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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนา ซึ่งถือเปนหลักการและขอความพิมพ
ดวยอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบท
การบัญชี ในกรณีที่ไม ไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล
วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.1 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองนําเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลมาปรับปรุงรายการในงบการเงิน และ
1.2 เพื่อกําหนดใหกิจการตองเปดเผยวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินและเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องหากเหตุการณ
ภายหลังวันที่ในงบดุลชี้ใหเห็นวาขอสมมุติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องไมเหมาะสมอีกตอไป

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับเหตุการณภายหลังวันที่ใน
งบดุล
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 52 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล

คํานิยาม
4. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล

หมายถึง

เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหวา งวั น ที่ ใ นงบดุ ล กั บ วั น ที่
ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน ไมวาเหตุการณนั้น
จะเปนไปในทางดีหรือไมดี เหตุการณภายหลังวันที่
ในงบดุลสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
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ก) เหตุ การณ ภายหลั งวั นที่ ในงบดุ ลที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง คื อ
เหตุการณที่เปนหลักฐานยืนยันวาสถานการณไดมีอยู ณ
วันที่ในงบดุล และ
ข) เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุง คือ
เหตุการณที่ชี้ใหเห็นวาสถานการณไดเกิดขึ้นภายหลังวันที่
ในงบดุล
5. ขั้นตอนในการอนุมัติใหออกงบการเงินของกิจการแตละกิจการอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางการ
บริหาร ขอบังคับในการรับรองงบการเงิน ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และขั้นตอนในการจัดทํา
และสรุปงบการเงินใหเสร็จสิ้นลง
6. ในบางกรณี ขอกําหนดของกิจการกําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินเพื่อใหผูถือหุนอนุมัติหลังจากที่มีการ
อนุมัติใหออกงบการเงินแลว ในกรณีดังกลาวถือวามีการอนุมัติใหออกงบการเงิน ณ วันที่ไดรับอนุมัติใหออก
งบการเงินเปนครั้งแรก มิใชวันที่ผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน
7. ในบางกรณี ขอกําหนดของกิจการกําหนดใหฝายบริหารตองนําเสนองบการเงินเพื่อใหคณะกรรมการอื่นที่ไมใช
กรรมการบริหารอนุมัติ ในกรณีดังกลาวถือวามีการอนุมัติใหออกงบการเงิน เมื่อฝายบริหารอนุมัติใหออก
งบการเงินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการดังกลาว
8. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน แมวา
เหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือขอมูลทางการเงินอื่นใหสาธารณชนทราบ

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ตองปรับปรุง
9. กิจการตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูในงบการเงินเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ตอง
ปรับปรุง
10. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณที่ทําใหกิจการตองปรับปรุงจํานวนที่
รับรูไวหรือตองรับรูรายการที่ไมเคยรับรูมากอนในงบการเงิน มีดังตอไปนี้
10.1 คําพิพากษาของศาลภายหลังวันที่ในงบดุลซึ่งยืนยันวาภาระผูกพันของกิจการไดเกิดขึ้นแลว ณ วันที่ในงบดุล
กิจการตองปรับปรุงจํานวนประมาณการหนี้สินที่รับรูไวตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น หรือรับรูประมาณการหนี้สินที่
ไมเคยรับรูมากอนแทนการเปดเผยขอมูลเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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10.2 ขอมูลที่ไดรับภายหลังวันที่ในงบดุลชี้ใหเห็นวาสินทรัพยเกิดการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล หรือจํานวน
ผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูไวสําหรับสินทรัพยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตัวอยางเชน
10.2.1 การที่ลูกหนี้ลมละลายภายหลังวันที่ในงบดุล ตามปกติจะเปนการยืนยันวาผลขาดทุนจากลูกหนี้
การคาไดเกิดขึ้นแลว ณ วันที่ในงบดุล กิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้นและ
10.2.2 การขายสินคาคงเหลือภายหลังวันที่ในงบดุลอาจเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันที่ในงบดุล
10.3 สินทรัพยที่ซื้อมาหรือขายไปกอนวันที่ในงบดุล แตการกําหนดตนทุนหรือสิ่งตอบแทนของสินทรัพยทําขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบดุล
10.4 การกําหนดจํานวนสวนแบงกําไรหรือการจายโบนัสภายหลังวันที่ในงบดุลหากสวนแบงกําไรหรือโบนัส
ดังกลาวเปนผลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนวันที่ในงบดุลและกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายสวนแบงกําไรหรือโบนัสนั้น ณ วันที่ในงบดุล (ดูมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
10.5 การพบขอผิดพลาดหรือการทุจริตที่แสดงใหเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุง
11. กิจการตองไมปรับปรุงจํานวนที่รับรูในงบการเงินสําหรับเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุง
12. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุง ไดแก ราคาตลาดของเงินลงทุนที่ลดลงระหวางวันที่
ในงบดุลกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน ตามปกติการลดลงของราคาตลาดจะไมมีความสัมพันธกับ
สถานการณของเงินลงทุน ณ วันที่ในงบดุล แตจะสัมพันธกับสถานการณที่เกิดขึ้นในงวดถัดไป ดังนั้น กิจการจึง
ตองไมปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่รับรูไวในงบการเงิน ในทํานองเดียวกันกิจการตองไมปรับปรุงจํานวนเงิน
ลงทุ นที่ เ ป ด เผยไว ณ วั นที่ ใ นงบดุ ล ใหเ ปน ป จ จุ บั น แต กิ จ การอาจจํ าเป น ต องเป ด เผยข อ มู ล เพิ่ม เติ ม ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 22

เงินปนผล
13. หากกิจการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือตราสารทุนภายหลังวันที่ในงบดุล กิจการตองไมรับรูเงินปนผล
ดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุล (ดูคํานิยามของคําวา “ตราสารทุน” ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48
เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับตราสารการเงิน)
14. ถามีการประกาศจายเงินปนผล (เงินปนผลไดรับการอนุมัติอยางเหมาะสมและไมขึ้นอยูกับการกําหนดจํานวนโดย
กิจการแลว) หลังวันที่ในงบดุล แตกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เงินปนผลดังกลาวตองไมรับรูเปน
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หนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลเนื่องจากเงินปนผลดังกลาวไมเขาเงื่อนไขเปนภาระผูกพันในปจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เงินปนผลดังกลาวตอง
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน

การดําเนินงานตอเนื่อง
15. กิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง หากภายหลังวันที่ในงบดุล ฝายบริหาร
ของกิจการตัดสินใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงาน หรือฝายบริหารจําเปนตองเลิกกิจการหรือหยุด
การดําเนินงานเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่นที่สามารถทําได
16. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังวันที่ในงบดุลอาจชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองทบทวน
ข อ สมมุ ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งที่ กิ จ การใช ว า ยั ง เหมาะสมอยู ห รื อ ไม หากข อ สมมุ ติ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานตอเนื่องไมเหมาะสมที่กิจการจะใชอีกตอไปผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกวางจนทําใหมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปลี่ยนเกณฑการบันทึกบัญชีที่ใชอยูใหมีหลักการพื้นฐานตางไปจากเดิม โดยไม
อนุญาตใหกิจการเพียงแตปรับปรุงจํานวนที่รับรูไวตามเกณฑการบันทึกบัญชีเดิม
17. กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เมื่อ
เปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
17.1 กิจการไมไดจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
17.2 ฝายบริหารของกิจ การทราบถึงความไมแนนอนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่มีผลกระทบตอ
กิ จ การอย า งมี ส าระสํ า คั ญ ซึ่ ง ความไม แ น น อนนั้ น อาจทํ า ให เ กิ ด ความสงสั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ การ
ดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ กิจการยังคงตองเปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
กําหนดไวแมวาเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหตองเปดเผยขอมูลเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล

การเปดเผยขอมูล
วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
18. กิจการตองเปดเผยผูใหการอนุมัติงบการเงินและวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน นอกจากนั้นหาก
เจาของกิจการหรือ บุคคลอื่น มีอํานาจแกไขงบการเงิน หลังจากที่ไดมีการอนุมัติใหออกงบการเงินแลว
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงของการแกไขดังกลาว
19.ผูใชงบการเงินควรทราบวามีการอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อใด เพื่อที่จะไดทราบวางบการเงินนั้นไมสะทอนถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ที่ระบุไว
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การปรับขอมูลที่เปดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ ณ วันที่ในงบดุล
20. หากกิจการไดรับขอมูลเพิ่มเติมภายหลังวันที่ในงบดุลเกี่ยวกับสถานการณที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุล กิจการ
ตองปรับขอมูลที่เปดเผยสําหรับสถานการณดังกลาวใหเปนปจจุบันตามขอมูลใหมที่ไดรับมา
21.ในบางกรณี กิจการจําเปนตองปรับขอมูลที่เปดเผยในงบการเงินใหเปนปจจุบันเพื่อสะทอนถึงขอมูลที่ไดรับ
ภายหลังวันที่ในงบดุลแมวาขอมูลดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอจํานวนที่กิจการไดรับรูไวในงบการเงินก็ตาม
ตัวอยางของกรณีที่ทําใหกิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยไวใหเปนปจจุบัน ไดแก กรณีที่กิจการไดรับหลักฐาน
เพิ่มเติมภายหลังวันที่ในงบดุลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุล ในกรณีนี้กิจการตองพิจารณาวา
จะรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเปนประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน (ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น) กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใหเปนปจจุบันโดยใชหลักฐานที่ไดรับ
มาใหมนั้น

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุง
22. เมื่ อ เหตุ ก ารณ ภ ายหลั ง วั น ที่ ใ นงบดุ ล ที่ ไ ม ต อ งปรั บ ปรุ ง มี ส าระสํ า คั ญ จนทํ า ให ก ารไม เ ป ด เผยข อ มู ล มี
ผลกระทบตอความสามารถของผูใชงบการเงินในการประเมินผลและตัดสินใจไดอยางเหมาะสม กิจการตอง
เปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปน
สาระสําคัญ
22.1 ลักษณะของเหตุการณดังกลาว
22.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดจากเหตุการณดังกลาวหรือขอเท็จจริงที่วากิจการ
ไมสามารถประมาณผลกระทบดังกลาวได
23. ตัวอยางตอไปนี้เปนเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไมตองปรับปรุง ซึ่งอาจมีความสําคัญที่ทําใหการไมเปดเผย
ขอมูลมีผลกระทบตอความสามารถของผูใชงบการเงินในการประเมินผลและตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ไดแก
23.1 การจําหนายบริษัทยอยที่สําคัญหรือการรวมธุรกิจที่สําคัญภายหลังวันที่ในงบดุล (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 43 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลในกรณีดังกลาว)
23.2 การประกาศแผนยกเลิกการดําเนินงาน
23.3 การซื้อสินทรัพยที่สําคัญ การจัดประเภทสินทรัพยเปนถือไวรอการขายตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวรอการขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)
หรือการที่รัฐบาลเวนคืนหรือยึดสินทรัพยที่สําคัญของกิจการ
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23.4 การเกิดอัคคีภัยในโรงงานผลิตที่สําคัญภายหลังวันที่ในงบดุล
23.5 การประกาศหรื อการเริ่ มต นปฏิ บั ติเกี่ ยวกั บการปรั บโครงสร างที่ สํ าคั ญ
(ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น)
23.6 รายการบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับหุนสามัญและตราสารทุนที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญในอนาคตภายหลัง
วันที่ในงบดุล (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง กําไรตอหุน สนับสนุนใหกิจการเปดเผยคําอธิบาย
เกี่ยวกับรายการบัญชีดังกลาวนอกเหนือจากหุนปนผลและการแตกหุน)
23.7 การเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ไมเปนปกติภายหลังวันที่ใน
งบดุล
23.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือมีการประกาศภายหลังวันที่ใน
งบดุล ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาษีที่ตองจาย สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช))
23.9 การเกิดภาระผูกพันหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสําคัญ เชน การค้ําประกันที่นัยสําคัญ
23.10 การเริ่มตนของคดีความที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล

วันถือปฏิบัติ
24. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนการปรับปรุงถอยคําโดยมีเนื้อหาสาระไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับเดิมจึงใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2548 เปนตนไป
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แนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้เปนการอธิบายขอความที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ผูใหการอนุมัติงบการเงิน
1. กิจการหรือฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน การเปดเผยผูให
การอนุมัติงบการเงินจะระบุใหทราบถึงผูรับผิดชอบดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินจัดทําโดยครบถวนและ
ถูกตอง
2. ขอพิจารณาในเรื่องผูใหการอนุมัติงบการเงินควรจะเปนบุคคลใดนั้นอางถึง พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา
9 ซึ่งระบุถึงผูมีหนาที่ตองจัดทําบัญชีซึ่งหมายถึงนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฏหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและกิจการรวมคา นิติบุคคลตองมีตัวแทนคนหนึ่งหรือ
หลายคน ซึ่งมีอํานาจตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัท ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ดังนั้น ผูใหการอนุมัติงบการเงินควรหมายถึงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ระบุใน
หนังสือรับรองของนิติบุคคล หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามกฏหมาย หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทโดยมีการระบุการมอบอํานาจ
ไวอยางชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน หมายถึงวันที่ผูมีหนาที่ตองจัดทําบัญชีอนุมัติใหมีการออกงบการเงิน ทั้งนี้
กิจการสามารถกําหนดวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินไดตามความเหมาะสมของแตละกิจการ ซึ่งอาจเปนวันใด
วันหนึ่งดังตอไปนี้
{ วันที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามกฏหมาย หรือผูไดรับมอบอํานาจอยางเปนทางการลงนามอนุมัติ
ใหออกงบการเงิน
{ วั นที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบของกิ จ การสอบทานงบการเงิ น และกรรมการผู มี อํ านาจลงนามตาม
กฏหมาย หรือผูไดรับมอบอํานาจอยางเปนทางการลงนามอนุมัติใหออกงบการเงิน
{ วันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงิน
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอยาง วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
วันที่

1 กุมภาพันธ 25X2

กิจการจัดทํารางงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 แลว
เสร็จ และสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 25X2

ผู ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบเสร็ จ สิ้ น และทํ า การสรุ ป ผลการตรวจสอบกั บ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
อยางเปนทางการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 25X2

กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
อยางเปนทางการลงนามอนุมัติออกงบการเงิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ 25X2

กิจการประกาศกําไรของกิจการและขอมูลทางการเงินอื่น

วันที่

1 เมษายน

25X2

งบการเงินพรอมที่จะเผยแพรใหแกผูถือหุนและบุคคลอื่น

วันที่ 25 เมษายน

25X2

ในที่ประชุมผูถือหุนประจําปมีการอนุมัติงบการเงิน

วันที่ 17 พฤษภาคม 25X2

นําสงงบการเงินที่ไดรับการอนุมัติแลวแกกระทรวงพาณิชย

ในกรณีดังกลาวถือวาวันที่ 15 กุมภาพันธ 25X2 เปนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
ตามยอหนาที่ 5 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 กําหนดวาขั้นตอนในการอนุมัติใหออกงบการเงินของแตละ
กิจการอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางการบริหาร ขอบังคับในการรับรองงบการเงิน ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด และขั้นตอนในการจัดทําและสรุปงบการเงินใหเสร็จสิ้นลง
ดังนั้น กิจการจึงสามารถกําหนดวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินไดตามความเหมาะสมของแตละกิจการ ซึ่ง
อาจจะเปนวันใดวันหนึ่งดังตอไปนี้
{ วันที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามตามกฏหมาย หรือผูไดรับมอบอํานาจอยางเปนทางการลงนามอนุมัติ
ใหออกงบการเงิน
{ วั นที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบของกิ จ การสอบทานงบการเงิ น และกรรมการผู มี อํ านาจลงนามตาม
กฏหมาย หรือผูไดรับมอบอํานาจอยางเปนทางการลงนามอนุมัติใหออกงบการเงิน
{ วันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงิน
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