คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
วัตถุประสงค์
ก าหนดหลั กเกณฑ์ ในการเลื อกและการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี รวมถึ งวิ ธีปฏิบั ติ ทาง
การบั ญชี และการเปิ ดเผยข้ อมู ลของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และการแก้ ไขข้ อผิดพลาด เพื่ อให้ งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบงบการเงินสาหรั บงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันและ
เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการได้ ดีย่ิงขึ้น
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติ เมื่อมีการเลือกและนานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติและ
การบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และการบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
คานิยาม
นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณี ปฏิบัติ กฎและวิธปฏิบัติเฉพาะที่
กิจการนามาใช้ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรั บปรุงมูลค่าตามบั ญชีของสินทรั พย์
หรือหนี้สิน หรือจานวนที่มีการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมิน
สภาพปั จจุ บัน ของสินทรั พ ย์และหนี้ สิน และจากการประเมิน ประโยชน์ แ ละภาระผู ก พั นที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็ นผล
จากการได้ รับข้ อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม ดังนั้น จึงไม่ถือเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ข้ อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้ นการแสดงรายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงิน
ของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรื อหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม อันเกิดจากความล้ มเหลวในการใช้ ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือหรือการใช้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่งข้ อมูลดังกล่าว
- มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้ รับการอนุมัติให้ ออก และ
- สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้ อมูลได้ และนามาใช้ ในการจัดทา
และนาเสนองบการเงิน
ข้ อ ผิด พลาดดัง กล่ า ว รวมถึ งผลกระทบจากการค านวณผิด พลาด ข้ อ ผิด พลาดจากการใช้
นโยบายการบัญชี การมองข้ ามหรือการตีความข้ อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต
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ในการประเมินการละเว้ นการแสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงว่ามีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินและมีสาระสาคัญหรือไม่น้ันต้ องพิจารณาจากลักษณะ
ของผู้ใช้ งบการเงิน โดยในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ระบุว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้
งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตาม
ควรที่จะศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบเหมาะสม” ดังนั้น การประเมินความมีสาระสาคัญจึงต้ องพิจารณาว่า
ผู้ใช้ งบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้ รับผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างไร
นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
เมื่ อ กิจ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ไปถื อ ปฏิบั ติ เ ป็ นการเฉพาะกับ รายการ
เหตุการณ์อ่นื หรือสถานการณ์ทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติกับรายการดังกล่าวต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเรื่องนั้น
นโยบายการบั ญชี ไม่ จาเป็ นต้ องถือ ปฏิบั ติเมื่อผลกระทบของการถือ ปฏิบั ติไม่มีสาระสาคัญ
อย่ า งไรก็ตาม ไม่ เ หมาะสมที่จ ะจั ดทางบการเงิ น ที่ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
หรือไม่แก้ ไขข้ อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระสาคัญ
ในกรณีท่ไี ม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสาหรับรายการ เหตุการณ์อ่ืนหรื อ
สถานการณ์ ฝ่ ายบริหารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีท่สี ่งผลให้ ข้อมูลในงบการเงินมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
2. มีความน่าเชื่อถือ โดยทาให้ งบการเงิน
1) แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดอย่างเที่ยงธรรม
2) สะท้ อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์อ่นื และสถานการณ์โดยไม่คานึงถึง
รูปแบบทางกฎหมาย
3) มีความเป็ นกลาง
4) จัดทาขึ้นตามหลักความระมัดระวังและ
5) มีความครบถ้ วนในทุกส่วนที่มีสาระสาคัญ
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ผู้บริหารต้ องอ้ างอิงและพิจารณาการใช้ นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามลาดับดังนี้
1. ข้ อ ก าหนดที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ เรื่ อ งที่คล้ า ยคลึ ง และ
เกี่ยวข้ องกัน
2. คานิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้ จ่ายที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารอาจพิ จารณาจากประกาศที่ออกล่ าสุดของหน่ วยงานอื่นที่ใช้ แนวคิดคล้ ายกันกับ
กรอบแนวคิดสาหรั บรายงานทางการเงิน ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี วรรณกรรมทางการบัญชี
และวิธปี ฏิบัติท่เี ป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยไม่ขัดแย้ งกับแหล่งอ้ างอิงตามย่อหน้ าก่อน อย่างไรก็ตาม
หากภายหลังมีการแก้ ไขประกาศดังกล่ าวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี กิจการ
ต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิ ดเผยว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ
ความสมา่ เสมอของนโยบายการบัญชี
กิ จ การต้ อ งเลื อ กใช้ แ ละน านโยบายการบั ญ ชี ม าถื อ ปฏิบั ติ อ ย่ า งสม่ า เสมอกั บ รายการค้ า
เหตุการณ์ และสถานการณ์อ่ ืนที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกัน เว้ นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้
กาหนดหรืออนุญาตเป็ นการเฉพาะให้ ใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันได้ สาหรับรายการแต่ละประเภท
หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดหรืออนุญาตให้ ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้ องเลือกและนา
นโยบายการบัญชีท่เี หมาะสมมาถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
กิจการต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี ถ้ าการเปลี่ ยนแปลงนั้ น เข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. เกิดจากข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ
2. ท าให้ ง บการเงิ น ให้ ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจมากขึ้ นในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่นื หรือสถานการณ์ ที่มีต่อฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
1. การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ ปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรื อสถานการณ์ท่ีมี
เนื้อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ท่เี คยเกิดขึ้นมาก่อน
2. การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ ปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรื อสถานการณ์ท่ไี ม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้นแต่ไม่มีสาระสาคัญ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนด
วิธีปฏิบตั ิช่วงเปลีย่ นแปลงมาตรฐานฯ
กาหนด
บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามที่กาหนดไว้ ในวิธปี ฏิบัติในช่วง
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานฯ

ไม่กาหนด
ปรับย้ อนหลังสาหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่เริ่มประกาศใช้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ (Early adoption) ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ
กิจการต้ องปรับ ยอดยกมาต้ นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้ าของที่ได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี สาหรั บงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ได้ แสดงเป็ นข้ อมู ล
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าได้ มีการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด
ข้อจากัดทีท่ าให้ไม่สามารถถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังได้
1. ไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวด
2. ไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
กิจการต้ องนานโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ต้ นงวดของงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็ นงวดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถ
ทาได้ ในทางปฏิบั ติในการระบุ ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้ น ณ วั น ต้ น งวดของงวดปั จ จุ บั น จากการน า
นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงวดก่อนๆ ได้ กิจการต้ องปรับปรุงข้ อมูลเปรียบเทียบ เพื่อแสดง
ถึ งการน านโยบายการบั ญ ชี ใหม่ มาถื อ ปฏิบั ติ โดยใช้ วิ ธีเ ปลี่ ยนทัน ทีเ ป็ นต้ น ไปนั บ จากวั น แรกสุด ที่
สามารถปฏิบัติได้
การเปิ ดเผยข้อมูล
เมื่อกิจการเริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือ ปฏิบัติทาให้ เกิดผลกระทบต่องวด
บัญชีปัจจุ บันหรืองวดบัญชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจานวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้น
หรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นามาถือปฏิบัติ
2. การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี เป็ นการปฏิบั ติ ตามที่ก าหนดไว้ ในวิ ธีป ฏิบั ติ ในช่ ว ง
เปลี่ยนแปลง หากสามารถปฏิบัติได้
3. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. คาอธิบายเกี่ยวกับข้ อกาหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง หากสามารถปฏิบัติได้
5. ข้ อกาหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
6. สาหรับในงวดปัจจุบันและงวดก่อนทุกงวดที่มีการนาเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได้
กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
1) รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้ รับผลกระทบ
2) กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด
7. จานวนเงินของรายการปรั บงบการเงิน งวดก่อนแต่ ละงวดที่นาเสนอ หากสามารถทาได้
ในทางปฏิบัติ
8. หากกิจการไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ ปฏิบัติย้อนหลั งได้ ตามที่กาหนดไว้
สาหรับงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวดที่มีการนาเสนองบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผย
สถานการณ์ท่นี าไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่ าว และรายละเอียดว่ าการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีน้ันเริ่มเมื่อใดและอย่างไร
“งบการเงินสาหรับงวดถัดไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก”
ตัวอย่างที่ 1
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่ งจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่
มาถือปฏิบตั ิ
ในระหว่างปี ปั จจุ บัน บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชีท่ีสาคัญตามที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชีดังกล่ าวแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนเงินของรายการปรั บปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

ณ วันที่
31
ธันวาคม
25x2
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31
1
ธันวาคม
มกราคม
25x1
25x0

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31
31
1
ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม
25x2
25x1
25x0
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
สาหรับปี สิ้นสุด
31 ธันวาคม 25x2 31 ธันวาคม 25x1
งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น
กาไรส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่
มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ใหญ่ลดลง
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(บาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยลดลง

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุด
สาหรับปี สิ้นสุด
31 ธันวาคม 25x2 31 ธันวาคม 25x1

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจทาให้ เกิดผลกระทบต่องวดปั จจุ บันหรืองวด
ก่อน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีน้ันๆ เว้ นแต่จะไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะระบุจานวน
เงินที่ต้องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
2. เหตุผลว่ าการใช้ นโยบายการบัญชีใหม่ทาให้ งบการเงินมีความน่ าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจมากยิ่งขึ้นได้ อย่างไร
3. สาหรับงวดปั จจุ บันและงวดก่อนทุกงวดที่มีการนาเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได้
กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ
1) รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้ รับผลกระทบ
2) กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด
4. จานวนเงินของรายการปรั บงบการเงิน งวดก่อ นแต่ ละงวดที่นาเสนอ หากสามารถทาได้
ในทางปฏิบัติ
5. หากกิจการไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ในการนานโยบายการบั ญชี ใหม่ มาถือ ปฏิบั ติ
ย้ อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนงบการเงินที่นาเสนอได้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยสถานการณ์ท่นี าไปสู่ การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่า การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ เริ่มเมื่อใดและอย่างไร
“งบการเงินสาหรับงวดถัดไปไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ อีก”
เมื่อกิจการยังไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ปี ระกาศใช้ แล้ ว แต่ยังไม่มีผล
บังคับใช้ มาถือปฏิบัติ กิจการต้ องเปิ ดเผยทุกข้ อต่อไปนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1. ข้ อเท็จจริงที่กจิ การยังไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
2. ข้ อมู ลที่ทราบหรื อ ข้ อมู ลที่ป ระมาณได้ อย่ างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผล
กระทบที่เป็ นไปได้ ของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บ ใหม่ มาถือ ปฏิบั ติ
ต่องบการเงินของกิจการในงวดแรกที่เริ่มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ
โดยให้ พิจารณาเปิ ดเผย
1. ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ยี ังไม่นามาถือปฏิบัติ
2. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กาลัง
จะเกิดขึ้น
3. วันที่ท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้
4. วันที่ท่กี จิ การคาดว่าจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ
5. ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
1) คาอธิบ ายถึ งผลกระทบต่ อ งบการเงิ นของกิจ การที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น จากการเริ่ มน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ
2) หากไม่ทราบ หรือไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าง
สมเหตุสมผล ให้ ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
การประมาณการต้ อ งอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ ซึ่ ง อยู่ บ นพื้ นฐานของข้ อ มู ลล่ า สุ ด ที่น่ า เชื่ อ ถื อ ที่มี อ ยู่
ตัวอย่างของรายการบัญชีท่ตี ้ องใช้ การประมาณการ ได้ แก่
1. หนี้สงสัยจะสูญ
2. สินค้ าล้ าสมัย
3. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
4. อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมค่า
5. ภาระผูกพันจากการรับประกัน
กิจการต้ องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ท่ใี ช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณการ
ได้ เปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการได้ รับข้ อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพิ่มเติมจากเดิม รายการปรับปรุงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
การเปลี่ ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่า ถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม่ ถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
กรณีท่ยี ากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ให้ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่องวด
ดังกล่าวงวดเดียว

การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่องวด
ดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
งวดต่อๆ ไป

รับรู้ผลกระทบในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

รับรู้ผลกระทบในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และงวดต่อไป

ตัวอย่าง
ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย

ตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมค่า

การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินสาหรับงวดบัญชีปัจจุ บันหรือคาดว่ าจะมีผลกระทบต่องวดในอนาคต
เว้ นแต่ไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบได้
หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจานวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดในอนาคตได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 2
เมื่อ 1 ม.ค. 25x1 บริษัท นิติ จากัด ได้ ซ้ ืออาคารในราคา 10,000,000 บาท ซึ่งประมาณอายุ
การใช้ งานไว้ 20 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ การคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปี 25x1 - 25x5 ใช้ วิธีเส้ นตรง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x6 ได้ มีการทบทวนอายุการใช้ งานใหม่และได้ เปลี่ยนประมาณการอายุการใช้
งานเป็ น 25 ปี ต่อไปนี้เป็ นข้ อมูลเมื่อต้ นปี 25x6
อาคาร
10,000,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (5 x 500,000)
(2,500,000)
ราคาตามบัญชีของอาคาร
7,500,000
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ คือ อายุการใช้ งานของอาคาร
ค่าเสื่อมราคาอาคาร = ราคาตามบัญชีของอาคาร = 7,500,000
= 375,000 บาท/ปี
อายุการใช้ งานที่เหลืออยู่
25 ปี – 5 ปี
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาสาหรับปี 25x6
Dr. ค่าเสื่อมราคา – อาคาร
Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร

375,000
375,000

การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นดังนี้
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x6 บริ ษัทได้ เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ ประโยชน์อาคารที่ซ้ ือ
มาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 ราคาทุน 10,000,000 บาท จากเดิมบริษัทใช้ วิธตี ัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธี
เส้ นตรง ประมาณอายุการให้ ประโยชน์ 20 ปี เปลี่ยนเป็ นประมาณอายุการให้ ประโยชน์ 25 ปี (นับจาก
วั น ที่ 1 มกราคม 25x1) ส่ ว นวิ ธีก ารตั ด ค่ า เสื่ อ มราคาใช้ วิ ธี เ ส้ น ตรงตามเดิ ม ทั้งนี้ นั บ จากวั น ที่
1 มกราคม 25x6 เป็ นต้ นไป
บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป งบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x6 มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
อาคาร (ราคาทุน)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

มูลค่าตามบัญชีตาม
อายุการให้ ประโยชน์
เดิม

มูลค่าตามบัญชีตาม
อายุการให้ ประโยชน์
ใหม่

ผลต่าง

10,000,000
(3,000,000)
7,000,000

10,000,000
(2,875,000)
7,125,000

125,000
125,000

375,000

125,000

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่าเสื่อมราคาอาคาร
500,000

ค่าเสื่อมราคาตามประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของอาคารใหม่จะเท่ากับปี ละ 375,000 บาท
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์
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ข้อผิดพลาด
ข้ อ ผิ ดพลาดอาจเกิดขึ้ นได้ จ ากการรั บ รู้ การวั ดมู ลค่ า การน าเสนอข้ อมู ล หรื อ การเปิ ดเผย
องค์ประกอบทางการเงิน
ความผิดพลาดมีหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น
รายการ
การรับรู้รายได้
การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
การจาแนกบัญชีผิดประเภท

ลักษณะของข้อผิดพลาด
บันทึกรายได้ ไม่เหมาะสม บันทึกรายได้ ผิดรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่ได้ รายงานรายได้
บันทึกค่าใช้ จ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชี บันทึกบัญชีผิดประเภท
บันทึกสินทรัพย์เป็ นค่าใช้ จ่าย
จาแนกประเภทรายการบั ญ ชี อย่ า งมีส าระส าคัญ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรืองบกระแสเงินสด การจาแนกรายการสินทรัพย์ หนี้สินระยะ
สั้น ระยะยาว ผิดประเภท

งบการเงิ น จะถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากงบการเงิ น นั้ น มี
ข้ อ ผิ ดพลาดที่มีสาระส าคั ญ หรื อ มี ข้อ ผิ ดพลาดที่ไม่ มีสาระสาคั ญ แต่ เกิดขึ้น อย่ า งจงใจเพื่ อทาให้ ง บ
การเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝ่ายบริหารต้ องการ
กิจ การต้ อ งแก้ ไ ขข้ อ ผิ ดพลาดที่มี สาระสาคั ญ ของงวดก่ อ นโดยปรั บ ย้ อ นหลั งในงบการเงิ น
ฉบับแรกที่ได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่หลังจากที่พบข้ อผิดพลาดโดย
1. ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้ อผิดพลาดได้ ถูกแก้ ไขใน
งวดบัญชีก่อนที่ข้อผิดพลาดได้ เกิดขึ้น
2. หากข้ อผิดพลาดเป็ นข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบั ญชี ก่อนงวดบั ญชี แรกสุดที่แสดงเป็ น
ข้ อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้ องปรั บปรุงยอดคงเหลือยกมาต้ นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของเจ้ าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นามาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ
ข้อจากัดทีท่ าให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้
1. หากในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุ จานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวด กิจการ
ต้ องปรับปรุงยอดยกมาต้ นงวดของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของสาหรับงวดบัญชี
แรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้
2. หากในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสม ณ ต้ นงวดปัจจุบันที่เกิด
จากข้ อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้ องแก้ ไขข้ อผิดพลาดโดย
ปรั บปรุงข้ อมูลที่นามาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบด้ วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป นับจาก
วันแรกสุดที่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ
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การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดก่อน
2. สาหรับรายการปรับปรุงของงวดก่อนแต่ ละงวดที่นาเสนอ กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงิน
ของรายการปรับปรุงเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
1) รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้ รับผลกระทบ
2) กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด
3. จานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้ นงวดของงวดแรกสุดที่นามาแสดงเปรียบเทียบ
4. หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถปรับงบการเงินย้ อนหลังสาหรับงบการเงินงวดก่อนงวดใด
งวดหนึ่ งได้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยสถานการณ์ ท่ีน าไปสู่ก ารเกิด ขึ้ น ของเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วและ
รายละเอียดว่ากิจการแก้ ไขข้ อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไรงบการเงินสาหรับงวดบัญชีถัดไปไม่
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้อกี
ตัวอย่างที่ 3
ในระหว่างปี 25x2 พบว่า บริษัท พารวย จากัด มีรายการบัญชีท่ผี ิดพลาด ดังนี้
1. บริษัทไม่ได้ บันทึกบัญชีเงินสดรับจากการขายในปี 25x2 จานวน 20,000 บาท
2. เงินเดือนพนักงานของเดือนธันวาคมที่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริหาร จะมีการจ่ ายจริ งเดือน
มกราคมของปี ถัดไป และไม่ได้ บันทึกค้ างจ่ายดังนี้
ปี 25x1
15,000 บาท
ปี 25x2
20,000 บาท
3. ไม่มีการบันทึกค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ าในปี 25x1 และ 25x2 จานวน 10,000 บาท
และ 15,000 บาท ตามลาดับ ทั้งนี้บริษัทรับรู้จานวนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดทันที
4. ในปี 25x1 ขายเครื่องจักรเป็ นเงิน 50,000 บาท มีราคาต้ นทุน 80,000 บาท มีราคาตาม
บัญชี ณ วั นที่ขายเท่ากับ 32,000 บาท บริษัทบันทึกการรับเงินค่าขายเครื่องจักรเป็ น
รายได้ อ่ ืน ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกของเครื่ องจั กรที่ขายไปบันทึกเกินไปในปี 25x1 และ
25x2 เท่ากับ 4,000 บาท และ 8,000 บาท ตามลาดับ
รายการปรับปรุงสาหรับปี 25x2 จะเป็ นดังนี้
Dr. เงินสด
20,000
Cr. ขาย
20,000
บันทึกเงินสดรับจากการขายในปี 25x2(1)
Dr. กาไรสะสม
15,000
เงินเดือน (20,000-15,000)
5,000
Cr. เงินเดือนค้ างจ่าย
20,000
ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนค้ างจ่ายของปี 25x1 และ 25x2 (2)
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Dr. เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
10,000
Cr. กาไรสะสม
ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าของปี 25x1 (3)
Dr. เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
15,000
Cr. ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าของปี 25x2 (3)
Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร
48,000
กาไรสะสม
32,000
(รายได้ อ่นื 50,000-กาไรจากการขาย 18,000)
Cr. เครื่องจักร
บันทึกการขายเครื่องจักรในปี 25x1 (4)
Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร
12,000
Cr. กาไรสะสม
ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร
ปรับปรุงรายการบันทึกค่าเสื่อมราคาผิด (4)
Dr. ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
6,600
Cr. ภาษีเงินได้
ปรับปรุงภาษีเงินได้ สาหรับปี 25x1(1+2+3+4)

10,000

15,000

80,000

4,000
8,000

6,600

บริษัท พารวย จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในระหว่ างปี 25x2 บริ ษัทมีการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีสาหรั บงบการเงิน
สาหรับปี 25x1 ดังนี้
1. เงินเดือนของเดือนธันวาคม 25x1 บันทึกต่าไปจานวน 15,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ า ณ สิ้นปี 25x1 ไม่ได้ บันทึกจานวน 10,000 บาท
3. ในปี 25x1 บริษัทขายเครื่องจักรราคาทุน 80,000 บาท ราคาตามบัญชี ณ วันที่ขาย
32,000 บาท บริษัทบันทึกเงินรับจากการขายเครื่องจักรเป็ นรายได้ อ่นื จานวน 50,000 บาท
และยังคิดค่าเสื่อมราคาอยู่เนื่องจากยังไม่ได้ บันทึกขายในปี 25x1 จานวน 4,000 บาท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยงบการเงินสาหรับปี 25x1 ได้ ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดนี้โดยไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินปี 25x2 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินเป็ นดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 25x1
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ าเพิ่มขึ้น
เครื่องจักรลดลง
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ายลดลง
กาไรสะสมลดลง

10,000
(28,000)
(15,000)
6,600
26,400
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 25x1
บาท

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ อ่นื ลดลง
ต้ นทุนขาย (ค่าเสื่อม) ลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร (เงินเดือน - ค่าเบี้ยประกัน) เพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ ลดลง (ร้ อยละ 20)
กาไรลดลง
กาไรต่อหุ้นลดลง

(32,000)
4,000
(5,000)
6,600
(26,400)
(4.08)

กรณี ที่ไ ม่ ส ามารถน านโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ ย อ้ นหลัง และกรณี ที่ไ ม่ ส ามารถปรับ
งบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบตั ิ
ในการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ ปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
กิจการต้ องจาแนกข้ อมูลซึ่ง
1. ให้ หลั กฐานถึงกรณีแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ ณ วั นที่รายการ เหตุการณ์อ่ ืนหรื อสถานการณ์ได้
เกิดขึ้น
2. ข้ อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสาหรับงวดก่อนได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่
จากข้ อมูลอื่น สาหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็ นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะแยกข้ อมู ล
ข้ า งต้ น (เช่ น การวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมที่อ้ า งอิง จากข้ อ มู ลสาคั ญ ซึ่ งสังเกตไม่ ได้ ) เมื่อการน านโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือ ปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้ อนหลังต้ องอาศัยการประมาณการที่มี
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นัยสาคัญ ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ ท่จี ะแยกข้ อมูลดังกล่ าว ให้ ถือว่าการใช้ นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง หรือ
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดย้ อนหลังไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ
กิจการต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับมาภายหลังในการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ ปฏิบัติ หรือใน
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้บริ หารใน
งวดก่อนหรือประมาณจานวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิ ดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น
กิจ การเคยวัดมู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ นเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ถือ จนครบก าหนดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน หากผู้บริหารของกิจการได้ ตัดสินใจที่จะ
ไม่ถือสินทรั พย์ดังกล่าวจนครบกาหนดในเวลาต่อมา กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนเกณฑ์ การวัด
มูลค่าสาหรับงวดบัญชีน้ัน ในกรณีน้ ีกิจการไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินในงบ
การเงินงวดก่อนที่ได้ จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนดได้
การปรับงบการเงินย้ อนหลังเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการคานวณหนี้สินสาหรับการลาป่ วยของ
พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จานวนเงินของหนี้สินที่
บันทึกไม่ได้ คานึงถึงการระบาดของไข้ หวัดใหญ่ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ไี ม่ปกติท่เี กิดขึ้นในงวดต่อมาหลังจาก
ที่อนุ มั ติให้ อ อกงบการเงิ นของงวดก่ อนแล้ วปรั บข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบส าหรั บ งวดก่ อนๆ ที่ต้องอาศั ย
การประมาณการที่มีนัยสาคัญ ไม่ทาให้ การปรับปรุงหรือการแก้ ไขข้ อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเชื่อถือ

*********************
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