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ประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เร่ือง เหตุการณภ์ายหลังวันท่ีใบรายงาน

ตามท่ีได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานกาครัฐ 
ฉบับท่ี ๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้หบว่ยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดระบบบัญชี 
และจัดทำงบการเงินตามเกผฟค้งค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยขน์ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม น้ัน

กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัวนัที ่
ในรายงาน ซ่ึงใช้สำหรับการเปิดเผยเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนภายหลังวับท่ีในรายงาน แต่ก่อนวันท่ีได้รับอนุมัติให้ออก 
งบการเงินหรือใช้ปรับปรุงงบการเงินเพ่ือสะท้อนใหเ้ห้นเหตุการณดั์งกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มาตรฐาน 
การบญัชภีาครฐัเปน็ปจีจบุนัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐัระหวา่งประเทศ รวมถึงมาตรฐาน 
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงจะส่งผลให้งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร การริเคราะห้เปรียบเทียบท่ีงภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และก่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงการคลังจีงออกประกาศ ดังบ้ี
ข้อ ๑ ประกาศบ้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เร่ือง เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

ตามท่ีกำหนดแนบท้ายประกาศบ้ี
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มาตรฐานการบญ?ภาครฐั ฉบับท่ี ©๔ 
ฟอง

เหตกุารถ!ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาบ 

คำแถลงการถ!

มาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบับีเ้ปน็ไปตามเกณทท์ีก่ำหนดขึน้โดยมาตรฐานการบญัชภีาครฐั 
ระหว่างประเทศฉบับท่ี ๑๙ เร่ือง เหตุการณภ์ายหลังวับทีไ่นรายงาบ พ.ศ. 10๙๔๙ (เ^ร/เร ๑๔ : 1:ห6ก{ร ฬ!©โ 
๒6 ^©เวเวโปก? วอ!:© (ว6ฉ6๓ เว©โ ๒๐๐๖)) ขึง้เปน็การจดัทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชภีาครัฐ 
ระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใบ พ.ศ. ๒๙๙๔ (เกกเวโ0ห©๓6ก*ร !ว เ^ร/\5ร -,๒ ๐ ๑ ๑ ) โดยมี'ข้อ 
เปรยับเทีย่บกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐัระหวา่งประเทศ ฉบับท่ี ๑๔ สรปุไว้ตอนทา้ยมาตรฐานการบญัช ี
ภาครัฐฉบับบ้ี

มาตรฐาน การบญั ร !ิภ าค !'ฐ  นบนัท ี ่ ๑ ๙  หน า้ ๑ / ๑ ๐



๕. ข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท\เละการอนม้ติให้ออกงบการเงินอาจมีความแตกต่างกันไปใบแต่ละประเภท
ฃองหน่วยงาน โดยอาจข้ึนอยู่กบัลักษณะของหนว่ยงาน โครงสร้าง•ยองหน่วยงานท่ีควบคุม ข้อกำหนด 
ของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง.และวัธีการในการจัดทำและสรุปงบการเงินในขัน้สดทา้ย ข้ึงโดยปกติหัวหน้า 
หน่วยงานมีหน้าท่ีรับผดชอบในการอนุม้ตงบการเงินของหน่วยงาน

การรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่
๖. ในชว่งระยะเวลาระหว่างวันทีใ่นรายงานและวันทีไ่ดร้บัอบมุตัใิหอ้อกงบการเงิน เม่ือรัฐบาลได้มกีาร

กำหนดนโยบายแล้ว การพจิารณาวา่นโยบายดงักลา่วเปน็เหตกุารณท์ีต่อ้งปรับปรุงงบการเงินหรือไม, 
ข้ึนอยู่กับว่าเหตุการณ์น้ันให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ณ วันท่ีในรายงาน และมีหลักฐาน 
เพยีงพอวา่จะสามารถดำเนนิการไดต้ามนโยบายดงักลา่วจนบรรลผุลลา่เรจ็หรอืไม ่ อยา่งไรกต็าม 
โดยทัว่ไปแลว้การกำหนดนโยบายของรฐับาลจะไมน่า้ไปสูก่ารรบัรูเ้ปน็เหตกุารณท์ีต่อ้งปรบัปรงุ 
งบการเงินเพยีงแตต้่องเปดิเผยข้อมลูดังกล่าว

เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่บรายงานทีด่อ้งปรบัปรุง
๗. หนว่ยงานตอ้งปรบัปรงุจำนวนเงนิทีร่บัรูใ้บงบการเงนิเพอสะทอ้นใหเ้หน็ถงึเหตกุารณภ์ายหลงั

วันทีใ่นรายงานทีต่อ้งปรับปรุง
๘. ตวัอยา่งของเหตกุารณภายหลงัวนัทีใ่นรายงานทีต่อ้งปรบัปรงุ ขึง้เปน็เหตกุารณท์ีท่ำใหห้นว่ยงาบ

ต้องปรับปรุงจำนวนเงินท่ีรับรู้!ว้ในงบการเงิน หรือต้องรับรู้รายการท่ี!ม่เคยรับรู้มาก่อนมีดังต่อไปน้ี 
(ก) คำพพิากษาของคดคีวามในศาลภายหลงัวนัทีใ่บรายงานขึง้ยนืยนัวา่หนว่ยงานมภีาระผกูพนั 

ในปจ็จบุนั ณ วนัทีใ่บรายงาน ใหห้นว่ยงานปรบัปรงุจำนวนเงนิของประมาณการหนีส้นิ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดคีวามในศาลทีร่บัรู้!วกั,อนหนา้นีต้ามขอ้กำหนดของมาตรฐานการบญัชภีาครัฐ 
ฉบับท่ี ๑๙ เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้* หรือ 
รบัรู้ประมาณการหนีส้นิทีต่ัง้ขึน้ใหม ่ หนว่ยงานมใีชเ่พยีงเปดิเผยหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้เทา่นัน้ 
เนือ่งจากคำพพิากษาของศาลใหห้ลกัฐานเพิม่เตมิทีส่ามารถนา้ไปพจิารณาตามยอ่หนา้ที ่ ๒๔ 
ของมาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบับท่ี ๑๙ เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 
และสิบทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน*

(ข) ข้อมูลท่ี!ต้รับภายหลังวันท่ีใบรายงาน แสดงใหเ้หน็ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ณ วันท่ีในรายงาน 
หรือจำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเคยรับรู้ ข้ึงจะต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น 
(๑) การลม้ละลายของลกูหนีท้ีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาบ โดยปกตจิะเปน็การยนืยนัวา่ 

ผลขาดทบุจากลกูหนี!้ดเ้กดิขึน้แลว้ ณ วันท่ีในรายงาน และหนว่ยงานต้องปรับปรุงมูลค่า 
ตามบัญชีของลูกหน้ีน้ัน และ

. (๖). การขายสนิคา้คงเหสอิภายหลงัวนัทีใ่นรายงานอาจใหห้ลกัฐานเกีย่วกบัมลูคา่สทุธ ิ
ท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือน้ัน ณ วันท่ีในรายงาน

(ค) ภายหลงัวนัท ีใ่นรายงานไดมักีารกำหนดตน้ทนุของสนิทรพัยท์ ีข่ ึอ้หรอืสงิตอบแทน 
จากสินทรัพย์ท่ีขายก่อนวันท่ีในรายงาน

(ง) ภายหลงัวันทีใ่นรายงานไดม้กีารกำหนดจำนวนรายไดท้ีจั่ดเกบ็ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาบ 
ทีต่อ้งแบง่สรรปนิสว่นกบัหนว่ยงานอึน๋ ภายใตข้อ้ตกลงการแบง่รายไดทัีม่ผีลอยูใ่นระหวา่ง 
รอบระยะเวลารายงาน

■เม ือ่ม กีารประกาศ '!ข ้ ม าต รฐาน ก ารบ ญั รภื าค รฐั  ฉ บ บัท ี ่ ๑ ๔  หนา้ ๔ !๑ ๐



(จ) ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานไตมักีารกำหนดเงินรางวลัจากผลการปฏบิตังิานทีจ่ะจา่ยใหแ้กบ่คุลากร 
หากหนว่ยงานมภีาระผกูพนัตามกฎหมายในปจัจบุนั หรอืภาระผกูพนัจากการอนมุาน ณ วันท่ี 
ในรายงานทีจ่ะต้องจ่ายเงินบัน้ ชีง่เปน็ผลมาจากเหตุการณก่์อนวันทีใ่นรายงาน และ 

(อ) การพบการทุจรืตหรือข้อผิดพลาดท่ีแสดงให้เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงานทีใ่มต่อ้งปรบัปรุง
๙. หนว่ยงานตอ้งไมป่รบัปรงุจำนวนเงนิท ีร่บั !ใบงบการเงนิ เพ ีอ่สะหอ้นถงึเหตกุารณ ภ์ายหลงั

วับทีใ่นรายงานทีไ่มต่อ้งปรบัปรุง
๑๐. ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณภ์ายหลังวับท่ีใบรายงานท่ี!ม่ต้องปรับปรุง

(ก) การลดลงของมลูคา่ยตุธิรรมของอลงัหารมืทรพัยร์ะหวา่งวนัทีใ่นรายงานกบัวนัทีไ่ตร้บัอนมุตั ิ
ใหอ้อกงบการเงินในกรณท์ีห่นว่ยงานมีนโยบายปรับมูลค่าของอลังหาริมทรัพย์เปน็มูลค่ายุตธิรรม 
อย่างสม่ําเสมอโดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมไม่มีความลัมพันธ์กับสภาพของอลังหาริมทรัพย์ 
ณ วันท่ีในรายงาน แต่สะทอ้นใหเ้หน็ถึงสถานการณท์ีเ่กิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัข้ลัดไป ตังบ้ัน 
เมจ้ะมนีโยบายปรบัมลูคา่อยา่งสมืา่เสมอ หน่วยงานจะต้องไม่ปรับจำนวนเงินของอลังหาริมทรัพย์ 
ในงบการเงินในทำนองเติยวกันหน่วยงานต้องไม่ปรับปรุงจำนวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับอลังทาริมทรัพย์ 
ท ีเ่จด เผ ยไว  ้ ณ วบัท ีใ่นรายงาน แมว้า่หนว่ยงานอาจจำเปน็ตอ้งเปดีเผยขอ้มลูเพ ีม่ เตมิ  
ตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี ๒๓ และ

(ข) การพิจารณาตัดสินใจท่ีจะใหห้รือกระจายสิทธิประโยซน์เพ่ิมเติมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับ 
ผูเ้ขา้ร้วมในโครงการบรกิารสาธารผะบางอยา่ง ทีห่นว่ยงาบเปน็ผูรั้บผดิขอบดาเนนิการโครงการ 
ภายหลังวันทีใ่นรายงานแต่กอ่นวันทีไ่ตรั้บอนมุตใิหอ้อกงบการเงิน หน่วยงานจะต้องไม่ปรับปรุง 
คา่ใขจ้า่ยของโครงการทีร่บั!!วแ้ลวัในงบการเงินของรอบระยะเวลารายงานปจัจบุนั แมว่้าการให ้
หรือกระจายสิทธิประโยชนเ์พิม่เติมบัน้ อาจเขา้เง่ือนไขทีต่อ้งเปดิเผยขอ้มลูในลกัษณะเหตกุารณ ์
ท!ม'ต้องปรับปรุงตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี ๒๓

การดำเนนิงานตอ่เนือ่ง
๑๑. หนว่ยงานแตล่ะแหง่ตอ้งพจิารณาวา่การใขข้อ้สมมตฐิานการดำเนนิงานตอ่เนือ่งเหมาะสมหรอืไม่

อย่างไรก็ตาม การประเมีนการดำเนินงานต่อเน่ืองมักจะใช้กับระตับหน่วยงานมากกว่าใข้กับรัฐบาลโดยรวม 
ตัวอย่างเข่น หน่วยงานของรัฐบาลอาจจะไม่สามารถดำเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากรัฐบาลตัดสินใจโอนภารกิจ 
จากหนว่ยงาบแหง่หนืง่'ไปยงัหนว่ยงานอก้แหง่หนืง่ อยา่งไรกต็าม การปรบัโครงสรา้งนีจ้ะไมม่ ี
ผลกระทบเม่ือประเมีนการดำเนินงาบต่อเน่ืองของรัฐบาลโดยรวม

๑๒. หนว่ยงานตอ้งไปจดัทำงบการเงนิโดยใชเ้กณทกํารดำเนนิงานตอ่เนือ่ง หากภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน
มขีอ้กำหนดในกฎหมายหรอืมตขิองคณะรฐัมนตรที ีจ่ะเลกิหนว่ยงานหรอืหยดุการดำเนนิงาน 
หรอืไมม่ทีางเลอืกทีเ่ปน็ไปไตจ้รงิอืน่ใดนอกเหนอิจากการเลกิหนว่ยงาบหรือหยดุดำเนนิงาบ

๑๓. ในการประเมนิวา่ขอ้สมมตฐิานการดำเนนิงานตอ่เนือ่งเหมาะสมหรอืไมส่ำหรบัหนว่ยงานบัน้
ผูรั้บผิดขอบตอ่งบการเงินจำเปน็ตอ้งพจิารณาปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ปจัจัยเหลา่บัน้รวมถงึผลการดำเนนิงาน 
ทัง้ในปจัจุบนัและทีค่าดหวังในอนาคตของหนว่ยงาน การปรับโครงสร้างของแตล่ะหนว่ยงานทัง้ทีม่ ี
การประกาคแล้วและท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนความเป็นไม่!ต้ท่ีจะไต้รับเงินทุนสนับสบุนจากรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง 
และตักยภาพของแหล่งเงินทุนสนับสบุนทดแทนหากจำเป็น

ม าต รฐาน ก ารบ ญั รภิ าค ร ฐั  ฉ บ บั ท ี ่ ๑ ๔  ห น า้ ๖ / ๑ ๐



๑๔. ในกรณขีองหนว่ยงานทีต้่องไต้รับเงินงบประมาณสนับสนนุการดํๅเนนิงานเปน็หลัก โดยท่ัวไป{เญหา
การดำเนนิงานตอ่เนือ่งจะเกดิขึน้กต็อ่เม ือ่รฐับาลมกีารประกาศนโยบายยกเสกิการสนบัสนนุ 
เงินงบประมาณสำหรับหน่วยงานดังกล่าว

๑๔. บางหน่วยงาบถึงแม้ว่าจะไมใฃ่รัฐวิสาหกิจ อาจจำเป็นท่ีจะต้องจัดหาเงินทุนในการดำเนินงานด้วยตนเอง
ทังหมดหรีอเป็นส่วนใหญ่ และมกีารเกบ็คา่สนิคา้และบรกิารทีคุ่ม้กบัตน้ทนุโดยตรงจากผูข้ึอ้สนิคา้ 
และใช้บริการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานดังกล่าวท่ีแย่ลงภายหลังวันท่ีในรายงาน 
อาจซีโห้เห็บถึงความจำเป็นท่ีต้องพิจารณาว่าข้อสมมติฐานการดำเนินงานต่อเน่ือง•ยองหน่วยงานดังกล่าว 
ยังเหมาะสมหรือไม่

๑๖. หากขอ้สมมตฐิานการดำเนนิงานตอ่เนือ่งไมเ่หมาะสม มาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบันีก้ำหนดให้
หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นผลของเหตุการณ์น้ันในงบการเงิน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
จะข้ึนอยู่กับสถานการณท์ีเ่กิดข้ึน ตว้อยา่งเขน่ มีการถ่ายโอนการดำเนนิงานไปยังหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือจะมีการจำหนา่ย หรือยุบเลิกหรือไม่ หนว่ยงาบต้องใช้ดุลพนิจิในการพจิารณาความจำเปน็ในการ 
ปรับเปล่ียนมูลค่าตามบัญขีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีรับรู้!นงบการเงิน 

๑๗. เม่ือช้อสมมติฐานการดำเนินงานต่อเน่ืองไม่เหมาะสม หน่วยงานจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณจ์ะทำใหม้หีนีส้นิเพิม่ขึน้ หรอืจะทำใหเ้ชา้เงือ่นไขบางขอ้ใบลญัญากอ่หนีผ้กูผนั 
และน่าไปล่การจัดประเภทหน้ีสินบางรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนหรือไม่ 

๑๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑ เร่ือง การนำเสนองบการเงิน กำหนดให้หน่วยงานต้องเจดเผยข้อมูล
เม่ือเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ืงดังต่อไปน้ี
(ก) หนว่ยงานไมไ่ตจ้ดัทำงบการเงนิตามเกณฑก์ารดำเนนิงาบตอ่เนือ่ง มาตรฐานการบญัชภีาครฐั 

ฉบับท่ี ๑ กำหนดใหห้นว่ยงานเจตเผยเรือ่งดงักลา่วเมือ่ไมไ่ตจ้ดัทำงบการเงนิตามหลกัการ 
ดำเนนิงานตอ่เนือ่ง และตอ้งเปดิเผยเกณฑอ์ืบ่ทีใ่ชใ้นการจดัทำงบการเงนินัน้ พร้อมทัง้เหตผุล 
ท่ีหน่วยงานไม'อาจดำเนินงานต่อเน่ืองไต้ หรือ

(ข) ผูร้บัผดิขอบตอ่งบการเงนิตระหนกัถงึความไมแ่นน่อนทีเ่ปน็สาระสำคญัเกีย่วกบัเหตกุารณ ์
หรอืสถานการณท์ีอ่าจทำใหเ้กดิความสงลยัอยา่งมนียัสำคญัตอ่ความสามารถของหนว่ยงาน 
ในการดำเนบิงานตอ่เนือ่ง หนว่ยงานตอ้งเปดิเผยขอ้มลูเหตกุารณห์รอืสถานการณด์งักลา่วแมว้า่ 
อาจเกิดข้ึนภายหลังวันทีใ่นรายงานตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑

การปรับโครงสร้าง
๑๙. เมือ่มกีารประกาศปรบัโครงสรา้งภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน ขีง่เปน็ไปตามคำนยิามของเหตกุารณ์

'ท่ี!ม่ต้องปรับปรุง หนว่ยงานจะตอ้งเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบันี ้
ซ่ีงมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๙ เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสิบทรัพย์ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน* ไต้กำหนดแนวทางเก่ียวกับการรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการปรับโครงสร้าง ท้ังน้ี การปรับ 
โครงสร้างโดยการตัดจำหนา่ยบางล่วนของหนว่ยงาน อาจไมล่ง่ผลต่อความสามารถในการดำเนนิงาน 
ตอ่เนือ่งของหนว่ยงาน อยา่งไรกต็ามหากการประกาศปรบัโครงสรา้งภายหลงัวนัทีใ่นรายงานทำให ้
หนว่ยงานไมส่ามารถดำเนนิงานตอ่เนือ่ง หนว่ยงานอาจจะตอ้งปรบัปรุงลกัษณะและจำนวนเงนิของ 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีรับรู้!นงบการเงิน

•'เม ือ่ ม กี ารป ระก าศใช ้ มาตรฐาน การบญั ช ภี าค รฐั  ฉ บบัท ี ่ ๑ ๔  หน า้ ฅเ/๑ ๐



การเปด็เผยขอ้มลู
การเฉดเผยวันทีไ่ตรั้บอนมุตัใิหอ้อกงบการเงิน
๒0. หนว่ยงานตอ้งเปด็เผยวนัทีไ่ดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกงบการเงนิ และผูอ้นมุตังิบการเงนิ
๒๑. เนืองจากงบการเงินไมใต้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ีนภายหลังวันท่ีใต้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน

จึงเปน็สิงสำคัญท่ีผู้!ข้งบการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกงบการเงินเมถใด
การปรบัขอ้ยลูทีเ่ปด็เผยไวเักีย่วกบัสถานการณ ์ ณ วับทีใ่นรายงานใหเ้ปน็ปจ้ตุบนั
๒๒. หากหนว่ยงานใตร้บัขอ้มลูภายหลงัวนัทีใ่นรายงาบแตก่อ่นวนัทีไ่ตร้บัอนมุตัใิหอ้อกงบการเงนิ

เกีย่วกบัสถานการณท์ีม่อียู ่ ณ วนัทีใ่นรายงาบ หนว่ยงาบตอ้งปรบัขอ้มลูทีเ่ปด็เผยทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
สถานการณด์งักลา่วใหเ้ปน็ปจ็จุบนัตามขอ้มลูใหมท่ีไ่ตรั้บ .

๒๓. ในบางกรณหีน่วยงาบจำเป็นต้องปรับข้อมูลท่ีเป็ดเผยในงบการเงินให้เป็นปิจจุบัน เท่ีอสะท้อนถึงข้อมูล
ท่ีไต้รับภายหลังวันท่ีในรายงานแต่ก่อนวันท่ีไต้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน แมัว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มี 
ผลกระทบต่อจำนวนเงินทีห่นว่ยงานใต้รับ!ไว้ในงบการเงินกตาม ตัวอย่างของกรณทีีท่ำใหห้นว่ยงาน 
ตอ้งปรบัขอ้มลูทีเ่ปดิเผยไวใ้หเ้ปน็ปจีจบุนั ไต้แก่ กรณทีีห่นว่ยงานไตร้บัหลกัฐานเพิม่เตมิภายหลงั 
วันทีใ่นรายงานเกีย่วกบัหนีส้นิทีอ่าจเกดิขีน้ทีม่อียู ่ ณ วันทีใ่นรายงาบ บอกเหนอืจากการทีห่นว่ยงาบ 
ต้องพิจารณาว'าจะรัขรู้หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ีนเป็นประมาณการหน้ีสินในงบการเงินหรีอไม่ หน่วยงานต้องปรับ 
ข้อมูลท่ีเป็ดเผยสำหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ีบให้เป็นป็จจุบันโดยใช้หลักฐานทไต้รับมาใหม่น้ัน

การเปด็เผยเหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงานทีไ่มต่อ้งปรบัปรงุ
๒๔. เมือ่เหตกุารณภ์ายหลงัวันทีใ่นรายงานทีไ่มต่อ้งปรบัปรุงมสีาระสำคญั การไมเ่ปด็เผยขอ้มลูสามารถ

ทำใหม้ผีลกระทบต่อการดัดสินใจเข้งเศรษฐกิจของผู้ใข้งบการเงิน ดังน้ัน หนว่ยงาบตอ้งเฉดเผยขอ้มลู 
ทกุขอ้ตอ่ไปนี ้ สำหรบัเหตกุารณภ์ายหลงัวบัทีใ่นรายงาบทีไ่มต่อ้งปรบัปรงุแตล่ะประเภททีเ่ปน็ 
ลาระสำคญั
(ก) ลกัษณะของเหตกุารณด์งักลา่ว และ
(ข) ประมาณ การผลกระทบทางการเงนิ  ห1 อคำอธบิายท ีว่า่หนว่ยงาบไมส่ามารถประมาณ 

ผลกระทบดงักลา่วใต้
๒๔. ตวัอยา่งเหตกุารณภ์ายหลงัวบัทีใ่บรายงานทีไ่มต่อ้งปรบัปรงุแตป่กตติอ้งเปดิเผยขอ้มลู มีดังน้ี

(ก) สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าตามวิธีมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าลดลงมากอย่างผิดปกติ โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพ 
ของสบิทรพัยน์ัน้ ณ วนัทีใ่นรายงาน หากแตเ่ปน็ผลจากสถานการณท์ีเ่กดิขีน้ตัง้แตว่นัที ่
ในรายงาน

(ข) ภายหลังวันทีใ่นรายงานหนว่ยงานซึง่เปน็ผู้ดำเนนิโครงการไต้ตัดสนิใจว่าจะใหห้ธีอกระจายสทิธิ 
ประโยชนเ์พิม่เตมิในอนาคตอยา่งมาก โดยทางตรงหรอืทางออ้มใหแ้กผู่ร้ว่มโครงการบรกิาร 
สาธารณะ ซ่ึงสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตังกล่าวมีผลกระทบท่ีสำคัญต่อหน่วยงาน 

(ค) การรับโอนหรือโอนหน่วยงานท่ีสำคัญภายใต้ลังกัด หรือการตัดโอนกิจกรรมท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด .
ท่ีหน่วยงานรับผิดขอบในปีจจุบันให้แก่บุคคลภายบอกดำเนินการภายหลังวันท่ีในรายงาน 

(ง) การประกาศแผนทีจ่ะยกเลกิงาบหรอืโครงการทีส่ำคญั การจำหนา่ยสนิทรพัยห์รอืขา้ระหนีส้นิ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยกเลกิงาบหรอืโครงการทีส่ำคญั หรอืการทำขอ้ตกลงผกูพนัทีจ่ะจำหนา่ย 
สินทรัพย์หรือชำระหน้ีสินตังกล่าว

ม าด รฐาน ก ารบ ญั รภื าค รฐั  อ บ นั ท ี ่ ๑ ๔  หนา้ ๘/ ๑ ๐



(จ) การซ้ือและการจำหน่ายสินทรัพย์ท่ีสำคัญ
(ฉ) ความเสียหายในอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีสำคัญท่ีเกิดจากอัคคีภัยภายหลังวันท่ีในรายงาน 
(ซ) การประกาศหรอืเริม่ตน้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการปรบัโครงสร้างทีส่ำคญั (มาตรฐานการบญัฃภีาครัฐ 

ฉบับท่ี ๑๙ เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน*)
(ซ) การออกกฎหมายเพ่ือยกหน๋ีให้องค์กรหรือบุคคลซ้ืงเปีนส่วนหน่ึงของแผนงาน/โครงการ 
(ฌ) การเปลีย่นแปลงอยา่งมากผดิปกตขิองราคาสนิทรพัยห์รอือตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทค 

ภายหลังวันท่ีในรายงาน
(ญ) การดาเนนิการทีท่ำใหเ้กดิขอ้ตกลงผกูพนัหรอืหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ทีม่นียัสำคญั เซ่น การคํา้ 

ประกันท่ีมีนัยสำคัญภายหลังวันท่ีในรายงาน และ
(ฎ) การเริม่ตน้ของคดความทีส่ำคญัซืง้เกดิจากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานเทา่นัน้ 

วันถือปฏิบัด
๒๖. มาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบันีม้ผีลบงัคบัใขก้บังบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชที ีเ่ริม่

ในหรอืหลงัวบัที ่ ๑ ตลุาคม ๒#๖๑ เปน็ตน้ไป ทัง้นี ้ ศนบัสบนุใหป้า้ไปใชก้อ่นวนัถอืปฏบิตั ิ
หากหนว่ยงานปา้มาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบัน ีไ้ปถอืปฏบิตัสิำหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี
ท่ีเร่ิมก่อนวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒#๖๑ หนว่ยงานตอ้งเปดีเผยขอ้เทจ็จรงิคงักสำวดว้ย

‘ เท ีอ่ มการป ระกาศใช ้ มาตรฐาน การบญั ช ภี าค รฐั  ฉ บบัท ี ่ ๑ ๔  หนา้ ๙ /๑ 0



ข้อเป!อบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ©๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาบ 
(1?ร*5 14)

เพอให้สอดรับกับบรับทของการบัญชีภาครัฐ จึงได้มีการตัดเนื้อหา แสะการปรับแก้ถ้อยคำของมาตรฐานการบัญช ี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๑๔ (1^5/เร 14) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในรายงาน ดังน้ี
๑. เน้ือหาท่ีเก่ียวก้องกับรัฐวิสาหกิจตามย่อหน้าที่ ๓ และ ๔
๒. การกำหนดวันที่ได้รับอนุบัติให้ออกงบการเงินตามย่อหน้าที่ ๖  แสะ ๘ ได้มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้เหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อมการคำเน้นงานในภาครัฐของประเทศไทย
๓. ตัดเนื้อหาที่เกี่ยวกับภารประกาศและจ่ายเงินปีบผลภายหลังวันที่ในรายงานตามย่อหน้าที่ ๑๔ ๑๔ และ ๑ ๖  

เนื่องจากไม่เก้ากับบ!บทของหน่วยงาบภาครัฐของไทยท่ีไม่มีการจ่ายเงินปีนผล
๔. การเปิดเผยวันที่ได้รับอนุม้ตให้ออกงบการเงินตามย่อหน้าท่ี ๖ ๖  และ ๒๗ ได้มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้สอดคล้อง 

กับย่อหน้า ๖  และ ๘ ที่ปรับแก้ตามก้อ ๒
๔. การเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงได้มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ 

หน่วยงานภาครัฐของไทย เข่น การอ้างอิงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี (ย่อหน้า ๓๑ (ง)) และตัวอย่าง 
การเปิดเผยเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ย่อหน้า ๓๑ (ญ))

มาดรฐาน การบ ญั ช ภี าครฐั  ฉ บ บัท ี ่ ๑ ๔  ทน า้ ๑ ๐ / ๑ 0


