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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8  

เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 

วตัถุประสงค ์

 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทาง 

การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือให้งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ 

มีความน่าเช่ือถือ และเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกันและ

เปรียบเทยีบงบการเงินระหว่างกจิการได้ดีย่ิงขึ้น 

 

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติเมื่อมีการเลือกและน านโยบายการบัญชีมาปฏบัิติและ

การบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน  

 

ค านยิาม 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธปฏิบัติเฉพาะที่

กจิการน ามาใช้ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

หรือหน้ีสิน หรือจ านวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมิน

สภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหน้ีสิน และจากการประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผล

จากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเดิม ดังน้ัน จึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงิน

ของกิจการในงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม อันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้ข้อมูลที่

น่าเช่ือถือหรือการใช้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือในทางที่ผิด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว 

- มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติให้ออก และ 

- สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และน ามาใช้ในการจัดท า

และน าเสนองบการเงิน 

ข้อผิดพลาดดังกล่าว รวมถึงผลกระทบจากการค านวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้

นโยบายการบัญชี การมองข้ามหรือการตีความข้อเทจ็จริงผิดพลาด และการทุจริต 
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ในการประเมินการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงว่ามีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและมีสาระส าคัญหรือไม่น้ันต้องพิจารณาจากลักษณะ

ของผู้ใช้งบการเงิน โดยในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ระบุว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้ 

งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกบัธุรกจิ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความต้ังใจตาม

ควรที่จะศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเหมาะสม” ดังน้ัน การประเมินความมีสาระส าคัญจึงต้องพิจารณาว่า

ผู้ใช้งบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างไร 

 

นโยบายการบญัชี 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

 เมื่ อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับรายการ 

เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏบัิติกับรายการดังกล่าวต้องเป็นไป

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเร่ืองน้ัน 

 นโยบายการบัญชีไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติไม่มีสาระส าคัญ 

อย่างไรกต็าม ไม่เหมาะสมที่จะจัดท างบการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หรือไม่แก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระส าคัญ  

 ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะส าหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินมี

ลักษณะดังต่อไปนี้  

1. มีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน 

2. มีความน่าเช่ือถือ โดยท าให้งบการเงิน 

1) แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดอย่างเที่ยงธรรม 

2) สะท้อนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์โดยไม่ค านึงถึง

รูปแบบทางกฎหมาย 

3) มีความเป็นกลาง  

4) จัดท าขึ้นตามหลักความระมัดระวังและ  

5) มีความครบถ้วนในทุกส่วนที่มีสาระส าคัญ 
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ผู้บริหารต้องอ้างองิและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามล าดับดังน้ี 

1. ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเร่ืองที่คล้ายคลึงและ

เกี่ยวข้องกนั 

2. ค านิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ 

และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับ

กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี วรรณกรรมทางการบัญชี 

และวิธปีฏบัิติที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยไม่ขัดแย้งกบัแหล่งอ้างองิตามย่อหน้าก่อน อย่างไรกต็าม 

หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี กิจการ

ต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ 

ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

กิจการต้องเลือกใช้และน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอกับรายการค้า 

เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้

ก าหนดหรืออนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกนัได้ส าหรับรายการแต่ละประเภท 

หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรืออนุญาตให้ปฏบัิติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและน า

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏบัิติอย่างสม ่าเสมอ 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

กิจการต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปล่ียนแปลงน้ัน เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

1. เกดิจากข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ 

2. ท าให้งบการเงินให้ข้อมูลที่ น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากข้ึนในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่น หรือสถานการณ์ ที่มีต่อฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกจิการ 

กรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

1. การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่มี

เน้ือหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกดิข้ึนมาก่อน  

2. การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่ไม่

เคยเกดิขึ้นมาก่อน หรือเคยเกดิขึ้นแต่ไม่มีสาระส าคัญ 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่เร่ิมประกาศใช้มาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ (Early adoption) ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ 

กิจการต้องปรับยอดยกมาต้นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ได้แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทยีบ โดยถือเสมือนว่าได้มีการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติโดยตลอด 

ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถถอืปฏิบติัยอ้นหลงัได ้

1. ไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกดิข้ึนในแต่ละงวด  

2. ไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้ 

กิจการต้องน านโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน

ต้นงวดของงวดแรกสดุที่สามารถปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม หากกิจการไม่สามารถ

ท าได้ในทางปฏิบัติในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึน ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน จากการน า

นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติกับงวดก่อนๆ ได้ กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทยีบ เพ่ือแสดง

ถึงการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่

สามารถปฏบัิติได้ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

เมื่อกิจการเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติท าให้เกิดผลกระทบต่องวด

บัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบน้ัน

หรือหากผลกระทบน้ันมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

1. ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่น ามาถือปฏบัิติ 

2. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเป็นการปฏิบัติตามที่ก  าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วง

เปล่ียนแปลง หากสามารถปฏบัิติได้ 

3. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ไม่ก าหนด ก าหนด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนด

วิธีปฏิบติัช่วงเปลีย่นแปลงมาตรฐานฯ 

บันทกึการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ตามที่ก  าหนดไว้ในวิธปีฏบัิติในช่วง

เปล่ียนแปลงมาตรฐานฯ 

ปรับย้อนหลังส าหรับการเปล่ียนแปลงน้ัน 

 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 8  หน้า 5 

4. ค าอธบิายเกี่ยวกบัข้อก าหนดในช่วงที่มีการเปล่ียนแปลง หากสามารถปฏบัิติได้ 

5. ข้อก าหนดในช่วงที่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป 

6. ส าหรับในงวดปัจจุบันและงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถปฏบัิติได้ 

กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ 

1) รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

2) ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

7. จ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ หากสามารถท าได้

ในทางปฏบัิติ 

8. หากกิจการไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ตามที่ก  าหนดไว้ 

ส าหรับงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิดเผย

สถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดข้ึนของเง่ือนไขดังกล่าว และรายละเอียดว่าการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีน้ันเร่ิมเม่ือใดและอย่างไร 

“งบการเงินส าหรับงวดถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเหล่าน้ีอีก” 

 

ตวัอย่างที ่1 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเนือ่งจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่

มาถอืปฏิบติั  

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญตามที่

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เน่ืองจากบริษัทฯ น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ มีดังน้ี 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ณ วันที่                    

31 

ธนัวาคม 

25x2 

ณ วันที่                    

31 

ธนัวาคม 

25x1 

ณ วันที่                             

1  

มกราคม 

25x0 

ณ วันที่                    

31 

ธนัวาคม 

25x2 

ณ วันที่                    

31 

ธนัวาคม 

25x1 

ณ วันที่                             

1   

มกราคม 

25x0 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เพ่ิมขึ้น xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพ่ิมขึ้น xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

  



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 8  หน้า 6 

 

 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ส าหรับปีสิ้นสุด                    

31 ธนัวาคม 25x2 

ส าหรับปีสิ้นสุด                    

31 ธนัวาคม 25x1 

ส าหรับปีสิ้นสุด                    

31 ธนัวาคม 25x2 

ส าหรับปีสิ้นสุด                    

31 ธนัวาคม 25x1 

งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน     

ก าไรหรือขาดทุน:     

ภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น xxx xxx xxx xxx 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่

มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง xxx xxx xxx xxx 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ใหญ่ลดลง xxx xxx xxx xxx 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น(บาท) xxx xxx xxx xxx 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม  

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยลดลง xxx xxx xxx xxx 

 

หากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจท าให้เกิดผลกระทบต่องวดปัจจุบันหรืองวด

ก่อน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีน้ันๆ เว้นแต่จะไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติที่จะระบุจ านวน

เงินที่ต้องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

2. เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ท าให้งบการเงินมีความน่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจมากย่ิงขึ้นได้อย่างไร 

3. ส าหรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถปฏบัิติได้ 

กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ 

1) รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

2) ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

4. จ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ หากสามารถท าได้

ในทางปฏบัิติ 

5. หากกิจการไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ย้อนหลังกบังบการเงินงวดก่อนๆ หรืองวดใดงวดหน่ึงก่อนงบการเงินที่น าเสนอได้ กิจการ

ต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่น าไปสู่ การเกิดขึ้นของเง่ือนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่า การ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้เร่ิมเม่ือใดและอย่างไร 

“งบการเงินส าหรับงวดถดัไปไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเหล่าน้ีอีก” 

เม่ือกิจการยังไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ยังไม่มีผล

บังคับใช้มาถือปฏบัิติ กจิการต้องเปิดเผยทุกข้อต่อไปนี้  



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 8  หน้า 7 

1. ข้อเทจ็จริงที่กจิการยังไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏบัิติ 

2. ข้อมูลที่ทราบหรือข้อมูลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล

กระทบที่เป็นไปได้ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ  

ต่องบการเงินของกจิการในงวดแรกที่เร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

มาถือปฏบัิติ 

โดยให้พิจารณาเปิดเผย 

1. ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่น ามาถือปฏบัิติ 

2. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่ก  าลัง

จะเกดิขึ้น 

3. วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ 

4. วันที่ที่กจิการคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเร่ิมถือปฏบัิติ 

5. ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

1) ค าอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเร่ิมน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏบัิติ 

2) หากไม่ทราบ หรือไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้อย่าง

สมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

การประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเช่ือถือที่มีอยู่ 

ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ต้องใช้การประมาณการ ได้แก่ 

1. หน้ีสงสยัจะสญู 

2. สนิค้าล้าสมัย 

3. มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

4. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสนิทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า 

5. ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

กจิการต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณการ

ได้เปล่ียนแปลงไป หรือกจิการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจากเดิม รายการปรับปรุงที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกบังบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

การเปล่ียนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี  

กรณีที่ยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 8  หน้า 8 

  

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่องวดในอนาคต 

เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบได้ 

 หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเน่ืองจากไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดในอนาคตได้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่2 

เมื่อ 1 ม.ค. 25x1 บริษัท นิติ จ ากดั ได้ซ้ืออาคารในราคา 10,000,000 บาท ซ่ึงประมาณอายุ

การใช้งานไว้ 20 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ การคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปี 25x1 - 25x5 ใช้วิธีเส้นตรง 

เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x6 ได้มีการทบทวนอายุการใช้งานใหม่และได้เปล่ียนประมาณการอายุการใช้

งานเป็น 25 ปี ต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเมื่อต้นปี 25x6 
 

 

 

  

  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ คือ อายุการใช้งานของอาคาร 

ค่าเสื่อมราคาอาคาร  =    ราคาตามบัญชีของอาคาร    =  7,500,000       = 375,000 บาท/ปี 

                   อายุการใช้งานที่เหลืออยู่         25 ปี – 5 ปี 

อาคาร 10,000,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร (5 x 500,000)  (2,500,000) 

ราคาตามบัญชีของอาคาร  7,500,000 

การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องวด

ดังกล่าวงวดเดียว 

การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องวด

ดังกล่าวที่มีการเปล่ียนแปลงและ 

งวดต่อๆ ไป 

รับรู้ผลกระทบในงวดที่มีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และงวดต่อไป 

 

รับรู้ผลกระทบในงวดที่มีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

ตัวอย่าง 

ประมาณการหน้ีสงสัยจะสญู 

ประมาณการค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัย 

ตัวอย่าง 

การเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

ของสนิทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า 
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 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นดังน้ี 

 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x6 บริษัทได้เปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์อาคารที่ซ้ือ

มาเม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 ราคาทุน 10,000,000 บาท จากเดิมบริษัทใช้วิธตีัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธี

เส้นตรง ประมาณอายุการให้ประโยชน์ 20 ปี เปล่ียนเป็นประมาณอายุการให้ประโยชน์ 25 ปี (นับจาก

วันที่ 1 มกราคม 25x1) ส่วนวิธีการตัดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรงตามเดิม ทั้งน้ีนับจากวันที่  

1 มกราคม 25x6 เป็นต้นไป 

 บริษัทบันทกึการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป งบการเงินส าหรับปี

สิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 25x6 มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวดังน้ี 

 มูลค่าตามบัญชีตาม

อายุการให้ประโยชน์

เดิม 

มูลค่าตามบัญชีตาม

อายุการให้ประโยชน์

ใหม่ 

ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน    

อาคาร (ราคาทุน) 10,000,000 10,000,000 - 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,000,000) (2,875,000) 125,000 

มูลค่าตามบัญชีสทุธิ 7,000,000 7,125,000 125,000 

    

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   

ค่าเสื่อมราคาอาคาร 500,000 375,000 125,000 

  

 ค่าเสื่อมราคาตามประมาณอายุการให้ประโยชน์ของอาคารใหม่จะเท่ากับปีละ 375,000 บาท 

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

การบันทกึรายการค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 25x6 

Dr. ค่าเสื่อมราคา – อาคาร  375,000 

        Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 375,000 
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ขอ้ผดิพลาด 

 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้ นได้จากการรับรู้ การวัดมูลค่า การน าเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผย

องค์ประกอบทางการเงิน  

 ความผิดพลาดมีหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น 

  

รายการ ลกัษณะของขอ้ผดิพลาด 

การรับรู้รายได้ บันทกึรายได้ไม่เหมาะสม บันทึกรายได้ผิดรอบระยะเวลาบัญชี 

ไม่ได้รายงานรายได้ 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย บันทกึค่าใช้จ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชี บันทกึบัญชีผิดประเภท 

บันทกึสนิทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 

การจ าแนกบัญชีผิดประเภท จ าแนกประเภทรายการบัญชีอย่างมีสาระส าคัญในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

หรืองบกระแสเงินสด การจ าแนกรายการสินทรัพย์ หน้ีสินระยะ

สั้น ระยะยาว ผิดประเภท 

 

งบการเงินจะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากงบการเงินน้ันมี

ข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เกิดขึ้ นอย่างจงใจเพ่ือท าให้งบ

การเงินของกจิการแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ   

กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญของงวดก่อนโดยปรับย้อนหลังในงบการเงิน 

ฉบับแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่พบข้อผิดพลาดโดย 

1. ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขใน

งวดบัญชีก่อนที่ข้อผิดพลาดได้เกดิข้ึน  

2. หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสิน 

และสว่นของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสดุที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ 

ขอ้จ ากดัทีท่ าใหไ้ม่สามารถปรบังบการเงินยอ้นหลงัได ้

1. หากในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวด กิจการ

ต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของส าหรับงวดบัญชี

แรกสดุที่สามารถปฏบัิติได้ 

2. หากในทางปฏบัิติไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปัจจุบันที่เกิด

จากข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กจิการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย

ปรับปรุงข้อมูลที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป นับจาก

วันแรกสดุที่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ 
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 การเปิดเผยขอ้มูล 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้  

1. ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกดิข้ึนในงบการเงินงวดก่อน 

2. ส าหรับรายการปรับปรุงของงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงิน

ของรายการปรับปรุงเทา่ที่สามารถปฏบัิติได้ 

1) รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

2) ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

3. จ านวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดแรกสดุที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบ 

4. หากในทางปฏบัิติกิจการไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังส าหรับงบการเงินงวดก่อนงวดใด

งวดหน่ึงได้ กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดข้ึนของเง่ือนไขดังกล่าวและ

รายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไรงบการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่

ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 

 

ตวัอย่างที ่3  

ในระหว่างปี 25x2 พบว่า บริษัท พารวย จ ากดั มีรายการบัญชีที่ผิดพลาด ดังน้ี 

1. บริษัทไม่ได้บันทกึบัญชีเงินสดรับจากการขายในปี 25x2 จ านวน 20,000 บาท 

2. เงินเดือนพนักงานของเดือนธันวาคมที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จะมีการจ่ายจริงเดือน

มกราคมของปีถัดไป และไม่ได้บันทกึค้างจ่ายดังน้ี 

ปี 25x1    15,000 บาท 

ปี 25x2    20,000 บาท 

3. ไม่มีการบันทกึค่าเบ้ียประกันจ่ายล่วงหน้าในปี 25x1 และ 25x2 จ านวน 10,000 บาท 

และ 15,000 บาท ตามล าดับ ทั้งน้ีบริษัทรับรู้จ านวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทนัที 

4. ในปี 25x1 ขายเคร่ืองจักรเป็นเงิน 50,000 บาท มีราคาต้นทุน 80,000 บาท มีราคาตาม

บัญชี ณ วันที่ขายเท่ากับ 32,000 บาท บริษัทบันทึกการรับเงินค่าขายเคร่ืองจักรเป็น

รายได้อื่น ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกของเคร่ืองจักรที่ขายไปบันทึกเกินไปในปี 25x1 และ 

25x2 เทา่กบั 4,000 บาท และ 8,000 บาท ตามล าดับ 

รายการปรับปรุงส าหรับปี 25x2 จะเป็นดังน้ี 

Dr. เงินสด     20,000 

 Cr. ขาย       20,000 

บันทกึเงินสดรับจากการขายในปี 25x2(1) 

Dr. ก าไรสะสม     15,000 

     เงินเดือน (20,000-15,000)            5,000 

 Cr. เงินเดือนค้างจ่าย     20,000 

ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนค้างจ่ายของปี 25x1 และ 25x2 (2) 
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Dr. เบ้ียประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า  10,000 

 Cr. ก าไรสะสม      10,000 

ปรับปรุงค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าของปี 25x1 (3) 

Dr. เบ้ียประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า  15,000 

 Cr. ค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่าย     15,000 

ปรับปรุงค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าของปี 25x2 (3) 

Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – เคร่ืองจักร   48,000 

     ก าไรสะสม      32,000 

 (รายได้อื่น 50,000-ก าไรจากการขาย 18,000)  

Cr. เคร่ืองจักร       80,000 

บันทกึการขายเคร่ืองจักรในปี 25x1 (4) 

 Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม – เคร่ืองจักร       12,000 

      Cr. ก าไรสะสม      4,000 

  ค่าเสื่อมราคา – เคร่ืองจักร    8,000 

 ปรับปรุงรายการบันทกึค่าเสื่อมราคาผิด (4) 

Dr. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             6,600 

      Cr. ภาษีเงินได้      6,600 

  ปรับปรุงภาษีเงินได้ส าหรับปี 25x1(1+2+3+4) 

 

บริษัท พารวย จ ากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

ในระหว่างปี 25x2 บริษัทมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีส าหรับงบการเงิน

ส าหรับปี 25x1 ดังน้ี 

1. เงินเดือนของเดือนธนัวาคม 25x1 บันทกึต ่าไปจ านวน 15,000 บาท 

2. ค่าเบี้ ยประกนัจ่ายล่วงหน้า ณ สิ้นปี 25x1 ไม่ได้บันทกึจ านวน 10,000 บาท 

3. ในปี 25x1 บริษัทขายเคร่ืองจักรราคาทุน 80,000 บาท ราคาตามบัญชี ณ วันที่ขาย 

32,000 บาท บริษัทบันทกึเงินรับจากการขายเคร่ืองจักรเป็นรายได้อื่นจ านวน 50,000 บาท 

และยังคิดค่าเสื่อมราคาอยู่เน่ืองจากยังไม่ได้บันทกึขายในปี 25x1 จ านวน 4,000 บาท 
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โดยงบการเงินส าหรับปี 25x1 ได้ถูกปรับปรุงใหม่เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดน้ีโดยไม่มีผลกระทบ

ต่องบการเงินปี 25x2 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินเป็นดังน้ี 

ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25x1 

         บาท 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ค่าเบี้ ยประกนัจ่ายล่วงหน้าเพ่ิมข้ึน         10,000 

เคร่ืองจักรลดลง        (28,000) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน       (15,000) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง            6,600 

ก าไรสะสมลดลง           26,400 

 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 

31 ธนัวาคม 25x1 

         บาท 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น    

รายได้อื่นลดลง        (32,000) 

ต้นทุนขาย (ค่าเสื่อม) ลดลง            4,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เงินเดือน - ค่าเบี้ ยประกนั) เพ่ิมข้ึน    (5,000) 

ภาษีเงินได้ลดลง (ร้อยละ 20)              6,600 

ก าไรลดลง        (26,400) 

 ก าไรต่อหุ้นลดลง                    (4.08) 

 

กรณีที่ไม่สามารถน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัและกรณีที่ไม่สามารถปรับ 

งบการเงินยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั 

 ในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

กจิการต้องจ าแนกข้อมูลซ่ึง 

1. ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ได้

เกดิขึ้น 

2. ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินส าหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่  

จากข้อมูลอื่น ส าหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะแยกข้อมูล

ข้างต้น (เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมที่อ้างอิงจากข้อมูลส าคัญซ่ึงสังเกตไม่ได้) เมื่อการน านโยบาย 

การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังต้องอาศัยการประมาณการที่มี
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นัยส าคัญ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลัง หรือ

การแก้ไขข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ 

 กจิการต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติ  หรือใน

การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับความต้ังใจของผู้บริหารใน

งวดก่อนหรือประมาณจ านวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น  

 กิจการเคยวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หากผู้บริหารของกิจการได้ตัดสินใจที่จะ

ไม่ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจนครบก าหนดในเวลาต่อมา กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการเปล่ียนเกณฑ์ การวัด

มูลค่าส าหรับงวดบัญชีน้ัน ในกรณีน้ีกิจการไม่สามารถเปล่ียนประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินในงบ

การเงินงวดก่อนที่ได้จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดได้ 

 การปรับงบการเงินย้อนหลังเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดในการค านวณหน้ีสินส าหรับการลาป่วยของ

พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน จ านวนเงินของหน้ีสินที่

บันทกึไม่ได้ค านึงถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดข้ึนในงวดต่อมาหลังจาก

ที่อนุมัติให้ออกงบการเงินของงวดก่อนแล้วปรับข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับงวดก่อนๆ ที่ต้องอาศัย 

การประมาณการที่มีนัยส าคัญ ไม่ท าให้การปรับปรุงหรือการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทยีบขาดความน่าเช่ือถือ 

 

 

 

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


