
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ซึ่งเปน
การแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2009)) 
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา บทนํา1- บทนํา18
วัตถุประสงค 1-2
ขอบเขต 3-4
คํานิยาม 5-6
นโยบายการบัญชี 7-31
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 7-12
ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 13
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 14-31

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 19-27
การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 22
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 23-27
การเปดเผยขอมูล 28-31

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 32-40
การเปดเผยขอมูล 39-40
ขอผิดพลาด 41-49
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได 43-48
การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน 49
กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

และไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ
50-53

วันถือปฏิบัติ 54
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 55-56
แนวทางปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 56 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติ
ในการเลือกการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด และใหถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน
คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีและบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดและจํากัดแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันที่ปรากฏ
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับปจจุบัน และเพื่อใหเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติรวมกันได 
รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญดังนี้
3.1 เพื่อยกเลิกทางเลือกที่อาจปฏิบัติได สําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ

ยอนหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ และการปรับ
ยอนหลังในการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

3.2 เพื่อยกเลิกแนวคิดเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่สําคัญ
3.3 เพื่ออธิบายลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน สําหรับใหฝายบริหารใชอางอิง

และใชพิจารณาในการเลือกนโยบายการบัญชีในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องนั้นๆ

3.4 เพื่อระบุถึงการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปน
สาระสําคัญ และอธิบายถึงวิธีการประยุกตแนวคิดของความมีสาระสําคัญในการใช
นโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด

3.5 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวขางตนคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมิได
นําขอกําหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขใหม
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การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม   
บทนํา 5. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากขอกําหนดเดิมในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังนี้

การเลือกนโยบายการบัญชี

บทนํา 6. ขอกําหนดในการเลือกและใชนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดยายมาเปนขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยปรับ
ลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีที่ฝายบริหารจําเปนตองอางอิงและพิจารณา
เลือกใชนโยบายการบัญชีที่ยังไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องนั้นๆ

ความมีสาระสําคัญ

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญ โดยกําหนดเงื่อนไขดังตอไปนี้
7.1 กิจการไมจําเปนตองใชนโยบายการบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี

หากผลกระทบของการใชนโยบายดังกลาวไมมีสาระสําคัญ ซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เกี่ยวกับขอกําหนด
ของการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดวากิจการ ไมจําเปนตองเปดเผย
ขอมูลเมื่อขอมูลดังกลาวไมมีสาระสําคัญ

7.2 งบการเงินจะไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินนั้นมีขอผิดพลาดที่มี
สาระสําคัญ

7.3 ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดกอน จะตองแกไขดวยวิธีปรับยอนหลังในงบการเงิน
สําหรับงวดแรกหลังจากคนพบขอผิดพลาดดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจและการแกไขขอผิดพลาด
ในงวดกอน

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เปนไปโดยความสมัครใจ และกําหนดใหใชวิธีการ
ปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 

บทนํา 9. จากการยกเลิกแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติไดดังกลาว ขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอน
แสดงเสมือนวาไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอดและขอผิดพลาดในงวดกอน
ไมเคยเกิดขึ้น
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การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงใหมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ “การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” 
สําหรับการยกเวนการแกไขขอมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดรวมคํานิยามของ 
“การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความไวดวย

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงกรณีที่ไมสามารถคํานวณผลกระทบสะสม ณ วันตนงวด
ของงวดปจจุบัน สําหรับ
11.1 การใชนโยบายการบัญชีใหมกับทุกงวดที่ผานมา หรือ
11.2 ขอผิดพลาดในทุกงวดที่ผานมา

กิจการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งไดใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด
หรือไดมีการแกไขขอผิดพลาด โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได

ขอผิดพลาดที่สําคัญ

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดหลักการของขอผิดพลาดที่สําคัญและขอแตกตางระหวาง
ขอผิดพลาดที่สําคัญกับขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญอื่น และไดกําหนดคํานิยามของ
ขอผิดพลาดในงวดกอนไวดวย

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กิจการกําลังจะนํามาถือปฏิบัติเมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม
มาปฏิบัติกอนการบังคับใช นอกจากนี้ยังกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ
ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของงวดบัญชีที่มีการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหมไปปฏิบัติ 

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลอยางละเอียดของจํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุงบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแกไขขอผิดพลาด
ในงวดกอน โดยใหเปดเผยสําหรับรายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
รวมทั้งกําไรตอหุนพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

บทนํา 15. ขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเสนอกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดไดยายไปกําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

บทนํา 16. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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บทนํา 17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงขอยกเวนในการรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีทันทีที่มีตอกําไรหรือขาดทุน โดยกลาววาการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ทําใหสินทรัพยหรือหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือมีผลตอรายการในสวนของเจาของ ใหกิจการรับรู
ผลกระทบดังกลาวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของที่เกี่ยวของ 
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดหลักเกณฑในการเลือกและการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และการแก ไขขอผิดพลาด เพื่ อให
งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหผูใช
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดตางๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหวางกิจการไดดียิ่งขึ้น 

2. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน สําหรับขอกําหนดในการเปดเผยนโยบายการบัญชี ยกเวนขอกําหนดสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และ

การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

4. กิจการตองบันทึกและเปดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 
และจากการปรับยอนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎและ
วิธีปฏิบัติที่เฉพาะที่กิจการนํามาใชในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  หรือ
หนี้สิน หรือจํานวนที่มีการใชประโยชนของสินทรัพย
ในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมินสภาพ
ปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สิน และการประเมิน
ประโยชนและภาระผูกพัน ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่ เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น 
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเปนผล
จากการไดรับขอมูลใหมหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติม
จากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไมถือเปน
การแกไขขอผิดพลาด

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่กําหนด
โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 
ซึ่งประกอบดวย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การละเวนการแสดง
รายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
ที่เปนสาระสําคัญ 

หมายถึง การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่
ขัดตอขอเท็จจริงถือวามีสาระสําคัญหากรายการ
แตละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะ
ของการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดง
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาภายใต
สถานการณแวดลอม ทั้ งนี้ปจจัยที่ ใช ในการ
พิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของรายการ
หรือทั้งสองปจจัยก็ได

ขอผิดพลาดในงวดกอน หมายถึง การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการ
ที่ขัดตอขอเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด
งวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความ
ลมเหลว การใชขอมูลที่นาเชื่อถือหรือการใชขอมูล
ที่นาเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่งขอมูลดังกลาว
1) มีอยู ในงบการเงินของงวดกอนที่ ไดรับ        

การอนุมัติใหเผยแพร
2) สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทํา
และการแสดงรายการในงบการเงิน

ขอผิดพลาดในการนํานโยบายการบัญชีมาใช
ดั งกล าวรวมถึ งผลกระทบจากการคํ านวณ
ผิดพลาด ขอผิดพลาดจากการใชนโยบายการ
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บัญชี การมองขามหรือการตีความขอเท็จจริง
ผิดพลาด และการทุจริต

การนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

หมายถึง การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นเสมือนหนึ่งไดใช
นโยบายการบัญชีในเรื่องน้ันมาโดยตลอด

การปรับงบการเงิน
ยอนหลัง

หมายถึง การแกไขการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยจํานวน
เงินขององคประกอบของงบการเงินงวดกอน
เสมือนหนึ่งขอผิดพลาดในงวดกอน ไมเคยเกิดขึ้น

การไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง การที่กิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด 
หลังจากที่ไดใชความพยายามอยางสมเหตุผลทุก
ประการแลว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีจะถือวากิจการไมสามารถนํานโยบายการ
บัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน งวดกอน 
หรือไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดได  ถาเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1) กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือปรับงบการเงินยอนหลังได

2) การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชขอสมมติที่เกี่ยวกับความตั้งใจของ
ฝายบริหารในชวงเวลาดังกลาว

3) การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชประมาณการที่สําคัญและเปนไปไมได 
ที่จะแยกขอมูลที่เกี่ยวของกับประมาณการ
เหลานั้นซึ่ง
3.1) ใหหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่

มีอยู ณ วันที่รับรู วัดมูลคา หรือเปดเผย
ขอมูล 

3.2) ควรมีอยู  ณ วั นที่ อนุมัติ ให ออก                  
งบการเงินของงวดกอนจากขอมูลอื่น
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การเปลี่ยนทันทีเปนตนไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      
ทางบัญชี โดยที่เปนการ
1) ใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 

เหตุการณและสถานการณอื่นหลังจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

2) รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีสําหรับงวดปจจุบันและงวด
อนาคตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

6. ในการประเมินการละเวนการแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงวามีผลกระทบตอ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและมีสาระสําคัญหรือไมนั้นตองพิจารณาจากลักษณะ
ของผูใชงบการเงิน แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินระบุในยอหนาที่ 25 วา 
“มีขอสมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี 
รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูล” ดังนั้น การประเมินความมีสาระสําคัญจึงตอง
พิจารณาวาผูใชงบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะไดรับผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
อยางไร

นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

7. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับรายการคา 
เหตุการณ หรือสถานการณอื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นํามาใช
ปฏิบัติกับรายการดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับเรื่องนั้น 

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีไดสรุปวามีผลทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับรายการ เหตุการณอื่นและสถานการณที่เปนอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติ
กับรายการที่ไมมีสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เปนการไมเหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงินที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไมแกไขขอผิดพลาดในงบการเงินถึงแมผลกระทบนั้น
จะไมมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
หรือกระแสเงินสด

9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใชเปนแนวทางสําหรับกิจการในการนําไปปรับใชตามความ
ตองการ แนวทางปฏิบัติดังกลาวทั้งหมดไดมีการระบุวาเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินหรือไม แนวทางปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเปนขอบังคับ  
สวนแนวทางปฏิบัติที่ไมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไมถือเปนขอบังคับ
สําหรับงบการเงิน

10. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่น ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่สงผลใหขอมูล
ในงบการเงินมีลักษณะดังตอไปนี้ 
10.1 มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
10.2 มีความนาเชื่อถือ โดยทําใหงบการเงินของกิจการ

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอยาง
เที่ยงธรรม 

10.2.2 สะทอนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอื่นโดย
ไมคํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย

10.2.3 มีความเปนกลาง กลาวคือปราศจากความลําเอียง
10.2.4 จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
10.2.5 มีความครบถวนในทุกสวนที่มีสาระสําคัญ

11. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชี
จากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้
11.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่อง

ที่คลายคลึงและเกี่ยวของกัน 
11.2 คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการ และแนวคิดการวัดมูลคาสําหรับสินทรัพย หนี้สิน

รายได และคาใชจายที่ระบุไวในแมบทการบัญชี

12. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกลาสุดของ
หนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันกับแมบทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี 
วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยตองไมขัดแยงกับ
แหลงอางอิงตาม ยอหนาที่ 11 

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี

13. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไดกําหนดหรืออนุญาตเปนการเฉพาะใหใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันไดสําหรับ
รายการแตละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติ
ดังกลาวได กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
สําหรับรายการแตละประเภท
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

14. กิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง 
ดังนี้
14.1 เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
14.2 ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับ

ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีตอฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 

15. ผูใชงบการเงินมีความตองการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน
เพื่อระบุถึงแนวโนมของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น 
กิจการจึงตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันในแตละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป 
เวนแตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 14

16. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่น 

ที่มีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน
16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น 

ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ

17. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลคาสินทรัพยดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 
หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
มากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

18. ยอหนาที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กลาวไวในยอหนาที่ 17

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

19. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีกอนไดตามที่กลาวในยอหนาที่ 23
19.1 กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเปนผลมาจากการเริ่ม

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติ
ในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเปนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ แตมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไมไดกําหนด



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 13/25

วิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดวยความ
สมัครใจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

20. ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง
ไมเริ่มประกาศใชมาถือปฏิบัติกอนมีผลบังคับใช ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ

21. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณ
อื่น ฝายบริหารอาจปฏิบัติตามยอหนาที่ 12 ซึ่งอนุญาตใหนํานโยบายการบัญชีจากประกาศที่ออก
ลาสุด ของหนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันกับแมบทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
มาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแกไขประกาศดังกลาวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 
กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเปดเผยวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
โดยสมัครใจ

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

22. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวด
กอนตามที่กลาวในยอหนาที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งตองปรับยอนหลัง
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบ
ในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการ
เงินงวดแรกสุดและแตละงวดที่ไดแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาไดมีการนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติโดยตลอด

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

23. เมื่อกิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังตามยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลใหกิจการตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
กิจการ ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวด
บัญชี หรือไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได

24. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบได กิจการตองนํา
นโยบายการบัญชีใหม มาถือปฏิบัติกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตนงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน โดยกิจการตองปรับยอดคงเหลือ
ยกมาตนงวดของแตละองคประกอบในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น

25. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันตนงวดของงวดบัญชี
ปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองปรับปรุง
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ขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใชวิธีเปลี่ยนทันที
เปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได 

26. หากกิจการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมา
ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด
ที่สามารถทําได การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนจะไม
สามารถทําได เวนแตกิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ
ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดบัญชี
กอนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของรายการที่เปนองคประกอบในสวนของเจาของ
ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด อยางไรก็ตาม 
รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองคประกอบอื่นๆ ของสวนของเจาของได (เชน เพื่อปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงวดบัญชีกอน เชน สรุปขอมูล
การเงินในอดีตจะไดรับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเทาที่จะทําไดเชนเดียวกัน

27. หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนๆ ได 
เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมตองวดกอนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีได ตามที่กลาวในยอหนาที่ 25 กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติตาม
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับตั้งแตงวดลาสุดที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้น กิจการจึงไมตองคํานึงถึง
สวนของรายการปรับปรุงสะสมตอสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของที่เกิดขึ้นกอนวันดังกลาว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชีแมวากิจการจะไม
สามารถใชนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีกอนๆ ในทางปฏิบัติได ยอหนาที่ 50-53 
ไดกําหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน
งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเปดเผยขอมูล

28. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทําใหเกิดผลกระทบตองวด
บัญชีปจจุบันหรืองวดบัญชีกอน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูล  
ทุกขอดังตอไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ
28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง

เปลี่ยนแปลง 
28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
28.5 ขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดตอไป 
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28.6 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน
หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
28.6.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ
28.6.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
28.7 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอ หากสามารถทําได

ในทางปฏิบัติ
28.8 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังไดตามที่กําหนด

ไวในยอหนาที่ 19.1 และ 19.2 สําหรับงบการเงินงวดกอนแตละงวด หรืองวดกอน
งวดที่มีการนําเสนองบการเงิน กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของ
เงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและ
อยางไร

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก

29. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชี
ปจจุบัน หรืองวดบัญชีกอน ผลกระทบดังกลาวจะมีผลตองวดบัญชีนั้นๆ เวนแตจะไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติที่จะระบุจํานวนเงินที่ตองปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบตองวดบัญชี
ในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือและเกี่ยวของ

กับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร
29.3 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หาก

สามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
29.3.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ และ
29.3.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
29.4 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําได

ในทางปฏิบัติ และ
29.5 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงิน

งวดกอน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งกอนงบการเงินงวดที่นําเสนอได กิจการตองเปดเผย
สถานการณที่นําไปสู  การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเริ่มเมื่อใดและอยางไร
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งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก

30. เมื่อกิจการยังไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ประกาศใชแลว แตยังไมมี
ผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
30.1 ขอเท็จจริงที่กิจการยังไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวมา

ถือปฏิบัติ 
30.2 ขอมูลที่ทราบหรือขอมูลที่ประมาณไดอยางสมเหตุสมผลที่เกี่ยวของกับการประเมินผล

กระทบที่เปนไปไดของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมาถือปฏิบัติ 
ตองบการเงินของกิจการในงวดที่เริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ

31. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 30 ใหกิจการพิจารณาเปดเผย
31.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ยังไมนํามาถือปฏิบัติ
31.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง

จะเกิดขึ้น
31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช
31.4 วันที่ที่กิจการคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ
31.5 ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

31.5.1 คําอธิบายถึงผลกระทบตองบการเงินของกิจการที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ 

31.5.2 หากไมทราบหรือไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
อยางสมเหตุสมผล ใหระบุขอเท็จจริงดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
32. เนื่องจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไมสามารถวัดมูลคารายการ

หลายรายการในงบการเงินไดอยางแมนยํา การประมาณการดังกลาวตองกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจ 
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของขอมูลลาสุดที่นาเชื่อถือที่มีอยู ตัวอยางของรายการบัญชีที่ทําใหกิจการตองใช
การประมาณการ ไดแก
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินคาลาสมัย
32.3 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
32.4 อายุการใหประโยชนของสินทรัพย หรือรูปแบบของการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยที่มีการเสื่อมคา และ 
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน       

33. การประมาณการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมทําใหงบการเงิน
สูญเสียความนาเชื่อถือ
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34. กิจการอาจตองทบทวนการประมาณการที่มีอยูเดิมหากสถานการณที่ใชเปนเกณฑในการประมาณการ 
ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการไดรับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไมเกี่ยวกับงบการเงินงวดกอนและไมถือเปนการ
แกไขขอผิดพลาด

35. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลคาถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไมถือเปน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เปนการยากที่จะแยกความแตกตางวาเปน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ใหถือวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

36. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 37 กิจการตองรับรู
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในกําไรหรือขาดทุนตามขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
36.1 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น

มีผลกระทบตองวดดังกลาวเพียงงวดเดียว
36.2 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดตอ ๆ ไป หากการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตองวดดังกลาว

37. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย 
หนี้สิน หรือรายการในสวนของเจาของ กิจการตองรับรูโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย หนี้สินหรือรายการในสวนของเจาของที่เกี่ยวของในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

38. การรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
งวดเดียว หรืออาจมีผลตอกําไรหรือขาดทุนของทั้งงวดบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี
ตอไป ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน
เพียงงวดเดียว จึงรับรูในงวดบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช
งานของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่มี
การเสื่อมคาจะมีผลกระทบตอทั้งงวดบัญชีปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีในอนาคต 
แตละงวดตามอายุการใชงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เหลืออยู ทั้งสองกรณี กิจการตองรับรูผล
ของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตองวดบัญชีปจจุบันเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีปจจุบัน 
สวนผลกระทบ (ถามี) ที่มีตองวดบัญชีตอไปจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีที่เกี่ยวของ
ในอนาคต
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การเปดเผยขอมูล

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบันหรือคาดวาจะมีผลกระทบตอ
งวดบัญชีตอไป เวนแตไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได

40. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคตเนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

ขอผิดพลาด
41. ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดจากการรับรู  การวัดมูลคา การนําเสนอขอมูลหรือการเปดเผย

องคประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือวาไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีหากงบการเงินนั้น 
มีขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญหรือมีขอผิดพลาดที่ไมมีสาระสําคัญแตเกิดขึ้นอยางจงใจเพื่อทําให 
งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝายบริหาร
ตองการ กิจการอาจพบขอผิดพลาดของงวดปจจุบันและแกไขทันกอนที่งบการเงินจะไดรับการ
อนุมัติเผยแพร อยางไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปจจุบัน
ในงวดบัญชีถัดไปและขอผิดพลาดเหลานี้จะถูกแกไขโดยปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูยอหนาที่ 42-47)

42. ยกเวนขอจํากัดที่กลาวไวในยอหนาที่ 43 กิจการตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของ
งวดกอนโดยปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากที่พบ
ขอผิดพลาดโดย
42.1 ปรับงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาขอผิดพลาดได

ถูกแกไขในงวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ
42.2 หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน 
และสวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได

43. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
ในทางปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือ
ไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได

44. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวด  
ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุง
ยอดยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน)
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45. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันที่เกิดจาก
ขอผิดพลาดที่มีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองแกไขขอผิดพลาด
โดยปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจาก
วันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ

46. การแกไขขอผิดพลาดของงวดบัญชีกอนจะไมรวมอยู ในกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชี
ที่พบขอผิดพลาด กิจการตองปรับยอนหลังขอมูลงวดกอนที่นําเสนอ รวมทั้งขอมูลทางการเงินใน
อดีตโดยสรุป โดยปรับยอนหลังใหไกลท่ีสุดเทาที่จะทําไดในทางปฏิบัต ิ 

47. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของขอผิดพลาด (เชน การนํานโยบายการบัญชี 
มาปฏิบัติไมถูกตอง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 กิจการตองใช
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได โดย
ไมตองคํานึงถึงผลกระทบสะสมที่ตองปรับปรุงกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
ในสวนที่เกิดกอนวันดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการ
ไมสามารถแกไขขอผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดกอน ๆ ไดไวในยอหนาที่ 50-53 

48. การแกไขขอผิดพลาดแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเปนการประมาณการที่อาจตองมีการทบทวนเมื่อกิจการไดรับขอมูลเพิ่มเติม 
ตัวอยางเชน ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูจากผลของรายการที่มีความไมแนนอนไมถือเปน
การแกไขขอผิดพลาด

การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน

49. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 42 กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
49.1 ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดกอน
49.2 สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีกอนแตละงวดที่นําเสนอ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงิน

ของรายการปรับปรุงเทาที่สามารถปฏิบัติได 
49.2.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
49.2.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
49.3 จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดง

เปรียบเทียบ
49.4 หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอน

งวดใดงวดหนึ่งได กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไข
ดังกลาวและรายละเอียดวากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
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กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังและกรณีที่ไมสามารถปรับ
งบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ

50. ในบางสถานการณ เปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงขอมูลสําหรับงวดกอนๆ ที่แสดง
เปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปจจุบันได ตัวอยางเชน กิจการอาจไมได
จัดเก็บขอมูลในงวดกอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังได 
(รวมถึงในยอหนาที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเปนตนไปกับงวดบัญชีกอนๆ) หรือไม
สามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนได และอาจเปนไปไมได
ที่กิจการจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม

51. บอยครั้งที่กิจการจําเปนตองอาศัยการประมาณการในการใชนโยบายการบัญชีสําหรับองคประกอบ
ของงบการเงินที่รับรูหรือเปดเผยที่เกี่ยวของกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น
การประมาณการตองอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล การประมาณการอาจ
ทําไดยากสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือ การปรับงบการเงิน
ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปนานขึ้นหลังจาก
รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นที่ไดรับผลกระทบเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของ
การประมาณการที่เกี่ยวของกับงวดกอน ยังคงเหมือนกับการประมาณการสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของการประมาณการที่ เกี่ยวของกับงวดกอนยังคงเหมือนกับ
วัตถุประสงคของการประมาณการที่ทําในงวดปจจุบัน เพื่อใหสะทอนถึงรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่นที่เกิดขึ้น

52. ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 
กิจการตองจําแนกขอมูลซึ่ง
52.1 ใหหลักฐานถึงกรณีแวดลอมที่เปนอยู ณ วันที่รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นได

เกิดขึ้น และ
52.2 ขอมูลที่ควรมีอยู ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดกอนไดรับการอนุมัติใหเผยแพร 

จากขอมูลอื่น สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะแยกขอมูลขางตน 
(เชน การประมาณมูลคายุติธรรมที่ไมไดอิงจากราคาที่หาไดหรือขอมูลที่หาได) เมื่อการนํานโยบาย
การบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังตองอาศัยการประมาณการที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งเปนไปไมไดที่จะแยกขอมูลดังกลาว ใหถือวาการใชนโยบายการบัญชีใหมยอนหลังหรือ
การแกไขขอผิดพลาดยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

53. กิจการตองไมใชขอมูลที่ไดรับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ หรือในการ
แกไขขอผิดพลาดของงวดกอน ไมวาจะเปนการตั้งขอสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผูบริหารในงวด
กอนหรือประมาณจํานวนเงินที่รับรู วัดมูลคาหรือเปดเผยในงวดกอน ตัวอยางเชน หากกิจการแกไข
ขอผิดพลาดในงวดกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่เคยจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจน
ครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
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(เมื่อมีการประกาศใช) กรณีดังกลาวไมไดเปนการเปลี่ยนเกณฑการวัดมูลคาสําหรับงวดบัญชีนั้น
หากฝายบริหารของกิจการไดตัดสินใจที่จะไมถือสินทรัพยดังกลาวจนครบกําหนดในเวลาตอมา ใน
กรณีนี้กิจการไมสามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพยทางการเงินในงบการเงินงวดกอนที่ไดจัดเงิน
ลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดได นอกจากนี้สําหรับกรณีการปรับงบการเงิน
ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดในการคํานวณหนี้สินสําหรับการลาปวยของพนักงานตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงินของหนี้สิน
ที่บันทึกไมไดคํานึงถึงการระบาดของไขหวัดใหญ ซึ่งเปนเหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นในงวดตอมา
หลังจากที่อนุมัติใหออกงบการเงินของงวดกอนแลวการปรับขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอนที่
ตองอาศัยประมาณการที่มีนัยสําคัญ ไมทําใหการปรับปรุงหรือการแกไขขอมูลเปรียบเทียบ
ขาดความนาเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ
54. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

56. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

ตัวอยางที่ 1 การปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับขอผิดพลาด
1.1 ในระหวางป 25X2 บริษัท เบตา จํากัด พบวามีบางผลิตภัณฑที่ไดทําการขายในป 25X1 แลว

แตยังบันทึกเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เปนจํานวน 6,500 บาท
1.2 บริษัท เบตา จํากัด ไดบันทึกบัญชีสําหรับป 25X2 โดยบันทึกขายจํานวน 104,000 บาท ตนทุน

ขายจํานวน 86,500 บาท (ซึ่งรวมขอผิดพลาดสําหรับสินคาคงเหลือตนงวดจํานวน 6,500 บาท) 
และภาษีเงินไดจํานวน 5,250 บาท

1.3 ในป 25X1 บริษัท เบตา จํากัด ไดรายงานไวดังนี้
บาท      

ขาย 73,500
ตนทุนชาย (53,500)
กําไรกอนภาษีเงินได 20,000
ภาษีเงินได (6,000)
กําไร 14,000

1.4 ป 25X1 บริษัทมีกําไรสะสมตนงวดจํานวน 20,000 บาท และมีกําไรสะสมปลายงวดจํานวน 34,000 บาท
1.5 อัตราภาษีเงินไดของบริษัท เบตา จํากัด เทากับรอยละ 30 สําหรับป 25X2 และ 25X1 และไมมี

รายไดและคาใชจายอื่นๆ แลว
1.6 บริษัท เบตา จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 5,000 บาท และไมมีสวนประกอบอื่นในสวนของ

เจาของ นอกจากกําไรสะสม หุนทุนไมไดออกจําหนายแกบุคคลทั่วไป และไมมีการเปดเผยในเรื่อง
กําไรตอหุน

บริษัท เบตา จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)

(ปรับปรุงใหม)

25X2 25X1
บาท บาท

ขาย 104,000 73,500
ตนทุนขาย (80,000) (60,000)
กําไรกอนภาษีเงินได 24,000 13,500
ภาษีเงินได (7,200) (4,050)
กําไร 16,800 9,450
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บริษัท เบตา จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หุนสามัญ กําไร
สะสม

รวม

บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 5,000 20,000 25,000
กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X1 - ปรับปรุงใหม -   9,450 9,450
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 5,000 29,450 34,450
กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 - ปรับปรุงใหม - 16,800 16,800
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 5,000 46,250 51,250

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)

1. มีสินคาบางรายการไดถูกจําหนายในป 25X1 แตยังรวมเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25X1 จํานวน 6,500 บาท งบการเงินสําหรับป 25X1ไดถูกปรับปรุงใหมเพื่อแกไขขอผิดพลาดนี้ 
โดยไมมีผลกระทบตองบการเงินป 25X2  ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินนี้เปนดังนี้ 

ผลกระทบ      
ป 25X1

บาท
ตนทุนขายเพิ่มขึ้น      (6,500)
คาใชจายภาษีเงินไดลดลง        1,950
กําไรลดลง      (4,550)

สินคาคงเหลือลดลง      (6,500)
ภาษีเงินไดคางจายลดลง 1,950
สวนของเจาของลดลง      (4,550)

ตัวอยางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยการถือปฏิบัติยอนหลัง
(ตัวอยางนี้ไมใช)
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ตัวอยางที่ 3 การเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อการ
ถือปฏิบัติยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

3.1 ในระหวางป 25X2 พบวาบริษัท เดลตา จํากัดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการ
คํานวณคาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามตามวิธีแยกสวนประกอบ 
(component approach) ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม

3.2 กอนป 25X2 การบันทึกสินทรัพยของบริษัท เดลตา จํากัด นั้นไมมีรายละเอียดที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติตามวิธีแยกสวนประกอบอยางครบถวน ณ สิ้นป 25X1 ผูบริหารวาจางวิศวกรในการสํารวจ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับสวนประกอบตาง ๆ ของสินทรัพยและมูลคายุติธรรม อายุการใชงาน 
ประมาณการมูลคาคงเหลือ และจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา ณ ตนป 25X2 อยางไรก็ตาม 
การสํารวจดังกลาวไมไดใหหลักการที่เพียงพอที่สามารถเชื่อถือไดสําหรับประมาณการตนทุน
สําหรับสวนประกอบตางๆ ซึ่งไมมีการแยกบันทึกมาตั้งแตตน และรายการที่บันทึกอยูกอนที่จะทํา
การสํารวจก็ไมสามารถใหขอมูลที่จะแยกโครงสรางได

3.3 ผูบริหารของบริษัท เดลตา จํากัด พิจารณาวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับ 2 วิธีสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งผูบริหารดังกลาวพิจารณาแลวพบวาไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
สําหรับการนําวิธีแยกสวนประกอบไปใชปรับปรุงยอนหลัง ดังนั้นผูบริหารไดสรุปวาบริษัท เดลตา 
จํากัด จะใชนโยบายการบัญชีใหมเปนการเปลี่ยนทันทีตั้งแตป 25X2 เปนตนไป

3.4 ขอมูลเพิ่มเติม

อัตราภาษีเงินไดของ เดลตา เทากับรอยละ 30 

บาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ ปสิ้นสุด 25X1
ตนทุน 25,000
คาเสื่อมราคา (14,000)
มูลคาตามบัญชี 11,000

การเปลี่ยนทันทีของคาเสื่อมราคาสําหรับป 25X2  (ตามวิธีเดิม) 1,500
ขอมูลบางสวนจากทางการสํารวจทางวิศวกรรม
การประเมินมูลคา 17,000
การประมาณมูลคาคงเหลือ 3,000
อายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพย (ป) 7

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับป 25X2 (ตามวิธีใหม) 2,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)

ตั้งแตป 25X2 เปนตนมา บริษัท เดลตา จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณ 
คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามวิธีแยกสวนประกอบ (component approach) 
ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม ผูบริหารของบริษัทเห็นวานโยบายดังกลาวสามารถให
ขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากใหความถูกตองในสวนประกอบของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ รวมทั้งยังใหมูลคาที่เปนปจจุบัน กิจการไดใชนโยบายดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปน
ตนไปตั้งแตป 25X2 เนื่องจากบริษัทไมสามารถประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว
เพื่อใชปรับปรุงยอนหลัง หรือเปลี่ยนทันทีกอนหนานี้ ดังนั้น การใชนโยบายการบัญชีนี้จึงไมมีผลกระทบ
กับงบการเงินปกอน โดยผลกระทบดังกลาวสําหรับปปจจุบัน ทําใหมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ณ วันตนป 25X2 เพิ่มขึ้นจํานวน 6,000 บาท ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตนงวดเพิ่มขึ้นจํานวน 
1,800 บาท สวนเกินมูลคาจากการตีราคาสินทรัพย ณ วันตนปเกิดขึ้น จํานวน 4,200 บาท คาเสื่อม
ราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 500 บาท และคาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 150 บาท




