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อัตนัยข้ อ 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่10 เรื่อง เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นงวด 31 ธันวาคม 25x1 มีข้อมูลบางส่วนดังนี ้
- ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ
1,200,000
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลูกหนี ้การค้ า
1,470,000
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
270,000
ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ
1,200,000
- วันที่อนุมตั งิ บการเงิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25x2

บาท

มีสถานการณ์เกิดขึ ้นดังนี ้
ก. 26 มกราคม 25x2 ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้ ลกู หนี ้รายใหญ่ของกิจการล้ มละลาย ซึง่ มีมลู ค่าหนี ้คงเหลือ 540,000 บาท ลูกหนี ้รายนี ้
กิจการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว 50% ตามนโยบาย
ข. 15 มกราคม 25x2 ลูกหนี ้รายใหญ่ของกิจการอีกรายเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงงานเสียหายทังหมด
้
กิจการไม่มีการทาประกันภัยไว้
เจ้ าของกิจการจึงแจ้ งว่าตนอาจจะมีปัญหาเรื่ องสภาพคล่อง ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ทนั ภายในกาหนดเวลาซึง่ จะครบกาหนดในเดือน
กุมภาพันธ์ 25x2 ขณะนี ้ผู้บริ หารอยูร่ ะหว่างทวงถาม ณ วันสิ ้นปี บริ ษัทยังไม่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อ เนื่องจากยอดลูกหนี ้ยังไม่ครบกาหนดชาระ
มูลค่าหนี ้จานวน 200,000 บาท
ค. 2 กุมภาพันธ์ 25x2 ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้ กิจการชดใช้ คา่ เสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ แก่โจทก์ เป็ นเงินจานวน 500,000 บาท
ทังนี
้ ้ คดีดงั กล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 25x1 ศาลอุทธรณ์มคี าพิพากษาให้ กิจการชดใช้ จานวน 400,000 บาท แต่กิจการยังไม่ได้ บนั ทึก
รายการดังกล่าวในปี 25x1 เนื่องจากคาตัดสินยังไม่ถึงที่สดุ แต่กิจการได้ เปิ ดเผยเรื่ องคดีที่ยงั รอการตัดสินไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินปี 25x1 แล้ ว
ให้ ทา
ตอบคาถามทัง้ 3 กรณีตามรูปแบบด้ านล่างนี ้ (ในกระดาษคาตอบ)เท่านัน้
1) รายการปรับปรุ ง (ถ้ ามี)
Dr………………………
Dr……………………...
Cr………………………………..
Cr………………………………..

2) เหตุผล
ไม่ เกิน 5 บรรทัด

3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไม่ เกิน 7 บรรทัด

แนวคาตอบ
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นระหว่างวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงิน ไม่วา่ เหตุการณ์นนจะเป็
ั้
นไปในทาง
ดีหรื อไม่ดี เหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถแยกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. เหตุการณ์ที่เป็ นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้ มีอยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานที่ต้องปรั บปรุ ง) และ
2. เหตุการณ์ที่ชี ้ให้ เห็นว่าสถานการณ์ได้ เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไม่ ต้องปรั บปรุ ง)
แผนภาพวิเคราะห์ เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ทั้งหมด
J
J

ว ันเริม
่ ต้น

1/1/25x1

ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้ใช้
400,000

30/6/25x1

J
J

้ งวด
ว ันสิน

31/12/25x1

ไฟไหม้โรงงาน
ลูกหนี้

15/1/25x2

J

J

่ั
ศาลสงให้
ลูกหนี้
ลมลาย

ศาลพิพากษา
ละเมิดลิขสิทธิ์

26/1/25x2

J

ว ันทีอ
่ นุม ัติงบ

2/2/25x2

15/2/25x2

นาข้ อมูลที่ได้ จากภาพมาสรุปคาตอบของสถานการณ์ ก – ข ดังนี ้
1) รายการปรับปรุ ง (ถ้ ามี)
สถานการณ์ ก,
ต้ องปรับปรุงดังนี ้
Dr.หนี ้สงสัยจะสูญ 270,000
Cr.ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 270,000
(ปรับปรุงตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เนื่องจากลูกหนี ้ล้ มละลาย)

2) เหตุผล
ก่อนคาสัง่ ศาลให้ ลกู หนี ้ล้ มละลาย
กิจการได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับ
ลูกหนี ้ดังกล่าวนี ้ไว้ แล้ ว 50% สะท้ อนให้
เห็นว่าสถานการณ์ดงั กล่าวมีอยู่ ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลารายงาน และเมื่อมาถึงวันที่
26 มกราคม 25x2 ซึง่ เป็ นวันที่กอ่ นงบ
การเงินอนุมตั ิ กิจการจึงควรปรับปรุงตังค่
้ า
เผื่อลูกหนี ้รายนี ้เพิม่ อีก 270,000 บาท

3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 26 มกราคม 25x2 ศาลฎีกามีคา
พิพากษาให้ ลกู หนี ้รายใหญ่ของกิจการ
ล้ มละลาย ซึง่ มีมลู ค่าหนี ้คงเหลือ 540,000
บาท กิจการจึงตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเต็มจานวน

สถานการณ์ ข,
ไม่ต้องปรับปรุง

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงงานของลูกหนี ้
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 25x2 ซึง่ เป็ นวันที่
หลังวันสิ ้นงวด 31 ธันวาคม 25x1 สะท้ อน
ให้ เห็นว่า สถานการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการจึง
ไม่ต้องปรับปรุงสถานการณ์ดงั กล่าว แต่

วันที่ 15 มกราคม 25x2 ลูกหนี ้รายใหญ่
ของกิจการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงงาน
เสียหายทังหมด
้
กิจการอาจมีปัญหาเรื่ อง
สภาพคล่อง มูลค่าหนี ้คงเหลือมีจานวน
200,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไฟไหม้ ถือเป็ น
รายการที่มีสาระสาคัญ กิจการจึงควร
เปิ ดเผยสถานการณ์ดงั กล่าวไว้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้ใช้ งบ
การเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สถานการณ์ ค.
ต้ องปรับปรุงดังนี ้

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 25x1 ศาลอุทธรณ์
ให้ กิจการต้ องชดใช้ จากการละเมิดลิขสิทธิ์
Dr.ค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้ อง 500,000
จานวน 400,000 บาท สะท้ อนให้ เห็นว่า
Cr.ประมาณการหนี ้สินจากการถูกฟ้องร้ อง
สถานการณ์ดงั กล่าวมีอยู่ ณ วันสิ ้นรอบ
ค่าเสียหาย
500,000
ระยะเวลารายงาน และเมื่อถึงวันที่ 2
(รับรู้ประมาณการหนี ้สินจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์)
กุมภาพันธ์ 25x2 ซึง่ เป็ นวันทีก่ ่อนงบ
การเงินอนุมตั ิ ศาลสัง่ พิพากษาให้ กิจการ
ชดใช้ เป็ นจานวน 500,000 บาท กิจการจึง
ต้ องปรับปรุงประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นเป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี
25X1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25x2 ศาลฎีกามีคา
พิพากษาให้ กิจการชดใช้ คา่ เสียหายจาก
การละเมิดลิขสิทธิ์จานวน 500,000 บาท
คดีดงั กล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 25x1
ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาให้ กิจการชดใช้
จานวน 400,000 บาท กิจการจึงควรบันทึก
รายการดังกล่าวเป็ นหนี ้สินเต็มจานวน
500,000 บาท

