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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซ่ึงเป็น 

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(IAS 8 : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2016 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

  จากย่อหนา้ที ่

บทนาํ  บทนาํ 1 

วตัถุประสงค ์  1 

ขอบเขต  3 

คํานยิาม  5 

นโยบายการบญัชี  7 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 7 

ความสมํา่เสมอของนโยบายการบญัชี 13 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี  14 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี  32 

การเปิดเผยขอ้มูล  39 

ขอ้ผดิพลาด  41 

ขอ้จํากดัทีทํ่าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้  43 

การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน  49 

กรณีที่ไม่สามารถนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลัง 

และไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 

  

50 

วนัถอืปฏิบติั  54 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  55 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของกรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558)  

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และให้ถือปฏบัิติ

กบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิต ิ

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี 
 

บทนาํ 2 - 4 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 

การเปลีย่นแปลงจากขอ้กําหนดเดิม 
 

บทนาํ 5 - 6 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ความมีสาระสําคญั 
 

บทนาํ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เป็นสาระสาํคัญ โดยกาํหนดเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

7.1 กิจการไม่จาํเป็นต้องใช้นโยบายการบัญชีตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีหาก

ผลกระทบของการใช้นโยบายดังกล่าวไม่มีสาระสาํคัญ ซ่ึงจะสอดคล้องกับมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

เกี่ยวกับข้อกาํหนดของการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีที่กาํหนดว่ากิจการไม่

จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเม่ือข้อมูลดังกล่าวไม่มีสาระสาํคัญ 

7.2 งบการเงินจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากงบการเงินน้ันมี

ข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญ 

7.3 ข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญในงวดก่อน จะต้องแก้ไขด้วยวิธีปรับย้อนหลังในงบการเงิน

สาํหรับงวดแรกหลังจากค้นพบข้อผิดพลาดดังกล่าว 
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การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน 
 

บทนาํ 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ใช้วิธกีารนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง

สาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่เป็นไปโดยความสมัครใจ และกาํหนดให้ใช้

วิธกีารปรับงบการเงินย้อนหลังสาํหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยยกเลิกแนวทาง

ที่อาจเลือกปฏิบัติได้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบาย   

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

8.1 การรวมการปรับปรุงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือจาํนวนเงินของ

การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดปัจจุบัน และ 

8.2 การแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากงบการเงินสาํหรับงวดก่อนๆ  

บทนาํ 9  (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 
 

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังคงให้มีเกณฑ์เกี่ยวกับ “การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ” 

สาํหรับการยกเว้นการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทยีบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือ

การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมคํานิยามของ 

“การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ” และแนวปฏบัิติในการตีความดังกล่าวไว้ด้วย 

บทนาํ 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงกรณีที่ไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบัติที่จะคํานวณ

ผลกระทบสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน สาํหรับ 

11.1 การใช้นโยบายการบัญชีใหม่กบัทุกงวดก่อนๆที่ผ่านมา หรือ 

11.2 ข้อผิดพลาดในทุกงวดก่อนๆ ที่ผ่านมา 

กิจการเปล่ียนแปลงข้อมูลเปรียบเทยีบเสมือนหน่ึงได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด

หรือได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ

ปฏบัิติได้ 

 

ขอ้ผดิพลาด 
 

บทนาํ 12  (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

บทนาํ 13  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่

กจิการกาํลังจะนาํมาถือปฏบัิติเม่ือกจิการเร่ิมนาํมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่มา

ปฏิบัติก่อนการบังคับใช้ นอกจากน้ียังกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ
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ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของในงวดที่ มีการนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ไปปฏบัิติ  

บทนาํ 14 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยอย่างละเอยีดถึงจาํนวนเงินของรายการปรับปรุง

ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยให้

เปิดเผยสําหรับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกําไร 

ต่อหุ้นพ้ืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การเปลีย่นแปลงอื่นๆ  
 

บทนาํ 15-16 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงคาํนิยามของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

บทนาํ 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงข้อยกเว้นในการรวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีทนัททีี่มีต่อกาํไรหรือขาดทุน โดยกล่าวว่าการเปล่ียนแปลงประมาณการ

ที่ทาํให้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเพ่ิมข้ึนหรือมีผลต่อรายการในส่วนของเจ้าของ ให้กิจการรับรู้

ผลกระทบดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลง 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้ 

งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพ่ือให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินสาํหรับงวดต่างๆ ของกจิการเดียวกัน และเปรียบเทยีบ

งบการเงินระหว่างกจิการได้ดีย่ิงข้ึน  

2  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนอ 

งบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับข้อกาํหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้น

ข้อกาํหนดสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ขอบเขต 
 

3  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติัเมือ่มีการเลือกและนํานโยบายการบญัชีมาปฏิบติั 

และการบญัชีสําหรบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี และการบญัชีสําหรบัการเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

4 กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน  

และจากการปรับย้อนหลังเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

คํานยิาม 
 

5 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

นโยบายการบัญชี 

 

หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและ 

วิธีปฏิบติัทีเ่ฉพาะทีกิ่จการนาํมาใชใ้นการจัดทําและ

นาํเสนองบการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบัญชี 

หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ

หนี้ สิน หรือจํานวนที่มีการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย์

ในระหว่างงวด อนัเป็นผลมาจากการประเมินสภาพ
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ปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหนี้ สิน และการประเมิน

ประโยชน์และภาระผูกพนั ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตที่ เ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้ สินนั้ น  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นผลจาก

การไดร้บัขอ้มูลใหม่หรือมีการพฒันาเพิม่เติมจากเดิม 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด 

 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

หมายถึง มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่ กําหนด 

โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  

ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

 

การละเวน้หรือการแสดง

รายการทีขั่ดต่อ

ขอ้เท็จจริงทีเ่ป็น

สาระสาํคัญ  

หมายถึง การไม่แสดงรายการหรือการแสดงรายการที ่

ขัดต่อข้อเท็จจริงถือว่ามีสาระสําคญัหากรายการ 

แต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 

ความมีสาระสําคญัข้ึนอยู่กบัขนาดและลกัษณะของ

การละเวน้การแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงพิจารณาภายใต้สถานการณ์

แวดลอ้ม ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็น

ขนาดหรือลกัษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจยัก็ได ้

 

ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน  หมายถึง การละเวน้การแสดงรายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงใน 

งบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่ งหรือ 

หลายงวดก่อนๆ ก็ตาม อนัเกิดจากความลม้เหลว

ในการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือการใช้ข้อมูลที่

น่าเชื่อถอืในทางทีผ่ดิ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 
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1) 

 

2) 

 

 

มีอ ยู่ในงบการเ งินของงวดก่อนที่ได้รับ     

การอนุมติัใหอ้อก และ 

สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

สามารถหาขอ้มูลได ้และนํามาใชใ้นการจัดทํา

และการนําเสนองบการเงิน 

ข้อผิดพลาดดังก ล่าวรวมถึ งผลกระทบจาก 

การคํานวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้

นโยบายการบญัชี การมองข้ามหรือการตีความ

ขอ้เท็จจริงผดิพลาด และการทุจริต 

 

การนาํนโยบายการบัญชี

ใหม่มาถอืปฏบัิติยอ้นหลัง 

หมายถึง การเริ่มใชน้โยบายการบญัชีใหม่สําหรบัรายการคา้ 

เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นเสมือนหนึ่งได้ใช้

นโยบายการบญัชีในเรือ่งนั้นมาโดยตลอด 

 

การปรับงบการเงิน

ยอ้นหลงั 

หมายถึง การแกไ้ขการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย

จํานวนเงินขององคป์ระกอบของงบการเงินงวดก่อน

เสมือนหนึง่ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ไม่เคยเกิดข้ึน 

 

การไม่สามารถทาํได้

ในทางปฏบัิติ 

หมายถึง การที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนด 

หลังจากที่ได ้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผล 

ทุกประการแลว้ เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีจะถือว่ากิจการไม่สามารถนํานโยบาย 

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังบการเงินงวดก่อน 

หรือไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัเพือ่แกไ้ข

ข้อผิดพลาดได้ ถ้า เข้า เ งื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ดงัต่อไปนี้  

1)  กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก 

การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัหรือปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

2) การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใช้สมมติฐานที่เกี่ยวกบัความตั้ งใจของ

ฝ่ายบริหารในช่วงเวลาดงักล่าว หรือ 
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3) การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใชป้ระมาณการที่สําคญัและเป็นไปไม่ได ้

ที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการ

เหล่านั้นซ่ึง 

3.1) ให้หลกัฐานเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มที่มี

อยู่ ณ วันที่ร ับรู ้ วัดมูลค่า หรือเปิดเผย

ขอ้มูล และ 

3.2) ควรมีอยู่ ณ วนัทีอ่นุมติัใหอ้อกงบการเงิน

ของงวดก่อนจากขอ้มูลอื่น 

 

การเปลีย่นทันทีเป็นตน้ไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการรับรู ้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      

ทางบญัชี โดยทีเ่ป็นการ 

1) ใช้นโยบายการบญัชีใหม่สําหรับรายการค้า 

เหตุการณอื์่นและสถานการณที์่เกิดข้ึนหลงัจาก

วนัทีมี่การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี และ 

2) รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตที่

ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

 

6 ในการประเมินการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงว่ามีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและมีสาระสาํคัญหรือไม่น้ันต้องพิจารณาจาก

ลักษณะของผู้ใช้งบการเงิน กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

ระบุในบทที่ 3 ว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรม 

เชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

เหมาะสม” ดังน้ัน การประเมินความมีสาระสําคัญจึงต้องพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงินที่ มี

คุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างไร 
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นโยบายการบญัชี 
 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 
 

7 เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบติัเป็นการเฉพาะกบัรายการ 

เหตุการณอื์่นหรือสถานการณท์างบญัชี นโยบายการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีที่นํามาใช้

ปฏิบติักบัรายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรบัเรือ่งนั้น  

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน 

การบัญชีได้สรุปว่ามีผลทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ

น่าเช่ือถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีดังกล่าว 

ไม่จาํเป็นต้องถือปฏบัิติเม่ือผลกระทบของการถือปฏบัิติดังกล่าวไม่มีสาระสาํคัญ อย่างไรกต็าม 

เป็นการไม่เหมาะสมที่จะจัดทาํงบการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หรือไม่แก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบน้ันจะไม่มีสาระสาํคัญ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการนาํเสนอฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือกระแสเงินสด 

9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เป็นแนวทางสําหรับกิจการในการนําไปปรับใช้ตาม 

ความต้องการ แนวปฏบัิติดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินหรือไม่ แนวปฏบัิติเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็นข้อบังคับ 

ส่วนแนวปฏบัิติที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็นข้อบังคับสาํหรับ

งบการเงิน 

10 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรบัรายการ เหตุการณอื์่น

หรือสถานการณ ์ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่ส่งผลให้

ขอ้มูลในงบการเงินมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

10.1 มีความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน และ 

10.2 มีความน่าเชื่อถอื โดยทําใหง้บการเงินของกิจการ 

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ

อย่างเทีย่งธรรม  

10.2.2 สะทอ้นเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณอื์่นและสถานการณ์

โดยไม่คํานงึถงึรูปแบบทางกฎหมาย 

10.2.3 มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความลําเอียง 
10.2.4 จดัทําข้ึนตามหลกัความระมดัระวงั และ 
10.2.5 มีความครบถว้นในทุกส่วนทีมี่สาระสําคญั 
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11 การใชดุ้ลยพนิจิตามย่อหนา้ที่ 10 ฝ่ายบริหารตอ้งอา้งอิงและพิจารณาการใชน้โยบายการบญัชี

จากแหล่งต่างๆ ตามลําดบัต่อไปนี้  

11.1 ขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรบัเรื่องที่คลา้ยคลึง

และเกีย่วขอ้งกนั และ 

11.2 คํานิยาม เกณฑ์การรับรูร้ายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าสําหรับสินทรัพย ์

หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว ้ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)  

12 การใชดุ้ลยพินิจตามย่อหนา้ที่ 10 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของ

หน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคลา้ยกันกับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรบัปรุง 2558) ในการพฒันามาตรฐานการบญัชี วรรณกรรมทางการบญัชี และวิธี

ปฏิบติัทีเ่ป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรม โดยไม่ขดัแยง้กบัแหล่งอา้งอิงตามย่อหนา้ที ่11  

 

ความสมํา่เสมอของนโยบายการบญัชี 
 

13 กิจการตอ้งเลือกใชแ้ละนํานโยบายการบญัชีมาถือปฏิบติัอย่างสมํา่เสมอกบัรายการคา้ 

เหตุการณแ์ละสถานการณอื์่นที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เวน้แต่มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินไดกํ้าหนดหรืออนุญาตเป็นการเฉพาะใหใ้ชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนัได้

สําหรบัรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตให้

ปฏิบติัดงักล่าวได  ้กิจการตอ้งเลือกและนํานโยบายการบญัชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบติั       

อย่างสมํา่เสมอสําหรบัรายการแต่ละประเภท 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

14 กิจการตอ้งเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี ถา้การเปลีย่นแปลงนั้น เขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ 

ดงันี้  

14.1 เกิดจากขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ 

14.2 ทําใหง้บการเงินใหข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือและเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึนในส่วน

ที่เกี่ยวกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณ  ์ที่มีต่อฐานะ 

ทางการเงิน ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  

15 ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน 

เพ่ือระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน 

กิจการจึงต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป  

เว้นแต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 
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16 กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

16.1  การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณ์

ทีมี่เนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณที์เ่คยเกิดข้ึนมาก่อน และ 

16.2 การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณ์

ทีไ่ม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดข้ึนแต่ไม่มีสาระสําคญั 

17 การเริ่มนํานโยบายการบญัชีสําหรับการบนัทึกมูลค่าสินทรัพย์ดว้ยราคาที่ตีใหม่ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมือ่มี

การประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย ์

ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช)้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั 

การปรบัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

18 ย่อหน้าที่ 19 ถึง 31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การบัญชีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 17 

 

การนาํการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีมาถอืปฏิบติั 
 

19 ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย ้อนหลังกับ 

งบการเงินสําหรบังวดบญัชีก่อนไดต้ามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่23 

19.1 กิจการตอ้งบนัทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลมาจากการเริ่ม 

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัตามที่กําหนดไวใ้นวิธีปฏิบติั 

ในช่วงเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว และ 

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีอนัเป็นผลจากการเริ่มนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น

ไม่ไดกํ้าหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบัญชีด้วยความสมัครใจ กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังสําหรับ 

การเปลีย่นแปลงนั้น 

20 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง 

ไม่เร่ิมประกาศใช้มาถือปฏบัิติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามความสมัครใจ 

21 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์ ฝ่ายบริหารอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 12 ซ่ึงอนุญาตให้นํานโยบายการบัญชีจาก

ประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมี 

การแก้ไขประกาศดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปล่ียนนโยบายการบัญชี กิจการจะบันทึก 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ   
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การถือปฏิบติัยอ้นหลงั 
 

22 ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย ้อนหลังกับ 

งบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 23 เมือ่กิจการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

ซ่ึงตอ้งปรบัยอ้นหลงัตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตอ้งปรบัยอดยกมา 

ตน้งวดขององคป์ระกอบในส่วนของเจา้ของทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย

การบญัชีสําหรบังบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ไดแ้สดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

โดยถอืเสมือนว่าไดมี้การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติัโดยตลอด 

 

ขอ้จาํกดัทีท่าํใหไ้ม่สามารถถือปฏิบติัยอ้นหลงั 
 

23 เมือ่กิจการตอ้งนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัตามย่อหนา้ที ่19.1 หรือ 19.2 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว มีผลใหกิ้จการตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงั 

เวน้แต่กิจการไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั เนือ่งจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ในแต่ละงวด หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีได ้

24 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได ้กิจการตอ้ง

นํานโยบายการบญัชีใหม่ มาถือปฏิบติักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินตน้งวด

ของงวดแรกสุดทีส่ามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบนั โดยกิจการตอ้งปรบัยอดคงเหลือยกมา

ตน้งวดของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีสําหรบังวดนั้น 

25 เมือ่กิจการไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติัในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วนัตน้งวด

ของงวดปัจจุบนั จากการนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังวดก่อนๆ ได ้กิจการ

ตอ้งปรบัปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

โดยใชวิ้ธีเปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

26 เม่ือกจิการนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง กิจการต้องนาํนโยบายการบัญชีใหม่

มาถือปฏบัิติกับงบการเงินงวดก่อนๆ ที่นาํมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบถึงงวดในอดีตที่ไกล

ที่สุดที่สามารถทาํได้ การนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อน

จะไม่สามารถทาํได้ เว้นแต่กิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและ 

ยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดน้ัน จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงสาํหรับ 

งวดก่อนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบใน 

ส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรก

สุดที่นํามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกับกาํไรสะสม 

อย่างไรกต็าม รายการปรับปรุงอาจนาํมาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้าของได้ 
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(เช่น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนๆ 

เช่น สรุปข้อมูลการเงินในอดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทาํได้

เช่นเดียวกนั 

27 หากกจิการไม่สามารถนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้ 

เน่ืองจากไม่สามารถระบุจาํนวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อนๆ จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 กิจการต้องนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือ

ปฏิบัติตามวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับตั้งแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังน้ัน กิจการ 

จึงไม่ต้องคาํนึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสนิทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของที่เกิดข้ึน

ก่อนวันดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการสามารถเปล่ียนนโยบายการบัญชี

แม้ว่ากิจการจะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงกับงวดก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้  

ย่อหน้าที่ 50 ถึง 53 ได้กาํหนดแนวปฏิบัติเม่ือกิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่ 

มาถือปฏบัิติกบังบการเงินงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

28  เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัทําใหเ้กิดผลกระทบต่อ 

งวดบญัชีปัจจุบนัหรืองวดบญัชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจํานวนเงินของการปรบัปรุง

ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล  

ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีน่ํามาถอืปฏิบติั 

28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเป็นการปฏิบติัตามที่กําหนดไวใ้นวิธีปฏิบติั

ในช่วงเปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.3 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

28.4 คําอธิบายเกีย่วกบัขอ้กําหนดในช่วงทีมี่การเปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.5 ขอ้กําหนดในช่วงทีมี่การเปลีย่นแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป  

28.6 สําหรบังวดปัจจุบนัและงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบติัได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินของรายการปรบัปรุงที่กระทบต่อ 

28.6.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

28.6.2 กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง กาํไรต่อหุน้ 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

28.7 จํานวนเงินของรายการปรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นําเสนอ หากสามารถ 

ทําไดใ้นทางปฏิบติั และ  

28.8 หากกิจการไม่สามารถนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัไดต้ามที่

กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 19.1 และ 19.2 สําหรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรือ
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งวดก่อนงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่นําไปสู่ 

การเกิดข้ึนของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีเริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินสําหรับงวดถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 

29 หากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจทําใหเ้กิดผลกระทบต่องวดปัจจุบนั 

หรืองวดก่อน ผลกระทบดงักล่าวจะมีผลต่องวดบญัชีนั้นๆ เวน้แต่จะไม่สามารถทําได้

ในทางปฏิบติัที่จะระบุจํานวนเงินที่ตอ้งปรบัปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบญัชีในอนาคต 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

29.1 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

29.2 เหตุผลว่าการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ทําให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือและ

เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจมากยิง่ข้ึนไดอ้ย่างไร 

29.3 สําหรบังวดปัจจุบนัและงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบติัได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินของรายการปรบัปรุงที่กระทบต่อ 

29.3.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

29.3.2 กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไร 

ต่อหุน้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

29.4 จํานวนเงินของรายการปรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นําเสนอหากสามารถ

ทําไดใ้นทางปฏิบติั และ 

29.5 หากกิจการไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติัในการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงักบังบการเงินงวดก่อนๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนงบการเงินงวดที่

นาํเสนอได ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่นําไปสู่ การเกิดข้ึนของเงือ่นไขดงักล่าว

และรายละเอียดว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีไดเ้ริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก 

30 เมือ่กิจการยงัไม่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที่ประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใชม้าถอืปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

30.1 ขอ้เท็จจริงที่กิจการยงัไม่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าว

มาถอืปฏิบติั และ 

30.2 ขอ้มูลที่ทราบหรือขอ้มูลที่ประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน 

ผลกระทบทีเ่ป็นไปไดข้องการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั 

ต่องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าวมาถอืปฏิบติั 
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31 ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 30 ให้กจิการพิจารณาเปิดเผย 

31.1 ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่นาํมาถือปฏบัิติ 

31.2 ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

ที่กาํลังจะเกดิข้ึน 

31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ 

31.4 วันที่ที่กจิการคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเร่ิมถือปฏบัิติ  

31.5 ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

31.5.1 คําอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 

การเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏบัิติ หรือ  

31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจาํนวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

ได้อย่างสมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 
 

32 เน่ืองจากความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ ดังน้ัน กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่า

รายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นยาํ การประมาณการดังกล่าวต้องกระทาํโดย

อาศัยดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเช่ือถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่

ทาํให้กจิการต้องใช้การประมาณการ ได้แก่ 

32.1 หน้ีสงสยัจะสญู 

32.2 สนิค้าล้าสมัย 

32.3 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

32.4 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสนิทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า และ  

32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

33 การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนสาํคัญในการจัดทาํงบการเงินและไม่ทาํให้งบการเงิน

สญูเสยีความน่าเช่ือถือ 

34 กจิการอาจต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการประมาณการ

ได้เปล่ียนแปลงไป หรือกิจการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม รายการ

ปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็น

การแก้ไขข้อผิดพลาด 

35 การเปล่ียนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็น 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่า 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 
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36 นอกเหนอืจากการเปลีย่นแปลงประมาณการตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่37 กิจการตอ้งรบัรู ้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีทันทีในกําไรหรือขาดทุนตาม 

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้   

36.1 สําหรบังวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี หากการเปลีย่นแปลงนั้น 

มีผลกระทบต่องวดดงักล่าวเพยีงงวดเดียว หรือ 

36.2 สําหรบังวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและงวดต่อๆ ไป หาก        

การเปลีย่นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดงักล่าว 

37 ในขอบเขตทีก่ารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีทําใหต้อ้งมีการเปลีย่นแปลงในมูลค่า 

ของสินทรพัย ์หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการตอ้งรบัรูโ้ดยการปรบัปรุง

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์หนี้ สินหรือรายการในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวขอ้งในงวดที่มี 

การเปลีย่นแปลงนั้น 

38 การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

หมายถึง การนาํการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏบัิติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและ

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง

เพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อกําไรหรือขาดทุนของทั้งงวดปัจจุบันและงวดอนาคต 

ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปัจจุบันเพียง

งวดเดียว จึงรับรู้ในงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและงวดอนาคต

แต่ละงวดตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ ทั้งสองกรณี กิจการต้องรับรู้ 

ผลของการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่องวดปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน  

ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวดต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่เกี่ยวข้อง 

ในอนาคต 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะและจํานวนเงินของการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีทีมี่ผลกระทบต่องบการเงินสําหรบังวดบญัชีปัจจุบนัหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ

งวดในอนาคต เวน้แต่ไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได ้

40 หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนือ่งจากไม่สามารถประมาณจํานวนเงิน

ของผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีต่องวดในอนาคตได ้กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 
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ขอ้ผดิพลาด 
 

41 ข้อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได้จากการรับรู้ การวัดมูลค่า การนําเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผย

องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หากงบการเงินน้ันมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสาํคัญแต่เกิดข้ึน

อย่างจงใจเพ่ือทาํให้งบการเงินของกจิการแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

ตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่ 

งบการเงินจะได้รับการอนุมัติเผยแพร่ อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มี

สาระสําคัญของงวดปัจจุบันในงวดบัญชีถัดไปและข้อผิดพลาดเหล่าน้ีจะถูกแก้ไขโดย 

ปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป  

(ดูย่อหน้าที่ 42 ถึง 47) 

42 ยกเวน้ขอ้จํากดัทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่มีสาระสําคญัของ 

งวดก่อนโดยปรบัยอ้นหลงัในงบการเงินฉบบัแรกที่ไดร้บัการอนุมติัใหเ้ผยแพร่หลงัจาก 

ทีพ่บขอ้ผดิพลาดโดย 

42.1 ปรบังบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าขอ้ผิดพลาดได ้

ถูกแกไ้ขในงวดบญัชีก่อนทีข่อ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน หรือ 

42.2 หากข้อผิดพลาดเป็นขอ้ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบญัชีก่อนงวดบญัชีแรกสุด 

ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรบัปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวด

ของสินทรพัย ์หนี้ สิน และส่วนของเจา้ของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดง

เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

ขอ้จํากดัทีทํ่าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้
 

43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรบังบการเงินยอ้นหลงั 

เวน้แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวด หรือ 

ไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาดได ้

44 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของแต่ละงวด 

ทีแ่สดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึง่หรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงยอดยกมาตน้งวดของสินทรพัย ์หนี้ สินและส่วนของเจ้าของสําหรบังวดบญัชีแรก

สุดทีส่ามารถปฏิบติัได ้(ซ่ึงอาจเป็นงวดบญัชีปัจจุบนั) 

45 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตน้งวดปัจจุบนัที่เกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบญัชีก่อนๆ ได ้กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดย

ปรบัปรุงขอ้มูลที่นํามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป นบัจาก 

วนัแรกสุดทีส่ามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 
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46 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนของงวดที่พบ

ข้อผิดพลาด กิจการต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่นําเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน 

ในอดีตโดยสรุป โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สดุเทา่ที่จะทาํได้ในทางปฏบัิต ิ 

47 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุจํานวนเงินของข้อผิดพลาด (เช่น การนํานโยบาย 

การบัญชี มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 

กิจการต้องใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป โดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุด 

ที่สามารถปฏบัิติได้ โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบสะสมที่ปรับปรุงกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ

ในส่วนที่เกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการ 

ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ ได้ไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 50 ถึง 53 

48 การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ 

ทางบัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเม่ือกจิการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ตัวอย่างเช่น ผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็น 

การแก้ไขข้อผิดพลาด 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 
 

49 ในการปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่42 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

49.1 ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนในงบการเงินงวดก่อน 

49.2 สําหรบังบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดที่นําเสนอ กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวน

เงินของรายการปรบัปรุงเท่าทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

49.2.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

49.2.2 กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุน้ 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

49.3 จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตน้งวดของงวดแรกสุดที่นํามาแสดง

เปรียบเทียบ และ  

49.4 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัสําหรบังบการเงิน 

งวดก่อนงวดใดงวดหนึง่ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่นําไปสู่การเกิดข้ึน

ของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใด 

และอย่างไร 

งบการเงินสําหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 
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กรณีที่ไม่สามารถนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัและไม่สามารถปรบั 

งบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 
 

50 ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลสาํหรับงวดก่อนๆ ที่แสดง

เปรียบเทยีบเพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบกับงบการเงินงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ไม่ได้จัดเกบ็ข้อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ย้อนหลังได้ (รวมถึงในย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 เกี่ยวกบัการเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปกบังวดบัญชีก่อนๆ) 

หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดก่อนได้ และอาจ

เป็นไปไม่ได้ที่กจิการจะปฏบัิติตามโดยรวบรวมข้อมูลข้ึนมาใหม่ 

51 บ่อยคร้ังที่กิจการจําเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีสําหรับ

องค์ประกอบของงบการเงินที่ รับรู้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์การประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทาํข้ึนภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน การประมาณการอาจทาํได้ยากสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ย้อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดก่อนเน่ืองจาก

ระยะเวลาที่ผ่านไปนานข้ึนหลังจากรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบ

เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนๆ ยังคง

เหมือนกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ทาํในงวดปัจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนถึงรายการ 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่เกดิข้ึน 

52 ดังน้ัน ในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด 

ในงวดก่อน กจิการต้องจาํแนกข้อมูลซ่ึง 

52.1 ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์

ได้เกดิข้ึน และ 

52.2 ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสาํหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่  

จากข้อมูลอื่น สาํหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะแยกข้อมูล

ข้างต้น (เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้อมูลสาํคัญซ่ึงสังเกตไม่ได้) เม่ือการนาํนโยบาย

การบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังต้องอาศัยการประมาณการ

ที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่

ย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ 

53 กิจการไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือ 

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของ

ผู้บริหารในงวดก่อนหรือประมาณจํานวนเงินที่ รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิดเผยในงวดก่อน 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กรณีดังกล่าวไม่ได้เป็น

การเปล่ียนเกณฑ ์การวัดมูลค่าสาํหรับงวดบัญชีน้ันหากฝ่ายบริหารของกิจการได้ตัดสินใจที่จะ
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ไม่ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจนครบกําหนดในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีกิจการไม่สามารถเปล่ียน

ประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินในงบการเงินงวดก่อนที่ได้จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน

ที่ถือจนครบกําหนดได้ นอกจากน้ีสําหรับกรณีการปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดในการคํานวณหน้ีสินสาํหรับการลาป่วยของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้) จาํนวนเงิน

ของหน้ีสินที่ บันทึกไม่ได้คํานึงถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ไม่ปกต ิ

ที่เกิดข้ึนในงวดต่อมาหลังจากที่อนุมัติให้ออกงบการเงินของงวดก่อนแล้วการปรับข้อมูล

เปรียบเทยีบสาํหรับงวดก่อนๆ ที่ต้องอาศัยประมาณการที่มีนัยสาํคัญ ไม่ทาํให้การปรับปรุงหรือ

การแก้ไขข้อมูลเปรียบเทยีบขาดความน่าเช่ือถือ 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

54 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัต ิ 

หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

54ก – 54ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

55 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

56 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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