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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

 

 

คําแถลงการณ ์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 8 : 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2015 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 54ง 54จ และ

ปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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และไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรับปรงุ 2558)(เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และให้ถือปฏบิัติ

กับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น

ไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัติ 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี 

บทนาํ 2 - 6 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

ความมีสาระสําคญั 

บทนาํ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงที่เป็นสาระสาํคัญ โดยกาํหนดเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

7.1 กิจการไม่จําเป็นต้องใช้นโยบายการบัญชีตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

หากผลกระทบของการใช้นโยบายดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญ ซ่ึงจะสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) เกี่ยวกับข้อกาํหนดของการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีที่

กาํหนดว่ากจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเม่ือข้อมูลดังกล่าวไม่มีสาระสาํคัญ 

7.2 งบการเงินจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากงบการเงินน้ันมี

ข้อผดิพลาดที่มีสาระสาํคัญ 

7.3 ข้อผิดพลาดที่ มีสาระสําคัญในงวดก่อน จะต้องแก้ไขด้วยวิธีปรับย้อนหลังใน 

งบการเงินสาํหรับงวดแรกหลังจากค้นพบข้อผดิพลาดดังกล่าว 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจและการแกไ้ขข้อผิดพลาด 

ในงวดก่อน 

บทนาํ 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ใช้วิธกีารนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลัง

สาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่เป็นไปโดยความสมัครใจ และกาํหนดให้ใช้

วิธกีารปรับงบการเงินย้อนหลังสาํหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยยกเลิกแนวทาง
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ที่อาจเลือกปฏิบัติได้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบาย   

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด  

8.1 การรวมการปรับปรุงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือจาํนวนเงินของ

การแก้ไขข้อผดิพลาดในงวดก่อนไว้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดปัจจุบัน และ 

8.2 การแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากงบการเงินสาํหรับงวดก่อนๆ  

บทนาํ 9  (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังคงให้มีเกณฑ์เกี่ยวกับ “การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ” 

สาํหรับการยกเว้นการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมคาํนิยามของ 

“การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ” และแนวปฏบิัติในการตีความดังกล่าวไว้ด้วย 

บทนาํ 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงกรณีที่ ไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบัติที่จะคํานวณ

ผลกระทบสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน สาํหรับ 

11.1 การใช้นโยบายการบัญชีใหม่กบัทุกงวดก่อนๆที่ผ่านมา หรือ 

11.2 ข้อผดิพลาดในทุกงวดก่อนๆ ที่ผ่านมา 

กจิการเปล่ียนแปลงข้อมูลเปรียบเทยีบเสมือนหน่ึงได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด

หรือได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปนับจากวันแรกสดุที่สามารถ

ปฏบิัติได้ 

บทนาํ 12   (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บทนาํ 13  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ที่กจิการกาํลังจะนาํมาถือปฏบิัติเม่ือกจิการเร่ิมนาํมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่

มาปฏิบัติก่อนการบังคับใช้ นอกจากน้ียังกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ

ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่องบการเงินของในงวดที่ มีการนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ไปปฏบิัติ  

บทนาํ 14 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยอย่างละเอยีดถงึจาํนวนเงินของรายการปรับปรุง

ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยให้

เปิดเผยสําหรับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ ได้ รับผลกระทบ รวมทั้ งกําไร 

ต่อหุ้นพ้ืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 33 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 



5 

การเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ  

บทนาํ 15-16 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถงึคาํนิยามของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

บทนาํ 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงข้อยกเว้นในการรวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีทนัททีี่มีต่อกาํไรหรือขาดทุน โดยกล่าวว่าการเปล่ียนแปลงประมาณการ

ที่ทาํให้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเพ่ิมขึ้นหรือมีผลต่อรายการในส่วนของเจ้าของ ให้กิจการรับรู้

ผลกระทบดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลง 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558)  

เรือ่ง นโยบายการบัญช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผดิพลาด 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้งบ

การเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพ่ือให้ผู้ใช้งบ

การเงินสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินสาํหรับงวดต่างๆ ของกจิการเดียวกนั และเปรียบเทยีบงบ

การเงินระหว่างกจิการได้ดีย่ิงขึ้น  

2  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบ

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) สําหรับข้อกาํหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้น

ข้อกาํหนดสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ขอบเขต 

3  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติัเมือ่มีการเลือกและนาํนโยบายการบญัชีมาปฏิบติั และ

การบญัชีสําหรบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี และการบญัชีสําหรบัการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

4 กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน  

และจากการปรับย้อนหลังเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

คํานยิาม 

5 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

นโยบายการบัญช ี

 

 

 

 

หมายถงึ หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ  กฎและ 

วิธีปฏิบติัที่เฉพาะที่กิจการนาํมาใชใ้นการจัดทําและ

นาํเสนองบการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบัญช ี

หมายถงึ การปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์หรือหนี้ สิน 

หรือจํานวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ใน

ระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพ

ปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหนี้ สิน และการประเมิน

ประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
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ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้ สินนั้น  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นผลจาก

การไดร้บัขอ้มูลใหม่หรือมีการพฒันาเพิม่เติมจากเดิม 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด 

 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

หมายถงึ มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่กํ าหนด 

โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  

ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

การละเวน้หรือการแสดง

รายการทีขั่ดต่อ

ขอ้เท็จจริงทีเ่ป็น

สาระสาํคัญ  

หมายถงึ การไม่แสดงรายการหรือการแสดงรายการที ่

ขดัต่อขอ้เท็จจริงถือว่ามีสาระสําคญัหากรายการ 

แต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 

ความมีสาระสําคญัข้ึนอยู่กบัขนาดและลกัษณะของ

การละเวน้การแสดงรายการหรือการแสดงรายการ

ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงซ่ึงพิจารณาภายใตส้ถานการณ์

แวดลอ้ม ทั้ งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็น

ขนาดหรือลกัษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจยัก็ได ้

ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน  หมายถงึ การละเวน้การแสดงรายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงใน 

งบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลาย

งวดก่อนๆก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลวใน 

การใช้ข้อ มูลที่ น่ า เ ช่ือถือหรือการใช้ข้อ มูล ที่

น่าเช่ือถอืในทางทีผ่ดิ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

1) 

 

2) 

 

 

มีอ ยู่ในงบการเ งินของงวดก่อนที่ ได้รับ  

การอนุมติัใหอ้อก และ 

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

สามารถหาขอ้มูลได ้และนํามาใชใ้นการจัดทํา

และการนาํเสนองบการเงิน 
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ข้อผิดพลาดดังก ล่าวรวมถึ งผลกระทบจาก  

การคํานวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้

นโยบายการบญัชี การมองขา้มหรือการตีความ

ขอ้เท็จจริงผดิพลาด และการทุจริต 

 

การนาํนโยบายการบัญชี

ใหม่มาถอืปฏบัิติยอ้นหลงั 

หมายถงึ การเริ่มใชน้โยบายการบญัชีใหม่สําหรบัรายการคา้ 

เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนเสมือนหนึ่งได้ใช้

นโยบายการบญัชีในเรือ่งนั้นมาโดยตลอด 

 

การปรับงบการเงิน

ยอ้นหลงั 

หมายถงึ การแกไ้ขการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย

จํานวนเงินขององคป์ระกอบของงบการเงินงวดก่อน

เสมือนหนึง่ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ไม่เคยเกิดข้ึน 

 

การไม่สามารถทาํได้

ในทางปฏบัิต ิ

หมายถงึ การที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนด 

หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผล 

ทุกประการแลว้ เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีจะถือว่ากิจการไม่สามารถนํานโยบาย 

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังบการเงินงวดก่อน 

หรือไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัเพื่อแกไ้ข

ข้อผิดพลาดได้ ถ้า เข้า เ งื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ดงัต่อไปนี้  

1)  กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก

การนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงัหรือปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

2) การนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใชส้มมติฐานที่เกี่ยวกบัความตั้งใจของ

ฝ่ายบริหารในช่วงเวลาดงักล่าว หรือ 

3) การนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใชป้ระมาณการที่สําคญัและเป็นไปไม่ได ้

ที่จะแยกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัประมาณการ

เหล่านั้นซ่ึง 
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3.1) ใหห้ลกัฐานเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มที ่ 

มีอยู่ ณ วนัที่รบัรู ้วดัมูลค่า หรือเปิดเผย

ขอ้มูล และ 

3.2) ควรมี อ ยู่  ณ  วัน ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ออก  

งบการเงินของงวดก่อนจากขอ้มูลอ่ืน 

  

การเปลีย่นทันทเีป็นตน้ไป หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการรับรู ้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ  

ทางบญัชี โดยทีเ่ป็นการ 

1) ใชน้โยบายการบญัชีใหม่สําหรับรายการคา้ 

เห ตุการณ์ อ่ืนและสถานการณ์ที่ เ กิด ข้ึน

หลังจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  

การบญัชี และ 

2) รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตที่

ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

 

6 ในการประเมินการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงว่ามีผลกระทบต่อ

การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินและมีสาระสาํคัญหรือไม่น้ันต้องพิจารณาจากลักษณะ

ของผู้ใช้งบการเงิน กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมี       

การประกาศใช้) ระบุในย่อหน้าที่ 25 ว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับ

ธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้ งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูล        

อย่างรอบคอบเหมาะสม” ดังน้ัน การประเมินความมีสาระสาํคัญจึงต้องพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงิน

ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างไร 

นโยบายการบญัชี 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

7 เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบติัเป็นการเฉพาะกับรายการ 

เหตุการณอ่ื์นหรือสถานการณท์างบญัชี นโยบายการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีที่นํามาใช้

ปฏิบติักบัรายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรบัเรือ่งนั้น  

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน 

การบัญชีได้สรุปว่ามีผลทาํให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ
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น่าเช่ือถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีดังกล่าว 

ไม่จาํเป็นต้องถือปฏิบัติเม่ือผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระสาํคัญ อย่างไรกต็าม 

เป็นการไม่เหมาะสมที่จะจัดทาํงบการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไม่

แก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบน้ันจะไม่มีสาระสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการนาํเสนอฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือกระแสเงินสด 

9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เป็นแนวทางสําหรับกิจการในการนําไปปรับใช้ตาม         

ความต้องการ แนวปฏบิัติดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินหรือไม่ แนวปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็น

ข้อบังคับ ส่วนแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็น

ข้อบังคับสาํหรับงบการเงิน 

10 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรบัรายการ เหตุการณอ่ื์นหรือ

สถานการณ ์ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่ส่งผลใหข้อ้มูล 

ในงบการเงินมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

10.1 มีความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 

10.2 มีความน่าเช่ือถอื โดยทําใหง้บการเงินของกิจการ 

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอย่าง

เทีย่งธรรม  

10.2.2 สะทอ้นเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณอ่ื์นและสถานการณโ์ดย

ไม่คํานงึถงึรูปแบบทางกฎหมาย 

10.2.3 มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความลาํเอียง 
10.2.4 จดัทําข้ึนตามหลกัความระมดัระวงั และ 
10.2.5 มีความครบถว้นในทุกส่วนทีมี่สาระสําคญั 

 

11 การใชดุ้ลยพินิจตามย่อหนา้ที่ 10 ฝ่ายบริหารตอ้งอา้งอิงและพิจารณาการใชน้โยบายการบญัชี

จากแหล่งต่างๆ ตามลาํดบัต่อไปนี้  

11.1 ขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรบัเรื่องที่คลา้ยคลึงและ

เกีย่วขอ้งกนั และ 

11.2 คํานิยาม เกณฑ์การรบัรูร้ายการ และแนวคิดการวดัมูลค่าสําหรบัสินทรพัย ์หนี้ สิน 

รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

(ปรบัปรุง 2558)(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

12 การใชดุ้ลยพินิจตามย่อหนา้ที่ 10 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของ

หน่วยงานอ่ืนที่ใชแ้นวคิดคลา้ยกนักบักรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 

2558)(เมื่อมีการประกาศใช)้ ในการพฒันามาตรฐานการบญัชี วรรณกรรมทางการบญัชี 

และวิธีปฏิบติัทีเ่ป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรม โดยไม่ขดัแยง้กบัแหล่งอา้งอิงตาม ย่อหนา้ที ่11  
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ความสมํา่เสมอของนโยบายการบญัชี 

13 กิจการต้องเลือกใช้และนํานโยบายการบญัชีมาถือปฏิบติัอย่างสมํา่เสมอกับรายการคา้ 

เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน เว ้นแต่มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินไดก้ําหนดหรืออนุญาตเป็นการเฉพาะใหใ้ชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนัได้

สําหรบัรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตให้

ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติ       

อย่างสมํา่เสมอสําหรบัรายการแต่ละประเภท 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

14 กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ถา้การเปลี่ยนแปลงนั้น เขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ดงันี้  

14.1 เกิดจากขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ 

14.2 ทําใหง้บการเงินใหข้อ้มูลที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึนในส่วนที่

เกี่ยวกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณอ่ื์นหรือสถานการณ ์ที่มีต่อฐานะทางการเงิน 

ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  

15 ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน 

เพ่ือระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน 

กิจการจึงต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป  

เว้นแต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 

16 กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

16.1  การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอ่ื์นหรือสถานการณที์่มี

เนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณที์เ่คยเกิดข้ึนมาก่อน และ 

16.2 การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอ่ื์นหรือสถานการณที์่

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดข้ึนแต่ไม่มีสาระสําคญั 

17 การเริ่มนาํนโยบายการบญัชีสําหรบัการบนัทึกมูลค่าสินทรพัยด์ว้ยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช)้  

หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมี           

การประกาศใช้) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

18 ย่อหน้าที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 17 
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การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

19 ยกเวน้กรณีที่กิจการไม่สามารถนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงิน

สําหรบังวดบญัชีก่อนไดต้ามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่23 

19.1 กิจการต้องบนัทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลมาจากการเริ่ม 

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในวิธีปฏิบัติ 

ในช่วงเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว และ 

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป็นผลจากการเริ่มนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไม่ได้

กําหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดว้ย

ความสมคัรใจ กิจการตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงัสําหรบัการเปลีย่นแปลงนั้น 

20 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง 

ไม่เร่ิมประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามความสมัครใจ 

21 ในกรณีที่ ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์ ฝ่ายบริหารอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 12 ซ่ึงอนุญาตให้นํานโยบายการบัญชีจาก

ประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมีการประกาศใช้) ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีมาถือ

ปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปล่ียนนโยบายการบัญชี 

กจิการจะบันทกึการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดย

สมัครใจ  

การถือปฏิบติัยอ้นหลงั 

22 ยกเว้นกรณีที่ กิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย ้อนหลังกับ 

งบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 23 เมื่อกิจการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีซ่ึง

ตอ้งปรับยอ้นหลงัตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตอ้งปรบัยอดยกมา 

ตน้งวดขององคป์ระกอบในส่วนของเจ้าของที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีสําหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ไดแ้สดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

โดยถอืเสมือนว่าไดมี้การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติัโดยตลอด 

ขอ้จาํกดัทีท่าํใหไ้ม่สามารถถือปฏิบติัยอ้นหลงั 

23 เมือ่กิจการตอ้งนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัตามย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว มีผลให้กิจการตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงั  

เวน้แต่กิจการไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนใน 
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แต่ละงวด หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีได ้

24 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได ้กิจการตอ้งนํา

นโยบายการบญัชีใหม่ มาถอืปฏิบติักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินตน้งวดของงวด

แรกสุดที่สามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบนั โดยกิจการตอ้งปรบัยอดคงเหลือยกมา 

ตน้งวดของแต่ละองคป์ระกอบในส่วนของเจ้าของที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีสําหรบังวดนั้น 

25 เมื่อกิจการไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติัในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วนัตน้งวด

ของงวดปัจจุบนั จากการนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังวดก่อนๆได ้กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ เพือ่แสดงถึงการนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั โดยใชวิ้ธี

เปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

26 เม่ือกจิการนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลัง กจิการต้องนาํนโยบายการบัญชีใหม่มา

ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนๆที่นาํมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด 

ที่สามารถทาํได้ การนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนจะไม่

สามารถทาํได้ เว้นแต่กจิการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ

ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดน้ัน จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนๆ จะ

นาํมาปรับกบัยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดง 

เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสม อย่างไรกต็าม รายการ

ปรับปรุงอาจนาํมาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้าของได้ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบังวดก่อนๆ เช่น สรุปข้อมูลการเงินใน

อดีตจะได้รับการปรับปรงุไปถงึงวดในอดีตที่ไกลที่สดุเท่าที่จะทาํได้เช่นเดียวกนั 

27 หากกจิการไม่สามารถนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลังกบังบการเงินงวดก่อนๆ ได้ 

เน่ืองจากไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อนๆ จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 กจิการต้องนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติ

ตามวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับตั้งแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้อง

คาํนึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของที่เกิดขึ้นก่อนวัน

ดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กจิการสามารถเปล่ียนนโยบายการบัญชีแม้ว่ากจิการ

จะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงกบังวดก่อนๆ ในทางปฏบิัติได้ ย่อหน้าที่ 50-53 

ได้กาํหนดแนวปฏิบัติเม่ือกิจการไม่สามารถนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงบการเงิน 

งวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

28  เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัทําให้เกิดผลกระทบต่อ 

งวดบญัชีปัจจุบนัหรืองวดบญัชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจํานวนเงินของการปรบัปรุง

ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล  

ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

28.1 ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีน่าํมาถอืปฏิบติั 

28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเป็นการปฏิบติัตามที่กําหนดไวใ้นวิธีปฏิบติัในช่วง

เปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.3 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

28.4 คําอธิบายเกีย่วกบัขอ้กําหนดในช่วงทีมี่การเปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.5 ขอ้กําหนดในช่วงทีมี่การเปลีย่นแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป  

28.6 สําหรบังวดปัจจุบนัและงวดงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบติัได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินของรายการปรบัปรุงทีก่ระทบต่อ 

28.6.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

28.6.2 กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง กาํไรต่อหุน้ (เมือ่มี

การประกาศใช)้ 

28.7 จํานวนเงินของรายการปรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นําเสนอ หากสามารถ 

ทําไดใ้นทางปฏิบติั  

28.8 หากกิจการไม่สามารถนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัไดต้ามที่กําหนดไว้

ในย่อหนา้ที่ 19.1 และ 19.2 สําหรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวดที่มี

การนําเสนองบการเงิน กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่นําไปสู่การเกิดข้ึนของเงื่อนไข

ดงักล่าวและรายละเอียดว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินสําหรบังวดถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

29 หากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจทําใหเ้กิดผลกระทบต่องวดปัจจุบนั 

หรืองวดก่อน ผลกระทบดงักล่าวจะมีผลต่องวดบญัชีนั้นๆ เวน้แต่จะไม่สามารถทําไดใ้นทาง

ปฏิบติัที่จะระบุจํานวนเงินที่ตอ้งปรบัปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

29.1 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

29.2 เหตุผลว่าการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ทําใหง้บการเงินมีความน่าเช่ือถือและเกีย่วขอ้ง

กบัการตดัสินใจมากยิง่ข้ึนไดอ้ย่างไร 

29.3 สําหรบังวดปัจจุบนัและงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบติั

ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินของรายการปรบัปรุงทีก่ระทบต่อ 
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29.3.1  รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

29.3.2  กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กําไรต่อหุ้น  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

29.4 จํานวนเงินของรายการปรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นาํเสนอหากสามารถทําได้

ในทางปฏิบติั และ 

29.5 หากกิจการไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติัในการนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงักบังบการเงินงวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึง่ก่อนงบการเงินงวดที่นําเสนอ

ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่นําไปสู่ การเกิดข้ึนของเงื่อนไขดงักล่าวและ

รายละเอียดว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีไดเ้ริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินสําหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

30 เมื่อกิจการยงัไม่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที่ประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไม่มี 

ผลบงัคบัใชม้าถอืปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

30.1 ขอ้เท็จจริงที่กิจการยงัไม่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมา 

ถอืปฏิบติั และ 

30.2 ขอ้มูลที่ทราบหรือขอ้มูลที่ประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน 

ผลกระทบที่เป็นไปไดข้องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือ

ปฏิบติั ต่องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าวมาถอืปฏิบติั 

31 ในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 30 ให้กจิการพิจารณาเปิดเผย 

31.1 ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่นาํมาถอืปฏบิัติ 

31.2 ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่กาํลัง

จะเกดิขึ้น 

31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ 

31.4 วันที่ที่กจิการคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเร่ิมถอืปฏบิัติ  

31.5 ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

31.5.1 คาํอธบิายถงึผลกระทบต่องบการเงินของกจิการที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากการเร่ิมนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถอืปฏบิัติ  

31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจาํนวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่างสมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

32 เน่ืองจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้ นในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่า

รายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นยาํ การประมาณการดังกล่าวต้องกระทาํโดยอาศัย

ดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเช่ือถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ทาํให้

กจิการต้องใช้การประมาณการ ได้แก่ 

32.1 หน้ีสงสยัจะสญู 

32.2 สนิค้าล้าสมัย 

32.3 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

32.4 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสนิทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า และ  

32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกนั       

33 การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนสาํคัญในการจัดทาํงบการเงินและไม่ทาํให้งบการเงิน

สญูเสยีความน่าเช่ือถอื 

34 กจิการอาจต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการประมาณการ 

ได้เปล่ียนแปลงไป หรือกิจการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม รายการ

ปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็น    

การแก้ไขข้อผดิพลาด 

35 การเปล่ียนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็น 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่า 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

36 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 37 กิจการตอ้งรบัรู ้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีทนัทีในกําไรหรือขาดทุนตามขอ้ใด 

ขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้   

36.1 สําหรบังวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

มีผลกระทบต่องวดดงักล่าวเพยีงงวดเดียว หรือ 

36.2 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต่อๆ ไป หาก        

การเปลีย่นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดงักล่าว 

37 ในขอบเขตที่การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีทําใหต้อ้งมีการเปลีย่นแปลงในมูลค่าของ

สินทรพัย ์หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการตอ้งรบัรูโ้ดยการปรบัปรุงมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ หนี้ สิ นห รือรายการในส่วนของเจ้าของที่ เ กี่ ยวข้องในงวดที่ มี                

การเปลีย่นแปลงนั้น 

38 การรับรู้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

หมายถึง การนําการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและ
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อกํา ไรหรือขาดทุนของงวดบัญชี ปัจ จุบันที่ มี                

การเปล่ียนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อกาํไรหรือขาดทุนของทั้งงวดปัจจุบันและงวด

อนาคต ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปัจจุบัน

เพียงงวดเดียว จึงรับรู้ ในงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์ที่

มีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและงวดอนาคตแต่ละงวดตลอด

อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่เหลืออยู่ ทั้งสองกรณ ีกจิการต้องรับรู้ผลของการเปล่ียนแปลงที่

กระทบต่องวดปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวด

ต่อไปจะรับรู้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

การเปิดเผยขอ้มูล 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินสําหรบังวดบญัชีปัจจุบนัหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ 

งวดในอนาคต เวน้แต่ไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได ้

40 หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจํานวนเงิน

ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีต่องวดในอนาคตได ้กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

ขอ้ผิดพลาด 

41 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้ นได้จากการรับรู้  การวัดมูลค่า การนําเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผย

องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หาก

งบการเงินน้ันมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสาํคัญแต่เกดิขึ้นอย่างจง

ใจเพ่ือทาํให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามที่

ฝ่ายบริหารต้องการ กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทนัก่อนที่งบการเงินจะ

ได้รับการอนุมัติเผยแพร่ อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญของ

งวดปัจจุบันในงวดบัญชีถัดไปและข้อผิดพลาดเหล่าน้ีจะถูกแก้ไขโดยปรับงบการเงินที่นาํมาแสดง

เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงินสาํหรับงวดบัญชีถดัไป (ดูย่อหน้าที่ 42-47) 

42 ยกเวน้ขอ้จํากดัที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่มีสาระสําคญัของ 

งวดก่อนโดยปรบัยอ้นหลงัในงบการเงินฉบบัแรกที่ไดร้บัการอนุมติัใหเ้ผยแพร่หลงัจากที่พบ

ขอ้ผดิพลาดโดย 

42.1 ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าขอ้ผิดพลาดได ้

ถูกแกไ้ขในงวดบญัชีก่อนทีข่อ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน หรือ 
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42.2 หากขอ้ผิดพลาดเป็นขอ้ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบญัชีก่อนงวดบญัชีแรกสุดที่แสดง

เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรบัปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวดของสินทรพัย ์

หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ 

ขอ้จํากดัทีทํ่าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรบังบการเงินยอ้นหลงั เวน้แต่

ในทางปฏิบติัไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวด หรือไม่สามารถ

ระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาดได ้

44 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของแต่ละงวดที ่ 

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆก็ตาม กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงยอดยกมาตน้งวดของสินทรพัย ์หนี้ สินและส่วนของเจา้ของสําหรบังวดบญัชีแรกสุดที่

สามารถปฏิบติัได ้(ซ่ึงอาจเป็นงวดบญัชีปัจจุบนั) 

45 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปัจจุบนัที่เกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบญัชีก่อนๆ ได  ้กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดย

ปรบัปรุงขอ้มูลที่นํามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป นบัจาก 

วนัแรกสุดทีส่ามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

46 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนของงวดที่พบข้อผิดพลาด 

กิจการต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่นําเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป  

โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สดุเท่าที่จะทาํได้ในทางปฏบิัติ  

 47 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุจํานวนเงินของข้อผิดพลาด (เช่น การนํานโยบาย 

การบัญชี มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดขึ้ นในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 

กจิการต้องใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป โดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทยีบนับจากวันแรกสดุที่สามารถ

ปฏบิัติได้ โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบสะสมที่ปรับปรุงกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของใน

ส่วนที่เกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการไม่

สามารถแก้ไขข้อผดิพลาดสาํหรับงบการเงินงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ ได้ไว้ในย่อหน้าที่ 

50-53  

48 การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ 

ทางบัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเมื่อกิจการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ตัวอย่างเช่น ผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่ รับรู้ จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็น 

การแก้ไขข้อผดิพลาด 
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การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

49 ในการปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่42 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

49.1 ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนในงบการเงินงวดก่อน 

49.2 สําหรบังบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดทีน่าํเสนอ กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินของ

รายการปรบัปรุงเท่าทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

49.2.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

49.2.2 กําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง กําไรต่อหุน้ (เมือ่มี

การประกาศใช)้ 

49.3 จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่นํามาแสดง

เปรียบเทียบ  

49.4 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัสําหรบังบการเงินงวด

ก่อนงวดใดงวดหนึ่งได  ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณ์ที่นําไปสู่การเกิดข้ึนของ

เงือ่นไขดงักล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินสําหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

กรณีที่ไม่สามารถนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัและกรณีที่ไม่สามารถ

ปรบังบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 

50 ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลสาํหรับงวดก่อนๆ ที่แสดง

เปรียบเทยีบเพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบกบังบการเงินงวดปัจจุบนัได้ ตัวอย่างเช่น กจิการอาจไม่ได้

จัดเกบ็ข้อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลังได้ 

(รวมถึงในย่อหน้าที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ) หรือไม่

สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผดิพลาดที่เกดิขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจเป็นไปไม่ได้

ที่กจิการจะปฏบิัติตามโดยรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ 

51 บ่อยคร้ังที่กจิการจาํเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีสาํหรับองค์ประกอบ

ของงบการเงินที่รับรู้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกบัรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์การประมาณ

การต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทาํขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การประมาณการอาจทาํ

ได้ยากสาํหรับการนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลัง

เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นในงวดก่อนเน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้ นหลังจากรายการ 

เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้ น อย่างไรกต็าม วัตถุประสงค์ของการ

ประมาณการที่เกี่ยวข้องกบังวดก่อน ๆ  ยังคงเหมือนกบัวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ทาํใน

งวดปัจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนถงึรายการ เหตุการณห์รือสถานการณอ์ื่นที่เกดิขึ้น 
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52 ดังน้ัน ในการนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

กจิการต้องจาํแนกข้อมูลซ่ึง 

52.1 ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ได้

เกดิขึ้น และ 

52.2 ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสาํหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่  

จากข้อมูลอื่น สาํหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบิัติที่จะแยกข้อมูลข้างต้น 

(เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างองิจากข้อมูลสาํคัญซ่ึงสงัเกตไม่ได้) เม่ือการนาํนโยบายการบัญชี

ใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังต้องอาศัยการประมาณการที่ มี

นัยสาํคัญ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง

หรือการแก้ไขข้อผดิพลาดย้อนหลังไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ 

53 กิจการไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือใน    

การแก้ไขข้อผดิพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสมมติเกี่ยวกบัความตั้งใจของผู้บริหารใน

งวดก่อนหรือประมาณจาํนวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากกจิการ

แก้ไขข้อผดิพลาดในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่

ถอืจนครบกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทาง

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการเปล่ียนเกณฑ ์การวัดมูลค่าสาํหรับงวด

บัญชีน้ันหากฝ่ายบริหารของกจิการได้ตัดสนิใจที่จะไม่ถือสนิทรัพย์ดังกล่าวจนครบกาํหนดในเวลา

ต่อมา ในกรณน้ีีกจิการไม่สามารถเปล่ียนประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินในงบการเงินงวดก่อนที่

ได้จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกาํหนดได้ นอกจากน้ีสาํหรับกรณีการปรับ 

งบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผดิพลาดในการคาํนวณหน้ีสนิสาํหรับการลาป่วยของพนักงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) จํานวนเงินของหน้ีสินที่บันทึกไม่ได้คํานึงถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้ นในงวดต่อมาหลังจากที่อนุมัติให้ออกงบการเงินของงวดก่อนแล้ว     

การปรับข้อมูลเปรียบเทียบสาํหรับงวดก่อนๆที่ต้องอาศัยประมาณการที่มีนัยสาํคัญ ไม่ทาํให้    

การปรับปรงุหรือการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทยีบขาดความน่าเช่ือถอื 

วนัถอืปฏิบติั 

54 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

54ก – 54ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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55 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด  

56 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


