เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๕/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
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 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ในลําดับที่ ๒.๕ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS
8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2013))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงย่ อหน้ าที่ 52 และ
54ค และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
นโยบายการบัญชี

บทนํา 1
1
3
5
7

การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
ความสมํา่ เสมอของนโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
ข้อจํากัดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
การเปิ ดเผยข้ อมูล

7
13
14
19
22
23
28

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี

32

การเปิ ดเผยข้อมูล

39

ข้อผิดพลาด

41

ข้อจํ ากัดทีท่ ําให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน

43
49

กรณีทีไ่ ม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
และไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

50
54
55

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญ 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 กัน และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดของกรอบแนวคิ ด สํ า หรับ การรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

บทนํา
บทนํา 1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด และให้ ถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ น
ไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 2 - 6 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ความมีสาระสําคัญ
บทนํา 7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการละเว้ นการแสดงรายการหรือการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงที่เป็ นสาระสําคัญ โดยกําหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 กิจ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี ต ามที่ก ํา หนดไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
หากผลกระทบของการใช้ น โยบายดั ง กล่ า วไม่ มี ส าระสํา คั ญ ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) เกี่ยวกับข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการบัญชีท่ี
กําหนดว่ากิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อข้ อมูลดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญ
7.2 งบการเงินจะไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากงบการเงินนั้นมี
ข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ
7.3 ข้ อ ผิ ด พลาดที่ มี ส าระสํา คั ญ ในงวดก่ อ น จะต้ องแก้ ไ ขด้ วยวิ ธี ป รั บ ย้ อนหลั ง ใน
งบการเงินสําหรับงวดแรกหลังจากค้ นพบข้ อผิดพลาดดังกล่าว
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี โ ดยความสมัค รใจและการแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาด
ในงวดก่อน

บทนํา 8

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ใช้ วิธกี ารนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
สําหรั บการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีเป็ นไปโดยความสมัครใจ และกําหนดให้ ใช้
วิธกี ารปรับงบการเงินย้ อนหลังสําหรับการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน โดยยกเลิกแนวทาง
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บทนํา 9

ที่อาจเลือกปฏิบัติได้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
8.1 การรวมการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือจํานวนเงินของ
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดปัจจุบัน และ
8.2 การแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินสําหรับงวดก่อนๆ
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ

บทนํา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงให้ มีเกณฑ์เกี่ยวกับ “การไม่ สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ”
สําหรั บการยกเว้ นการแก้ ไขข้ อมูลเปรี ยบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ รวมคํานิยามของ
“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 อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งได้ ใช้ นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด
หรือได้ มีการแก้ ไขข้ อผิดพลาด โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได้
บทนํา 12 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนํา 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กจิ การกําลังจะนํามาถือปฏิบัติเมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่
มาปฏิบัติก่อนการบังคับใช้ นอกจากนี้ยังกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ
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 ลดหากกิ จ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อหุน้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
บทนํา 15-16 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บทนํา 18 มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ นี้ กล่ าวถึงข้ อยกเว้ นในการรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีทนั ทีท่มี ีต่อกําไรหรือขาดทุน โดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ทาํ ให้ สินทรัพย์หรือหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือมีผลต่ อรายการในส่วนของเจ้ าของ ให้ กิจการรับรู้
ผลกระทบดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สนิ หรือส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

5

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
วัตถุประสงค์
1

2

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี จ ะกํา หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการเลื อ กและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลของการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และการแก้ ไ ข
ข้ อผิดพลาด เพื่อให้ งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือ
และเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน
และเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการได้ ดีย่งิ ขึ้น
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบ
การเงิ น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้ น
ข้ อกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิ บตั ิ
และการบัญ ชี สํ า หรับ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี และการบัญ ชี สํ า หรับ การ
เปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
กิจการต้ องบันทึกและเปิ ดเผยผลกระทบทางภาษีท่เี กิดจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
และจากการปรับย้ อนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
นโยบายการบัญชี
หมายถึง หลัก การ หลัก เกณฑ์ ประเพณี ป ฏิ บ ัติ กฎและ
วิธีปฏิบตั ิที่เฉพาะที่กิจการนํามาใช้ในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน
การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหนี้ สิน
หรื อ จํ า นวนที่ มี ก ารใช้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์ใ น
ระหว่ างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมิ นสภาพ
ปั จจุ บ นั ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น และการประเมิ น
ประโยชน์ แ ละภาระผู ก พัน ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคตที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ นทรัพย์แ ละหนี้ สิ น นั้น
6

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
ขัด ต่ อ ข้อเท็ จ จริ ง ถือ ว่ ามี ส าระสํ าคัญ หากรายการ
แต่ ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ต่ อการตัด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จของผู ใ้ ช้งบการเงิ น
ความมีสาระสําคัญขึ้ นอยู่กบั ขนาดและลักษณะของ
การละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการ
ที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริงซึ่ งพิจารณาภายใต้สถานการณ์
แวดล้อ ม ทั้งนี้ ปั จจั ยที่ ใช้ในการพิ จารณาอาจเป็ น
ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปั จจัยก็ได้

ข้อผิดพลาดในงวดก่อน

หมายถึง

การละเว้นการแสดงรายการที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งใน
งบการเงิ นของกิ จการในงวดใดงวดหนึ่งหรื อหลาย
งวดก่ อ นๆก็ ต าม อัน เกิ ด จากความล้ม เหลวใน
การใช้ ข ้ อ มู ลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ การใช้ ข ้ อ มู ลที่
น่าเชื่อถือในทางทีผ่ ดิ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
1) มี อ ยู่ ใ นงบการเงิ น ของงวดก่ อ นที่ไ ด้รบั การ
อนุมตั ิให้ออก และ
2) สามารถคาดการณ์ได้อย่ างสมเหตุ สมผลว่ า
สามารถหาข้อมู ลได้ และนํามาใช้ในการจัดทํา
และการนําเสนองบการเงิน
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ข้อ ผิ ด พลาดดัง กล่ า วรวมถึ ง ผลกระทบจากการ
คํานวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบาย
การบัญชี การมองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริง
ผิดพลาด และการทุจริต
การนํานโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบัติยอ้ นหลัง

หมายถึง

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

การปรับงบการเงิน
ย้อนหลัง

หมายถึง

การแก้ไขการรับรูร้ ายการ การวัดมู ลค่า 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 ะถื อ ว่ า กิ จ การไม่ ส ามารถนํ า นโยบาย
การบัญชี ใหม่ มาถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงินงวดก่ อน
หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไข
ข้ อ ผิ ด พลาดได้ ถ้า เข้ า เงื่ อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1) กิจการไม่ สามารถระบุ ผลกระทบที่เกิดจาก
การนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ
ย้อนหลังหรือปรับงบการเงินย้อนหลังได้
2) การนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้องใช้สมมติ ฐานที่เกี่ยวกับความตั้งใจของ
ฝ่ ายบริหารในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ
3) การนํ า นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ
ย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้น
ต้องใช้ประมาณการที่สําคัญและเป็ นไปไม่ได้
ที่จะแยกข้อมู ลที่เ กี่ยวข้องกับประมาณการ
เหล่านั้นซึ่ง
3.1) ให้หลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่ ณ วันที่ ร ับรู ้ วัดมู ลค่ า หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูล และ
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3.2) ค ว ร มี อ ยู่ ณ วั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ อ อ ก
งบการเงินของงวดก่อนจากข้อมูลอื่น
การเปลีย่ นทันทีเป็ นต้น
ไป

6

หมายถึง

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี แ ละการรับ รู ้
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชี โดยทีเ่ ป็ นการ
1)
ใช้นโยบายการบัญชีใหม่สําหรับรายการค้า
เหตุ ก ารณ์อื่ น และสถานการณ์ที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลัง จากวัน ที่มี ก ารเปลี่ย นแปลงนโยบาย
การบัญชี และ
2)
รั บ รู ้ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชี ในงวดปั จจุ บนั และ
งวดอนาคตที่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลง

ในการประเมินการละเว้ นการแสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงว่ามีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินและมีสาระสําคัญหรือไม่น้ันต้ องพิจารณาจากลักษณะ
ของผู้ใช้ งบการเงิน กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2557) ระบุในย่ อ
หน้ าที่ 25 ว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้ งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
และการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบเหมาะสม” ดังนั้น การ
ประเมิ น ความมี ส าระสํา คั ญ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ที่มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วจะได้ รั บ
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างไร

นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
7
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เมื่อ กิ จ การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ไปถื อ ปฏิ บ ตั ิ เ ป็ นการเฉพาะกับ รายการ
เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ทางบัญชี นโยบายการบัญชี หรือวิธีปฏิ บตั ิทางบัญชี ที่นํามาใช้
ปฏิ บตั ิกบั รายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับเรือ่ งนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กาํ หนดนโยบายการบัญชีท่คี ณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบั ญ ชี ไ ด้ ส รุ ป ว่ า มี ผ ลทํา ให้ ง บการเงิ น แสดงข้ อ มู ล ที่มี ค วามเกี่ย วข้ อ งกับ การตั ด สิน ใจและ
น่ า เชื่ อถือ เกี่ยวกับ รายการ เหตุ ก ารณ์อ่ืน และสถานการณ์ท่ีเป็ นอยู่ นโยบายการบัญ ชี ดั งกล่ า ว
ไม่ จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่ าวไม่ มีสาระสําคัญ อย่ างไรก็ตาม
เป็ นการไม่เหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงินที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไม่
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แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในงบการเงิ น ถึ ง แม้ ผ ลกระทบนั้ น จะไม่ มี ส าระสํา คั ญ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือกระแสเงินสด
9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้ เป็ นแนวทางสํา หรั บกิจการในการนําไปปรั บใช้ ตามความ
ต้ อ งการ แนวปฏิบั ติ ดั ง กล่ า วทั้ง หมดได้ มี ก ารระบุ ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรื อไม่ แนวปฏิบัติเ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถือ เป็ น
ข้ อ บัง คับ ส่ ว นแนวปฏิบั ติ ท่ีไ ม่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ไม่ ถือ เป็ น
ข้ อบังคับสําหรับงบการเงิน
10 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่ส่งผลให้ขอ้ มู ล
ในงบการเงินมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
10.1 มีความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
10.2 มีความน่าเชื่อถือ โดยทําให้งบการเงินของกิจการ
10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอย่าง
เทีย่ งธรรม
10.2.2 สะท้อนเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์โดย
ไม่คํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย
10.2.3 มีความเป็ นกลาง กล่าวคือปราศจากความลําเอียง
10.2.4 จัดทําขึ้ นตามหลักความระมัดระวัง และ
10.2.5 มีความครบถ้วนในทุกส่วนทีม่ ีสาระสําคัญ
11 การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชี
จากแหล่งต่างๆ ตามลําดับต่อไปนี้
11.1 ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่องที่คล้ายคลึงและ
เกีย่ วข้องกัน และ
11.2 คํานิยาม เกณฑ์การรับรู ร้ ายการ และแนวคิ ดการวัดมู ลค่ าสําหรับสินทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และค่ า ใช้จ่ า ยที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกรอบแนวคิ ด สํา หรั บ การรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุง 2557)
12 การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ตามย่ อ หน้า ที่ 10 ฝ่ ายบริ ห ารอาจพิจ ารณาจากประกาศที่อ อกล่ า สุ ด ของ
หน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2557) ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธี ปฏิ บตั ิ ที่เ ป็ นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยต้องไม่ขดั แย้งกับแหล่งอ้างอิงตาม ย่อหน้าที่ 11
ความสมํา่ เสมอของนโยบายการบัญชี
13 กิ จ การต้อ งเลื อ กใช้แ ละนํ า นโยบายการบัญ ชี ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ อ ย่ า งสมํ า่ เสมอกับ รายการค้า
เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์อื่ น ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน เว้น แต่ ม าตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินได้กําหนดหรื ออนุ ญาตเป็ นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชี ที่แตกต่ างกันได้
สําหรับรายการแต่ ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุ ญาตให้
ปฏิ บตั ิ ดงั กล่ าวได้ กิจการต้องเลือกและนํานโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมมาถือปฏิ บตั ิ อย่าง
สมํา่ เสมอสําหรับรายการแต่ละประเภท
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
14 กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
14.1 เกิดจากข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ
14.2 ทําให้งบการเงินให้ขอ้ มู ลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นในส่ วนที่
เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ ที่มีต่อฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
15 ผู้ใช้ งบการเงินมีความต้ องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่ างกัน
เพื่อระบุถึงแนวโน้ มของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น
กิจการจึงต้ องใช้ นโยบายการบัญชี เดียวกันในแต่ ละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป
เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14
16 กรณีต่อไปนี้ ไม่ถอื เป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่มี
เนื้ อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ทีเ่ คยเกิดขึ้ นมาก่อน และ
16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่
ไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้ นแต่ไม่มีสาระสําคัญ
17 การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมู ลค่าสินทรัพย์ดว้ ยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
หรื อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่ มี ต ัวตน (เมื่อมี การ
ประกาศใช้) ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมู ลค่าตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว มากกว่าที่จะเป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้
18 ย่ อหน้ าที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 17
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
19 ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังกับงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีก่อนได้ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 23
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19.1 กิ จ การต้อ งบัน ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการเริ่ ม
นํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ใ นวิ ธี ป ฏิ บ ัติ
ในช่วงเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว และ
19.2 หากกิ จ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี อ ัน เป็ นผลจากการเริ่ ม นํ า มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาถือปฏิ บตั ิ แต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไม่ได้
กําหนดวิธีปฏิ บตั ิ ในช่ วงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดว้ ย
ความสมัครใจ กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังสําหรับการเปลีย่ นแปลงนั้น
20 ตามวัต ถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง
ไม่ เริ่มประกาศใช้ มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ
21 ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น เฉพาะสํา หรั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ อ่ื น หรื อ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริ ห ารอาจปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 12 ซึ่ ง อนุ ญ าตให้ นํา นโยบายการบั ญ ชี จ าก
ประกาศที่ออกล่ าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้ แนวคิดคล้ ายกันกับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการ
แก้ ไ ขประกาศดั ง กล่ า วและกิจ การเลื อ กที่จ ะเปลี่ ย นนโยบายการบั ญ ชี กิจ การต้ อ งบั น ทึก การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิ ดเผยว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ
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 เมื่อกิจการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีซึ่ง
ต้อ งปรับ ย้อ นหลัง ตามที่ กล่ าวไว้ใ นย่ อหน้าที่ 19.1 หรื อ 19.2 กิ จการต้องปรับยอดยกมา
ต้นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี สํ า หรับ งบการเงิ น งวดแรกสุ ด และแต่ ล ะงวดที่ ไ ด้แ สดงเป็ นข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
โดยถือเสมือนว่าได้มีการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิโดยตลอด
ข้อจํากัดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
23 เมือ่ กิจการต้องนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังตามย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2
การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ด งั กล่ า ว มี ผ ลให้กิ จ การต้อ งปรับ งบการเงิ น ย้อ นหลัง
เว้นแต่ กิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้ นใน
แต่ ล ะงวด หรื อ ไม่ ส ามารถระบุ ผ ลกระทบสะสมที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
การบัญชีได้
24 หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่สามารถระบุ ผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึง่ หรือหลายงวดที่แสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบได้ กิจการต้องนํา
นโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิกบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินต้นงวดของงวด
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แรกสุ ด ที่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ ซึ่ ง อาจเป็ นงวดปั จ จุ บ ัน โดยกิ จ การต้อ งปรับ ยอดคงเหลื อ
ยกมาต้น งวดของแต่ ล ะองค์ป ระกอบในส่ ว นของเจ้ า ของที่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงวดนั้น
25 เมื่อกิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิ บตั ิในการระบุ ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ น ณ วันต้นงวด
ของงวดปั จจุ บนั จากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิ บตั ิกบั งวดก่อนๆได้ กิจการต้อง
ปรับปรุงข้อมู ลเปรียบเทียบ เพือ่ แสดงถึงการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ โดยใช้วิธี
เปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุดทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้
26 เมื่อกิจการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง กิจการต้ องนํานโยบายการบัญชีใหม่มา
ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนๆที่นาํ มาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด
ที่สามารถทําได้ การนํานโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนจะไม่
สามารถทําได้ เว้ นแต่กจิ การสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ
ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดก่อนๆ จะ
นํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้ นงวดของรายการที่เป็ นองค์ประกอบในส่วนของเจ้ าของที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ใ นงบการเงิ น งวดแรกสุ ด ที่ นํ า มาแสดง
เป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม อย่างไรก็ตาม รายการ
ปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้ าของได้ (เช่ น เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนๆ เช่น สรุปข้ อมูลการเงินใน
อดีตจะได้ รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สดุ เท่าที่จะทําได้ เช่นเดียวกัน
27 หากกิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้
เนื่ องจากไม่ ส ามารถระบุ จํา นวนเงิ น ของผลกระทบสะสมต่ องวดก่ อนๆ จากการเปลี่ ย นแปลง
นโยบายการบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 25 กิจการต้ องนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามวิธีเปลี่ยนทัน ทีเป็ นต้ นไปนั บตั้งแต่ งวดล่ า สุด ที่สามารถปฏิบัติไ ด้ ดังนั้ น กิจการจึงไม่ ต้อง
คํานึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของที่เกิดขึ้นก่อนวัน
ดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ กจิ การสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชีแม้ ว่ากิจการ
จะไม่สามารถใช้ นโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงกับงวดก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้ ย่อหน้ าที่ 50-53
ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไม่ สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับงบการเงิน
งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม
การเปิ ดเผยข้อมูล
28 เมื่อ กิ จ การเริ่ม นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาถือ ปฏิ บ ตั ิ ทํ า ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
งวดบัญชีปัจจุ บนั หรืองวดบัญชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุ จํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่ องวดบัญชี ในอนาคต กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ล
ทุกข้อดังต่อไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีน่ าํ มาถือปฏิบตั ิ

13

28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเป็ นการปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ในวิธีปฏิบตั ิในช่ วง
เปลีย่ นแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.3 ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คําอธิบายเกีย่ วกับข้อกําหนดในช่วงทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง หากสามารถปฏิบตั ิได้
28.5 ข้อกําหนดในช่วงทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
28.6 สําหรับงวดปั จจุ บนั และงวดงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ
ปฏิบตั ิได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินของรายการปรับปรุงทีก่ ระทบต่อ
28.6.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
28.6.2 กําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อหุน้ (เมือ่ มี
การประกาศใช้)
28.7 จํ านวนเงิ นของรายการปรับงบการเงินงวดก่ อนแต่ ละงวดที่นําเสนอ หากสามารถ
ทําได้ในทางปฏิบตั ิ
28.8 หากกิจการไม่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังได้ตามที่กําหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 19.1 และ 19.2 สําหรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวดที่มี
การนําเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นําไปสู่การเกิดขึ้ นของเงื่อนไข
ดังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเริม่ เมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสําหรับงวดถัดไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
29 หากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําให้เกิดผลกระทบต่องวดปั จจุบนั
หรืองวดก่อน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีน้ นั ๆ เว้นแต่ จะไม่สามารถทําได้ในทาง
ปฏิบตั ิที่จะระบุจํานวนเงินที่ตอ้ งปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
29.1 ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ทําให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือและเกีย่ วข้อง
กับการตัดสินใจมากยิง่ ขึ้ นได้อย่างไร
29.3 สําหรับงวดปั จจุบนั และงวดก่อนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบตั ิ
ได้ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินของรายการปรับปรุงทีก่ ระทบต่อ
29.3.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ
29.3.2 กําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อหุน้ ปรับลดหากกิจการต้องปฏิ บตั ิตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง กํ า ไรต่ อ หุ้น
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
29.4 จํ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นาํ เสนอหากสามารถทําได้
ในทางปฏิบตั ิ และ
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29.5 หากกิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึง่ ก่อนงบการเงินงวดที่นําเสนอ
ได้ กิ จการต้อ งเปิ ดเผยสถานการณ์ที่นําไปสู่ การเกิ ด ขึ้ นของเงื่อนไขดังกล่ าวและ
รายละเอียดว่าการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีได้เริม่ เมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก
30 เมื่อกิจการยังไม่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
30.1 ข้อเท็จจริ งที่กิจการยังไม่ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมา
ถือปฏิบตั ิ และ
30.2 ข้ อ มู ลที่ ท ราบหรื อข้ อ มู ลที่ ป ระมาณได้ อ ย่ า งสมเหตุ สมผลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประเมินผลกระทบที่เป็ นไปได้ของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่มาถือปฏิบตั ิ ต่ องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
31 ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 30 ให้ กจิ การพิจารณาเปิ ดเผย
31.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ยี ังไม่นาํ มาถือปฏิบัติ
31.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลัง
จะเกิดขึ้น
31.3 วันที่ท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้
31.4 วันที่ท่กี จิ การคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ
31.5 ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
31.5.1 คําอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ
31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างสมเหตุสมผล ให้ ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
32 เนื่องจากความไม่ แน่ นอนที่เกิดขึ้นในการดําเนิ นธุรกิจ ดังนั้ น กิจการอาจไม่ สามารถวัด มู ลค่ า
รายการหลายรายการในงบการเงินได้ อย่างแม่นยํา การประมาณการดังกล่าวต้ องกระทําโดยอาศัย
ดุลยพินิจ ซึ่งอยู่ บนพื้นฐานของข้ อมูลล่ าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่ างของรายการบัญชีท่ีทาํ ให้
กิจการต้ องใช้ การประมาณการ ได้ แก่
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินค้ าล้ าสมัย
32.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
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32.4 อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พย์ หรื อ รูป แบบของการใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ใน
อนาคตจากสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมค่า และ
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน
การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็ นส่วนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไม่ทาํ ให้ งบการเงิน
สูญเสียความน่าเชื่อถือ
กิจการอาจต้ องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ท่ใี ช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณการ
ได้ เปลี่ ยนแปลงไป หรื อกิจการได้ รับ ข้ อมู ลใหม่ หรื อมีประสบการณ์เพิ่ มเติมจากเดิ ม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็ นการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ถื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม่ ถื อ เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี ในกรณีท่ีเป็ นการยากที่จ ะแยกความแตกต่ า งว่ า เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ให้ ถื อ ว่ า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 37 กิจการต้องรับรู ้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ทนั ที ในกําไรหรื อขาดทุ นตามข้อใด
ข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
36.1 สํ า หรับ งวดที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี หากการเปลี่ย นแปลงนั้น
มีผลกระทบต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว หรือ
36.2 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และงวดต่ อๆ ไป หากการ
เปลีย่ นแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว
ในขอบเขตทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีทําให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของ
สินทรัพย์ หนี้ สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องรับรูโ้ ดยการปรับปรุงมู ลค่าตาม
บัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ หนี้ สิ น หรื อ รายการในส่ ว นของเจ้ า ของที่ เ กี่ ย วข้อ งในงวดที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงนั้น
การรั บ รู้ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี โ ดยวิ ธีเ ปลี่ ย นทัน ทีเ ป็ นต้ น ไป
หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อ่ ืนและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนับตั้งแต่ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญ ชี อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของงวดบั ญ ชี ปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อกําไรหรือขาดทุนของทั้งงวดปัจจุบันและงวดอนาคต
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดปั จจุบันเพียงงวด
เดียว จึงรับรู้ในงวดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให้ ประโยชน์
ของสิน ทรั พ ย์ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีมี
การเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดอนาคตแต่ละงวดตลอด
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่เี หลืออยู่ ทั้งสองกรณี กิจการต้ องรับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลง
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ที่กระทบต่องวดปัจจุบันเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ ามี) ที่มีต่องวด
ต่อไปจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกี่ยวข้ องในอนาคต
การเปิ ดเผยข้อมูล
39 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะและจํ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ที่มีผลกระทบต่ องบการเงินสําหรับงวดบัญชีปัจจุ บนั หรื อคาดว่าจะมีผลกระทบต่ อ
งวดในอนาคต เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจํ านวนเงินของผลกระทบได้
40 หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่ องวดในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจํ านวนเงิน
ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ต่องวดในอนาคตได้ กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด
41 ข้ อ ผิ ด พลาดอาจเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากการรั บ รู้ การวั ด มู ล ค่ า การนํา เสนอข้ อ มู ล หรื อ การเปิ ดเผย
องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หาก
งบการเงินนั้นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสําคัญแต่เกิดขึ้นอย่างจง
ใจเพื่อทําให้ งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามที่
ฝ่ ายบริหารต้ องการ กิจการอาจพบข้ อผิดพลาดของงวดปั จจุบันและแก้ ไขทันก่อนที่งบการเงินจะ
ได้ รับการอนุ มัติเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของ
งวดปั จจุบันในงวดบัญชีถัดไปและข้ อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกแก้ ไขโดยปรับงบการเงินที่นาํ มาแสดง
เป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถดั ไป (ดูย่อหน้ าที่ 42-47)
42 ยกเว้นข้อจํ ากัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 43 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของ
งวดก่อนโดยปรับย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได้รบั การอนุ มตั ิให้เผยแพร่ หลังจากที่พบ
ข้อผิดพลาดโดย
42.1 ปรับ งบการเงิ น งวดก่ อ นที่ แ สดงเป็ นข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บเสมื อ นว่ า ข้อ ผิ ด พลาดได้
ถูกแก้ไขในงวดบัญชีก่อนทีข่ อ้ ผิดพลาดได้เกิดขึ้ น หรือ
42.2 หากข้อผิดพลาดเป็ นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดง
เป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์
หนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้ า ของในงบการเงิ น งวดแรกสุ ด ที่ นํ า มาแสดงเป็ นข้อ มู ล
เปรียบเทียบ
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ข้อจํ ากัดทีท่ ําให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
43 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่
ในทางปฏิ บ ัติ ไ ม่ ส ามารถระบุ จํ านวนเงิ น ของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นในแต่ ล ะงวด หรื อ
ไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดได้
44 หากในทางปฏิ บ ตั ิ กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ผลกระทบที่เ กิ ด จากข้อ ผิด พลาดของแต่ ละงวด
ที่แสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆก็ตาม กิจการต้อง
ปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้ สินและส่วนของเจ้าของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่
สามารถปฏิบตั ิได้ (ซึ่งอาจเป็ นงวดบัญชีปัจจุบนั )
45 หากในทางปฏิ บ ตั ิ กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ผ ลกระทบสะสม ณ ต้น งวดปั จ จุ บ นั ที่ เ กิ ด จาก
ข้อ ผิ ด พลาดที่ มี ต่ อ งบการเงิ น ของงวดบัญ ชี ก่ อ นๆ ได้ กิ จ การต้อ งแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาด
โดยปรับปรุงข้อมู ลที่นํามาแสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป นับจาก
วันแรกสุดทีส่ ามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ
46 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนของงวดที่พบข้ อผิดพลาด
กิจ การต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั ง ข้ อมู ล งวดก่ อนที่นํา เสนอ รวมทั้งข้ อ มู ล ทางการเงิน ในอดีต โดยสรุป
โดยปรับย้ อนหลังให้ ไกลที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ในทางปฏิบัติ
47 หากในทางปฏิบั ติ กิจ การไม่ ส ามารถระบุ จํา นวนเงิ น ของข้ อ ผิ ด พลาด (เช่ น การนํา นโยบาย
การบัญชี มาปฏิบัติไม่ ถูกต้ อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 45
กิจการต้ องใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปโดยปรับปรุงข้ อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยไม่ ต้องคํานึงถึงผลกระทบสะสมที่ต้องปรับปรุงกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้ าของในส่วนที่เกิดก่อนวันดังกล่ าว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติในกรณีท่ี
กิจการไม่สามารถแก้ ไขข้ อผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ ได้ ไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 50-53
48 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเป็ นการประมาณการที่อาจต้ องมีการทบทวนเมื่อกิจการได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติม
ตัว อย่ า งเช่ น ผลกํา ไรหรื อ ผลขาดทุ น ที่รับ รู้จ ากผลของรายการที่มีค วามไม่ แ น่ น อนไม่ ถือ เป็ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน
49 ในการปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 42 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
49.1 ลักษณะของข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้ นในงบการเงินงวดก่อน
49.2 สําหรับงบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดทีน่ าํ เสนอ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินของ
รายการปรับปรุงเท่าทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้
49.2.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
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49.2.2 กําไรต่ อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่ อหุน้ ปรับลดหากกิ จการต้องปฏิ บตั ิ ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อหุน้ (เมือ่ มี
การประกาศใช้)
49.3 จํ า นวนเงิ น ของรายการปรับ ปรุ ง ณ วัน ต้น งวดของงวดแรกสุ ด ที่ นํ า มาแสดง
เปรียบเทียบ
49.4 หากในทางปฏิ บตั ิ กิจการไม่ สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังสําหรับงบการเงินงวด
ก่ อ นงวดใดงวดหนึ่ง ได้ กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยสถานการณ์ที่ นํา ไปสู่ ก ารเกิ ด ขึ้ นของ
เงือ่ นไขดังกล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมือ่ ใดและอย่างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถดั ไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก

กรณีที่ไม่สามารถนํานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิ บตั ิ ยอ้ นหลังและกรณีที่ไม่สามารถ
ปรับงบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
50 ในบางสถานการณ์ เป็ นไปไม่ ไ ด้ ใ นทางปฏิบั ติ ท่ีจ ะปรั บ ปรุง ข้ อ มู ล สํา หรั บ งวดก่ อ นๆ ที่แ สดง
เปรียบเทียบเพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบนั ได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจไม่ได้
จัดเก็บข้ อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้
(รวมถึง ในย่ อหน้ า ที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปลี่ ยนทัน ทีเป็ นต้ นไปกับ งวดบั ญ ชีก่อ นๆ) หรื อ ไม่
สามารถปรับงบการเงินย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจเป็ นไปไม่ได้
ที่กจิ การจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้ อมูลขึ้นมาใหม่
51 บ่อยครั้งที่กจิ การจําเป็ นต้ องอาศัยการประมาณการในการใช้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับองค์ประกอบ
ของงบการเงินที่รับรู้หรือเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องกับรายการ เหตุการณ์อ่นื หรือสถานการณ์การประมาณ
การต้ องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การประมาณการอาจทํา
ได้ ยากสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้ อนหลัง
เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นหลังจากรายการ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อ่นื ที่ได้ รับผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการประมาณ
การที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนๆ ยังคงเหมือนกับการประมาณการสําหรับงวดบัญชีปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค์ของ
การประมาณการที่ทาํ ในงวดปั จจุ บัน เพื่อให้ สะท้ อนถึงรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ ืนที่
เกิดขึ้น
52 ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
กิจการต้ องจําแนกข้ อมูลซึ่ง
52.1 ให้ หลักฐานถึงกรณีแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรือสถานการณ์ได้
เกิดขึ้น และ
52.2 ข้ อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดก่อนได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่
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จากข้ อมูลอื่น สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะแยกข้ อมูลข้ างต้ น
(เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้ อมูลสําคัญซึ่งสังเกตไม่ได้ ) เมื่อการนํานโยบายการบัญชี
ใหม่ ม าถื อ ปฏิบั ติ ย้ อ นหลั ง หรื อ การปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง ต้ อ งอาศั ย การประมาณการที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งเป็ นไปไม่ ได้ ท่จี ะแยกข้ อมูลดังกล่ าว ให้ ถือว่ าการใช้ นโยบายการบัญชีใหม่ ย้อนหลัง
หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดย้ อนหลังไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ
53 กิจการต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือในการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งข้ อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้บริหารในงวด
ก่อนหรือประมาณจํานวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่ าหรือเปิ ดเผยในงวดก่อน ตัวอย่ างเช่ น หากกิจการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่
ถือจนครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กรณีดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการเปลี่ยนเกณฑ์ การวัดมูลค่าสําหรับงวด
บัญชีน้ันหากฝ่ ายบริหารของกิจการได้ ตัดสินใจที่จะไม่ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจนครบกําหนดในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ ีกจิ การไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินในงบการเงินงวดก่อนที่
ได้ จัดเงินลงทุนดังกล่ าวเป็ นเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดได้ นอกจากนี้สาํ หรับกรณีการปรับงบ
การเงินย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการคํานวณหนี้สินสําหรับการลาป่ วยของพนักงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) จํา นวนเงิ น ของหนี้ สิน ที่บั น ทึกไม่ ไ ด้ คํา นึ ง ถึง การระบาดของไข้ ห วัด ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น
เหตุการณ์ไม่ ปกติท่เี กิดขึ้นในงวดต่ อมาหลังจากที่อนุ มัติให้ ออกงบการเงินของงวดก่อนแล้ วการ
ปรั บ ข้ อมู ลเปรี ยบเทียบสํา หรั บงวดก่ อนๆที่ต้ องอาศัยประมาณการที่มีนั ยสํา คัญ ไม่ ทาํ ให้ ก าร
ปรับปรุงหรือการแก้ ไขข้ อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเชื่อถือ

วันถือปฏิบตั ิ
54 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
54ก – 54ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
54ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่ อหน้ าที่ 52 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 13 เรื่ อง การวัด มูลค่ า
ยุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
56 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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