เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๑/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ซึ่ งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(IAS 8 : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2016
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
ความสมํา่ เสมอของนโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

บทนํา 1
1
3
5
7
7
13
14

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี

32

การเปิ ดเผยข้อมูล

39

ข้อผิดพลาด

41

ข้อจํ ากัดทีท่ ําให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน

43
49

กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ ย อ้ นหลัง
และไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

50
54
55

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบั ญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 56 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่ า กั น และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)

บทนํา
บทนํา 1

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และให้ ถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 2 - 4 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การเปลีย่ นแปลงจากข้อกําหนดเดิม
บทนํา 5 - 6 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ความมีสาระสําคัญ
บทนํา 7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการละเว้ นการแสดงรายการหรื อการแสดง
ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่เป็ นสาระสําคัญ โดยกําหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องใช้ นโยบายการบั ญชี ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี หาก
ผลกระทบของการใช้ นโยบายดังกล่ าวไม่ มีสาระสําคัญ ซึ่งจะสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
เกี่ยวกับข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํ หนดว่ากิจการไม่
จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อข้ อมูลดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญ
7.2 งบการเงิ นจะไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หากงบการเงินนั้ นมี
ข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ
7.3 ข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดก่อน จะต้ องแก้ ไขด้ วยวิธีปรับย้ อนหลังในงบการเงิน
สําหรับงวดแรกหลังจากค้ นพบข้ อผิดพลาดดังกล่าว
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การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจและการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
บทนํา 8

บทนํา 9

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ใช้ วิธกี ารนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
สําหรั บการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ท่ีเป็ นไปโดยความสมัครใจ และกําหนดให้ ใช้
วิธกี ารปรับงบการเงินย้ อนหลังสําหรับการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน โดยยกเลิกแนวทาง
ที่อ าจเลื อ กปฏิบั ติได้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
8.1 การรวมการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือจํานวนเงินของ
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดปัจจุบัน และ
8.2 การแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินสําหรับงวดก่อนๆ
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ

บทนํา 10 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ยังคงให้ มีเกณฑ์เกี่ยวกับ “การไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ”
สําหรับการยกเว้ นการแก้ ไขข้ อมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือ
การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในงวดก่ อ น โดยมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ร วมคํา นิ ย ามของ
“การไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความดังกล่าวไว้ ด้วย
บทนํา 11 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กล่ า วถึ ง กรณี ท่ี ไ ม่ ส ามารถทํา ได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ท่ีจ ะคํา นวณ
ผลกระทบสะสม ณ วันต้ นงวดของงวดปัจจุบัน สําหรับ
11.1 การใช้ นโยบายการบัญชีใหม่กบั ทุกงวดก่อนๆที่ผ่านมา หรือ
11.2 ข้ อผิดพลาดในทุกงวดก่อนๆ ที่ผ่านมา
กิจการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่งได้ ใช้ นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด
หรือได้ มีการแก้ ไขข้ อผิดพลาด โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได้
ข้อผิดพลาด
บทนํา 12 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนํา 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ี
กิจการกําลังจะนํามาถือปฏิบัติเมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่มา
ปฏิบั ติก่ อ นการบั งคั บ ใช้ นอกจากนี้ยังกํา หนดให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ ผลกระทบหรื อ
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ประมาณการผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นต่ อ งบการเงิ น ของในงวดที่ มี ก ารนํ า มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ไปปฏิบัติ
บทนํา 14 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยอย่างละเอียดถึงจํานวนเงินของรายการปรับปรุง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน โดยให้
เปิ ดเผยสํา หรั บ รายการแต่ ล ะบรรทั ด ในงบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ รวมทั้ ง กํา ไร
ต่ อ หุ้ น พื้ นฐานและกํา ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดหากกิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุน้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
บทนํา 15-16 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บทนํา 18 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ก ล่ า วถึงข้ อ ยกเว้ น ในการรวมผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีทนั ทีท่ีมีต่อกําไรหรื อขาดทุน โดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ทาํ ให้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินเพิ่ มขึ้นหรื อมีผลต่อรายการในส่วนของเจ้ าของ ให้ กิจการรั บรู้
ผลกระทบดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
วัตถุประสงค์
1

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี รวมถึงวิ ธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลของการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ ไขข้ อผิดพลาด เพื่ อให้
งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหว่างกิจการได้ ดีย่งิ ขึ้น
กิจ การต้ อ งปฏิบั ติต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การนํา เสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้ น
ข้ อกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิเมือ่ มีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบตั ิ
และการบัญชีสําหรับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และการบัญชีสําหรับการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชี หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
กิจการต้ องบันทึกและเปิ ดเผยผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
และจากการปรั บย้ อนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
นโยบายการบัญชี

หมายถึง

หลัก การ หลัก เกณฑ์ ประเพณี ป ฏิ บ ัติ กฎและ
วิธีปฏิบตั ิทีเ่ ฉพาะทีก่ ิจการนํามาใช้ในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน

การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง

การปรับ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย์ หรื อ
หนี้ สิน หรือจํ านวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ในระหว่ างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมินสภาพ
6

ปั จจุ บ นั ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น และการประเมิ น
ประโยชน์และภาระผู กพัน ที่ ค าดว่ า จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น นั้น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เป็ นผลจาก
การได้รบั ข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิม่ เติมจากเดิม
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึ งไม่ถือเป็ นการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง

มาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วามที่ กํ า หนด
โดยคณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบัญ ชี
ซึ่งประกอบด้วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ
4) การตีความมาตรฐานการบัญชี

การละเว้นหรือการแสดง
รายการทีข่ ัดต่อ
ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญ

หมายถึง

การไม่ แ สดงรายการหรื อ การแสดงรายการที่
ขัดต่ อข้อ เท็ จจริ งถือว่ า มีส าระสํ า คัญ หากรายการ
แต่ ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ต่ อ การตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จของผู ใ้ ช้งบการเงิ น
ความมีสาระสําคัญขึ้ นอยู่กบั ขนาดและลักษณะของ
การละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่
ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ ง ซึ่ ง พิจ ารณาภายใต้ส ถานการณ์
แวดล้อ ม ทั้งนี้ ปั จจัย ที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็ น
ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปั จจัยก็ได้

ข้อผิดพลาดในงวดก่อน

หมายถึง

การละเว้นการแสดงรายการที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริงใน
งบการเงิ น ของกิ จ การในงวดใดงวดหนึ่ ง หรื อ
หลายงวดก่อนๆ ก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลว
ในการใช้ข ้อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ การใช้ ข ้อ มู ล ที่
น่าเชื่อถือในทางทีผ่ ดิ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
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1)

มี อ ยู่ ใ นงบการเงิ น ของงวดก่ อ นที่ ไ ด้ร ั บ
การอนุ มตั ิให้ออก และ
2) สามารถคาดการณ์ได้อย่ างสมเหตุ สมผลว่ า
สามารถหาข้อมู ลได้ และนํามาใช้ในการจัดทํา
และการนําเสนองบการเงิน
ข้ อ ผิ ด พลาดดั ง กล่ า ว รว มถึ ง ผลกระท บจาก
การคํ า นวณผิ ด พลาด ข้อ ผิ ด พลาดจากการใช้
นโยบายการบัญ ชี การมองข้า มหรื อ การตี ค วาม
ข้อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต
การนํานโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบัติยอ้ นหลัง

หมายถึง

การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่สําหรับรายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อื่ น เสมื อ นหนึ่ ง ได้ใ ช้
นโยบายการบัญชีในเรือ่ งนั้นมาโดยตลอด

การปรับงบการเงิน
ย้อนหลัง

หมายถึง

การแก้ไขการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผย
จํ านวนเงินขององค์ประกอบของงบการเงินงวดก่อน
เสมือนหนึง่ ข้อผิดพลาดในงวดก่อน ไม่เคยเกิดขึ้ น

การไม่สามารถทําได้
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง

การที่ กิ จ การไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํ า หนด
หลัง จากที่ ไ ด้ใ ช้ค วามพยายามอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ทุกประการแล้ว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี จ ะถือ ว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถนํ า นโยบาย
การบัญชี ใ หม่มาถือปฏิ 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 ลกระทบที่ เ กิ ด จาก
การนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือปรับงบการเงินย้อนหลังได้
2) การนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้อ งใช้ส มมติ ฐ านที่เ กี่ย วกับ ความตั้ง ใจของ
ฝ่ ายบริหารในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ
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3) การนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้องใช้ประมาณการที่สําคัญและเป็ นไปไม่ได้
ที่ จ ะแยกข้อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ประมาณการ
เหล่านั้นซึ่ง
3.1) ให้หลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่ ณ วันที่ ร ับรู ้ วัดมู ลค่ า หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูล และ
3.2) ควรมีอยู่ ณ วันทีอ่ นุมตั ิให้ออกงบการเงิน
ของงวดก่อนจากข้อมูลอื่น
การเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
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หมายถึง

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี แ ละการรับ รู ้
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชี โดยทีเ่ ป็ นการ
1) ใช้น โยบายการบัญ ชี ใ หม่ สํ า หรับ รายการค้า
เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นหลังจาก
วันทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และ
2) รับรู ผ้ ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีในงวดปั จจุบนั และงวดอนาคตที่
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง

ในการประเมินการละเว้ นการแสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงว่ามีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินและมีสาระสําคัญหรื อไม่น้ันต้ องพิจารณาจาก
ลักษณะของผู้ใช้ งบการเงิน กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุง 2558)
ระบุ ในบทที่ 3 ว่ า “มี ข้อ สมมติ ว่ า ผู้ ใช้ งบการเงิ น มีค วามรู้ ต ามควรเกี่ย วกับ ธุร กิจ กิ จ กรรม
เชิ ง เศรษฐกิ จ และการบั ญ ชี รวมทั้ง มี ค วามตั้ ง ใจตามควรที่จ ะศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งรอบคอบ
เหมาะสม” ดั ง นั้ น การประเมิ น ความมี ส าระสํา คั ญ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ที่ มี
คุณสมบัติดังกล่าวจะได้ รับผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างไร
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นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
7

8

9
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เมื่อ กิจการนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไปถือ ปฏิ บตั ิ เป็ นการเฉพาะกับรายการ
เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที่นํามาใช้
ปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับเรือ่ งนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กาํ หนดนโยบายการบัญชีท่คี ณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบั ญชี ได้ สรุ ปว่ ามีผลทํา ให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ อ งกับ การตัดสินใจและ
น่าเชื่ อถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อ่ืนและสถานการณ์ท่ีเป็ นอยู่ นโยบายการบัญชีดังกล่าว
ไม่จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม
เป็ นการไม่ เหมาะสมที่จะจั ดทํา งบการเงินที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่แก้ ไขข้ อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือกระแสเงินสด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใช้ เป็ นแนวทางสํา หรั บ กิ จ การในการนํา ไปปรั บ ใช้ ตาม
ความต้ องการ แนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้ มีการระบุว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ แนวปฏิบัติเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็ นข้ อบังคับ
ส่วนแนวปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็ นข้ อบังคับสําหรับ
งบการเงิน
ในกรณีที่ไม่ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ์อื่น
หรือสถานการณ์ ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่ส่งผลให้
ข้อมูลในงบการเงินมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
10.1 มีความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน และ
10.2 มีความน่าเชื่อถือ โดยทําให้งบการเงินของกิจการ
10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
อย่างเทีย่ งธรรม
10.2.2 สะท้อนเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์
โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย
10.2.3 มีความเป็ นกลาง กล่าวคือปราศจากความลําเอียง
10.2.4 จัดทําขึ้ นตามหลักความระมัดระวัง และ
10.2.5 มีความครบถ้วนในทุกส่วนทีม่ ีสาระสําคัญ
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การใช้ดุลยพินจิ ตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชี
จากแหล่งต่างๆ ตามลําดับต่อไปนี้
11.1 ข้อกําหนดที่ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่องที่คล้ายคลึง
และเกีย่ วข้องกัน และ
11.2 คํ า นิ ย าม เกณฑ์ก ารรับ รู ร้ ายการ และแนวคิ ด การวัด มู ล ค่ า สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์
หนี้ สิ น รายได้ และค่ า ใช้จ่ า ยที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกรอบแนวคิ ด สํา หรั บ การรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ใ ช้แ นวคิ ด คล้า ยกัน กับ กรอบแนวคิ ด สํ า หรับ การรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุ ง 2558) ในการพัฒ นามาตรฐานการบัญ ชี วรรณกรรมทางการบัญ ชี และวิ ธี
ปฏิบตั ิทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรม โดยไม่ขดั แย้งกับแหล่งอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 11
ความสมํา่ เสมอของนโยบายการบัญชี

13

กิจการต้องเลือกใช้และนํานโยบายการบัญชี มาถือ ปฏิ บตั ิ อ ย่างสมํา่ เสมอกับรายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อื่ น ที่มีล กั ษณะคล้า ยคลึ ง กัน เว้นแต่ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้กําหนดหรืออนุ ญาตเป็ นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้
สําหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุ ญาตให้
ปฏิ บ ตั ิ ด งั กล่ า วได้ กิ จ การต้อ งเลื อ กและนํา นโยบายการบัญ ชี ที่เ หมาะสมมาถือ ปฏิ บ ตั ิ
อย่างสมํา่ เสมอสําหรับรายการแต่ละประเภท
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

14

15

กิจการต้องเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลีย่ นแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึง่
ดังนี้
14.1 เกิดจากข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ
14.2 ทําให้งบการเงินให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือและเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นในส่วน
ที่เ กี่ย วกับ ผลกระทบของรายการ เหตุ การณ์อื่ นหรื อ สถานการณ์ ที่มี ต่ อ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
ผู้ใช้ งบการเงินมีความต้ องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน
เพื่อระบุถึงแนวโน้ มของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น
กิจการจึงต้ องใช้ นโยบายการบั ญชี เดียวกันในแต่ละงวดบั ญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป
เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14
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กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอื เป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์
ทีม่ ีเนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ทีเ่ คยเกิดขึ้ นมาก่อน และ
16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์
ทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้ นแต่ไม่มีสาระสําคัญ
การเริ่ ม นํ า นโยบายการบัญ ชี สํ า หรับ การบัน ทึ ก มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ด ว้ ยราคาที่ตี ใ หม่ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มี
การประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง สินทรั พย์
ไม่ มีตัวตน (เมื่อ มีการประกาศใช้) ถือ เป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับ
การปรับมู ลค่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับดังกล่ าว มากกว่ าที่จะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ย่ อหน้ าที่ 19 ถึ ง 31 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ ถื อปฏิบั ติ กับการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 17
การนําการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
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ยกเว้น กรณี ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ ย ้อ นหลัง กับ
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีก่อนได้ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 23
19.1 กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเริ่ม
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือ ปฏิ บตั ิตามที่กําหนดไว้ในวิธีปฏิ บตั ิ
ในช่วงเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว และ
19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี อนั เป็ นผลจากการเริ่มนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาถือปฏิ บตั ิ แต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น
ไม่ ไ ด้กํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ย นแปลงหรื อ กิ จ การเปลี่ย นแปลงนโยบาย
การบัญ ชี ด ้ว ยความสมัค รใจ กิ จ การต้อ งปรับ งบการเงิ น ย้อ นหลัง สํ า หรับ
การเปลีย่ นแปลงนั้น
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง
ไม่เริ่มประกาศใช้ มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ
ในกรณี ท่ี ไม่ มี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เฉพาะสํา หรั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ อ่ื น หรื อ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริ หารอาจปฏิบั ติตามย่ อหน้ าที่ 12 ซึ่ งอนุ ญาตให้ นํานโยบายการบั ญชีจาก
ประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้ แนวคิดคล้ ายกันกับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรั บปรุ ง 2558) ในการพั ฒนามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลั งมี
การแก้ ไขประกาศดังกล่ า วและกิจ การเลื อ กที่จ ะเปลี่ ยนนโยบายการบั ญ ชี กิจ การจะบั น ทึก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิ ดเผยว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ
12

การถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
22

ยกเว้น กรณี ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ ย ้อ นหลัง กับ
งบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23 เมือ่ กิจการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ซึ่งต้องปรับย้อนหลังตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการต้องปรับยอดยกมา
ต้นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้าของทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญ ชี สําหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ ละงวดที่ได้แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ย บเที ย บ
โดยถือเสมือนว่าได้มีการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิโดยตลอด
ข้อจํากัดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
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เมือ่ กิจการต้องนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังตามย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว มีผลให้กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลัง
เว้นแต่กิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้ น
ในแต่ ละงวด หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีได้
หากในทางปฏิ บตั ิกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบได้ กิจการต้อง
นํานโยบายการบัญชี ใหม่ มาถือปฏิบตั ิกบั มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินต้นงวด
ของงวดแรกสุดทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้ ซึ่งอาจเป็ นงวดปัจจุบนั โดยกิจการต้องปรับยอดคงเหลือยกมา
ต้นงวดของแต่ ละองค์ประกอบในส่ วนของเจ้าของที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับงวดนั้น
เมือ่ กิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ น ณ วันต้นงวด
ของงวดปั จจุ บนั จากการนํานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั งวดก่ อนๆ ได้ กิจการ
ต้องปรับปรุงข้อมู ลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการนํานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิ บตั ิ
โดยใช้วิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุดทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้
เมื่อกิจการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง กิจการต้ องนํานโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนๆ ที่นาํ มาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกล
ที่สุดที่สามารถทําได้ การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อน
จะไม่ สามารถทําได้ เว้ น แต่ กิจ การสามารถระบุ ผลกระทบสะสมของยอดคงเหลื อ ยกมาและ
ยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับ
งวดก่ อ นๆ จะนํา มาปรั บ กั บ ยอดคงเหลื อ ยกมาต้ น งวดของรายการที่เ ป็ นองค์ป ระกอบใน
ส่วนของเจ้ าของที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรก
สุด ที่นํา มาแสดงเป็ นข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบ ซึ่ งโดยปกติจ ะเป็ นรายการปรั บปรุ งกับ กํา ไรสะสม
อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้ าของได้
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(เช่น เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนๆ
เช่ น สรุปข้ อมูลการเงินในอดีตจะได้ รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้
เช่นเดียวกัน
หากกิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้
เนื่องจากไม่ สามารถระบุ จาํ นวนเงินของผลกระทบสะสมต่ องวดก่อนๆ จากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบั ญชีได้ ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 25 กิจการต้ องนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบั ติต ามวิ ธีเ ปลี่ ยนทันทีเ ป็ นต้ น ไปนั บ ตั้งแต่ งวดล่ า สุด ที่สามารถปฏิบั ติได้ ดั งนั้ น กิจ การ
จึงไม่ต้องคํานึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของที่เกิดขึ้น
ก่อนวันดังกล่ าวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ กิจการสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
แม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถใช้ นโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงกับงวดก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้
ย่อ หน้ า ที่ 50 ถึ ง 53 ได้ ก าํ หนดแนวปฏิบั ติเมื่ อ กิจ การไม่ สามารถนํา นโยบายการบั ญ ชี ใหม่
มาถือปฏิบัติกบั งบการเงินงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม
การเปิ ดเผยข้อมูล
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เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิ บตั ิทําให้เกิดผลกระทบต่ อ
งวดบัญชีปัจจุบนั หรืองวดบัญชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ล
ทุกข้อดังต่อไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีน่ ํามาถือปฏิบตั ิ
28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เป็ นการปฏิ บตั ิตามที่กําหนดไว้ในวิธีปฏิ บตั ิ
ในช่วงเปลีย่ นแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.3 ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คําอธิบายเกีย่ วกับข้อกําหนดในช่วงทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.5 ข้อกําหนดในช่วงทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
28.6 สํ าหรับงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
28.6.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
28.6.2 กํา ไรต่ อ หุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อ หุน้ ปรับลดหากกิจการต้อ งปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุน้
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
28.7 จํ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นําเสนอ หากสามารถ
ทําได้ในทางปฏิบตั ิ และ
28.8 หากกิ จการไม่ สามารถนํานโยบายการบัญชี ใหม่ มาถือปฏิ บ ตั ิ ย อ้ นหลังได้ตามที่
กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 และ 19.2 สําหรับงบการเงินงวดก่อนแต่ ละงวด หรือ
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งวดก่ อนงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นําไปสู่
การเกิ ดขึ้ นของเงื่ อนไขดังกล่ าวและรายละเอี ยดว่ าการเปลี่ย นแปลงนโยบาย
การบัญชีเริม่ เมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสํ าหรั บงวดถัดไปไม่ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่ านี้อีก
หากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําให้เกิดผลกระทบต่องวดปั จจุบนั
หรื อ งวดก่ อ น ผลกระทบดังกล่ า วจะมี ผลต่ อ งวดบัญ ชี น้ นั ๆ เว้นแต่ จะไม่ ส ามารถทํ า ได้
ในทางปฏิบตั ิที่จะระบุจํานวนเงินที่ตอ้ งปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
29.1 ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุ ผลว่ า การใช้นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ทํ า ให้งบการเงินมี ค วามน่า เชื่อ ถือ และ
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจมากยิง่ ขึ้ นได้อย่างไร
29.3 สําหรับงวดปั จจุ บนั และงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
29.3.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
29.3.2 กํา ไรต่ อ หุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อ หุน้ ปรับลดหากกิจการต้อ งปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง กํ า ไร
ต่อหุน้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
29.4 จํ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ ละงวดที่นําเสนอหากสามารถ
ทําได้ในทางปฏิบตั ิ และ
29.5 หากกิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ย้อ นหลัง กับ งบการเงิ น งวดก่ อ นๆ หรื อ งวดใดงวดหนึ่ง ก่ อ นงบการเงิ น งวดที่
นําเสนอได้ กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นําไปสู่ การเกิดขึ้ นของเงือ่ นไขดังกล่าว
และรายละเอียดว่าการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีได้เริม่ เมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสํ าหรั บงวดบัญชี ถัดไปไม่ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่ านี้อีก
เมือ่ กิจการยังไม่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
30.1 ข้อเท็จจริงที่กิจการยังไม่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิ และ
30.2 ข้อมู ลที่ทราบหรือข้อมู ลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลกระทบทีเ่ ป็ นไปได้ของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ต่องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 30 ให้ กจิ การพิจารณาเปิ ดเผย
31.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ยี ังไม่นาํ มาถือปฏิบัติ
31.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น
31.3 วันที่ท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้
31.4 วันที่ท่กี จิ การคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ
31.5 ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
31.5.1 คํา อธิบ ายถึงผลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของกิจ การที่คาดว่ า จะเกิดขึ้น จาก
การเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ หรือ
31.5.2 หากไม่ทราบหรื อไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ได้ อย่างสมเหตุสมผล ให้ ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
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เนื่องจากความไม่แน่ นอนที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่า
รายการหลายรายการในงบการเงินได้ อย่างแม่นยํา การประมาณการดังกล่าวต้ องกระทําโดย
อาศัยดุลยพินิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้ อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีท่ี
ทําให้ กจิ การต้ องใช้ การประมาณการ ได้ แก่
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินค้ าล้ าสมัย
32.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
32.4 อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมค่า และ
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน
การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็ นส่วนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไม่ทาํ ให้ งบการเงิน
สูญเสียความน่าเชื่อถือ
กิจการอาจต้ องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ท่ใี ช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณการ
ได้ เปลี่ ยนแปลงไป หรือกิจการได้ รับข้ อมูลใหม่หรื อมีประสบการณ์เพิ่มเติมจากเดิม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปลี่ ยนแปลงวิ ธีก ารวั ด มู ลค่ า ถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม่ ถือ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 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
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นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 37 กิจการต้องรับรู ้
ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี ท ัน ที ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ตาม
ข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
36.1 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลีย่ นแปลงนั้น
มีผลกระทบต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว หรือ
36.2 สํ า หรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี และงวดต่ อๆ ไป หาก
การเปลีย่ นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว
ในขอบเขตทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีทําให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงในมู ลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้ สิ น หรือรายการในส่ ว นของเจ้าของ กิจการต้อ งรับรู โ้ ดยการปรับปรุ ง
มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ หนี้ สินหรือรายการในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องในงวดที่มี
การเปลีย่ นแปลงนั้น
การรั บรู้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป
หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อ่ืนและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพี ย งงวดเดี ย ว หรื อ อาจมี ผ ลต่ อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของทั้ ง งวดปั จ จุ บั น และงวดอนาคต
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปัจจุบันเพียง
งวดเดียว จึ งรั บรู้ในงวดปั จจุ บัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให้
ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ของ
สินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดอนาคต
แต่ ละงวดตลอดอายุ ก ารให้ ประโยชน์ ของสิน ทรั พย์ท่ีเหลื ออยู่ ทั้งสองกรณี กิจการต้ อ งรั บ รู้
ผลของการเปลี่ ย นแปลงที่ก ระทบต่ อ งวดปั จ จุ บั น เป็ นรายได้ ห รื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในงวดปั จ จุ บั น
ส่ว นผลกระทบ (ถ้ า มี ) ที่มีต่ อ งวดต่ อไปจะรั บรู้ เป็ นรายได้ หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยในงวดที่เกี่ยวข้ อ ง
ในอนาคต
การเปิ ดเผยข้อมูล

39

40

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะและจํ านวนเงินของการเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีทีม่ ีผลกระทบต่องบการเงินสําหรับงวดบัญชีปัจจุบนั หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งวดในอนาคต เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจํ านวนเงินของผลกระทบได้
หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนือ่ งจากไม่สามารถประมาณจํ านวนเงิน
ของผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดในอนาคตได้ กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
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ข้อผิดพลาด
41

42

43

44

45

ข้ อ ผิ ด พลาดอาจเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากการรั บ รู้ การวั ด มู ล ค่ า การนํา เสนอข้ อ มู ลหรื อ การเปิ ดเผย
องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่ าไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากงบการเงินนั้นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญหรื อมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสําคัญแต่เกิดขึ้น
อย่างจงใจเพื่อทําให้ งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ตามที่ฝ่ ายบริ หารต้ องการ กิ จการอาจพบข้ อ ผิ ด พลาดของงวดปั จ จุ บั น และแก้ ไขทัน ก่ อ นที่
งบการเงินจะได้ รับการอนุ มัติเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ งกิจการอาจพบข้ อผิดพลาดที่มี
สาระสํา คั ญ ของงวดปั จ จุ บั น ในงวดบั ญ ชี ถั ด ไปและข้ อผิ ด พลาดเหล่ า นี้ จะถู ก แก้ ไ ขโดย
ปรั บ งบการเงิ น ที่ นํา มาแสดงเป็ นข้ อ มู ล เปรี ย บเทีย บในงบการเงิ น สํา หรั บ งวดบั ญ ชี ถั ด ไป
(ดูย่อหน้ าที่ 42 ถึง 47)
ยกเว้นข้อจํ ากัดทีก่ ล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 43 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของ
งวดก่อนโดยปรับย้อ นหลังในงบการเงิ นฉบับแรกที่ได้รบั 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 นข้อมู ลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุ งยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
ของสินทรัพย์ หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดง
เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อจํ ากัดทีท่ ําให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
กิจการต้อ งแก้ไ ขข้อ ผิดพลาดของงบการเงิ นงวดก่ อ นโดยการปรับงบการเงิ นย้อ นหลัง
เว้นแต่ในทางปฏิบตั ิไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้ นในแต่ละงวด หรือ
ไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดได้
หากในทางปฏิบตั ิ กิจการไม่ สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ ละงวด
ทีแ่ สดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม กิจการต้อง
ปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้ สินและส่วนของเจ้าของสําหรับงวดบัญชีแรก
สุดทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้ (ซึ่งอาจเป็ นงวดบัญชีปัจจุบนั )
หากในทางปฏิ บตั ิ กิ จการไม่ ส ามารถระบุ ผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปั จจุ บนั ที่เกิ ดจาก
ข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชี ก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย
ปรับปรุงข้อมู ลที่นํามาแสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป นับจาก
วันแรกสุดทีส่ ามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ
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48

การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดของงวดบั ญ ชี ก่ อ นจะไม่ ร วมอยู่ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของงวดที่ พ บ
ข้ อ ผิ ด พลาด กิจ การต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั ง ข้ อ มู ลงวดก่อ นที่นํา เสนอ รวมทั้งข้ อ มู ลทางการเงิ น
ในอดีตโดยสรุป โดยปรับย้ อนหลังให้ ไกลที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ในทางปฏิบัติ
หากในทางปฏิบั ติ กิ จการไม่ สามารถระบุ จํานวนเงิ นของข้ อผิ ดพลาด (เช่ น การนํานโยบาย
การบัญชี มาปฏิบัติไม่ถูกต้ อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 45
กิ จการต้ องใช้ วิ ธี เปลี่ ยนทั นทีเ ป็ นต้ นไป โดยปรั บปรุ งข้ อมู ลเปรี ยบเทียบนั บจากวั นแรกสุ ด
ที่สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่คาํ นึงถึงผลกระทบสะสมที่ปรับปรุงกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ าของ
ในส่วนที่เกิดก่อนวั นดังกล่ าว มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติในกรณีท่ีกิจการ
ไม่ สามารถแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดสําหรั บงบการเงิ นงวดใดงวดหนึ่ งหรื อหลายงวดก่ อนๆ ได้ ไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 50 ถึง 53
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเป็ นการประมาณการที่อาจต้ องมีการทบทวนเมื่อกิจการได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่ น ผลกําไรหรื อผลขาดทุนที่รับรู้ จากผลของรายการที่มีความไม่แน่ นอนไม่ ถือเป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด

การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน
49

ในการปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 42 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
49.1 ลักษณะของข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้ นในงบการเงินงวดก่อน
49.2 สําหรับงบการเงินของงวดก่อนแต่ ละงวดที่นําเสนอ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวน
เงินของรายการปรับปรุงเท่าทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้
49.2.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
49.2.2 กํา ไรต่ อ หุน้ ขั้นพื้ นฐานและกํ า ไรต่ อ หุน้ ปรับลดหากกิจการต้อ งปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุน้
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
49.3 จํ า นวนเงิ น ของรายการปรับ ปรุ ง ณ วัน ต้น งวดของงวดแรกสุ ด ที่ นํ า มาแสดง
เปรียบเทียบ และ
49.4 หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่ สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังสํ าหรับงบการเงิ น
งวดก่อนงวดใดงวดหนึง่ ได้ กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นําไปสู่การเกิดขึ้ น
ของเงื่ อ นไขดัง กล่ า วและรายละเอี ย ดว่ า กิ จ การแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดเมื่ อ ใด
และอย่างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
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กรณีที่ไ ม่ สามารถนํานโยบายการบัญชี ใหม่ มาถือปฏิ บตั ิ ยอ้ นหลังและไม่ สามารถปรับ
งบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
50

51

52

53

ในบางสถานการณ์ เป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติท่ีจะปรั บปรุงข้ อมูลสําหรับงวดก่อนๆ ที่แสดง
เปรียบเทียบเพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปั จจุ บันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ไม่ได้ จัดเก็บข้ อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ย้ อนหลังได้ (รวมถึงในย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ)
หรือไม่สามารถปรั บงบการเงินย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจ
เป็ นไปไม่ได้ ท่กี จิ การจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้ อมูลขึ้นมาใหม่
บ่ อ ยครั้ ง ที่ กิ จ การจํา เป็ นต้ อ งอาศั ย การประมาณการในการใช้ นโยบายการบั ญ ชี ส ํา หรั บ
องค์ ป ระกอบของงบการเงิ น ที่รั บ รู้ ห รื อ เปิ ดเผยที่เ กี่ย วข้ อ งกับ รายการ เหตุ ก ารณ์ อ่ื น หรื อ
สถานการณ์ การประมาณการต้ อ งอาศั ยดุ ลยพิ นิจ และอาจจั ดทําขึ้นภายหลั งรอบระยะเวลา
รายงาน การประมาณการอาจทํา ได้ ยากสํา หรั บ การนํา นโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ มาถือ ปฏิบั ติ
ย้ อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนเนื่องจาก
ระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้ นหลั งจากรายการ เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์อ่ืนที่ได้ รับผลกระทบ
เกิดขึ้ น อย่ า งไรก็ต าม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประมาณการที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ งวดก่ อ นๆ ยั ง คง
เหมื อนกับวั ตถุ ประสงค์ของการประมาณการที่ทาํ ในงวดปั จจุ บั น เพื่ อ ให้ สะท้ อนถึงรายการ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่นื ที่เกิดขึ้น
ดั ง นั้ น ในการนํา นโยบายการบั ญ ชี ใหม่ ม าถื อ ปฏิบั ติ ย้ อ นหลั ง หรื อ การแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาด
ในงวดก่อน กิจการต้ องจําแนกข้ อมูลซึ่ง
52.1 ให้ หลักฐานถึงกรณีแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรือสถานการณ์
ได้ เกิดขึ้น และ
52.2 ข้ อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดก่อนได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่
จากข้ อมูลอื่น สําหรั บประมาณการบางประเภทอาจเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติท่ีจะแยกข้ อมูล
ข้ างต้ น (เช่ น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้ อมูลสําคัญซึ่งสังเกตไม่ได้ ) เมื่อการนํานโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้ อนหลังต้ องอาศัยการประมาณการ
ที่มีนั ยสํา คั ญ ซึ่ งเป็ นไปไม่ ได้ ท่ีจ ะแยกข้ อมู ลดังกล่ าว ให้ ถือ ว่ าการใช้ น โยบายการบั ญชี ใหม่
ย้ อนหลังหรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดย้ อนหลังไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ
กิจการไม่ควรใช้ ข้อมู ลที่ได้ รับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรื อ
ในการแก้ ไขข้ อผิดพลาดของงวดก่อ น ไม่ว่ าจะเป็ นการตั้งข้ อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของ
ผู้ บ ริ ห ารในงวดก่ อ นหรื อ ประมาณจํา นวนเงิ น ที่ รั บ รู้ วั ด มู ล ค่ า หรื อ เปิ ดเผยในงวดก่ อ น
ตัวอย่างเช่ น หากกิจการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อ นในการวัดมูลค่ าสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่เคยจัดประเภทเป็ นเงินลงทุ นที่ถือจนครบกําหนดตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กรณีดังกล่าวไม่ได้ เป็ น
การเปลี่ยนเกณฑ์ การวัดมูลค่าสําหรับงวดบัญชีน้ันหากฝ่ ายบริ หารของกิจการได้ ตัดสินใจที่จะ
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ไม่ ถื อ สิน ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วจนครบกํา หนดในเวลาต่ อ มา ในกรณี น้ ี กิจ การไม่ ส ามารถเปลี่ ย น
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินในงบการเงินงวดก่อนที่ได้ จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุน
ที่ ถื อ จนครบกํา หนดได้ นอกจากนี้ สํา หรั บ กรณี ก ารปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้ อ ผิ ด พลาดในการคํา นวณหนี้ สิน สํา หรั บ การลาป่ วยของพนั ก งานตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) จํานวนเงิน
ของหนี้ สิ น ที่ บั น ทึ ก ไม่ ไ ด้ คํา นึ ง ถึ ง การระบาดของไข้ ห วั ด ใหญ่ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ
ที่เ กิด ขึ้ นในงวดต่ อ มาหลั ง จากที่อ นุ มัติ ใ ห้ อ อกงบการเงิ น ของงวดก่อ นแล้ ว การปรั บ ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบสําหรับงวดก่อนๆ ที่ต้องอาศัยประมาณการที่มีนัยสําคัญ ไม่ทาํ ให้ การปรับปรุงหรือ
การแก้ ไขข้ อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเชื่อถือ

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ นําไปใช้ ก่ อนวั นถื อปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
54ก – 54ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
54ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
54ง
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
54จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

54

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55
56

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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