เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๒/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ซึ่ งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2018
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 53 และ 54จ
และตัดย่อหน้ าที่ 54ก 54ข และ 54ง และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
นโยบายการบัญชี

1
3
5
7

การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
ความสม่าเสมอของนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

7
13
14

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

32

การเปิ ดเผยข้อมูล

39

ข้อผิดพลาด

41

ข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
การเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน

43
49

กรณี ท่ ี ไม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ ย อ้ นหลัง
และไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

50
54
55
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 56 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามส าคั ญ เท่า กัน และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
วัตถุประสงค์
1

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ทจี่ ะกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญ ชี รวมถึงวิธีป ฏิบัติทางการบัญ ชีและการเปิ ดเผยข้ อมู ลของการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ ไขข้ อผิดพลาด เพื่ อให้
งบการเงินของกิจการมีความเกี่ ยวข้ องกับการตัดสินใจและมีความน่ าเชื่ อถือ และเพื่ อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสาหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหว่างกิจการได้ ดียงขึ
ิ่ ้ น
กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนอ
งบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้ น
ข้ อกาหนดสาหรับการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิเมื่อมีการเลือกและนานโยบายการบัญชีมาปฏิบตั ิ
และการบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และการบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
กิจการต้ องบันทึกและเปิ ดเผยผลกระทบทางภาษีทเกิ
ี่ ดจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
และจากการปรับย้ อนหลังเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

3
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คานิยาม
5

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
นโยบายการบัญชี

หมายถึง

หลัก การ หลัก เกณฑ์ ประเพณี ป ฏิ บ ัติ กฎและ
วิธีปฏิบตั ิท่ ีเฉพาะที่กิจการนามาใช้ในการจัดทาและ
นาเสนองบการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง

การปรับ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย์ หรื อ
หนี้ สิน หรือจานวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ในระหว่ างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมินสภาพ
ปั จจุ บ นั ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น และการประเมิ น
ประโยชน์และภาระผู กพัน ที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น นั้น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เป็ นผลจาก
การได้รบั ข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึ งไม่ถือเป็ นการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง

มาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วามที่ ก าหนด
โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญ ชี
ซึ่งประกอบด้วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ
4) การตีความมาตรฐานการบัญชี

การละเว้นหรือการแสดง
รายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงที่เป็ น
สาระสาคัญ

หมายถึง

การไม่ แ สดงรายการหรื อ การแสดงรายการ ที่
ขัดต่ อข้อ เท็ จจริ ง ถือว่ ามีส าระส าคัญหากรายการ
แต่ ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ต่ อ การตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จของผู ใ้ ช้งบการเงิ น
ความมีสาระสาคัญขึ้ นอยู่กบั ขนาดและลักษณะของ
การละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่
ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ ง ซึ่ งพิจ ารณาภายใต้ส ถานการณ์
4
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แวดล้อ ม ทั้งนี้ ปั จจัยที่ ใช้ในการพิจารณาอาจเป็ น
ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปั จจัยก็ได้
ข้อผิดพลาดในงวดก่อน

หมายถึง

การละเว้นการแสดงรายการที่ ขัดต่ อข้อเท็ จจริงใน
งบการเงิ น ของกิ จ การในงวดใดงวดหนึ่ งหรื อ
หลายงวดก่อนๆ ก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลว
ในการใช้ข ้อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อถื อ หรื อ การใช้ข ้อ มู ล ที่
น่าเชื่อถือในทางที่ผดิ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
1) มี อ ยู่ ใ นงบการเงิ น ของงวดก่ อ นที่ ได้ร ั บ
การอนุมตั ิให้ออก และ
2) สามารถคาดการณ์ได้อย่ างสมเหตุ สมผลว่ า
สามารถหาข้อมูลได้ และนามาใช้ในการจัดทา
และการนาเสนองบการเงิน
ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคานวณ
ผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี
การมองข้ามหรื อการตี ความข้อ เท็จจริ งผิดพลาด
และการทุจริต

การนานโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบัติยอ้ นหลัง

หมายถึง

การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่สาหรับรายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อ่ ื นเสมื อ นหนึ่ งได้ใ ช้
นโยบายการบัญชีในเรื่องนั้นมาโดยตลอด

การปรับงบการเงิน
ย้อนหลัง

หมายถึง

การแก้ไขการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผย
จานวนเงินขององค์ประกอบของงบการเงินงวดก่อน
เสมือนหนึ่งข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดขึ้ น

การไม่สามารถทาได้
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง

การที่ กิ จ การไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
หลัง จากที่ ได้ใ ช้ค วามพยายามอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ทุกประการแล้ว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี จ ะถือ ว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถน านโยบาย
การบัญชี ใ หม่มาถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินงวดก่ อ น
หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไข
ข้ อ ผิ ด พลาดได้ ถ้า เข้ า เงื่ อนไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
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1) กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ผ ลกระทบที่ เกิ ด จาก
การน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือปรับงบการเงินย้อนหลังได้
2) การน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้อ งใช้ส มมติ ฐ านที่ เกี่ ยวกับ ความตั้ง ใจของ
ฝ่ ายบริหารในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ
3) การน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้องใช้ประมาณการที่สาคัญและเป็ นไปไม่ได้
ที่ จะแยกข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ประมาณการ
เหล่านั้นซึ่ง
3.1) ให้หลักฐานเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมที่ มี
อยู่ ณ วันที่ รับรู ้ วัดมู ลค่ า หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูล และ
3.2) ควรมีอยู่ ณ วันที่อนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
ของงวดก่อนจากข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป

6

หมายถึง

การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี แ ละการรับ รู ้
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี โดยที่เป็ นการ
1) ใช้น โยบายการบัญ ชี ใ หม่ ส าหรับ รายการค้า
เหตุการณ์อ่ ืนและสถานการณ์ท่ ีเกิดขึ้ นหลังจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
2) รับรูผ้ ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีในงวดปัจจุบนั และงวดอนาคตที่ได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในการประเมินการละเว้ นการแสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูล ที่ ขัดต่อข้ อเท็จจริงว่ามีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินและมีสาระสาคัญหรือไม่น้ันต้ องพิจารณาจาก
ลักษณะของผู้ใช้ งบการเงิน กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ระบุ
ในบทที่ 3 ว่ า “มี ข้ อสมมติ ว่ า ผู้ ใช้ งบการเงิ น มี ค วามรู้ ตามควรเกี่ ยวกั บ ธุ ร กิ จ กิ จ กรรม
เชิ ง เศรษฐกิ จ และการบั ญ ชี รวมทั้ง มี ค วามตั้ ง ใจตามควรที่ จะศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งรอบคอบ
เหมาะสม” ดังนั้น การประเมินความมีสาระสาคัญจึงต้ องพิจารณาว่าผู้ใช้ งบการเงินที่ มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวจะได้ รับผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างไร
6
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นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
7

8

9

10

11

เมื่อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปถือ ปฏิ บตั ิ เ ป็ นการเฉพาะกับรายการ
เหตุการณ์อ่ ืนหรือสถานการณ์ทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีท่ ีนามาใช้
ปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับเรื่องนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กาหนดนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
การบั ญ ชี ได้ สรุ ป ว่ า มีผลทาให้ งบการเงิน แสดงข้ อมู ลที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับ การตัดสิน ใจและ
น่าเชื่ อถือเกี่ ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ นโยบายการบัญชี ดังกล่ าว
ไม่จาเป็ นต้ องถือปฏิบัติเมื่ อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระสาคัญ อย่างไรก็ตาม
เป็ นการไม่ เหมาะสมที่ จะจัดทางบการเงินที่ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่แก้ ไขข้ อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระสาคัญ ทั้งนี้ เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการนาเสนอฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน หรือกระแสเงินสด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใช้ เป็ นแนวทางส าหรั บ กิ จ การในการน าไปปรั บ ใช้ ตาม
ความต้ องการ แนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้ มีการระบุว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น หรื อไม่ แนวปฏิบั ติ ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ถื อเป็ น
ข้ อบั งคั บ ส่ วนแนวปฏิบั ติ ที่ ไม่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่ ถื อเป็ น
ข้ อบังคับสาหรับงบการเงิน
ในกรณีท่ ีไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสาหรับรายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรือ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินจิ ในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ ีส่งผลให้ขอ้ มูลใน
งบการเงินมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
10.1 มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน และ
10.2 มีความน่าเชื่อถือ โดยทาให้งบการเงินของกิจการ
10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
อย่างเที่ยงธรรม
10.2.2 สะท้อนเนื้ อหาเชิ งเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์อ่ ื นและสถานการณ์
โดยไม่คานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย
10.2.3 มีความเป็ นกลาง กล่าวคือปราศจากความลาเอียง
10.2.4 จัดทาขึ้ นตามหลักความระมัดระวัง และ
10.2.5 มีความครบถ้วนในทุกส่วนที่มีสาระสาคัญ
การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชี
จากแหล่งต่างๆ ตามลาดับต่อไปนี้
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11.1

12

ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเรื่องที่คล้ายคลึง
และเกี่ยวข้องกัน และ
11.2 คานิยาม เกณฑ์การรับรูร้ ายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และค่ าใช้จ่ายที่ ระบุ ไว้ใ น กรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุง 2558)
การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของ
หน่ ว ยงานอื่ นที่ ใช้แ นวคิ ด คล้า ยกัน กับ กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงานทางการเงิ น
(ปรับ ปรุ ง 2558) ในการพัฒ นามาตรฐานการบัญ ชี วรรณกรรมทางการบัญ ชี และวิ ธี
ปฏิบตั ิท่ ีเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยไม่ขดั แย้งกับแหล่งอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 11
ความสม่าเสมอของนโยบายการบัญชี

13

กิจการต้อ งเลื อ กใช้และน านโยบายการบัญ ชี มาถือ ปฏิ บตั ิ อ ย่ า งสม่ าเสมอกับรายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อ่ ื นที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน เว้น แต่ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้กาหนดหรืออนุ ญาตเป็ นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีท่ ีแตกต่างกันได้
สาหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดหรืออนุ ญาตให้
ปฏิ บ ตั ิ ด ัง กล่ า วได้ กิ จ การต้อ งเลื อ กและน านโยบายการบัญ ชี ท่ ี เหมาะสมมาถื อ ปฏิ บ ตั ิ
อย่างสม่าเสมอสาหรับรายการแต่ละประเภท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

14

15

16

กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
14.1 เกิดจากข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ
14.2 ทาให้งบการเงินให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นในส่วนที่
เกี่ ยวกับ ผลกระทบของรายการ เหตุ ก ารณ์อ่ ื นหรื อ สถานการณ์ ที่ มี ต่ อ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
ผู้ใช้ งบการเงินมีความต้ องการที่ จะเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน
เพื่ อระบุถึงแนวโน้ มของฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น
กิจการจึงต้ องใช้ นโยบายการบั ญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่ งไปยังงวดถัดไป
เว้ นแต่การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้ าเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ งตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14
กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอื เป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรือสถานการณ์
ที่มีเนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ท่ ีเคยเกิดขึ้ นมาก่อน และ
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16.2
17

18

การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรือสถานการณ์
ที่ไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้ นแต่ไม่มีสาระสาคัญ
การเริ่ มน านโยบายการบัญ ชี ส าหรับ การบัน ทึ ก มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ด ว้ ยราคาที่ ตี ใ หม่ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่อมี
การประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์
ไม่ มีตัว ตน (เมื่อมีก ารประกาศใช้) ถือ เป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี เ กี่ยวกับ
การปรับมู ล ค่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับดังกล่ าว มากกว่ าที่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ย่ อหน้ าที่ 19 ถึ ง 31 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ ถื อปฏิบั ติ กั บการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีทกี่ ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 17
การนาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบตั ิ

19

20

21

ยกเว้น กรณี ท่ ี กิ จ การไม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ ย ้อ นหลัง กับ
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีก่อนได้ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23
19.1 กิจการต้อ งบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเริ่ ม
นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาถือ ปฏิ บตั ิ ตามที่ ก าหนดไว้ใ นวิ ธี ปฏิ บ ตั ิ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว และ
19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี อ ันเป็ นผลจากการเริ่ มนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาถือ ปฏิ บตั ิ แต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นั้น
ไม่ ไ ด้ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ ยนแปลงหรื อ กิ จ การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี ด ้ว ยความสมัค รใจ กิ จ การต้อ งปรับ งบการเงิ น ย้อ นหลัง ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ยัง
ไม่เริ่ มประกาศใช้ มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ
ในกรณี ที่ ไม่ มี ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น เฉพาะส าหรั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ อื่ นหรื อ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริ หารอาจปฏิบั ติ ตามย่ อหน้ า ที่ 12 ซึ่ งอนุ ญ าตให้ น านโยบายการบั ญชี จาก
ประกาศที่ ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่ นที่ ใช้ แนวคิดคล้ ายกันกับกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรั บปรุ ง 2558) ในการพั ฒนามาตรฐานการบั ญชี มาถื อปฏิบั ติ หากภายหลั งมี
การแก้ ไขประกาศดั ง กล่ า วและกิจ การเลื อ กที่ จะเปลี่ ยนนโยบายการบั ญ ชี กิจ การจะบั น ทึก
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวและเปิ ดเผยว่าเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ
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การถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
22

ยกเว้น กรณี ท่ ี กิ จ การไม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ ย ้อ นหลัง กับ
งบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ ึ ง
ต้องปรับย้อ นหลัง ตามที่กล่ าวไว้ในย่ อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการต้องปรับยอดยกมา
ต้นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี ส าหรับงบการเงินงวดแรกสุ ดและแต่ ละงวดที่ ได้แสดงเป็ นข้อ มู ลเปรี ยบเที ยบ
โดยถือเสมือนว่าได้มีการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิโดยตลอด
ข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง

23

24
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เมื่อกิจการต้องนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังตามย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว มีผลให้กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่
กิจการไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้ นในแต่ละงวด
หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่สามารถระบุ ผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบได้ กิจการต้องนา
นโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิกบั มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินต้นงวดของ
งวดแรกสุดที่สามารถปฏิ บตั ิได้ ซึ่ งอาจเป็ นงวดปั จจุ บนั โดยกิจการต้องปรับยอดคงเหลือยกมา
ต้นงวดของแต่ ละองค์ประกอบในส่ วนของเจ้าของที่ ได้ร ับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสาหรับงวดนั้น
เมื่อกิจการไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิในการระบุ ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ น ณ วันต้นงวด
ของงวดปัจจุบนั จากการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั งวดก่อนๆ ได้ กิจการต้อง
ปรับปรุงข้อมู ลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการนานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิบตั ิ โดยใช้
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบตั ิได้
เมื่ อกิจการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง กิจการต้ องนานโยบายการบัญชีใหม่
มาถื อ ปฏิบั ติกับ งบการเงิน งวดก่อนๆ ที่ น ามาแสดงเป็ นข้ อมู ลเปรี ยบเทียบถึงงวดในอดีต ที่
ไกลที่ สุ ดที่ สามารถท าได้ การน านโยบายการบั ญชี ใหม่ มาถื อปฏิบั ติ ย้ อนหลั งกับงบการเงิ นงวดก่ อน
จะไม่ สามารถทาได้ เว้ น แต่ กิจ การสามารถระบุ ผลกระทบสะสมของยอดคงเหลื อยกมาและ
ยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดนั้น จานวนเงินของรายการปรับปรุงสาหรับ
งวดก่ อ นๆ จะน ามาปรั บ กับ ยอดคงเหลื อ ยกมาต้ น งวดของรายการที่ เป็ นองค์ ป ระกอบใน
ส่วนของเจ้ าของที่ ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุด
ที่ นามาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ ซึ่ งโดยปกติจะเป็ นรายการปรับปรุงกับกาไรสะสม อย่างไรก็ตาม
รายการปรับปรุงอาจนามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่ นๆ ของส่วนของเจ้ าของได้ (เช่น เพื่ อปฏิบัติ
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ) ข้ อมูลอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับงวดก่อนๆ เช่ น สรุปข้ อมูล
การเงินในอดีตจะได้ รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ ไกลที่ สดุ เท่าที่ จะทาได้ เช่นเดียวกัน
หากกิจการไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้
เนื่ องจากไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อนๆ จากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ได้ ตามที่ กล่ าวในย่อหน้ าที่ 25 กิจการต้ องน านโยบายการบั ญชีใหม่มาถือ
ปฏิบั ติ ตามวิ ธีเ ปลี่ ยนทัน ทีเ ป็ นต้ น ไปนั บ ตั้ง แต่ งวดล่ า สุดที่ สามารถปฏิบั ติ ได้ ดั งนั้ น กิจ การ
จึงไม่ต้องคานึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของที่ เกิดขึ้น
ก่อนวันดังกล่ าวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ กิจ การสามารถเปลี่ ยนนโยบายการบัญชี
แม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถใช้ นโยบายการบัญชีที่เปลี่ ยนแปลงกั บงวดก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้
ย่ อ หน้ า ที่ 50 ถึ ง 53 ได้ ก าหนดแนวปฏิบั ติเ มื่ อกิจการไม่ สามารถน านโยบายการบั ญ ชี ใหม่
มาถือปฏิบัติกบั งบการเงินงวดใดงวดหนึ่ งหรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม
การเปิ ดเผยข้อมูล

28

เมื่อ กิจการเริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาถือ ปฏิ บตั ิ ทาให้เ กิดผลกระทบต่ อ
งวดบัญชีปัจจุบนั หรืองวดบัญชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ล
ทุกข้อดังต่อไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นามาถือปฏิบตั ิ
28.2 การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชี เ ป็ นการปฏิ บตั ิ ตามที่ กาหนดไว้ใ นวิ ธี ปฏิ บตั ิ
ในช่วงเปลี่ยนแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คาอธิบายเกี่ยวกับข้อกาหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.5 ข้อกาหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
28.6 ส าหรับงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนทุ กงวดที่ มีการนาเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
28.6.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รบั ผลกระทบ และ
28.6.2 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ก าไรต่ อ หุ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้)
28.7 จานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นาเสนอ หากสามารถ
ทาได้ในทางปฏิบตั ิ และ
28.8 หากกิจการไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังได้ตามที่กาหนด
ไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 และ 19.2 สาหรับงบการเงินงวดก่อนแต่ ละงวด หรืองวดก่อน
งวดที่ มี ก ารน าเสนองบการเงิ น กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยสถานการณ์ ท่ ี น าไปสู่
11
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การเกิ ดขึ้ นของเงื่ อนไขดังกล่ าวและรายละเอี ยดว่ าการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเริ่มเมื่อใดและอย่างไร
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทาให้เกิดผลกระทบต่องวดปั จจุบนั
หรืองวดก่อน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชี น้นั ๆ เว้นแต่จะไม่สามารถทาได้ในทาง
ปฏิบตั ิท่ ีจะระบุจานวนเงินที่ตอ้ งปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุ ผ ลว่ า การใช้น โยบายการบัญ ชี ใ หม่ ท าให้ง บการเงิ นมี ค วามน่ า เชื่ อถือ และ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้ นได้อย่างไร
29.3 สาหรับงวดปั จจุ บนั และงวดก่อนทุกงวดที่มีการนาเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
29.3.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รบั ผลกระทบ และ
29.3.2 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ก าไรต่ อ หุ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้)
29.4 จานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นาเสนอ หากสามารถ
ทาได้ในทางปฏิบตั ิ และ
29.5 หากกิจการไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิในการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ย้อ นหลัง กับ งบการเงิ น งวดก่ อ นๆ หรื อ งวดใดงวดหนึ่ งก่ อ นงบการเงิ น งวดที่
นาเสนอได้ กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ท่ ีนาไปสู่ การเกิดขึ้ นของเงื่อนไขดังกล่าว
และรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้เริ่มเมื่อใดและอย่างไร
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
เมื่อกิจการยังไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ ีประกาศใช้แล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
30.1 ข้อเท็จจริงที่กิจการยังไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมา
ถือปฏิบตั ิ และ
30.2 ข้อมู ลที่ทราบหรือข้อมู ลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ต่ องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 30 ให้ กจิ การพิจารณาเปิ ดเผย
31.1 ชื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทยี่ ังไม่นามาถือปฏิบัติ
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31.2
31.3
31.4
31.5

ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ที่ กาลังจะเกิดขึ้น
วันที่ ทมี่ าตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้
วันที่ ทกี่ จิ การคาดว่าจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่ มถือปฏิบัติ และ
ข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
31.5.1 คาอธิบ ายถึ ง ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของกิจ การที่ คาดว่ า จะเกิด ขึ้ นจาก
การเริ่ มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ หรือ
31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นได้
อย่างสมเหตุสมผล ให้ ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
32

33
34

35

36

เนื่ องจากความไม่แน่ นอนที่ เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่า
รายการหลายรายการในงบการเงินได้ อย่างแม่นยา การประมาณการดังกล่ าวต้ องกระทาโดย
อาศัยดุลยพินิจ ซึ่ งอยู่บนพื้ นฐานของข้ อมูลล่ าสุดที่ น่าเชื่ อถือที่ มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชี
ที่ ทาให้ กจิ การต้ องใช้ การประมาณการ ได้ แก่
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินค้ าล้ าสมัย
32.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
32.4 อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์ทมี่ ีการเสื่ อมค่า และ
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน
การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็ นส่วนสาคัญในการจัดทางบการเงินและไม่ทาให้ งบการเงิน
สูญเสียความน่าเชื่ อถือ
กิจการอาจต้ องทบทวนการประมาณการที่ มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ทใี่ ช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณการ
ได้ เปลี่ ยนแปลงไป หรื อกิจการได้ รับข้ อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพิ่ มเติ มจากเดิม รายการ
ปรับปรุงที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการไม่เกี่ ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปลี่ ยนแปลงวิ ธีก ารวั ด มู ลค่ า ถือ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม่ ถื อเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี ในกรณีที่เป็ นการยากที่ จะแยกความแตกต่างว่ าเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี ห รื อ การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ให้ ถื อ ว่ า
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 37 กิจการต้องรับรู ้
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี ท ัน ที ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ตาม
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
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36.1

37

38

สาหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น
มีผลกระทบต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว หรือ
36.2 ส าหรับ งวดที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละงวดต่ อ ๆ ไป หาก
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว
ในขอบเขตที่การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทาให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องรับรูโ้ ดยการปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ หนี้ สิ น หรื อ รายการในส่ ว นของเจ้า ของที่ เกี่ ยวข้อ งในงวดที่ มี
การเปลี่ยนแปลงนั้น
การรั บรู้ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีโดยวิธี เปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป
หมายถึง การนาการเปลี่ ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและ
สถานการณ์ทเกิ
ี่ ดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีปัจจุบันที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
เพี ย งงวดเดี ย ว หรื อ อาจมี ผ ลต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ของทั้ ง งวดปั จ จุ บั น และงวดอนาคต
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่ องวดปั จจุ บันเพียง
งวดเดียว จึงรั บรู้ในงวดปั จจุ บัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงประมาณการของอายุ การใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ที่ มีการเสื่ อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุ บันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงและงวดอนาคตแต่ละงวด
ตลอดอายุ ก ารใช้ ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ เหลื อ อยู่ ทั้ง สองกรณี กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ผลของ
การเปลี่ ยนแปลงที่ กระทบต่องวดปั จจุบันเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ
(ถ้ ามี) ที่ มีต่องวดต่อไปจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดที่ เกี่ ยวข้ องในอนาคต
การเปิ ดเผยข้อมูล

39

40

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีท่ ีมีผลกระทบต่ องบการเงินสาหรับงวดบัญชีปัจจุบนั หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งวดในอนาคต เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบได้
หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจานวนเงิน
ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดในอนาคตได้ กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด
41

ข้ อ ผิ ด พลาดอาจเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากการรั บ รู้ การวั ด มู ล ค่ า การน าเสนอข้ อ มู ล หรื อ การเปิ ดเผย
องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่ าไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากงบการเงินนั้นมีข้อผิดพลาดที่ มีสาระสาคัญหรื อมีข้อผิดพลาดที่ ไม่มีสาระสาคัญ แต่เกิดขึ้น
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42

อย่างจงใจเพื่ อทาให้ งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารต้ อ งการ กิจ การอาจพบข้ อผิ ดพลาดของงวดปั จจุ บั น และแก้ ไ ขทัน ก่ อนที่
งบการเงินจะได้ รับการอนุ มัติเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบข้ อผิดพลาดที่ มี
สาระส าคั ญ ของงวดปั จ จุ บั น ในงวดบั ญ ชี ถั ด ไปและข้ อผิ ด พลาดเหล่ า นี้ จะถู ก แก้ ไขโดย
ปรั บ งบการเงิ น ที่ น ามาแสดงเป็ นข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บในงบการเงิ น ส าหรั บ งวดบั ญ ชี ถั ด ไป
(ดูย่อหน้ าที่ 42 ถึง 47)
ยกเว้นข้อจากัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 43 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญของ
งวดก่ อนโดยปรับย้อ นหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได้รบั การอนุ มตั ิ ใ ห้เ ผยแพร่ หลังจาก
ที่พบข้อผิดพลาดโดย
42.1 ปรับงบการเงินงวดก่ อนที่ แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเทียบเสมือนว่ าข้อผิดพลาดได้
ถูกแก้ไขในงวดบัญชีก่อนที่ขอ้ ผิดพลาดได้เกิดขึ้ น หรือ
42.2 หากข้อ ผิ ด พลาดเป็ นข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ นในงวดบัญ ชี ก่ อ นงวดบัญ ชี แ รกสุ ด
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของ
สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นามาแสดงเป็ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้

43

44

45

46

47

กิจ การต้อ งแก้ไ ขข้อ ผิดพลาดของงบการเงิ น งวดก่ อ นโดยการปรับ งบการเงิน ย้อ นหลัง
เว้นแต่ ในทางปฏิ บตั ิ ไม่สามารถระบุ จานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้ นในแต่ ละงวด หรือ
ไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้
หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่ สามารถระบุ ผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ ละงวด
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม กิจการต้อง
ปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้ สินและส่วนของเจ้าของสาหรับงวดบัญชีแรกสุด
ที่สามารถปฏิบตั ิได้ (ซึ่งอาจเป็ นงวดบัญชีปัจจุบนั )
หากในทางปฏิ บตั ิ กิจ การไม่ ส ามารถระบุ ผ ลกระทบสะสม ณ ต้น งวดปั จ จุ บ นั ที่ เกิด จาก
ข้อผิดพลาดที่ มีต่องบการเงินของงวดบัญชี ก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อ ผิดพลาดโดย
ปรับปรุงข้อมู ลที่นามาแสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป นับจาก
วันแรกสุดที่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ
การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดของงวดบั ญ ชี ก่ อ นจะไม่ ร วมอยู่ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ของงวดที่ พบ
ข้ อ ผิ ด พลาด กิจ การต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั ง ข้ อ มู ล งวดก่ อ นที่ น าเสนอ รวมทั้ง ข้ อมู ล ทางการเงิ น
ในอดีตโดยสรุป โดยปรับย้ อนหลังให้ ไกลที่ สดุ เท่าที่ จะทาได้ ในทางปฏิบัติ
หากในทางปฏิบั ติ กิ จการไม่ สามารถระบุ จ านวนเงิ น ของข้ อผิ ดพลาด (เช่ น การน านโยบาย
การบัญชีมาปฏิบัติไม่ถูกต้ อง) ที่ เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 45
กิจการต้ อ งใช้ วิ ธี เปลี่ ยนทัน ทีเป็ นต้ น ไป โดยปรั บ ปรุ งข้ อมู ล เปรี ยบเทียบนั บ จากวั น แรกสุ ด
15
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48

ที่ สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยไม่ ค านึ งถึ งผลกระทบสะสมที่ ปรั บ ปรุ งกั บ สิ น ทรั พย์ หนี้ สิ น และ
ส่วนของเจ้ า ของในส่วนที่ เกิดก่อนวันดังกล่ าว มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ได้ กาหนดแนวปฏิบั ติ
ในกรณี ที่กิจการไม่ สามารถแก้ ไขข้ อผิดพลาดสาหรั บงบการเงิ นงวดใดงวดหนึ่ งหรือ หลายงวด
ก่อนๆ ได้ ไว้ ในย่อหน้ าที่ 50 ถึง 53
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเป็ นการประมาณการที่ อาจต้ องมีการทบทวนเมื่ อกิจการได้ รับข้ อ มูลเพิ่ มเติม
ตัวอย่ างเช่ น ผลก าไรหรื อ ผลขาดทุน ที่ รั บ รู้จากผลของรายการที่ มีความไม่แน่ นอนไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน

49

ในการปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 42 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
49.1 ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นในงบการเงินงวดก่อน
49.2 สาหรับงบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดที่นาเสนอ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงิน
ของรายการปรับปรุงเท่าที่สามารถปฏิบตั ิได้
49.2.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รบั ผลกระทบ และ
49.2.2 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ก าไรต่ อ หุ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้)
49.3 จ านวนเงิ น ของรายการปรับ ปรุ ง ณ วัน ต้น งวดของงวดแรกสุ ด ที่ น ามาแสดง
เปรียบเทียบ และ
49.4 หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่ สามารถปรับงบการเงิ นย้อนหลังส าหรับงบการเงิ น
งวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้ กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ท่ ีนาไปสู่การเกิดขึ้ น
ของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก

กรณี ท่ ี ไม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถือปฏิ บ ตั ิ ย อ้ นหลัง และไม่ ส ามารถปรับ
งบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
50

ในบางสถานการณ์ เป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติที่จะปรั บปรุงข้ อมูลสาหรั บ งวดก่อนๆ ที่ แสดง
เปรียบเทียบเพื่ อให้ สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปั จจุ บันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ไม่ได้ จั ดเก็บข้ อมู ลในงวดก่ อนๆ ในลักษณะที่ สามารถนานโยบายการบัญ ชีใหม่มาถือปฏิบั ติ
ย้ อนหลังได้ (รวมถึงในย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ)
หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้ อนหลังเพื่ อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจ
เป็ นไปไม่ได้ ทกี่ จิ การจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้ อมูลขึ้นมาใหม่
16
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52
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บ่ อ ยครั้ ง ที่ กิ จ การจ าเป็ นต้ อ งอาศั ย การประมาณการในการใช้ นโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ
องค์ ป ระกอบของงบการเงิ น ที่ รั บ รู้ หรื อ เปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์อนื่ การประมาณการต้ องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทาขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน การประมาณการอาจท าได้ ยากส าหรั บ การน านโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิบั ติ
ย้ อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้ อนหลังเพื่ อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในงวดก่อนเนื่ องจาก
ระยะเวลาที่ ผ่านไปนานหลังจากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่ ได้ รับผลกระทบเกิดขึ้น
อย่ า งไรก็ตาม วั ตถุ ป ระสงค์ของการประมาณการที่ เกี่ ยวข้ องกับ งวดก่อนๆ ยังคงเหมือนกับ
วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ ทาในงวดปัจจุบัน เพื่ อให้ สะท้ อนถึงรายการ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์อนื่ ที่ เกิดขึ้น
ดั ง นั้ น ในการน านโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย้ อ นหลั ง หรื อ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด
ในงวดก่อน กิจการต้ องจาแนกข้ อมูลซึ่ ง
52.1 ให้ หลักฐานถึงกรณีแวดล้ อมที่ เป็ นอยู่ ณ วันที่ รายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ อื่น
ได้ เกิดขึ้น และ
52.2 ข้ อมูลที่ ควรมีอยู่ ณ วันที่ งบการเงินสาหรับงวดก่อนได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่
จากข้ อมูลอื่ น สาหรั บประมาณการบางประเภทอาจเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติที่จะแยกข้ อมูล
ข้ างต้ น (เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ อ้ างอิงจากข้ อมูลสาคัญซึ่ งสังเกตไม่ได้ ) เมื่ อการนานโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้ อนหลังต้ องอาศัยการประมาณการที่
มีนัยสาคัญ ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ ทจี่ ะแยกข้ อมูลดังกล่าว ให้ ถือว่าการใช้ นโยบายการบัญชีใหม่ ย้อนหลัง
หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดย้ อนหลังไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ
กิจการต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ ได้ รับมาภายหลัง เมื่ อนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือเมื่ อมี
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งข้ อสมมติเกี่ ยวกับความตั้งใจของผู้บริหาร
ในงวดก่อนหรือประมาณจานวนเงินที่ รั บรู้ วัดมูลค่าหรื อเปิ ดเผยในงวดก่อน สาหรั บกรณีการ
ปรั บ งบการเงิน ย้ อ นหลั งเพื่ อแก้ ไ ขข้ อผิดพลาดในการคานวณหนี้ สิน สาหรั บ การลาป่ วยของ
พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) จานวนเงินของหนี้สินที่ บันทึกไม่ได้ คานึงถึงการระบาดของไข้ หวัดใหญ่
ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ไม่ปกติทเี่ กิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีต่อมาหลังจากที่ อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ของรอบระยะเวลาบัญชี ก่อนแล้ ว ข้ อเท็จจริ งที่ ว่ าการประมาณการที่ มีนัยสาคัญจาเป็ นต้ องใช้
บ่อย ๆ เมื่ อมีการแก้ ไขข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ นาเสนอสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ทาให้ การ
ปรับปรุงหรือการแก้ ไขข้ อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเชื่ อถือ

วันถือปฏิบตั ิ
54

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ น าไปใช้ ก่ อนวั นถื อปฏิบั ติ
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หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรั บงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
54ก – 54ข (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
54ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
54ง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
54จ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 53 และตัดย่อหน้ าที่ 54ก 54ข และ 54ง กิจการต้ องถือปฏิบัติ
ตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55
56

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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