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เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๕๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ ๘   
เรื่อง  นโยบายการบญัช ี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละข้อผิดพลาด 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๓๒/๒๕๖๑  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 

ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8  

เรือ่ง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซ่ึงเป็น 

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2019 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8  

เรือ่ง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
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สารบญั 
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วตัถุประสงค ์  1 

ขอบเขต  3 

ค านยิาม  5 

นโยบายการบญัชี  7 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 7 

ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 13 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี  14 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี  32 

การเปิดเผยขอ้มูล  39 

ขอ้ผดิพลาด  41 

ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้  43 

การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน  49 

กรณีที่ไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลัง 

และไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 

  

50 

วนัถอืปฏิบติั  54 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  55 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8  

เรือ่ง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้ 

งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพ่ือให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทยีบ

งบการเงินระหว่างกจิการได้ดีย่ิงขึ้น  

2  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส าหรับ

ข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้นข้อก าหนดส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชี 

 

ขอบเขต 
 

3  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติัเมื่อมีการเลือกและน านโยบายการบญัชีมาปฏิบติั 

และการบญัชีส าหรบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี และการบญัชีส าหรบัการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

4 กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่ เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

และจากการปรับย้อนหลังเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

 

ค านยิาม 
 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

 

นโยบำยกำรบัญชี 

 

หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ  กฎและ 

วิธีปฏิบติัที่เฉพาะทีก่ิจการน ามาใชใ้นการจดัท าและ

น าเสนองบการเงิน 
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กำรเปลีย่นแปลง

ประมำณกำรทำงบัญชี 

หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ

หนี้ สิน หรือจ านวนที่มีการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย์

ในระหว่างงวด อนัเป็นผลมาจากการประเมินสภาพ

ปัจจุบนัของสินทรพัย์และหนี้ สิน และการประเมิน

ประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้ สิ นนั้ น  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นผลจาก

การไดร้บัขอ้มูลใหม่หรือมีการพฒันาเพิม่เติมจากเดิม 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน 

หมายถึง มาตรฐานการบัญ ชีและการตีความที่ก าหนด 

โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  

ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

 

ควำมมสีำระส ำคัญ  หมายถึง การละเวน้การแสดงรายการหรือการแสดงรายการที ่

ขัดต่อข้อเท็จจริงถือว่ามีสาระส าคัญหากรายการ 

แต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน 

ความมีสาระส าคญัข้ึนอยู่กบัขนาดและลกัษณะของ

การละเวน้การแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงซ่ึงพิจารณาภายใต้สถานการณ์

แวดลอ้ม ทั้ งนี้ ปัจจัยที่ใชใ้นการพิจารณาอาจเป็น

ขนาดหรือลกัษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจยัก็ได ้

 

ขอ้ผดิพลำดในงวดก่อน  หมายถึง การละเวน้การแสดงรายการและการแสดงรายการที่

ขดัต่อขอ้เท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด

งวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม อันเกิดจาก

ความลม้เหลวในการใชข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือหรือการใช้
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ขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืในทางทีผ่ดิ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

1) 

 

2) 

 

 

มีอ ยู่ ในงบการเงินของงวดก่อนที่ ได้รับ     

การอนุมติัใหอ้อก และ 

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

สามารถหาขอ้มูลได ้และน ามาใชใ้นการจัดท า

และการน าเสนองบการเงิน 

ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค านวณ

ผิดพลาด ขอ้ผิดพลาดจากการใชน้โยบายการบญัชี 

การมองขา้มหรือการตีความขอ้เท็จจริงผิดพลาด 

และการทุจริต 

 

กำรน ำนโยบำยกำรบัญชี

ใหม่มำถอืปฏบิัติยอ้นหลัง 

หมายถึง การเริ่มใชน้โยบายการบญัชีใหม่ส าหรบัรายการคา้ 

เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นเสมือนหนึ่งได้ใช้

นโยบายการบญัชีในเรือ่งนั้นมาโดยตลอด 

 

กำรปรับงบกำรเงิน

ยอ้นหลงั 

หมายถึง การแกไ้ขการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย

จ านวนเงินขององคป์ระกอบของงบการเงินงวดก่อน

เสมือนหนึง่ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดข้ึน 

 

กำรไม่สำมำรถท ำได้

ในทำงปฏบิัติ 

หมายถึง การที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด 

หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผล 

ทุกประการแลว้ เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีจะถือว่ากิจการไม่สามารถน านโยบาย 

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังบการเงินงวดก่อน 

หรือไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัเพื่อแกไ้ข

ข้อผิดพลาดได้ ถ ้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง

ดงัต่อไปนี้  

1)  กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก 

การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัหรือปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

2) การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใช้สมมติฐานที่เกี่ยวกับความตั้ งใจของ

ฝ่ายบริหารในช่วงเวลาดงักล่าว หรือ 
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3) การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใชป้ระมาณการที่ส าคญัและเป็นไปไม่ได ้

ที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการ

เหล่านั้นซ่ึง 

3.1) ให้หลกัฐานเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มที่มี

อยู่  ณ วันที่ร ับรู ้ ว ัดมูลค่า หรือเปิดเผย

ขอ้มูล และ 

3.2) ควรมีอยู่ ณ วนัที่อนุมติัใหอ้อกงบการเงิน

ของงวดก่อนจากขอ้มูลอื่น 

 

กำรเปลีย่นทันทีเป็นตน้ไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการรับรู ้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      

ทางบญัชี โดยทีเ่ป็นการ 

1) ใช้นโยบายการบญัชีใหม่ส าหรบัรายการค้า 

เหตุการณอื์่นและสถานการณที์่เกิดข้ึนหลงัจาก

วนัทีม่ีการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี และ 

2) รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตที่ไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

 

6 ในการประเมินการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงว่ามีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและมีสาระส าคัญหรือไม่น้ันต้องพิจารณาจาก

ลักษณะของผู้ใช้งบการเงิน กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ระบุในบทที่ 3 ว่า 

“มีข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกบัธุรกจิ กจิกรรมเชิงเศรษฐกจิและการบัญชี 

รวมทั้งมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเหมาะสม” ดังน้ัน การประเมินความ

มีสาระส าคัญจึงต้องพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับผลกระทบต่อการ

ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างไร 

 

นโยบายการบญัชี 
 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

 

7 เมื่อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบติัเป็นการเฉพาะกบัรายการ 

เหตุการณอื์่นหรือสถานการณท์างบญัชี นโยบายการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีที่น ามาใช้
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ปฏิบติักบัรายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรบัเรือ่งนั้น  

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ก าหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 

การบัญชีได้สรุปว่ามีผลท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ

น่าเช่ือถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีดังกล่าว 

ไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระส าคัญ อย่างไรกต็าม 

เป็นการไม่เหมาะสมที่จะจัดท างบการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หรือไม่แก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบน้ันจะไม่มีสาระส าคัญ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือกระแสเงินสด 

9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เป็นแนวทางส าหรับกิจการในการน าไปปรับใช้ตาม 

ความต้องการ แนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินหรือไม่ แนวปฏิบัติที่ เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็น

ข้อบังคับ ส่วนแนวปฏิบัติที่ ไม่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็น

ข้อบังคับส าหรับงบการเงิน 

10 ในกรณีทีไ่ม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะส าหรบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือ

สถานการณ ์ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินจิในการเลือกใชน้โยบายการบญัชีทีส่่งผลใหข้อ้มูลใน

งบการเงินมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

10.1 มีความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน และ 

10.2 มีความน่าเชื่อถอื โดยท าใหง้บการเงินของกิจการ 

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ

อย่างเทีย่งธรรม  

10.2.2 สะทอ้นเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณอื์่นและสถานการณ์

โดยไม่ค านงึถงึรูปแบบทางกฎหมาย 

10.2.3 มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความล าเอียง 

10.2.4 จดัท าข้ึนตามหลกัความระมดัระวงั และ 

10.2.5 มีความครบถว้นในทุกส่วนทีม่ีสาระส าคญั 

11 การใชดุ้ลยพินิจตามย่อหนา้ที่ 10 ฝ่ายบริหารตอ้งอา้งอิงและพิจารณาการใชน้โยบายการบญัชี

จากแหล่งต่างๆ ตามล าดบัต่อไปนี้  

11.1 ขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบัเรื่องที่คลา้ยคลึง

และเกีย่วขอ้งกนั และ 

11.2 ค านิยาม เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ และแนวคิดการวดัมูลค่าส าหรบัสินทรพัย ์หนี้ สิน 

รายได ้และค่าใชจ่้ายทีร่ะบุไวใ้น กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

12 การใชดุ้ลยพินิจตามย่อหนา้ที่ 10 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของ

หน่วยงานอื่นที่ใชแ้นวคิดคลา้ยกนักบักรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในการ
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พฒันามาตรฐานการบญัชี วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับใน

อุตสาหกรรม โดยไม่ขดัแยง้กบัแหล่งอา้งอิงตามย่อหนา้ที่ 11  

 

ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

 

13 กิจการตอ้งเลือกใชแ้ละน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบติัอย่างสม า่เสมอกบัรายการคา้ 

เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีล ักษณะคลา้ยคลึงกัน  เวน้แต่มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินไดก้ าหนดหรืออนุญาตเป็นการเฉพาะใหใ้ชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนัได้

ส าหรบัรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้

ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและน านโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติ       

อย่างสม า่เสมอส าหรบัรายการแต่ละประเภท 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 

14 กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ถา้การเปลี่ยนแปลงนั้น เขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ดงันี้  

14.1 เกิดจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ 

14.2 ท าใหง้บการเงินใหข้อ้มูลทีน่่าเชื่อถือและเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึนในส่วนที่

เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ ที่มี ต่อฐานะ 

ทางการเงิน ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  

15 ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน 

เพ่ือระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน 

กิจการจึงต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป  

เว้นแต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 

16 กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

16.1  การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณ ์

ทีม่ีเนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณที์เ่คยเกิดข้ึนมาก่อน และ 

16.2 การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณ ์

ทีไ่ม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดข้ึนแต่ไม่มีสาระส าคญั 

17 การเริ่มน านโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ดว้ยราคาที่ตีใหม่ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั 

การปรบัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  
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18 ย่อหน้าที่  19 ถึง 31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การบัญชีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 17 

 

การน าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีมาถอืปฏิบติั 

 

19 ยกเว้นกรณี ที่กิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญ ชีใหม่มาถือปฏิบัติย ้อนหลังกับ  

งบการเงินส าหรบังวดบญัชีก่อนไดต้ามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที่ 23 

19.1 กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ซ่ึงเป็นผลมาจากการ 

เริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นวิธีปฏิบติั 

ในช่วงเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว และ 

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีอันเป็นผลจากการเริ่มน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น

ไม่ไดก้ าหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบัญ ชีด้วยความสมัครใจ กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังส าหรับ 

การเปลีย่นแปลงนั้น 

20 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง 

ไม่เร่ิมประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามความสมัครใจ 

21 ในกรณีที่ ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะส าหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์ ฝ่ายบริหารอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่  12 ซ่ึงอนุญาตให้น านโยบายการบัญชีจาก

ประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศ

ดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปล่ียนนโยบายการบัญชี กิจการจะบันทกึการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

และเปิดเผยว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ  

 

การถือปฏิบติัยอ้นหลงั 

 

22 ยกเว้นกรณี ที่กิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญ ชีใหม่มาถือปฏิบัติย ้อนหลังกับ  

งบการเงินงวดก่อนตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที่ 23 เมือ่กิจการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีซ่ึง

ตอ้งปรบัยอ้นหลงัตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตอ้งปรบัยอดยกมา 

ตน้งวดขององคป์ระกอบในส่วนของเจา้ของที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย

การบญัชีส าหรบังบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ไดแ้สดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

โดยถอืเสมือนว่าไดม้ีการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติัโดยตลอด 
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ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถถือปฏิบติัยอ้นหลงั 

 

23 เมื่อกิจการตอ้งน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัตามย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว มีผลใหก้ิจการตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงั เวน้แต่

กิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั เนือ่งจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวด 

หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมทีเ่กิดข้ึนจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีได ้

24 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได ้กิจการตอ้งน า

นโยบายการบญัชีใหม่ มาถือปฏิบติักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินตน้งวดของ

งวดแรกสุดที่สามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบนั โดยกิจการตอ้งปรบัยอดคงเหลือยกมา 

ตน้งวดของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีส าหรบังวดนั้น 

25 เมือ่กิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วนัตน้งวด

ของงวดปัจจุบนั จากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติักบังวดก่อนๆ ได ้กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ เพือ่แสดงถึงการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั โดยใช้

วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

26 เมื่อกิจการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง กิจการต้องน านโยบายการบัญชีใหม่

มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนๆ ที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ 

ไกลที่สุดที่สามารถท าได้ การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อน 

จะไม่สามารถท าได้ เว้นแต่กิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและ 

ยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดน้ัน จ านวนเงินของรายการปรับปรุงส าหรับ 

งวดก่อนๆ จะน ามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่ เป็นองค์ประกอบใน 

ส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุด

ที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม อย่างไรกต็าม 

รายการปรับปรุงอาจน ามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้าของได้ (เช่น เพ่ือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนๆ เช่น สรุปข้อมูล

การเงินในอดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สดุเทา่ที่จะท าได้เช่นเดียวกนั 

27 หากกิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้ 

เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อนๆ จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 กิจการต้องน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือ

ปฏิบัติตามวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับต้ังแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังน้ัน กิจการ 

จึงไม่ต้องค านึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของที่เกิดข้ึน

ก่อนวันดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการสามารถเปล่ียนนโยบายการบัญชี

แม้ว่ากิจการจะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงกับงวดก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้  
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ย่อหน้าที่  50 ถึง 53 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่ 

มาถือปฏบัิติกบังบการเงินงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

28  เมื่อกิจการเริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัท าให้เกิดผลกระทบต่อ 

งวดบญัชีปัจจุบนัหรืองวดบญัชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของการปรบัปรุง

ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล  

ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีน่ ามาถอืปฏิบติั 

28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเป็นการปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นวิธีปฏิบติั

ในช่วงเปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.3 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

28.4 ค าอธิบายเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในช่วงทีม่ีการเปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.5 ขอ้ก าหนดในช่วงทีม่ีการเปลีย่นแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป  

28.6 ส าหรบังวดปัจจุบนัและงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบติัได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรบัปรุงที่กระทบต่อ 

28.6.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

28.6.2 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรือ่ง ก ำไรต่อหุน้  

28.7 จ านวนเงินของรายการปรบังบการเงินที่เกี่ยวขอ้งงวดก่อนงวดที่น าเสนอ หาก

สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั และ  

28.8 หากกิจการไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัไดต้ามที่ก าหนด

ไวใ้นย่อหนา้ที่ 19.1 และ 19.2 ส าหรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อน

งวดที่ มี การน าเสนองบการเงิน กิ จการต้องเปิดเผยสถานการณ์ ที่ น าไป สู่ 

การเกิดข้ึนของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีเริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

29 หากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจท าใหเ้กิดผลกระทบต่องวดปัจจุบนั 

หรืองวดก่อน ผลกระทบดงักล่าวจะมีผลต่องวดบญัชีนั้นๆ เวน้แต่จะไม่สามารถท าไดใ้นทาง

ปฏิบติัที่จะระบุจ านวนเงินที่ตอ้งปรบัปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

29.1 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

29.2 เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบญัชีใหม่ท าให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือและ

เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจมากยิง่ข้ึนไดอ้ย่างไร 
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29.3 ส าหรบังวดปัจจุบนัและงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบติัได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรบัปรุงที่กระทบต่อ 

29.3.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

29.3.2 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรือ่ง ก าไรต่อหุน้  

29.4 จ านวนเงินของรายการปรบังบการเงินที่เกี่ยวขอ้งงวดก่อนงวดที่น าเสนอ หาก

สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั และ 

29.5 หากกิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัในการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนงบการเงินงวดที่

น าเสนอได ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่น าไปสู่ การเกิดข้ึนของเงื่อนไขดงักล่าว

และรายละเอียดว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีไดเ้ริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

30 เมื่อกิจการยงัไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที่ประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใชม้าถอืปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

30.1 ขอ้เท็จจริงทีก่ิจการยงัไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมา

ถอืปฏิบติั และ 

30.2 ขอ้มูลที่ทราบหรือขอ้มูลที่ประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน 

ผลกระทบที่เป็นไปไดข้องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั 

ต่องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าวมาถอืปฏิบติั 

31 ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 30 ให้กจิการพิจารณาเปิดเผย 

31.1 ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่น ามาถือปฏบัิติ 

31.2 ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

ที่ก  าลังจะเกดิข้ึน 

31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ 

31.4 วันที่ที่กจิการคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเร่ิมถือปฏบัิติ และ  

31.5 ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

31.5.1 ค าอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 

การเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏบัิติ หรือ  

31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้

อย่างสมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 
 

32 เน่ืองจากความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ัน กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่า

รายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นย า การประมาณการดังกล่าวต้องกระท าโดย

อาศัยดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเช่ือถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชี 

ที่ท  าให้กจิการต้องใช้การประมาณการ ได้แก่ 

32.1 หน้ีสงสยัจะสญู 

32.2 สนิค้าล้าสมัย 

32.3 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

32.4 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสนิทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า และ  

32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

33 การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนส าคัญในการจัดท างบการเงินและไม่ท าให้งบการเงิน

สญูเสยีความน่าเช่ือถือ 

34 กจิการอาจต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณการ

ได้เปล่ียนแปลงไป หรือกิจการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม รายการ

ปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็น

การแก้ไขข้อผิดพลาด 

35 การเปล่ียนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็น 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่า 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

36 นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงประมาณการตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่  37 กิจการตอ้งรบัรู ้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันที ในก าไรหรือขาดทุนตาม 

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้   

36.1 ส าหรบังวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

มีผลกระทบต่องวดดงักล่าวเพยีงงวดเดียว หรือ 

36.2 ส าหรบังวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและงวดต่อๆ ไป หาก        

การเปลีย่นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดงักล่าว 

37 ในขอบเขตที่การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีท าใหต้อ้งมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า 

ของสินทรพัย ์หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งรบัรูโ้ดยการปรบัปรุงมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้ สินหรือรายการในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องในงวดที่มี 

การเปลีย่นแปลงนั้น 

38 การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

หมายถึง การน าการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  15 

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง

เพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อก าไรหรือขาดทุนของทั้ งงวดปัจจุบันและงวดอนาคต 

ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปัจจุบันเพียง

งวดเดียว จึงรับรู้ในงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์

ที่มีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและงวดอนาคตแต่ละงวด

ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ เหลืออยู่ ทั้งสองกรณี  กิจการต้องรับรู้ผลของ 

การเปล่ียนแปลงที่กระทบต่องวดปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ 

(ถ้ามี) ที่มีต่องวดต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจ านวนเงินของการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินส าหรบังวดบญัชีปัจจุบนัหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ

งวดในอนาคต เวน้แต่ไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบได ้

40 หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนือ่งจากไม่สามารถประมาณจ านวนเงิน

ของผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดในอนาคตได ้กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

 

ขอ้ผดิพลาด 
 

41 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้ นได้จากการรับรู้  การวัดมูลค่า การน าเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผย

องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

หากงบการเงินน้ันมีข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เกิดขึ้ น

อย่างจงใจเพ่ือท าให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด

ตามที่ ฝ่ายบริหารต้องการ กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่ 

งบการเงินจะได้รับการอนุมัติเผยแพร่ อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มี

สาระส าคัญของงวดปัจจุบันในงวดบัญ ชีถัดไปและข้อผิดพลาดเหล่าน้ีจะถูกแก้ไขโดย 

ปรับงบการเงินที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไป  

(ดูย่อหน้าที่ 42 ถึง 47) 

42 ยกเวน้ขอ้จ ากดัที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่มีสาระส าคญัของ 

งวดก่อนโดยปรบัยอ้นหลงัในงบการเงินฉบบัแรกที่ไดร้บัการอนุมติัให้เผยแพร่หลงัจาก 

ทีพ่บขอ้ผดิพลาดโดย 
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42.1 ปรบังบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าขอ้ผิดพลาดได ้

ถูกแกไ้ขในงวดบญัชีก่อนทีข่อ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน หรือ 

42.2 หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบญัชีก่อนงวดบัญชีแรกสุด 

ทีแ่สดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรบัปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวดของ

สินทรพัย ์หนี้ สิน และส่วนของเจา้ของในงบการเงินงวดแรกสุดที่น ามาแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

 

43 กิจการต้องแกไ้ขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรบังบการเงินยอ้นหลงั 

เวน้แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวด หรือ 

ไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาดได ้

44 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของแต่ละงวด 

ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึง่หรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงยอดยกมาตน้งวดของสินทรพัย ์หนี้ สินและส่วนของเจา้ของส าหรบังวดบญัชีแรกสุด

ทีส่ามารถปฏิบติัได ้(ซ่ึงอาจเป็นงวดบญัชีปัจจุบนั) 

45 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตน้งวดปัจจุบนัที่เกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบญัชีก่อนๆ ได ้กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดย

ปรบัปรุงขอ้มูลที่น ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป นบัจาก 

วนัแรกสุดทีส่ามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

46 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนของงวดที่พบ

ข้อผิดพลาด กิจการต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่น าเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน 

ในอดีตโดยสรุป โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สดุเทา่ที่จะท าได้ในทางปฏบัิติ  

47 หากในทางปฏิบัติ  กิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของข้อผิดพลาด (เช่น การน านโยบาย 

การบัญชีมาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 

กิจการต้องใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป โดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุด 

ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได้  โดยไม่ค านึ งถึ งผลกระทบสะสมที่ ปรับปรุงกับสินทรัพย์  หน้ี สิน และ 

ส่วนของเจ้าของในส่วนที่เกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 

ในกรณีที่กิจการไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส าหรับงบการเงินงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวด 

ก่อนๆ ได้ไว้ในย่อหน้าที่ 50 ถึง 53 

48 การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ 

ทางบัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเม่ือกิจการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ตัวอย่างเช่น ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็น 

การแก้ไขข้อผิดพลาด 
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การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

 

49 ในการปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 42 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

49.1 ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนในงบการเงินงวดก่อน 

49.2 ส าหรบังบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงิน

ของรายการปรบัปรุงเท่าทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

49.2.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

49.2.2 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรือ่ง ก าไรต่อหุน้  

49.3 จ านวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น ามาแสดง

เปรียบเทียบ และ  

49.4 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัส าหรบังบการเงิน 

งวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่น าไปสู่การเกิดข้ึน

ของเงือ่นไขดงักล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

 

กรณีที่ไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัย ้อนหลงัและไม่สามารถปรบั 

งบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 
 

50 ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลส าหรับงวดก่อนๆ ที่แสดง

เปรียบเทียบเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ไม่ได้จัดเกบ็ข้อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ย้อนหลังได้ (รวมถึงในย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 เกี่ยวกับการเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ) 

หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดก่อนได้ และอาจ

เป็นไปไม่ได้ที่กจิการจะปฏบัิติตามโดยรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ 

51 บ่อยคร้ังที่กิจการจ าเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีส าหรับ

องค์ประกอบของงบการเงินที่ รับ รู้หรือเปิดเผยที่ เกี่ ยวข้องกับรายการ เหตุการณ์หรือ 

สถานการณ์อื่น การประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดท าขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน การประมาณการอาจท าได้ยากส าหรับการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ย้อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดก่อนเน่ืองจาก

ระยะเวลาที่ผ่านไปนานหลังจากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบเกิดข้ึน 

อย่างไรกต็าม วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนๆ ยังคงเหมือนกับ

วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ท  าในงวดปัจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนถึงรายการ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์อื่นที่เกดิข้ึน 
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52 ดังน้ัน ในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ ย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด 

ในงวดก่อน กจิการต้องจ าแนกข้อมูลซ่ึง 

52.1 ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น

ได้เกดิขึ้น และ 

52.2 ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินส าหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่  

จากข้อมูลอื่น ส าหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะแยกข้อมูล

ข้างต้น (เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้อมูลส าคัญซ่ึงสังเกตไม่ได้) เมื่อการน านโยบาย

การบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังต้องอาศัยการประมาณการที่

มีนัยส าคัญ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง

หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ 

53 กิจการต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังเมื่อน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือเมื่อม ี

การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการต้ังข้อสมมติเกี่ยวกบัความต้ังใจของผู้บริหาร

ในงวดก่อนหรือประมาณจ านวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิดเผยในงวดก่อน ส าหรับกรณีการ

ปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดในการค านวณหน้ีสินส าหรับการลาป่วยของ

พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน จ านวนเงินของ

หน้ีสินที่บันทึกไม่ได้ค านึงถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดข้ึนใน

รอบระยะเวลาบัญชีต่อมาหลังจากที่อนุมัติให้ออกงบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้ว 

ข้อเท็จจริงที่ ว่าการประมาณการที่ มีนัยส าคัญจ าเป็นต้องใช้บ่อย ๆ เมื่ อมีการแก้ไขข้อมูล

เปรียบเทียบที่น าเสนอส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ท าให้การปรับปรุงหรือการแก้ไขข้อมูล

เปรียบเทยีบขาดความน่าเช่ือถือ 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

54 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

54ก – 54ข (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

54ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ง (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

54จ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 53 และตัดย่อหน้าที่ 54ก 54ข และ 54ง กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 
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การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

55 มาตรฐานการบั ญชีฉบั บน้ี ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบั บที่  8 (ปรับปรุ ง 2561) เร่ื อง  

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

56 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 


