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สิงหาคม ๒๔๖๐

เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่
ในรายงาน
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญ'ซาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หัวหน้า
ส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะองค์การมหาชน
ส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียน ผู้ว่าราขการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง เหตุก ารณ์
ภายหลังวันที่ในรายงาน จำนวน ๑ หน้า
๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ
จำนวน ๒ หน้า
๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน จำนวน ๑๐ หน้า
๔. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ จำนวน ๑๓ หน้า
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐใช้หลักการและนโยบาย
บัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้าง นั้น

มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวัน ที่ในรายงาน และออกประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๐ เรื่อง มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ เพื่อให้หน่วยงาน
ให้อ อกงบการเงิน และใช้ถ ือปฏิบ ัต ิท างบัญ ชีส ำหรับ รายการสิน ค้าคงเหลือ แทนเนื้อหาเกี่ยวกับ สิน ค้าคงเหลือ
ทีปรากฏ...

ที่ป รากฏในหลักการและนโยบายบัญ ชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยให้ใช้ม าตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ
ทั้งสองฉบับในการนำเสนองบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เบ็เนต้นไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ
ดาวนํโหลดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว'โต้'ที่เว็บไซต์'ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัดนโพ)
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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

ตามที,ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดระบบบัญชี
และจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน
และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม นั้น
กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรือง เหตุก ารณ์ภายหลังวัน ที่
ในรายงาน ซึ่งใช้สำหรับการเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก
งบการเงินหรือใช้ปรับปรุงงบการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาตรฐาน
การบัญ ชีภ าครัฐ เป็น ปัจ จุบ ัน และสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ซี่งจะส่งผลให้งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
และก่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนึ๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง เหตุก ารณ์ภ ายหลัง วัน ที่ใ นรายงาน
ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณวัน ที่
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(นายอภิศักดิf ตันติวรวงค์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14
เรื่อง
เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เปนไปตามเกณฑ!ที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว*างประเทศฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงาน พ.ศ. ๒๕49 (IPSAS 14 : Events After
the Reporting Date (December 2006)) ซึ่งเปนการจัดทําของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว*างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (Improvements to IPSASs – ๒๐๑๑) โดยมีขอ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว*างประเทศ ฉบับที่ 14 สรุปไวตอนทายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 หนา ๑/10

สารบัญ
ย%อหน&าที่
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
การอนุมัติให&ออกงบการเงิน
การรับรู&รายการและการวัดมูลค%า
เหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ตองปรับปรุง
เหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม*ตองปรับปรุง
เงินป]นผลหรือเงินประโยชน!อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การดําเนินงานต%อเนื่อง
การปรับโครงสราง
การเป6ดเผยข&อมูล
การเปaดเผยวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
การปรับขอมูลที่เปaดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ! ณ วันที่ในรายงานใหเปนป]จจุบัน
การเปaดเผยเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม*ตองปรับปรุง
วันถือปฏิบัติ

๑
๒-4
5
6-8
9-16
10-11
12-13
14-16
17-25
25
26-31
26-27
28-29
30-31
32-34

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 หนา ๒/10

มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบดวยยอหนาที่ ๑ ถึง ๓๔ ทุก ยอหนามีค วามสํา คัญ เทากัน
และตองอานโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค*ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 หนา ๓/10

วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค!ดังต*อไปนี้
(ก) เพื่อกําหนดว*าเมื่อใดหน*วยงานตองนําเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานมาปรับ ปรุงรายการ
ในงบการเงิน และ
(ข) เพื่ อ กํา หนดใหหน* ว ยงานตองเปa ด เผยขอมู ล เกี่ ย วกั บ วั น ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ หออกงบการเงิ น
และเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงาน
มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ กํา หนดใหหน* ว ยงานตองไม* จั ด ทํา งบการเงิ น โดยใชเกณฑ!
การดํา เนิ น งานต* อ เนื่ อ งหากเหตุ ก ารณ! ภ ายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงานชี้ ใ หเห็ น ว* า ขอสมมติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานต*อเนื่องไม*เหมาะสม

ขอบเขต
2.
๓.
๔.

หน%วยงานภาครัฐที่จัดทําและนําเสนองบการเงินตามหลักการบัญชีเ กณฑคงค&า งต&องถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการเป6ดเผยเหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
ย*อหนานี้ไม*ใช
ย*อหนานี้ไม*ใช

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใช&ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นระหว%างวันที่ในรายงานกับวันที่
ได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงิน ไม%ว%าเหตุการณนั้นจะเปBนไปในทางดีหรือไม%ดี เหตุการณดังกล%าว
สามารถแยกได&เปBน 2 ประเภท ดังนี้
(ก) เหตุการณที่เปBนหลักฐานยืนยันว%าสถานการณได&มีอยู% ณ วันที่ในรายงาน (เหตุการณภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ต&องปรับปรุง) และ
(ข) เหตุการณที่ชี้ให&เห็นว%าสถานการณได&เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน (เหตุการณภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ไม%ต&องปรับปรุง)
คําศัพทที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนํามาใช&ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบั บนี้ มีค วามหมายเดี ยวกั บมาตรฐานการบั ญชี ภ าครั ฐ ฉบั บดั งกล% า วนั้ น และคํ า ศั พ ททั้ งหมด
รวบรวมไว&ในชุดคําศัพทบัญชีภาครัฐ*

การอนุมัติให&ออกงบการเงิน
6.

เพื่อกําหนดว*าเหตุการณ!ใดเปนไปตามคํานิยามของเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงาน จําเปนตองระบุ
ทั้งวันที่ในรายงานและวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน
วันที่ในรายงานคือวันสุดทายของรอบระยะเวลารายงานที่สัมพันธ!กับวันที่ในงบการเงิน
วันที่ได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงินคือวันที่งบการเงินไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหน*วยงานผูมีอํานาจ
ในการสรุ ป ขั้น สุ ดทายกั บผู สอบบั ญชี เ พื่อออกงบการเงิน แลว ซึ่งผู สอบบัญ ชีจ ะแสดงความเห็น ต* อ
งบการเงินชุดนั้น
เหตุ การณ!ภ ายหลั งวัน ที่ ในรายงานคื อทุกเหตุ การณ! ทั้งดี และไม* ดี ที่เ กิด ขึ้ น ระหว* า งวั น ที่ ในรายงาน
และวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน แมว*าเหตุการณ!นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการเผยแพร*เกี่ยวกับ

*เมื่อมีการประกาศใช
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7.

8.

ตัวเลขการเกินดุลหรือขาดดุล การอนุมัติงบการเงินของหน*วยงานที่ถูกควบคุม หรือการเผยแพร*ขอมูลอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับงบการเงิน
ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการอนุมัติใหออกงบการเงินอาจมีความแตกต*างกันไปในแต*ละประเภท
ของหน*วยงาน โดยอาจขึ้นอยู*กับลักษณะของหน*วยงาน โครงสรางของหน*วยงานที่ควบคุม ขอกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวของ และวิธีการในการจัดทําและสรุปงบการเงินในขั้นสุดทาย ซึ่งโดยปกติหัวหนา
หน*วยงานมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุมัติงบการเงินของหน*วยงาน
ย*อหนานี้ไม*ใช

การรับรู&รายการและการวัดมูลค%า
9.

ในช*วงระยะเวลาระหว*างวันที่ในรายงานและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เมื่อรัฐบาลไดมีการ
กําหนดนโยบายแลว การพิจารณาว*านโยบายดังกล*าวเปนเหตุการณ!ที่ตองปรับปรุงงบการเงินหรือไม*
ขึ้นอยู*กับว*าเหตุการณ!นั้นใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ!ที่เปนอยู* ณ วันที่ในรายงาน และมีหลักฐาน
เพีย งพอว*า จะสามารถดํา เนิ นการไดตามนโยบายดังกล*า วจนบรรลุ ผลสํ าเร็จหรือไม* อย* างไรก็ ตาม
โดยทั่ ว ไปแลวการกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาลจะไม* นํ าไปสู* การรั บ รู เปนเหตุ การณ! ที่ต องปรั บ ปรุ ง
งบการเงินเพียงแต*ตองเปaดเผยขอมูลดังกล*าว

เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงานที่ต&องปรับปรุง
10.
11.

หน%วยงานต&องปรับปรุงจํานวนเงินที่รับรู&ในงบการเงินเพื่อสะท&อนให&เห็นถึงเหตุการณภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ต&องปรับปรุง
ตัวอย*างของเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณ!ที่ทําใหหน*ว ยงาน
ตองปรับปรุงจํานวนเงินที่รับรูไวในงบการเงิน หรือตองรับรูรายการที่ไม*เคยรับรูมาก*อนมีดังต*อไปนี้
(ก) คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังวัน ที่ในรายงานซึ่งยืน ยัน ว*า หน*ว ยงานมีภ าระผูกพัน
ในป] จ จุ บั น ณ วั น ที่ ใ นรายงาน ใหหน* ว ยงานปรั บ ปรุ ง จํ า นวนเงิ น ของประมาณการหนี้ สิ น
ที่เกี่ยวของกับคดีความในศาลที่รับรูไวก*อนหนานี้ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อาจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพย!ที่อาจเกิด ขึ้น * หรือ
รั บ รู ประมาณการหนี้ สิ น ที่ ตั้ งขึ้ น ใหม* หน* ว ยงานมิ ใช* เ พี ย งเปa ด เผยหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น เท* า นั้ น
เนื่องจากคําพิพากษาของศาลใหหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถนําไปพิจารณาตามย*อหนาที่ 24
ของมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ที่ 19 เรื่อ ง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อ าจเกิด ขึ้น
และสินทรัพย!ที่อาจเกิดขึ้น*
(ข) ขอมูลที่ไดรับภายหลังวันที่ในรายงาน แสดงใหเห็นว*าสินทรัพย!เกิดการดอยค*า ณ วันที่ในรายงาน
หรือจํานวนผลขาดทุนจากการดอยค*าของสินทรัพย!ที่เคยรับรู ซึ่งจะตองปรับปรุง ตัวอย*างเช*น
(1) การลมละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน โดยปกติจะเปนการยืนยันว*า
ผลขาดทุนจากลูกหนี้ไดเกิดขึ้นแลว ณ วันที่ในรายงาน และหน*วยงานตองปรับปรุงมูลค*า
ตามบัญชีของลูกหนี้นั้น และ
(2) การขายสิ น คาคงเหลื อ ภายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงานอาจใหหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ มู ล ค* า สุ ท ธิ
ที่จะไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันที่ในรายงาน
(ค) ภายหลั ง วั น ที ่ ใ นรายงานไดมี ก ารกํ า หนดตนทุ น ของสิ น ทรั พ ย! ที ่ ซื้ อ หรื อ สิ ่ ง ตอบแทน
จากสินทรัพย!ที่ขายก*อนวันที่ในรายงาน

*เมื่อมีการประกาศใช
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(ง) ภายหลังวันที่ในรายงานไดมีการกําหนดจํานวนรายไดที่จัดเก็บในระหว*างรอบระยะเวลารายงาน
ที่ต องแบ*ง สรรป]น ส*ว นกับ หน*ว ยงานอื่น ภายใตขอตกลงการแบ*งรายไดที่มีผ ลอยู*ใ นระหว*า ง
รอบระยะเวลารายงาน
(จ) ภายหลั งวันที่ ในรายงานไดมี การกํ าหนดเงิ นรางวั ลจากผลการปฏิ บั ติ งานที่ จะจ*ายใหแก*บุ คลากร
หากหน*วยงานมีภาระผูกพันตามกฎหมายในป]จจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันที่
ในรายงานที่จะตองจ*ายเงินนั้น ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ!ก*อนวันที่ในรายงาน และ
(ฉ) การพบการทุจริตหรือขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นว*างบการเงินไม*ถูกตอง
เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม%ต&องปรับปรุง
12.
13.

หน% ว ยงานต& อ งไม% ป รั บ ปรุ ง จํา นวนเงิ น ที่ รั บ รู& ใ นงบการเงิ น เพื่ อ สะท& อ นถึ ง เหตุ ก ารณภายหลั ง
วั น ที่ ในรายงานที่ไม%ต&องปรับปรุง
ตัวอย*างต*อไปนี้เปนเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม*ตองปรับปรุง
(ก) การลดลงของมูลค*ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย!ระหว*างวัน ที่ในรายงานกับ วัน ที่ไดรับ อนุมัติ
ใหออกงบการเงิน ในกรณีที่หน*วยงานมีนโยบายปรับมูลค*าของอสังหาริมทรัพย!เปนมูลค*ายุติธรรม
อย*างสม่ําเสมอ โดยปกติการลดลงของมูลค*ายุติธรรมไม*มีความสัมพันธ!กับสภาพของอสังหาริมทรัพย!
ณ วันที่ในรายงาน แต*สะทอนใหเห็นถึงสถานการณ!ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ดังนั้น
แมจะมีนโยบายปรับมูลค*าอย*างสม่ําเสมอ หน*วยงานจะตองไม*ปรับจํานวนเงินของอสังหาริมทรัพย!
ในงบการเงิน ในทํานองเดียวกันหน*วยงานตองไม*ปรับปรุงจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย!
ที่ เ ปa ด เผยไว ณ วั น ที่ ใ นรายงาน แมว* า หน* ว ยงานอาจจํา เปนตองเปa ด เผยขอมู ล เพิ่ ม เติ ม
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในย*อหนาที่ 29 และ
(ข) การพิจารณาตัดสินใจที่จะใหหรือกระจายสิทธิประโยชน!เพิ่มเติมไม*ว*าทางตรงหรือทางออมใหกับ
ผูเขาร*วมในโครงการบริการสาธารณะบางอย*าง ที่หน*วยงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการ
ภายหลังวันที่ในรายงานแต*ก*อนวันที่ไดรับอนุมติใหออกงบการเงิน หน*วยงานจะตองไม*ปรับปรุง
ค*าใชจ*ายของโครงการที่รับรูไวแลวในงบการเงินของรอบระยะเวลารายงานป]จจุบัน แมว*าการให
หรือกระจายสิทธิประโยชน!เพิ่มเติมนั้น อาจเขาเงื่อนไขที่ตองเปaดเผยขอมูลในลักษณะเหตุการณ!
ที่ไม*ตองปรับปรุงตามขอกําหนดที่ระบุไวในย*อหนาที่ 29

เงินปGนผลหรือเงินประโยชนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
14.
15.
16.

ย*อหนานี้ไม*ใช
ย*อหนานี้ไม*ใช
ย*อหนานี้ไม*ใช

การดําเนินงานต%อเนื่อง
17.

หน* วยงานแต*ล ะแห*งตองพิ จารณาว*า การใชขอสมมติฐ านการดํ าเนิ นงานต*อเนื่ องเหมาะสมหรือไม*
อย*างไรก็ตาม การประเมินการดําเนินงานต*อเนื่องมักจะใชกับระดับหน*วยงานมากกว*าใชกับรัฐบาลโดยรวม
ตัวอย*างเช*น หน*วยงานของรัฐบาลอาจจะไม*สามารถดําเนินงานต*อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลตัดสินใจโอนภารกิจ
จากหน* ว ยงานแห* ง หนึ่ ง ไปยั ง หน* ว ยงานอี ก แห* ง หนึ่ ง อย* า งไรก็ ต าม การปรั บ โครงสรางนี้ จ ะไม* มี
ผลกระทบเมื่อประเมินการดําเนินงานต*อเนื่องของรัฐบาลโดยรวม
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18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.

หน%วยงานต&องไม%จัดทํางบการเงินโดยใช&เกณฑการดําเนินงานต%อเนื่อง หากภายหลังวันที่ในรายงาน
มี ข&อกํ า หนดในกฎหมายหรื อมติ ของคณะรั ฐ มนตรี ที่จ ะเลิ ก หน% ว ยงานหรื อหยุ ด การดํ า เนิ น งาน
หรือไม%มีทางเลือกที่เปBนไปได&จริงอื่นใดนอกเหนือจากการเลิกหน%วยงานหรือหยุดดําเนินงาน
ในการประเมิ น ว* า ขอสมมติ ฐ านการดํ า เนิ น งานต* อ เนื่ อ งเหมาะสมหรื อ ไม* สํ า หรั บ หน* ว ยงานนั้ น
ผูรับผิดชอบต*องบการเงินจําเปนตองพิจารณาป]จจัยที่เกี่ยวของ ป]จจัยเหล*านั้นรวมถึงผลการดําเนินงาน
ทั้งในป]จจุบันและที่คาดหวังในอนาคตของหน*วยงาน การปรับโครงสรางของแต*ละหน*วยงานทั้งที่มี
การประกาศแลวและที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ความเปนไปไดที่จะไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอย*างต*อเนื่อง
และศักยภาพของแหล*งเงินทุนสนับสนุนทดแทนหากจําเปน
ในกรณีของหน*วยงานที่ตองไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเปนหลัก โดยทั่วไปป]ญหา
การดํา เนิ น งานต* อ เนื่ อ งจะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต* อ เมื่ อ รั ฐ บาลมี ก ารประกาศนโยบายยกเลิ ก การสนั บ สนุ น
เงินงบประมาณสําหรับหน*วยงานดังกล*าว
บางหน*วยงานถึงแมว*าจะไม*ใช*รัฐวิสาหกิจ อาจจําเปนที่จะตองจัดหาเงินทุนในการดําเนินงานดวยตนเอง
ทั้งหมดหรือเปนส*วนใหญ* และมีการเก็บค*าสินคาและบริการที่คุมกับตนทุนโดยตรงจากผูซื้อสินคา
และใชบริการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน*วยงานดังกล*าวที่แย*ลงภายหลังวันที่ในรายงาน
อาจชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองพิจารณาว*าขอสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องของหน*วยงานดังกล*าว
ยังเหมาะสมหรือไม*
หากขอสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องไม*เหมาะสม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดให
หน*วยงานตองแสดงใหเห็นผลของเหตุการณ!นั้นในงบการเงิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล*าว
จะขึ้นอยู*กับสถานการณ!ที่เกิดขึ้น ตัวอย*างเช*น มีการถ*ายโอนการดําเนินงานไปยังหน*วยงานอื่นของรัฐ
หรือจะมีการจําหน*าย หรือยุบเลิกหรือไม* หน*วยงานตองใชดุลพินิจในการพิจารณาความจําเปนในการ
ปรับเปลี่ยนมูลค*าตามบัญชีของสินทรัพย!และหนี้สินที่รับรูในงบการเงิน
เมื่อขอสมมติฐานการดําเนินงานต*อเนื่องไม*เหมาะสม หน*วยงานจําเปนตองพิจารณาดวยว*าการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ!จ ะทํา ใหมีห นี้สิน เพิ่ม ขึ้น หรือ จะทํา ใหเขาเงื่อ นไขบางขอในสัญ ญาก*อ หนี้ผูก ผัน
และนําไปสู*การจัดประเภทหนี้สินบางรายการเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือไม*
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหหน*วยงานตองเปaดเผยขอมูล
เมื่อเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังต*อไปนี้
(ก) หน*วยงานไม*ไดจัดทํางบการเงินตามเกณฑ!การดําเนินงานต*อเนื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบั บ ที่ 1 กํ า หนดใหหน* ว ยงานเปa ด เผยเรื่ องดั งกล* า วเมื่ อไม* ไดจั ด ทํ า งบการเงิ น ตามหลั กการ
ดําเนินงานต*อเนื่อง และตองเปaดเผยเกณฑ!อื่นที่ใชในการจัดทํางบการเงินนั้น พรอมทั้งเหตุผล
ที่หน*วยงานไม*อาจดําเนินงานต*อเนื่องได หรือ
(ข) ผู รับ ผิด ชอบต*อ งบการเงิน ตระหนักถึง ความไม*แน*น อนที่เ ปนสาระสํา คัญ เกี่ย วกับ เหตุการณ!
หรือสถานการณ!ที่อาจทําใหเกิด ความสงสัย อย*า งมีนัย สํา คัญ ต*อความสามารถของหน*ว ยงาน
ในการดําเนินงานต*อเนื่อง หน*วยงานตองเปaดเผยขอมูลเหตุการณ!หรือสถานการณ!ดังกล*าวแมว*า
อาจเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
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การปรับโครงสร&าง
25.

เมื่อมีการประกาศปรับโครงสรางภายหลังวันที่ ในรายงาน ซึ่งเปนไปตามคํานิ ยามของเหตุการณ! ที่
ไม*ตองปรับปรุง หน*วยงานจะตองเปaดเผยขอมูลอย*างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ซึ่งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย!
ที่อาจเกิดขึ้น* ไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการรับรูประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสราง ทั้งนี้การปรับ
โครงสรางโดยการตัดจําหน*ายบางส*วนของหน*วยงาน อาจไม*ส*งผลต*อความสามารถในการดําเนินงาน
ต*อเนื่องของหน*วยงาน อย*างไรก็ตามหากการประกาศปรับโครงสรางภายหลังวันที่ในรายงานทําให
หน*วยงานไม*สามารถดําเนินงานต*อเนื่อง หน*วยงานอาจจะตองปรับปรุงลักษณะและจํานวนเงินของ
สินทรัพย!และหนี้สินที่รับรูในงบการเงิน

การเป6ดเผยข&อมูล
การเป6ดเผยวันที่ได&รับอนุมัติให&ออกงบการเงิน
26.
27.

หน%วยงานต&องเป6ดเผยวันที่ได&รับการอนุมัติให&ออกงบการเงิน และผู&อนุมัติงบการเงิน
เนื่องจากงบการเงินไม*ไดสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณ!ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูใชงบการเงินควรทราบว*ามีการอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อใด

การปรับข&อมูลที่เป6ดเผยไว&เกี่ยวกับสถานการณ ณ วันที่ในรายงานให&เปBนปGจจุบัน
28.
29.

หากหน% วยงานได& รั บข& อมู ลภายหลั งวั น ที่ ใ นรายงานแต% ก% อนวั น ที่ไ ด& รั บอนุ มัติ ใ ห&ออกงบการเงิ น
เกี่ยวกับสถานการณที่มีอยู% ณ วันที่ในรายงาน หน%วยงานต&องปรับข&อมูลที่เป6ดเผยที่เกี่ยวข&องกับ
สถานการณดังกล%าวให&เปBนปGจจุบันตามข&อมูลใหม%ที่ได&รับ
ในบางกรณีหน*วยงานจําเปนตองปรับขอมูลที่เปaดเผยในงบการเงินใหเปนป]จจุบัน เพื่อสะทอนถึงขอมูล
ที่ไดรับภายหลังวันที่ในรายงานแต*ก*อนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน แมว*าขอมูลดังกล*าวจะไม*มี
ผลกระทบต*อจํานวนเงินที่หน*วยงานไดรับรูไวในงบการเงินก็ตาม ตัวอย*างของกรณีที่ทําใหหน*วยงาน
ตองปรับขอมูลที่เปaดเผยไวใหเปนป]จจุบัน ไดแก* กรณีที่หน*วยงานไดรับ หลักฐานเพิ่มเติมภายหลัง
วัน ที่ในรายงานเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู* ณ วันที่ในรายงาน นอกเหนือจากการที่หน*วยงาน
ตองพิจารณาว*าจะรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเปนประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือไม* หน*วยงานตองปรับ
ขอมูลที่เปaดเผยสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใหเปนป]จจุบันโดยใชหลักฐานที่ไดรับมาใหม*นั้น

การเป6ดเผยเหตุการณภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม%ต&องปรับปรุง
30.

เมื่อเหตุการณภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม%ต&องปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไม%เป6ดเผยข&อมูลสามารถ
ทําให&มีผลกระทบต%อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู&ใช&งบการเงิน ดังนั้น หน%วยงานต&องเป6ดเผยข&อมูล
ทุกข&อต%อไปนี้ สําหรับเหตุการณภายหลังวั นที่ใ นรายงานที่ไม% ต&องปรับปรุงแต%ละประเภทที่เปB น
สาระสําคัญ
(ก) ลักษณะของเหตุการณดังกล%าว และ
(ข) ประมาณการผลกระทบทางการเงิ น หรื อ คํ า อธิ บ ายที่ ว% า หน% ว ยงานไม% ส ามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล%าวได&

*เมื่อมีการประกาศใช
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31.

ตัวอย*างเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม*ตองปรับปรุงแต*ปกติตองเปaดเผยขอมูล มีดังนี้
(ก) สินทรัพย!ที่วัดมูลค*าตามวิธีมูลค*ายุติธรรมมีมูลค*าลดลงมากอย*างผิดปกติ โดยไม*เ กี่ย วของกับ สภาพ
ของสิน ทรัพ ย!นั ้น ณ วัน ที ่ใ นรายงาน หากแต*เ ปนผลจากสถานการณ!ที่เ กิ ด ขึ้ น ตั้ งแต* วั น ที่
ในรายงาน
(ข) ภายหลังวันที่ในรายงานหน*วยงานซึ่งเปนผูดําเนินโครงการไดตัดสินใจว*าจะใหหรือกระจายสิทธิ
ประโยชน!เ พิ่ มเติมในอนาคตอย* า งมาก โดยทางตรงหรื อทางออมใหแก* ผู ร*ว มโครงการบริการ
สาธารณะ ซึ่งสิทธิประโยชน!เพิ่มเติมดังกล*าวมีผลกระทบที่สําคัญต*อหน*วยงาน
(ค) การรับโอนหรือโอนหน*วยงานที่สําคัญภายใตสังกัด หรือการตัดโอนกิจกรรมทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ที่หน*วยงานรับผิดชอบในป]จจุบันใหแก*บุคคลภายนอกดําเนินการภายหลังวันที่ในรายงาน
(ง) การประกาศแผนที่จะยกเลิกงานหรือโครงการที่สําคัญ การจําหน*ายสินทรัพย!หรือชําระหนี้สิน
ที่เ กี่ย วของกั บ การยกเลิ กงานหรือโครงการที่ สํา คั ญ หรื อการทํ า ขอตกลงผู กพั น ที่จ ะจํ า หน* า ย
สินทรัพย!หรือชําระหนี้สินดังกล*าว
(จ) การซื้อและการจําหน*ายสินทรัพย!ที่สําคัญ
(ฉ) ความเสียหายในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่สําคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังวันที่ในรายงาน
(ช) การประกาศหรือเริ่มตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสรางที่สําคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย!ที่อาจเกิดขึ้น*)
(ซ) การออกกฎหมายเพื่อยกหนี้ใหองค!กรหรือบุคคลซึ่งเปนส*วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการ
(ฌ) การเปลี่ ยนแปลงอย*างมากผิดปกติของราคาสินทรัพย!หรื ออัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต*างประเทศ
ภายหลังวันที่ในรายงาน
(ญ) ย*อหนานี้ไม*ใช
(ฎ) การดํ า เนิ น การที่ ทํ าใหเกิ ด ขอตกลงผู กพั น หรื อหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ที่ มีนั ย สํ า คั ญ เช* น การค้ํ า
ประกันที่มีนัยสําคัญภายหลังวันที่ในรายงาน และ
(ฏ) การเริ่มตนของคดีความที่สําคัญซึ่งเกิดจากเหตุการณ!ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานเท*านั้น

วันถือปฏิบัติ
32.

33.
34.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีผลบังคับใช&กับงบการเงิน สํา หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ม
ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 เปBน ต&น ไป ทั้ง นี้ สนับ สนุน ให&นํา ไปใช&ก%อ นวัน ถือ ปฏิบัติ
หากหน% ว ยงานนํา มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไ ปถื อ ปฏิ บั ติ สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ที่เริ่มก%อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หน%วยงานต&องเป6ดเผยข&อเท็จจริงดังกล%าวด&วย
ย*อหนานี้ไม*ใช
ย*อหนานี้ไม*ใช

*เมื่อมีการประกาศใช
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ข&อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว%างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
(IPSAS 14)
1. ขอบเขตการถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม*ไดมีการบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ (ย*อหนาที่ 3 และ 4)
2. การกํ า หนดวั น ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ หออกงบการเงิ น ไดมี ก ารปรั บ แกเนื้ อ หา เพื่ อ ใหเหมาะสมกั บ สภาพแวดลอม
การดําเนินงานในภาครัฐของประเทศไทย (ย*อหนาที่ 6 และ 8)
3. ตัดเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกาศและจ*ายเงินป]นผลภายหลังวันที่ในรายงาน เนื่องจากไม*เขากับบริบทของหน*วยงานภาครัฐ
ของไทยที่ไม*มีการจ*ายเงินป]นผล (ย*อหนาที่ 14 15 และ 16)
4. การเปaด เผยวั น ที่ไ ดรั บอนุมั ติ ใหออกงบการเงิน ไดมีก ารปรับ แกเนื้ อหา เพื่อ ใหสอดคลองกับ ย*อ หนา 6 และ 8
(ย*อหนาที่ 26 และ 27)
5. การเปaดเผยเหตุการณ!ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม*ตองปรับปรุงไดมีการปรับแกเนื้อหา เพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
หน*วยงานภาครั ฐของไทย เช* น การอางอิง แนวปฏิบัติ เกี่ย วกับการบั นทึก บัญชี (ย*อ หนา 31 (ง)) และตัว อย*า ง
การเปaดเผยเกี่ยวกับภาษีเงินได (ย*อหนา 31 (ญ))
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