เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๖/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการจั ด ท าบั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี แ ละกฎหมายอื่ น ทั้ ง นี้
มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๒ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๘ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรือ่ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ซึ่ ง เป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2020
Consolidated without early application))
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ใช้อา้ งอิงเฉพาะสาหรับประเทศไทยเท่านั้น)
ฉบับปรับปรุงปี
การปรับปรุงจากฉบับปี ก่อนหน้า
การปรับปรุงเนือ่ งมาจาก
2563
โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 และ 11.2 และเพิ่ม  การปรั บ ปรุ ง การอ้ า งอิ ง กรอบ
ย่อหน้ าที่ 54ฉ ถึง 54ซ และตัดย่อหน้ าที่ 6
แนวคิดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
 คานิยามของความมีสาระสาคัญ
2562
โดยปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน ไม่มี
ทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น แต่ ท้ั ง นี้ ไม่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรือ่ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
นโยบายการบัญชี

1
3
5
7

การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
ความสมา่ เสมอของนโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

7
13
14

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี

32

การเปิ ดเผยข้อมูล

39

ข้อผิดพลาด

41

ข้อจากัดทีท่ าให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน

43
49

กรณี ที่ ไ ม่ 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
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรือ่ ง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
วัตถุประสงค์
1

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี รวมถึงวิ ธีปฏิบัติทางการบั ญชี และการเปิ ดเผยข้ อมู ลของการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ ไขข้ อผิดพลาด เพื่อให้
งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและมีความน่ าเชื่ อถือ และเพื่ อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสาหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหว่างกิจการได้ ดีย่งิ ขึ้น
กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น ส าหรั บ
ข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้ นข้ อกาหนดสาหรั บการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี

ขอบเขต
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิเมื่อมีการเลือกและนานโยบายการบัญชี มาปฏิ บตั ิ
และการบัญชีสาหรับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และการบัญชีสาหรับการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชี หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
กิ จการต้ องบั นทึ กและเปิ ดเผยผลกระทบทางภาษี ท่ี เกิ ดจากการแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดในงวดก่ อน
และจากการปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
นโยบำยกำรบัญชี

หมายถึง

หลัก การ หลัก เกณฑ์ ประเพณี ป ฏิ บ ัติ กฎและ
วิธีปฏิบตั ิทีเ่ ฉพาะทีก่ ิจการนามาใช้ในการจัดทาและ
นาเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
กำรเปลีย่ นแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชี

หมายถึง

การปรับ ปรุ ง มู ลค่ า ตามบัญชี ข องสิ นทรัพ ย์ หรื อ
หนี้ สิน หรือจานวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ในระหว่ างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมินสภาพ
ปั จจุ บนั ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น และการประเมิ น
ประโยชน์และภาระผู กพัน ที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น นั้ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เป็ นผลจาก
การได้รบั ข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิม่ เติมจากเดิม
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึ งไม่ถือเป็ นการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

หมายถึง

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

ควำมมีสำระสำคัญ

หมายถึง

ข้อผิดพลำดในงวดก่อน

ค านิ ย ามในย่ อ หน้า ที่ 7 ของมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น และให้
น า ม า ใ ช้ ใ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ด้ ว ย
ความหมายเช่นเดียวกัน
หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่
ขัดต่ อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด
งวดหนึ่งหรื อหลายงวดก่ อ นๆ ก็ตาม อันเกิดจาก
ความล้มเหลวในการใช้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือหรือการใช้
ข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือในทางทีผ่ ดิ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
1) มี อ ยู่ ใ นงบการเงิ น ของงวดก่ อ นที่ ไ ด้ร ั บ
การอนุมตั ิให้ออก และ
2) สามารถคาดการณ์ได้อย่ างสมเหตุ สมผลว่ า
สามารถหาข้อมู ลได้ และนามาใช้ในการจัดทา
และการนาเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคานวณ
ผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี
การมองข้ามหรือ การตีความข้อเท็ จจริ งผิด พลาด
และการทุจริต
กำรนำนโยบำยกำรบัญชี
ใหม่มำถือปฏิบัติยอ้ นหลัง

หมายถึง

การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่สาหรับรายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อื่ น เสมื อ นหนึ่ง ได้ใ ช้
นโยบายการบัญชีในเรือ่ งนั้นมาโดยตลอด

กำรปรับงบกำรเงิน
ย้อนหลัง

หมายถึง

การแก้ไขการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผย
จานวนเงินขององค์ประกอบของงบการเงินงวดก่อน
เสมือนหนึง่ ข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดขึ้ น

กำรไม่สำมำรถทำได้
ในทำงปฏิบัติ

หมายถึง

การที่ กิ จ การไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
หลัง จากที่ ไ ด้ใ ช้ค วามพยายามอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ทุกประการแล้ว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี จ ะถื อ ว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถน านโยบาย
การบัญชี ใหม่ มาถือ ปฏิ บตั ิ กบั งบการเงินงวดก่ อ น
หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพือ่ แก้ไข
ข้ อ ผิ ด พลาดได้ ถ้า เข้ า เงื่ อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1) กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ผ ลกระทบที่เ กิ 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 านที่เ กี่ย วกับ ความตั้ง ใจของ
ฝ่ ายบริหารในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ
3) การน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้องใช้ประมาณการที่สาคัญและเป็ นไปไม่ไ ด้
ที่ จ ะแยกข้อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ประมาณการ
เหล่านั้นซึ่ง

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 26/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
3.1) ให้หลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อ มที่มี
อยู่ ณ วันที่ ร ับรู ้ วัดมู ลค่ า หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูล และ
3.2) ควรมีอยู่ ณ วันทีอ่ นุมตั ิให้ออกงบการเงิน
ของงวดก่อนจากข้อมูลอื่น
กำรเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป

6

หมายถึง

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี แ ละการรับ รู ้
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชี โดยทีเ่ ป็ นการ
1) ใช้น โยบายการบัญ ชี ใ หม่ ส าหรับ รายการค้า
เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นหลังจาก
วันทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และ
2) รับรูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีในงวดปั จจุบนั และงวดอนาคตที่ได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
7

8

9

เมื่อ กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปถือ ปฏิ บตั ิ เ ป็ นการเฉพาะกับรายการ
เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที่นามาใช้
ปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับเรือ่ งนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กาหนดนโยบายการบัญชีท่คี ณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
การบั ญ ชี ได้ สรุ ป ว่ า มี ผลทาให้ งบการเงิ น แสดงข้ อ มู ลที่มีความเกี่ยวข้ อ งกับ การตั ดสิน ใจและ
น่ าเชื่ อถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อ่ ืนและสถานการณ์ท่ีเป็ นอยู่ นโยบายการบัญชี ดังกล่ าว
ไม่จาเป็ นต้ องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระสาคัญ อย่างไรก็ตาม
เป็ นการไม่ เ หมาะสมที่จ ะจั ดทางบการเงิ น ที่ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่แก้ ไขข้ อผิดพลาดในงบการเงิ นถึงแม้ ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการนาเสนอฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน หรือกระแสเงินสด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใช้ เป็ นแนวทางส าหรั บ กิ จ การในการน าไปปรั บ ใช้ ตาม
ความต้ องการ แนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้ มีการระบุว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นหรื อไม่ แนวปฏิบั ติ ท่ีเป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นถื อเป็ น
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10

11

12

ข้ อบั งคั บ ส่ วนแนวปฏิบั ติ ท่ีไม่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่ ถื อ เป็ น
ข้ อบังคับสาหรับงบการเงิน
ในกรณีทีไ่ ม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสาหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีทีส่ ่งผลให้ขอ้ มู ลใน
งบการเงินมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
10.1 มีความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน และ
10.2 มีความน่าเชื่อถือ โดยทาให้งบการเงินของกิจการ
10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
อย่างเทีย่ งธรรม
10.2.2 สะท้อนเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์
โดยไม่คานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย
10.2.3 มีความเป็ นกลาง กล่าวคือปราศจากความลาเอียง
10.2.4 จัดทาขึ้ นตามหลักความระมัดระวัง และ
10.2.5 มีความครบถ้วนในทุกส่วนทีม่ ีสาระสาคัญ
การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชี
จากแหล่งต่างๆ ตามลาดับต่อไปนี้
11.1 ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเรื่องที่คล้ายคลึง
และเกีย่ วข้องกัน และ
11.2 คานิยาม เกณฑ์การรับรู ร้ ายการ และแนวคิดการวัดค่ าสาหรับสินทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และค่าใช้จ่ายทีร่ ะบุไว้ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ ออกล่าสุดของ
หน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในการ
พัฒ นามาตรฐานการบัญ ชี วรรณกรรมทางการบัญ ชี และวิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ที่ เ ป็ นที่ ย อมรับ ใน
อุตสาหกรรม โดยไม่ขดั แย้งกับแหล่งอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 11
ความสมา่ เสมอของนโยบายการบัญชี

13

กิ จการต้อ งเลื อ กใช้และนานโยบายการบัญชี มาถือ ปฏิ บตั ิ อ ย่ า งสมา่ เสมอกับ รายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อื่ น ที่ มี ล กั ษณะคล้า ยคลึ ง กัน เว้น แต่ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้กาหนดหรืออนุ ญาตเป็ นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้
สาหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดหรืออนุ ญาตให้
ปฏิ บ ตั ิ ด งั กล่ า วได้ กิ จ การต้อ งเลื อ กและน านโยบายการบัญ ชี ที่เ หมาะสมมาถือ ปฏิ บ ัติ
อย่างสมา่ เสมอสาหรับรายการแต่ละประเภท
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การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
14

15

16

17

18

กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
14.1 เกิดจากข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ
14.2 ทาให้งบการเงินให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือและเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นในส่วนที่
เกี่ ย วกับ ผลกระทบของรายการ เหตุ ก ารณ์อื่ น หรื อ สถานการณ์ ที่ มี ต่ อ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
ผู้ ใช้ งบการเงินมีความต้ องการที่จะเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่ างกัน
เพื่ อระบุถึงแนวโน้ มของฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น
กิจการจึงต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ ละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถั ดไป
เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14
กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอื เป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์
ทีม่ ีเนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ทีเ่ คยเกิดขึ้ นมาก่อน และ
16.2 การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์
ทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้ นแต่ไม่มีสาระสาคัญ
การเริ่ ม น 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 เรือ่ ง ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 38 เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน ถื อ เป็ นการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี เ กี่ ย วกับ
การปรับมู ล ค่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับดังกล่ าว มากกว่ าที่จะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ย่ อหน้ าที่ 19 ถึ ง 31 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ ถื อปฏิบั ติ กั บการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 17
การนาการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบตั ิ

19

ยกเว้น กรณี ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ ย ้อ นหลัง กับ
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีก่อนได้ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 23
19.1 กิ จ การต้อ งบัน ทึ ก การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการ
เริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาถือปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในวิธีปฏิ บตั ิ
ในช่วงเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว และ
19.2 หากกิจการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชี อ ันเป็ นผลจากการเริ่มนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาถือปฏิ บตั ิ แต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น
ไม่ ไ ด้ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ย นแปลงหรื อ กิ จ การเปลี่ย นแปลงนโยบาย
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20

21

การบัญ ชี ด ้ว ยความสมัค รใจ กิ จ การต้อ งปรับ งบการเงิ น ย้อ นหลัง ส าหรับ
การเปลีย่ นแปลงนั้น
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ยัง
ไม่เริ่มประกาศใช้ มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ
ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น เฉพาะส าหรั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ อ่ ื น หรื อ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริ หารอาจปฏิบั ติตามย่ อหน้ า ที่ 12 ซึ่ งอนุ ญาตให้ น านโยบายการบั ญ ชี จาก
ประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้ แนวคิดคล้ ายกันกับกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน ในการพั ฒนามาตรฐานการบั ญชี มาถือปฏิบั ติ หากภายหลั งมีการแก้ ไขประกาศ
ดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี กิจการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
และเปิ ดเผยว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ
การถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง

22

ยกเว้น กรณี ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ ย ้อ นหลัง กับ
งบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ซึ่งต้องปรับย้อนหลังตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการต้องปรับยอดยกมา
ต้นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญ ชี ส าหรับงบการเงินงวดแรกสุ ดและแต่ ละงวดที่ได้แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเทียบ
โดยถือเสมือนว่าได้มีการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิโดยตลอด
ข้อจากัดทีท่ าให้ไม่สามารถถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง

23

24

25

เมือ่ กิจการต้องนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังตามย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว มีผลให้กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่
กิจการไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากไม่สามารถระบุผลกระทบทีเ่ กิดขึ้ นในแต่ละงวด
หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมทีเ่ กิดขึ้ นจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีได้
หากในทางปฏิบตั ิกิจการไม่สามารถระบุ ผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดทีแ่ สดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบได้ กิจการต้องนา
นโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิกบั มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินต้นงวดของ
งวดแรกสุดที่สามารถปฏิ บตั ิได้ ซึ่ งอาจเป็ นงวดปั จจุ บนั โดยกิจการต้องปรับยอดคงเหลือยกมา
ต้นงวดของแต่ ละองค์ประกอบในส่ วนของเจ้าของที่ได้ร ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสาหรับงวดนั้น
เมือ่ กิจการไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ น ณ วันต้นงวด
ของงวดปัจจุบนั จากการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั งวดก่อนๆ ได้ กิจการต้อง
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26

27

ปรับปรุงข้อมู ลเปรียบเทียบ เพือ่ แสดงถึงการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ โดยใช้
วิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุดทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้
เมื่อกิจการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง กิจการต้ องนานโยบายการบัญชีใหม่
มาถื อ ปฏิบั ติกับ งบการเงิน งวดก่อนๆ ที่น ามาแสดงเป็ นข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบถึ งงวดในอดี ต ที่
ไกลที่ สุ ดที่ สามารถท าได้ การน านโยบายการบั ญชี ใหม่ มาถื อปฏิ บั ติ ย้ อนหลั งกั บงบการเงิ นงวดก่ อน
จะไม่ สามารถทาได้ เว้ น แต่ กิจ การสามารถระบุ ผลกระทบสะสมของยอดคงเหลื อยกมาและ
ยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดนั้น จานวนเงินของรายการปรับปรุงสาหรับ
งวดก่ อ นๆ จะน ามาปรั บ กั บ ยอดคงเหลื อ ยกมาต้ น งวดของรายการที่เ ป็ นองค์ ป ระกอบใน
ส่วนของเจ้ าของที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุด
ที่นามาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นรายการปรับปรุงกับกาไรสะสม อย่างไรก็ตาม
รายการปรับปรุงอาจนามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้ าของได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนๆ เช่ น สรุปข้ อมู ล
การเงินในอดีตจะได้ รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เช่นเดียวกัน
หากกิจการไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้
เนื่ องจากไม่ สามารถระบุ จานวนเงินของผลกระทบสะสมต่ องวดก่อนๆ จากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบั ญชี ได้ ตามที่กล่ าวในย่ อ หน้ า ที่ 25 กิจการต้ องนานโยบายการบัญชีใหม่ มาถือ
ปฏิบั ติตามวิ ธีเ ปลี่ ย นทัน ทีเ ป็ นต้ น ไปนั บ ตั้ งแต่ งวดล่ า สุด ที่สามารถปฏิบั ติไ ด้ ดั งนั้ น กิจ การ
จึงไม่ต้องคานึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของที่เกิดขึ้น
ก่อนวันดังกล่ าวมาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ อนุ ญาตให้ กิจการสามารถเปลี่ ยนนโยบายการบัญชี
แม้ ว่ากิจการจะไม่ สามารถใช้ นโยบายการบัญชี ท่ีเปลี่ ยนแปลงกับงวดก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้
ย่ อ หน้ า ที่ 50 ถึ ง 53 ได้ ก าหนดแนวปฏิบั ติ เ มื่อ กิจการไม่ สามารถน านโยบายการบั ญ ชี ใ หม่
มาถือปฏิบัติกบั งบการเงินงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม
การเปิ ดเผยข้อมูล

28

เมื่อ กิ จ การเริ่ม น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาถือ ปฏิ บ ตั ิ ท าให้เ กิ ด ผลกระทบ
ต่ อ งวดบัญ ชี ปั จ จุ บ ัน หรื อ งวดบัญ ชี ก่ อ น หากกิ จ การไม่ ส ามารถระบุ จ านวนเงิ น ของ
การปรับปรุงผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล ทุกข้อดังต่อไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีน่ ามาถือปฏิบตั ิ
28.2 การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชี เป็ นการปฏิ บตั ิ ตามที่กาหนดไว้ใ นวิธี ปฏิ บตั ิ
ในช่วงเปลีย่ นแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.3 ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คาอธิบายเกีย่ วกับข้อกาหนดในช่วงทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.5 ข้อกาหนดในช่วงทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
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28.6

29

30

ส าหรับงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนทุ กงวดที่มีการนาเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
28.6.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
28.6.2 กาไรต่ อ หุ้นขั้นพื้ นฐานและกาไรต่ อ หุ้น ปรับลดหากกิ จ การต้อ งปฏิ บ ตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรือ่ ง กำไรต่อหุน้
28.7 จ านวนเงิ น ของรายการปรับ งบการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งงวดก่ อ นงวดที่ น าเสนอ
หากสามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ และ
28.8 หากกิจการไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังได้ตามที่กาหนด
ไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 และ 19.2 สาหรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อน
งวดที่มีการนาเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นาไปสู่การเกิดขึ้ น
ของเงือ่ นไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใด
และอย่างไร
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
หากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทาให้เกิดผลกระทบต่องวดปั จจุบนั
หรืองวดก่อน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีน้นั ๆ เว้นแต่จะไม่สามารถทาได้ในทาง
ปฏิบตั ิที่จะระบุจานวนเงินที่ตอ้ งปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
29.1 ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุ ผ ลว่ า การใช้น โยบายการบัญ ชี ใ หม่ ท าให้ง บการเงิ น มี ค วามน่ า เชื่อ ถือ และ
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจมากยิง่ ขึ้ นได้อย่างไร
29.3 สาหรับงวดปั จจุ บนั และงวดก่อนทุกงวดที่มีการนาเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
29.3.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
29.3.2 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรือ่ ง กาไรต่อหุน้
29.4 จานวนเงินของรายการปรับงบการเงิน ที่เ กี่ยวข้อ งงวดก่ อ นงวดที่นาเสนอ หาก
สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ และ
29.5 หากกิจการไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิในการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ย้อ นหลัง กับ งบการเงิ น งวดก่ อ นๆ หรื อ งวดใดงวดหนึ่ง ก่ อ นงบการเงิ น งวด ที่
นาเสนอได้ กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นาไปสู่ การเกิดขึ้ นของเงื่อนไขดังกล่าว
และรายละเอียดว่าการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีได้เริม่ เมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
เมือ่ กิจการยังไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
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30.1

31

ข้อเท็จจริงที่กิจการยังไม่ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิ และ
30.2 ข้อมู ลที่ทราบหรือข้อมู ลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ต่ องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 30 ให้ กจิ การพิจารณาเปิ ดเผย
31.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ยี ังไม่นามาถือปฏิบัติ
31.2 ลั กษณะของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ที่กาลังจะเกิดขึ้น
31.3 วันที่ท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้
31.4 วันที่ท่กี จิ การคาดว่าจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ และ
31.5 ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
31.5.1 ค าอธิ บ ายถึ ง ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของกิ จ การที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจาก
การเริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ หรือ
31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างสมเหตุสมผล ให้ ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
32

33
34

เนื่ องจากความไม่ แน่ นอนที่เกิดขึ้นในการดาเนิ นธุรกิจ ดังนั้ น กิจการอาจไม่ สามารถวั ดมูลค่า
รายการหลายรายการในงบการเงินได้ อย่างแม่นยา การประมาณการดังกล่ าวต้ องกระทาโดย
อาศัยดุลยพิ นิจ ซึ่งอยู่บนพื้ นฐานของข้ อมู ลล่ าสุดที่น่าเชื่ อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบั ญชี
ที่ทาให้ กจิ การต้ องใช้ การประมาณการ ได้ แก่
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินค้ าล้ าสมัย
32.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
32.4 อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมค่า และ
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน
การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็ นส่วนสาคัญในการจัดทางบการเงินและไม่ทาให้ งบการเงิน
สูญเสียความน่าเชื่อถือ
กิจการอาจต้ องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ท่ใี ช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณการ
ได้ เปลี่ ยนแปลงไป หรื อกิจการได้ รับข้ อมู ลใหม่ หรื อมีประสบการณ์เพิ่ มเติมจากเดิม รายการ
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35

36

37

38

ปรั บปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปลี่ ยนแปลงวิ ธีก ารวั ด มู ลค่ า ถื อ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม่ ถื อ เป็ น
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี ในกรณีท่ีเป็ นการยากที่จะแยกความแตกต่ างว่ าเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ให้ ถื อ ว่ า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 37 กิจการต้องรับรู ้
ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี ท ัน ที ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ตาม
ข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
36.1 สาหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น
มีผลกระทบต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว หรือ
36.2 ส าหรับงวดที่มีการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญชี และงวดต่ อ ๆ ไป หาก
การเปลีย่ นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว
ในขอบเขตที่การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทาให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงในมู ลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องรับรูโ้ ดยการปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ หนี้ สิ น หรื อ รายการในส่ ว นของเจ้ า ของที่ เ กี่ย วข้อ งในงวดที่ มี
การเปลีย่ นแปลงนั้น
การรั บรู้ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี โดยวิ ธีเปลี่ ยนทัน ทีเป็ นต้ น ไป
หมายถึง การนาการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อ่ ืนและ
สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อกาไรหรือขาดทุนของทั้งงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปั จจุ บันเพี ยงงวดเดียว จึง
รับรู้ในงวดปั จจุ บัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการใช้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อม
ค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปั จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดอนาคตแต่ละงวดตลอดอายุการ
ใช้ ประโยชน์ ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ หลื ออยู่ ทั้งสองกรณี กิจการต้ องรั บรู้ ผลของการเปลี่ ยนแปลงที่
กระทบต่องวดปัจจุบันเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ ามี) ที่มีต่องวด
ต่อไปจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกี่ยวข้ องในอนาคต
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การเปิ ดเผยข้อมูล
39

40

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของการเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินสาหรับงวดบัญชีปัจจุบนั หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งวดในอนาคต เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบได้
หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจานวนเงิน
ของผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดในอนาคตได้ กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด
41

42

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 าไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากงบการเงินนั้ นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญหรื อมีข้อผิดพลาดที่ไม่ มีสาระสาคัญแต่ เกิดขึ้น
อย่างจงใจเพื่อทาให้ งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ตามที่ฝ่ ายบริ หารต้ อ งการ กิ จ การอาจพบข้ อ ผิ ดพลาดของงวดปั จ จุ บั น และแก้ ไ ขทั น ก่ อ นที่
งบการเงินจะได้ รับการอนุ มัติเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ งกิจการอาจพบข้ อผิดพลาดที่มี
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 อ นโดยปรับย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ไ ด้รบั การอนุ มตั ิ ให้เผยแพร่ หลังจาก
ทีพ่ บข้อผิดพลาดโดย
42.1 ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบเสมือนว่ าข้อผิดพลาดได้
ถูกแก้ไขในงวดบัญชีก่อนทีข่ อ้ ผิดพลาดได้เกิดขึ้ น หรือ
42.2 หากข้อ ผิ ด พลาดเป็ นข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ นในงวดบัญ ชี ก่ อ นงวดบัญ ชี แ รกสุ ด
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของ
สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นามาแสดงเป็ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อจากัดทีท่ าให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้

43

กิจการต้อ งแก้ไ ขข้อ ผิด พลาดของงบการเงิ น งวดก่ อ นโดยการปรับ งบการเงิ นย้อ นหลัง
เว้นแต่ ในทางปฏิ บตั ิไม่สามารถระบุ จานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้ นในแต่ ละงวด หรือ
ไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดได้
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44

45

46

47

48

หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่สามารถระบุ ผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ ละงวด
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม กิจการต้อง
ปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้ สินและส่วนของเจ้าของสาหรับงวดบัญชีแรกสุด
ทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้ (ซึ่งอาจเป็ นงวดบัญชีปัจจุบนั )
หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่ ส ามารถระบุ ผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปั จจุ บ นั ที่เ กิ ด จาก
ข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชี ก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย
ปรับปรุงข้อมู ลที่นามาแสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป นับจาก
วันแรกสุดทีส่ ามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ
การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดของงวดบั ญ ชี ก่ อ นจะไม่ ร วมอยู่ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ของงวดที่ พ บ
ข้ อ ผิ ด พลาด กิ จ การต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั ง ข้ อ มู ล งวดก่ อ นที่น าเสนอ รวมทั้ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ในอดีตโดยสรุป โดยปรับย้ อนหลังให้ ไกลที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ในทางปฏิบัติ
หากในทางปฏิบั ติ กิจการไม่ สามารถระบุ จ านวนเงิ น ของข้ อผิ ดพลาด (เช่ น การน านโยบาย
การบัญชีมาปฏิบัติไม่ถูกต้ อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 45
กิ จ การต้ อ งใช้ วิ ธี เ ปลี่ ยนทั น ที เ ป็ นต้ น ไป โดยปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล เปรี ยบเทียบนั บ จากวั น แรกสุ ด
ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได้ โดยไม่ ค านึ งถึ งผลกระทบสะสมที่ ป รั บ ปรุ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และ
ส่วนของเจ้ า ของในส่วนที่เกิดก่อนวั นดั งกล่ าว มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ได้ กาหนดแนวปฏิบั ติ
ในกรณี ท่ีกิจการไม่ สามารถแก้ ไขข้ อผิดพลาดสาหรั บงบการเงินงวดใดงวดหนึ่ ง หรือ หลายงวด
ก่อนๆ ได้ ไว้ ในย่อหน้ าที่ 50 ถึง 53
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเป็ นการประมาณการที่อาจต้ องมีการทบทวนเมื่อกิจการได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่ างเช่ น ผลกาไรหรื อผลขาดทุ น ที่รับรู้ จากผลของรายการที่มีความไม่ แน่ นอนไม่ ถื อ เป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน

49

ในการปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 42 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
49.1 ลักษณะของข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้ นในงบการเงินงวดก่อน
49.2 สาหรับงบการเงินของงวดก่อนแต่ ละงวดทีน่ าเสนอ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงิน
ของรายการปรับปรุงเท่าทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้
49.2.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
49.2.2 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรือ่ ง กาไรต่อหุน้
49.3 จ านวนเงิ น ของรายการปรับ ปรุ ง ณ วัน ต้น งวดของงวดแรกสุ ด ที่ น ามาแสดง
เปรียบเทียบ และ
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หากในทางปฏิ บตั ิ กิ จการไม่ ส ามารถปรับงบการเงินย้อนหลังส าหรับงบการเงิ น
งวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้ กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นาไปสู่การเกิดขึ้ น
ของเงือ่ นไขดังกล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสาหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
49.4

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

51

52

53

ในบางสถานการณ์ เป็ นไปไม่ ได้ ในทางปฏิบัติท่ีจ ะปรั บปรุ งข้ อ มู ลสาหรั บ งวดก่ อนๆ ที่แสดง
เปรียบเทียบเพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปั จจุ บันได้ ตัวอย่ างเช่น กิจการอาจ
ไม่ ได้ จัดเก็บข้ อ มู ลในงวดก่อนๆ ในลั กษณะที่สามารถนานโยบายการบั ญ ชี ใหม่ มาถื อ ปฏิบั ติ
ย้ อนหลังได้ (รวมถึงในย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ)
หรื อ ไม่ สามารถปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั งเพื่ อ แก้ ไขข้ อ ผิ ดพลาดที่เ กิดขึ้ น ในงวดก่ อ นได้ และ
อาจเป็ นไปไม่ได้ ท่กี จิ การจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้ อมูลขึ้นมาใหม่
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 เ กี่ ย วข้ องกั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์อ่ ืน การประมาณการต้ องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทาขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน การประมาณการอาจท าได้ ย ากส าหรั บ การน านโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิบั ติ
ย้ อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนเนื่องจาก
ระยะเวลาที่ผ่านไปนานหลั งจากรายการ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์อ่ ืนที่ได้ รับผลกระทบเกิดขึ้น
อย่ า งไรก็ตาม วั ตถุ ป ระสงค์ ของการประมาณการที่เกี่ยวข้ อ งกับ งวดก่อ นๆ ยั งคงเหมื อ นกับ
วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ทาในงวดปั จจุ บัน เพื่อให้ สะท้ อนถึงรายการ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์อ่นื ที่เกิดขึ้น
ดั ง นั้ น ในการน านโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บั ติ ย้ อนหลั ง หรื อ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด
ในงวดก่อน กิจการต้ องจาแนกข้ อมูลซึ่ง
52.1 ให้ หลักฐานถึงกรณีแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่นื ได้
เกิดขึ้น และ
52.2 ข้ อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสาหรับงวดก่อนได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่
จากข้ อมู ลอื่น สาหรั บประมาณการบางประเภทอาจเป็ นไปไม่ ได้ ในทางปฏิบัติท่ีจะแยกข้ อมูล
ข้ างต้ น (เช่ น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้ อมูลสาคัญซึ่งสังเกตไม่ได้ ) เมื่อการนานโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้ อนหลังต้ องอาศัยการประมาณการที่
มีนัยสาคัญ ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะแยกข้ อมูลดังกล่าว ให้ ถือว่าการใช้ นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง
หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดย้ อนหลังไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ
กิจการต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับมาภายหลังเมื่อนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรื อเมื่อมี
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งข้ อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้บริหาร
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ในงวดก่อนหรื อประมาณจานวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรื อเปิ ดเผยในงวดก่อน สาหรั บกรณีการ
ปรั บ งบการเงิน ย้ อ นหลั งเพื่ อ แก้ ไขข้ อผิดพลาดในการคานวณหนี้ สิน สาหรั บ การลาป่ วยของ
พนั กงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จานวนเงินของ
หนี้สินที่บันทึกไม่ ได้ คานึ งถึงการระบาดของไข้ หวัดใหญ่ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีต่อมาหลังจากที่อนุ มัติให้ ออกงบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ ว
ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ว่ า การประมาณการที่ มี นั ย ส าคั ญ จ าเป็ นต้ อ งใช้ บ่ อ ย ๆ เมื่ อ มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล
เปรี ยบเทียบที่นาเสนอสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ไม่ ทาให้ การปรั บปรุ งหรื อการแก้ ไขข้ อมู ล
เปรียบเทียบขาดความน่าเชื่อถือ

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ น าไปใช้ ก่ อนวั นถื อปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
54ก – 54ข (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
54ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
54ง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
54จ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่ อ หน้ า ที่ 53 และตั ดย่ อ หน้ า ที่ 54ก 54ข และ 54ง กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามการปรั บ ปรุ ง
ดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน
54

54ฉ

การปรับ ปรุ งการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (ที่ป รั บ ปรุ งในปี
2563) ทาให้ เกิดการปรั บปรุ งย่ อหน้ าที่ 6 และ 11.2 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุง
ดังกล่ าวสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุ ญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงที่เกิด
จากการปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุ งย่อหน้ าที่ 6 และ 11.2 โดยการปรับย้ อนหลั ง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากกิจการพิจารณาว่าการนานโยบายการบัญชีใหม่
มาถื อ ปฏิบั ติ ย้ อ นหลั ง นั้ น ไม่ ส ามารถท าได้ ใ นทางปฏิบั ติ ห รื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การใช้ ต้ น ทุ น หรื อ
ความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 6 และ 11.2 โดย
อ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 23 ถึง 28 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หากการปรับงบการเงินย้ อนหลัง
ของการปรั บ ปรุ ง ใดๆ จากการปรับ ปรุ ง การอ้า งอิ ง กรอบแนวคิ ด ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ก่อให้ เกิดการใช้ ต้นทุนหรื อความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 23 ถึง 28 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยอ่านการอ้ างอิงจาก “ไม่สามารถทาได้
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54ช

54ซ

ในทางปฏิบัติ” เป็ น “ก่อให้ เกิดการใช้ ต้นทุนหรื อความพยายามที่มากเกินไป” เว้ นแต่ประโยค
สุดท้ ายของย่อหน้ าที่ 27 และการอ้ างอิงจาก “สามารถปฏิบัติได้ ” เป็ น “สามารถทาได้ โดยไม่ใช้
ต้ นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป”
หากกิจการไม่ได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 รายการทีอ่ ยู่ภายใต้
การกากับดูแลรอตัดบัญชี กิจการต้ องยังคงอ้ างอิงการถือปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 11.2 ในเรื่ อง
ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแล และพิจารณาการนาไปใช้ ของคานิยาม เกณฑ์
การรับรู้รายการ และหลักการวัดมูลค่าในกรอบแนวคิ ดแทนที่กรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน 1 ยอดคงเหลื อของรายการที่อยู่ ภายใต้ การกากับดู แล หมายถึง ยอดคงเหลือของ
บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ย (หรื อ รายได้ ) ที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ รู้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ ถูกรวมหรื อคาดว่ าจะถูกรวมในการกาหนดราคาที่สามารถ
เรียกเก็บจากลูกค้ าโดยผู้กากับดูแลด้ านราคา ผู้กากับดูแลด้ านราคา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ
ที่ได้ รับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติหรือกฎข้ อบังคับเพื่ อกาหนดราคาหรือช่ วงของราคาที่ใช้
กับกิจการ ผู้กากับ ดูแลด้ านราคาอาจเป็ นบุคคลที่สามหรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันของกิจการ
รวมถึงคณะกรรมการกากับดูแลของกิจการ หากกลุ่มบุคคลดังกล่าวถูกแต่งตั้งโดยพระราชบัญญัติ
หรือกฎข้ อบังคับให้ กาหนดราคาเพื่อประโยชน์ของลูกค้ าและเพื่อให้ กิจการมีฐานะการเงินมั่นคง
เพียงพอ
คานิยามของความมีสาระสาคัญ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) (ที่ปรับปรุงในปี 2563) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7 ของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น และย่ อ หน้ า ที่ 5 ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อ ผิ ดพลาด และตั ดย่ อ หน้ า ที่ 6 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดังกล่ าวสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุญาตให้ กจิ การนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

1

การอ้ างอิงนี้ เป็ นการอ้ างอิงถึง กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ที่ปรับปรุงในปี 2558) ซึ่งเป็ นฉบับที่
ทางคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีนามาใช้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 26/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
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