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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

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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กรณีทีไ่ม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติัยอ้นหลงั 

และไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 
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วนัถอืปฏิบติั  54 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ประกอบด้วยย่อหน้าที่  1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และให้ถือปฏบัิติ

กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น

ไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี 

บทน า 2 - 6 (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

ความมีสาระส าคญั 

บทน า 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่เป็นสาระส าคัญ โดยก าหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

7.1 กิจการไม่จ าเป็นต้องใช้นโยบายการบัญชีตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

หากผลกระทบของการใช้นโยบายดังกล่าวไม่มีสาระส าคัญ ซ่ึงจะสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) เกี่ยวกับข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีที่

ก  าหนดว่ากจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีสาระส าคัญ 

7.2 งบการเงินจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากงบการเงินน้ันมี

ข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ 

7.3 ข้อผิดพลาดที่ มีสาระส าคัญในงวดก่อน จะต้องแก้ไขด้วยวิธีปรับย้อนหลังใน 

งบการเงินส าหรับงวดแรกหลังจากค้นพบข้อผิดพลาดดังกล่าว 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมัครใจและการแกไ้ขข้อผิดพลาด 

ในงวดก่อน 

บทน า 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ใช้วิธกีารน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง

ส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่เป็นไปโดยความสมัครใจ และก าหนดให้ใช้

วิธกีารปรับงบการเงินย้อนหลังส าหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยยกเลิกแนวทาง
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ที่อาจเลือกปฏิบัติได้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบาย   

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

8.1 การรวมการปรับปรุงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือจ านวนเงินของ

การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบัน และ 

8.2 การแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากงบการเงินส าหรับงวดก่อนๆ  

บทน า 9  (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

บทน า 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังคงให้มีเกณฑ์เกี่ยวกับ “การไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ” 

ส าหรับการยกเว้นการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมค านิยามของ 

“การไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ” และแนวปฏบัิติในการตีความดังกล่าวไว้ด้วย 

บทน า 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงกรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติที่จะค านวณ

ผลกระทบสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน ส าหรับ 

11.1 การใช้นโยบายการบัญชีใหม่กบัทุกงวดก่อนๆที่ผ่านมา หรือ 

11.2 ข้อผิดพลาดในทุกงวดก่อนๆ ที่ผ่านมา 

กิจการเปล่ียนแปลงข้อมูลเปรียบเทยีบเสมือนหน่ึงได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด

หรือได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ

ปฏบัิติได้ 

บทน า 12   (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บทน า 13  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ที่กจิการก าลังจะน ามาถือปฏบัิติเม่ือกิจการเร่ิมน ามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่

มาปฏิบัติก่อนการบังคับใช้ นอกจากน้ียังก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ

ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของในงวดที่ มีการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ไปปฏบัิติ  

บทน า 14 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยอย่างละเอยีดถึงจ านวนเงินของรายการปรับปรุง

ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยให้

เปิดเผยส าหรับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งก าไร 

ต่อหุ้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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การเปลีย่นแปลงอื่นๆ  

บทน า 15-16 (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทน า 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงค านิยามของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

บทน า 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกล่าวถึงข้อยกเว้นในการรวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีทนัททีี่มีต่อก าไรหรือขาดทุน โดยกล่าวว่าการเปล่ียนแปลงประมาณการ

ที่ท  าให้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเพ่ิมข้ึนหรือมีผลต่อรายการในส่วนของเจ้าของ ให้กิจการรับรู้

ผลกระทบดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลง 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558)  

เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้งบ

การเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเช่ือถือ และเพ่ือให้ผู้ใช้งบ

การเงินสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทยีบงบ

การเงินระหว่างกจิการได้ดีย่ิงขึ้น  

2  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้น

ข้อก าหนดส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ขอบเขต 

3  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติัเมือ่มีการเลือกและน านโยบายการบญัชีมาปฏิบติั และ

การบญัชีส าหรบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี และการบญัชีส าหรบัการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

4 กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน  

และจากการปรับย้อนหลังเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ค านยิาม 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

นโยบายการบัญชี 

 

 

 

 

หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ  กฎและ 

วิธีปฏิบติัทีเ่ฉพาะที่กิจการน ามาใชใ้นการจัดท าและ

น าเสนองบการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบัญชี 

หมายถึง การปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์หรือหนี้ สิน 

หรือจ านวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ใน

ระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพ

ปัจจุบนัของสินทรัพย์และหนี้ สิน และการประเมิน

ประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
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ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้ สินนั้ น  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นผลจาก

การไดร้บัขอ้มูลใหม่หรือมีการพฒันาเพิม่เติมจากเดิม 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด 

 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

หมายถึง มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่ก าหนด 

โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  

ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

การละเวน้หรือการแสดง

รายการทีขั่ดต่อ

ขอ้เท็จจริงทีเ่ป็น

สาระส าคัญ  

หมายถึง การไม่แสดงรายการหรือการแสดงรายการ ที ่

ขัดต่อขอ้เท็จจริงถือว่ามีสาระส าคญัหากรายการ 

แต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 

ความมีสาระส าคญัข้ึนอยู่กบัขนาดและลกัษณะของ

การละเวน้การแสดงรายการหรือการแสดงรายการ

ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงซ่ึงพิจารณาภายใตส้ถานการณ์

แวดลอ้ม ทั้ งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็น

ขนาดหรือลกัษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจยัก็ได ้

ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน  หมายถึง การละเวน้การแสดงรายการที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงใน 

งบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลาย

งวดก่อนๆก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลวใน 

การใช้ข้อ มูลที่ น่ า เ ชื่ อถือห รือการใช้ข้อ มูล ที่

น่าเชื่อถอืในทางทีผ่ดิ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

1) 

 

2) 

 

 

มีอ ยู่ ในงบการเ งินของงวดก่อนที่ได้รับ     

การอนุมติัใหอ้อก และ 

สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

สามารถหาขอ้มูลได ้และน ามาใชใ้นการจัดท า

และการน าเสนองบการเงิน 
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ข้อผิดพลาดดังก ล่ าวรวมถึ งผลกระทบจาก       

การค านวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้

นโยบายการบญัชี การมองข้ามหรือการตีความ

ขอ้เท็จจริงผดิพลาด และการทุจริต 

 

การน านโยบายการบัญชี

ใหม่มาถอืปฏบิัติยอ้นหลัง 

หมายถึง การเริ่มใชน้โยบายการบญัชีใหม่ส าหรบัรายการคา้ 

เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นเสมือนหนึ่งได้ใช้

นโยบายการบญัชีในเรือ่งนั้นมาโดยตลอด 

 

การปรับงบการเงิน

ยอ้นหลงั 

หมายถึง การแกไ้ขการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผย

จ านวนเงินขององคป์ระกอบของงบการเงินงวดก่อน

เสมือนหนึง่ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ไม่เคยเกิดข้ึน 

 

การไม่สามารถท าได้

ในทางปฏบิัติ 

หมายถึง การที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด 

หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผล 

ทุกประการแลว้ เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีจะถือว่ากิจการไม่สามารถน านโยบาย 

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังบการเงินงวดก่อน 

หรือไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัเพือ่แกไ้ข

ข้อผิดพลาดได้ ถ ้า เข้า เ งื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ดงัต่อไปนี้  

1)  กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก

การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงัหรือปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

2) การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใชส้มมติฐานที่เกี่ยวกบัความตั้งใจของ

ฝ่ายบริหารในช่วงเวลาดงักล่าว หรือ 

3) การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงินยอ้นหลงันั้น

ตอ้งใชป้ระมาณการที่ส าคญัและเป็นไปไม่ได ้

ที่จะแยกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัประมาณการ

เหล่านั้นซ่ึง 
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3.1) ให้หลกัฐานเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มที่  

มีอยู่ ณ วนัที่รบัรู ้วดัมูลค่า หรือเปิดเผย

ขอ้มูล และ 

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

งบการเงินของงวดก่อนจากขอ้มูลอื่น 

  

การเปลีย่นทันทีเป็นตน้ไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการรับรู ้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      

ทางบญัชี โดยทีเ่ป็นการ 

1) ใช้นโยบายการบญัชีใหม่ส าหรับรายการค้า 

เห ตุการณ์อื่ นและสถานการณ์ที่ เ กิด ข้ึน

หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย    

การบญัชี และ 

2) รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตที่

ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

 

6 ในการประเมินการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงว่ามีผลกระทบต่อ

การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินและมีสาระส าคัญหรือไม่น้ันต้องพิจารณาจากลักษณะ

ของผู้ใช้งบการเงิน กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมี       

การประกาศใช้) ระบุในย่อหน้าที่ 25 ว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับ

ธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูล        

อย่างรอบคอบเหมาะสม” ดังน้ัน การประเมินความมีสาระส าคัญจึงต้องพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงิน

ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างไร 

นโยบายการบญัชี 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

7 เมื่อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบติัเป็นการเฉพาะกบัรายการ 

เหตุการณอื์่นหรือสถานการณท์างบญัชี นโยบายการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีที่น ามาใช้

ปฏิบติักบัรายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรบัเรือ่งนั้น  

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ก าหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 

การบัญชีได้สรุปว่ามีผลท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ
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น่าเช่ือถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีดังกล่าว 

ไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระส าคัญ อย่างไรกต็าม 

เป็นการไม่เหมาะสมที่จะจัดท างบการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไม่

แก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบน้ันจะไม่มีสาระส าคัญ ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือกระแสเงินสด 

9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เป็นแนวทางส าหรับกิจการในการน าไปปรับใช้ตาม         

ความต้องการ แนวปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงินหรือไม่ แนวปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็ น

ข้อบังคับ ส่วนแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็น

ข้อบังคับส าหรับงบการเงิน 

10 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะส าหรบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือ

สถานการณ ์ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่ส่ งผลใหข้อ้มูล 

ในงบการเงินมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

10.1 มีความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 

10.2 มีความน่าเชื่อถอื โดยท าใหง้บการเงินของกิจการ 

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอย่าง

เทีย่งธรรม  

10.2.2 สะทอ้นเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณอื์่นและสถานการณโ์ดย

ไม่ค 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 าหรบัเรื่องที่คลา้ยคลึงและ

เกีย่วขอ้งกนั และ 

11.2 ค านิยาม เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ และแนวคิดการวดัมูลค่าส าหรบัสินทรพัย์ หนี้ สิน 

รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน

(ปรบัปรุง 2558)(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

12 การใชดุ้ลยพินิจตามย่อหนา้ที่  10 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของ

หน่วยงานอื่นที่ใชแ้นวคิดคลา้ยกนักบักรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 

2558)(เมื่อมีการประกาศใช)้ ในการพฒันามาตรฐานการบญัชี วรรณกรรมทางการบญัชี 

และวิธีปฏิบติัทีเ่ป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรม โดยไม่ขดัแยง้กบัแหล่งอา้งอิงตาม ย่อหนา้ที ่11  
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ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

13 กิจการต้องเลือกใช้และน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบติัอย่างสม า่เสมอกบัรายการค้า 

เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีล ักษณะคลา้ยคลึงกัน เว ้นแต่มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินไดก้ าหนดหรืออนุญาตเป็นการเฉพาะใหใ้ชน้โยบายการบญัชีที่แตกต่างกนัได้

ส าหรบัรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้

ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและน านโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิ บัติ       

อย่างสม า่เสมอส าหรบัรายการแต่ละประเภท 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

14 กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ถา้การเปลี่ยนแปลงนั้น เขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ดงันี้  

14.1 เกิดจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ 

14.2 ท าใหง้บการเงินใหข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึนในส่วนที่

เกีย่วกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณ ์ที่มีต่อฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  

15 ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน 

เพ่ือระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน 

กิจการจึงต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป  

เว้นแต่การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 

16 กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

16.1  การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณที์่มี

เนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณที์เ่คยเกิดข้ึนมาก่อน และ 

16.2 การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณอื์่นหรือสถานการณที์่

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดข้ึนแต่ไม่มีสาระส าคญั 

17 การเริม่น านโยบายการบญัชีส าหรบัการบนัทึกมูลค่าสินทรพัยด์ว้ยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐาน

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 ยกเวน้กรณีที่กิจการไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงิน

ส าหรบังวดบญัชีก่อนไดต้ามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที่ 23 

19.1 กิจการต้องบนัทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลมาจากการเริ่ม 

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัตามที่ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติ 

ในช่วงเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว และ 

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีอันเป็นผลจากการเริ่มน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไม่ได้

ก าหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดว้ย

ความสมคัรใจ กิจการตอ้งปรบังบการเงินยอ้นหลงัส าหรบัการเปลีย่นแปลงนั้น 

20 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง 

ไม่เร่ิมประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามความสมัครใจ 

21 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะส าหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์ ฝ่ายบริหารอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 12 ซ่ึงอนุญาตให้น านโยบายการบัญชีจาก

ประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้) ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีมาถือ

ปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปล่ียนนโยบายการบัญชี 

กจิการจะบันทกึการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดย

สมัครใจ  

การถือปฏิบติัยอ้นหลงั 

22 ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย ้อนหลังกับ 

งบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 23 เมือ่กิจการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีซ่ึง

ตอ้งปรับยอ้นหลงัตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตอ้งปรับยอดยกมา 

ตน้งวดขององคป์ระกอบในส่วนของเจ้าของที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีส าหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ไดแ้สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  

โดยถอืเสมือนว่าไดม้ีการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถอืปฏิบติัโดยตลอด 

ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถถือปฏิบติัยอ้นหลงั 

23 เมือ่กิจการตอ้งน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัตามย่อหนา้ที่ 19.1 หรือ 19.2 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว มีผลให้กิจการตอ้งปรับงบการเงินยอ้นหลงั  

เวน้แต่กิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั เนือ่งจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนใน  
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แต่ละงวด หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีได ้

24 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได ้กิจการตอ้งน า

นโยบายการบญัชีใหม่ มาถอืปฏิบติักบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินตน้งวดของงวด

แรกสุดที่สามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบนั โดยกิจการตอ้งปรบัยอดคงเหลือยกมา 

ตน้งวดของแต่ละองคป์ระกอบในส่วนของเจ้าของที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีส าหรบังวดนั้น 

25 เมื่อกิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วนัตน้งวด

ของงวดปัจจุบนั จากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบังวดก่อนๆได ้กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ เพือ่แสดงถึงการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั โดยใชวิ้ธี

เปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

26 เมื่อกิจการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง กิจการต้องน านโยบายการบัญชีใหม่มา

ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนๆที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด 

ที่สามารถท าได้ การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนจะไม่

สามารถท าได้ เว้นแต่กิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ

ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดน้ัน จ านวนเงินของรายการปรับปรุงส าหรับงวดก่อนๆ จะ

น ามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่น ามาแสดง 

เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม อย่างไรกต็าม รายการ

ปรับปรุงอาจน ามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้าของได้ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบังวดก่อนๆ เช่น สรุปข้อมูลการเงินใน

อดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สดุเทา่ที่จะท าได้เช่นเดียวกนั 

27 หากกิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้ 

เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อนๆ จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 กิจการต้องน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติ

ตามวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับต้ังแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้อง

ค านึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของที่เกิดข้ึนก่อนวัน

ดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการสามารถเปล่ียนนโยบายการบัญชีแม้ว่ากิจการ

จะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงกับงวดก่อนๆ ในทางปฏบัิติได้ ย่อหน้าที่ 50-53 

ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงบการเงิน  

งวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

28  เมื่อกิจการเริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัท าให้เกิดผลกระทบต่อ 

งวดบญัชีปัจจุบนัหรืองวดบญัชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของการปรบัปรุง

ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล  

ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่น ามาถอืปฏิบติั 

28.2 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเป็นการปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นวิธีปฏิบติัในช่วง

เปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.3 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

28.4 ค าอธิบายเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในช่วงทีม่ีการเปลีย่นแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้

28.5 ขอ้ก าหนดในช่วงทีม่ีการเปลีย่นแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป  

28.6 ส าหรบังวดปัจจุบนัและงวดงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบติัได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรบัปรุงที่กระทบต่อ 

28.6.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

28.6.2 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ก าไรต่อหุน้ (เมือ่มี

การประกาศใช)้ 

28.7 จ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ หากสามารถ 

ท าไดใ้นทางปฏิบติั  

28.8 หากกิจการไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัไดต้ามที่ก าหนดไว้

ในย่อหนา้ที่ 19.1 และ 19.2 ส าหรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวดที่มี

การน าเสนองบการเงิน กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่น าไปสู่การเกิดข้ึนของเงื่อนไข

ดงักล่าวและรายละเอียดว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเริ่มเมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรบังวดถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

29 หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจท าใหเ้กิดผลกระทบต่องวดปัจจุบนั 

หรืองวดก่อน ผลกระทบดงักล่าวจะมีผลต่องวดบญัชีนั้นๆ เวน้แต่จะไม่สามารถท าไดใ้นทาง

ปฏิบติัที่จะระบุจ านวนเงินที่ตอ้งปรบัปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

29.1 ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

29.2 เหตุผลว่าการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ท าใหง้บการเงินมีความน่าเชื่อถือและเกีย่วขอ้ง

กบัการตดัสินใจมากยิง่ข้ึนไดอ้ย่างไร 

29.3 ส าหรบังวดปัจจุบนัและงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบติั

ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรบัปรุงที่กระทบต่อ 
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29.3.1  รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ และ 

29.3.2  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก าไรต่อหุ้น  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

29.4 จ านวนเงินของรายการปรบังบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอหากสามารถท าได้

ในทางปฏิบติั และ 

29.5 หากกิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัในการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั

ยอ้นหลงักบังบการเงินงวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึง่ก่อนงบการเงินงวดที่น าเสนอ

ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่น าไปสู่ การเกิดข้ึนของเงื่อนไขดงักล่าวและ

รายละเอียดว่าการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีไดเ้ริม่เมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

30 เมื่อกิจการยงัไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที่ประกาศใชแ้ลว้ แต่ยงัไม่มี 

ผลบงัคบัใชม้าถอืปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

30.1 ขอ้เท็จจริงที่กิจการยงัไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมา 

ถอืปฏิบติั และ 

30.2 ขอ้มูลที่ทราบหรือขอ้มูลที่ประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน 

ผลกระทบที่เป็นไปไดข้องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือ

ปฏิบติั ต่องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าวมาถอืปฏิบติั 

31 ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 30 ให้กจิการพิจารณาเปิดเผย 

31.1 ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่น ามาถือปฏบัิติ 

31.2 ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ก  าลัง

จะเกดิขึ้น 

31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ 

31.4 วันที่ที่กจิการคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเร่ิมถือปฏบัิติ  

31.5 ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

31.5.1 ค าอธบิายถึงผลกระทบต่องบการเงินของกจิการที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากการเร่ิมน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏบัิติ  

31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้

อย่างสมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 



 

16 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

32 เน่ืองจากความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ัน กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่า

รายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นย า การประมาณการดังกล่าวต้องกระท าโดยอาศัย

ดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเช่ือถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ท  าให้

กจิการต้องใช้การประมาณการ ได้แก่ 

32.1 หน้ีสงสยัจะสญู 

32.2 สนิค้าล้าสมัย 

32.3 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

32.4 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 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 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 37 กิจการตอ้งรบัรู ้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีทนัทีในก าไรหรือขาดทุนตามขอ้ใด 

ขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้   

36.1 ส าหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

มีผลกระทบต่องวดดงักล่าวเพยีงงวดเดียว หรือ 

36.2 ส าหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต่อๆ ไป หาก        

การเปลีย่นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดงักล่าว 

37 ในขอบเขตทีก่ารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีท าใหต้อ้งมีการเปลีย่นแปลงในมูลค่าของ

สินทรพัย ์หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการตอ้งรบัรูโ้ดยการปรบัปรุงมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ หนี้ สิ นหรือรายการในส่วนของเจ้าของที่ เกี่ย วข้อง ในงวดที่มี                

การเปลีย่นแปลงนั้น 

38 การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

หมายถึง การน าการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและ
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สถานการณ์ที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อก า ไรหรือขาดทุนของงวดบัญชี ปัจ จุ บันที่ มี                

การเปล่ียนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อก าไรหรือขาดทุนของทั้งงวดปัจจุบันและงวด

อนาคต ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปัจจุบัน

เพียงงวดเดียว จึงรับรู้ในงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่

มีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและงวดอนาคตแต่ละงวดตลอด

อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่เหลืออยู่ ทั้งสองกรณี กจิการต้องรับรู้ผลของการเปล่ียนแปลงที่

กระทบต่องวดปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวด

ต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

การเปิดเผยขอ้มูล 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินส าหรบังวดบญัชีปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ 

งวดในอนาคต เวน้แต่ไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบได ้

40 หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนือ่งจากไม่สามารถประมาณจ านวนเงิน

ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีต่องวดในอนาคตได ้กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

ขอ้ผดิพลาด 

41 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้ นได้จากการรับรู้  การวัดมูลค่า การน าเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผย

องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หาก

งบการเงินน้ันมีข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เกิดขึ้ นอย่างจง

ใจเพ่ือท าให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามที่

ฝ่ายบริหารต้องการ กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทนัก่อนที่งบการเงินจะ

ได้รับการอนุมัติเผยแพร่ อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญของ

งวดปัจจุบันในงวดบัญชีถัดไปและข้อผิดพลาดเหล่าน้ีจะถูกแก้ไขโดยปรับงบการเงินที่น ามาแสดง

เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูย่อหน้าที่ 42-47) 

42 ยกเวน้ขอ้จ ากดัที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่มีสาระส าคญัของ 

งวดก่อนโดยปรบัยอ้นหลงัในงบการเงินฉบบัแรกที่ไดร้บัการอนุมติัใหเ้ผยแพร่หลงัจากที่พบ

ขอ้ผดิพลาดโดย 

42.1 ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได ้

ถูกแกไ้ขในงวดบญัชีก่อนทีข่อ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน หรือ 
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42.2 หากขอ้ผิดพลาดเป็นขอ้ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบญัชีก่อนงวดบญัชีแรกสุดที่แสดง

เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรบัปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวดของสินทรพัย์ 

หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่น ามาแสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ 

ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

43 กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรบังบการเงินยอ้นหลงั เวน้แต่

ในทางปฏิบติัไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวด หรือไม่สามารถ

ระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาดได ้

44 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดของแต่ละงวดที ่ 

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆก็ตาม กิจการตอ้ง

ปรบัปรุงยอดยกมาตน้งวดของสินทรพัย ์หนี้ สินและส่วนของเจา้ของส าหรบังวดบญัชีแรกสุดที่

สามารถปฏิบติัได ้(ซ่ึงอาจเป็นงวดบญัชีปัจจุบนั) 

45 หากในทางปฏิบติั กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปัจจุบนัที่เกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบญัชีก่อนๆ ได้ กิจการตอ้งแกไ้ขข้อผิดพลาดโดย

ปรบัปรุงขอ้มูลที่น ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป นบัจาก 

วนัแรกสุดทีส่ามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

46 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนของงวดที่พบข้อผิดพลาด 

กิจการต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่น าเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป  

โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สดุเทา่ที่จะท าได้ในทางปฏบัิติ  

 47 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของข้อผิดพลาด  (เช่น การน านโยบาย 

การบัญชี มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 

กจิการต้องใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป โดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทยีบนับจากวันแรกสุดที่สามารถ

ปฏิบัติได้ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบสะสมที่ปรับปรุงกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของใน

ส่วนที่เกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการไม่

สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส าหรับงบการเงินงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ ได้ไว้ในย่อหน้าที่ 

50-53  

48 การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ 

ทางบัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเม่ือกิจการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ตัวอย่างเช่น ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็น 

การแก้ไขข้อผิดพลาด 
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การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

49 ในการปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่42 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

49.1 ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนในงบการเงินงวดก่อน 

49.2 ส าหรบังบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดทีน่ าเสนอ กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของ

รายการปรบัปรุงเท่าทีส่ามารถปฏิบติัได ้ 

49.2.1 รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

49.2.2 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดหากกิจการตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ก าไรต่อหุน้ (เมือ่มี

การประกาศใช)้ 

49.3 จ านวนเงินของรายการปรับปรุง  ณ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น ามาแสดง

เปรียบเทียบ  

49.4 หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัส าหรบังบการเงินงวด

ก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้ กิจการตอ้งเปิดเผยสถานการณที์่น าไปสู่การเกิดข้ึนของ

เงือ่นไขดงักล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเมือ่ใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรบังวดบญัชีถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้ อีก 

กรณีที่ไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัและกรณีที่ไม่สามารถ

ปรบังบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 

50 ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลส าหรับงวดก่อนๆ ที่แสดง

เปรียบเทยีบเพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบกบังบการเงินงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น กจิการอาจไม่ได้

จัดเกบ็ข้อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลังได้ 

(รวมถึงในย่อหน้าที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ) หรือไม่

สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกดิข้ึนในงวดก่อนได้ และอาจเป็นไปไม่ได้

ที่กจิการจะปฏบัิติตามโดยรวบรวมข้อมูลข้ึนมาใหม่ 

51 บ่อยคร้ังที่กจิการจ าเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีส าหรับองค์ประกอบ

ของงบการเงินที่รับรู้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกบัรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์การประมาณ

การต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดท าขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การประมาณการอาจท า

ได้ยากส าหรับการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้อนหลัง

เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดก่อนเน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้ นหลังจากรายการ 

เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการ

ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนๆ ยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ท  าใน

งวดปัจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนถึงรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่เกดิข้ึน 
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52 ดังน้ัน ในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

กจิการต้องจ าแนกข้อมูลซ่ึง 

52.1 ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ได้

เกดิขึ้น และ 

52.2 ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินส าหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่  

จากข้อมูลอื่น ส าหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบัิติที่จะแยกข้อมูลข้างต้น 

(เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้อมูลส าคัญซ่ึงสังเกตไม่ได้) เมื่อการน านโยบายการบัญชี

ใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังต้องอา ศัยการประมาณการที่ มี

นัยส าคัญ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง

หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ 

53 กิจการไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือใน    

การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการต้ังข้อสมมติเกี่ยวกับความต้ังใจของผู้บริหารใน

งวดก่อนหรือประมาณจ านวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากกิจการ

แก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่

ถือจนครบก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการเปล่ียนเกณฑ์ การวัดมูลค่าส าหรับงวด

บัญชีน้ันหากฝ่ายบริหารของกิจการได้ตัดสินใจที่จะไม่ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจนครบก าหนดในเวลา

ต่อมา ในกรณีน้ีกจิการไม่สามารถเปล่ียนประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินในงบการเงินงวดก่อนที่

ได้จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดได้ นอกจากน้ีส าหรับกรณีการปรับ 

งบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดในการค านวณหน้ีสนิส าหรับการลาป่วยของพนักงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) จ านวนเงินของหน้ีสินที่บันทึกไม่ได้ค านึงถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดข้ึนในงวดต่อมาหลังจากที่อนุมัติให้ออกงบการเงินของงวดก่อนแล้ว     

การปรับข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับงวดก่อนๆที่ต้องอาศัยประมาณการที่มีนัยส าคัญ ไม่ท าให้    

การปรับปรุงหรือการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทยีบขาดความน่าเช่ือถือ 

วนัถอืปฏิบติั 

54 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

54ก – 54ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

55 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

56 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




