓. ตัด เนื้อ หาที่เกี่ยวกับ ภารประกาศและจ่ายเงิน ปีบ ผลภายหลังวัน ที่ในรายงานตามย่อหน้าที่ ๑๔ ๑๔ และ ๑๖
เนื่องจากไม่เก้ากับบ!บทของหน่วยงาบภาครัฐของไทยที่ไม่มีการจ่ายเงินปีนผล
๔. การเปิดเผยวันที่ได้รับอนุม้ตให้ออกงบการเงินตามย่อหน้าที่ ๖๖ และ ๒๗ ได้มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้สอดคล้อง
กับย่อหน้า ๖ และ ๘ ที่ปรับแก้ตามก้อ ๒
๔. การเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงได้มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
หน่วยงานภาครัฐของไทย เข่น การอ้างอิงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัน ทึกบัญ ชี (ย่อหน้า ๓๑ (ง)) และตัวอย่าง
การเปิดเผยเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ย่อหน้า ๓๑ (ญ))
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