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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ซึ่งเปน
การแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2009)) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 56 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติ
ในการเลือกการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด และใหถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน
คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีและบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดและจํากัดแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันที่ปรากฏ
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับปจจุบัน และเพื่อใหเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติรวมกันได 
รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญดังนี้
3.1 เพื่อยกเลิกทางเลือกที่อาจปฏิบัติได สําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ

ยอนหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ และการปรับ
ยอนหลังในการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

3.2 เพื่อยกเลิกแนวคิดเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่สําคัญ
3.3 เพื่ออธิบายลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน สําหรับใหฝายบริหารใชอางอิง

และใชพิจารณาในการเลือกนโยบายการบัญชีในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องนั้นๆ

3.4 เพื่อระบุถึงการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปน
สาระสําคัญ และอธิบายถึงวิธีการประยุกตแนวคิดของความมีสาระสําคัญในการใช
นโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด

3.5 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวขางตนคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมิได
นําขอกําหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขใหม
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การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม   
บทนํา 5. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากขอกําหนดเดิมในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังนี้

การเลือกนโยบายการบัญชี

บทนํา 6. ขอกําหนดในการเลือกและใชนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดยายมาเปนขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยปรับ
ลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีที่ฝายบริหารจําเปนตองอางอิงและพิจารณา
เลือกใชนโยบายการบัญชีที่ยังไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องนั้นๆ

ความมีสาระสําคัญ

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญ โดยกําหนดเงื่อนไขดังตอไปนี้
7.1 กิจการไมจําเปนตองใชนโยบายการบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี

หากผลกระทบของการใชนโยบายดังกลาวไมมีสาระสําคัญ ซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เกี่ยวกับขอกําหนด
ของการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดวากิจการ ไมจําเปนตองเปดเผย
ขอมูลเมื่อขอมูลดังกลาวไมมีสาระสําคัญ

7.2 งบการเงินจะไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินนั้นมีขอผิดพลาดที่มี
สาระสําคัญ

7.3 ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดกอน จะตองแกไขดวยวิธีปรับยอนหลังในงบการเงิน
สําหรับงวดแรกหลังจากคนพบขอผิดพลาดดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจและการแกไขขอผิดพลาด
ในงวดกอน

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เปนไปโดยความสมัครใจ และกําหนดใหใชวิธีการ
ปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 

บทนํา 9. จากการยกเลิกแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติไดดังกลาว ขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอน
แสดงเสมือนวาไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอดและขอผิดพลาดในงวดกอน
ไมเคยเกิดขึ้น
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การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงใหมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ “การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” 
สําหรับการยกเวนการแกไขขอมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดรวมคํานิยามของ 
“การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความไวดวย

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงกรณีที่ไมสามารถคํานวณผลกระทบสะสม ณ วันตนงวด
ของงวดปจจุบัน สําหรับ
11.1 การใชนโยบายการบัญชีใหมกับทุกงวดที่ผานมา หรือ
11.2 ขอผิดพลาดในทุกงวดที่ผานมา

กิจการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งไดใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด
หรือไดมีการแกไขขอผิดพลาด โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได

ขอผิดพลาดที่สําคัญ

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดหลักการของขอผิดพลาดที่สําคัญและขอแตกตางระหวาง
ขอผิดพลาดที่สําคัญกับขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญอื่น และไดกําหนดคํานิยามของ
ขอผิดพลาดในงวดกอนไวดวย

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กิจการกําลังจะนํามาถือปฏิบัติเมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม
มาปฏิบัติกอนการบังคับใช นอกจากนี้ยังกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ
ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของงวดบัญชีที่มีการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหมไปปฏิบัติ 

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลอยางละเอียดของจํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุงบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแกไขขอผิดพลาด
ในงวดกอน โดยใหเปดเผยสําหรับรายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
รวมทั้งกําไรตอหุนพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

บทนํา 15. ขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเสนอกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดไดยายไปกําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

บทนํา 16. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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บทนํา 17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงขอยกเวนในการรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีทันทีที่มีตอกําไรหรือขาดทุน โดยกลาววาการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ทําใหสินทรัพยหรือหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือมีผลตอรายการในสวนของเจาของ ใหกิจการรับรู
ผลกระทบดังกลาวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของที่เกี่ยวของ 
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดหลักเกณฑในการเลือกและการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และการแก ไขขอผิดพลาด เพื่ อให
งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหผูใช
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดตางๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหวางกิจการไดดียิ่งขึ้น 

2. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน สําหรับขอกําหนดในการเปดเผยนโยบายการบัญชี ยกเวนขอกําหนดสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และ

การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

4. กิจการตองบันทึกและเปดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 
และจากการปรับยอนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎและ
วิธีปฏิบัติที่เฉพาะที่กิจการนํามาใชในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  หรือ
หนี้สิน หรือจํานวนที่มีการใชประโยชนของสินทรัพย
ในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมินสภาพ
ปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สิน และการประเมิน
ประโยชนและภาระผูกพัน ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่ เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น 
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเปนผล
จากการไดรับขอมูลใหมหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติม
จากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไมถือเปน
การแกไขขอผิดพลาด

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่กําหนด
โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 
ซึ่งประกอบดวย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การละเวนการแสดง
รายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
ที่เปนสาระสําคัญ 

หมายถึง การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่
ขัดตอขอเท็จจริงถือวามีสาระสําคัญหากรายการ
แตละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะ
ของการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดง
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาภายใต
สถานการณแวดลอม ทั้ งนี้ปจจัยที่ ใช ในการ
พิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของรายการ
หรือทั้งสองปจจัยก็ได

ขอผิดพลาดในงวดกอน หมายถึง การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการ
ที่ขัดตอขอเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด
งวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความ
ลมเหลว การใชขอมูลที่นาเชื่อถือหรือการใชขอมูล
ที่นาเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่งขอมูลดังกลาว
1) มีอยู ในงบการเงินของงวดกอนที่ ไดรับ        

การอนุมัติใหเผยแพร
2) สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทํา
และการแสดงรายการในงบการเงิน

ขอผิดพลาดในการนํานโยบายการบัญชีมาใช
ดั งกล าวรวมถึ งผลกระทบจากการคํ านวณ
ผิดพลาด ขอผิดพลาดจากการใชนโยบายการ
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บัญชี การมองขามหรือการตีความขอเท็จจริง
ผิดพลาด และการทุจริต

การนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

หมายถึง การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นเสมือนหนึ่งไดใช
นโยบายการบัญชีในเรื่องน้ันมาโดยตลอด

การปรับงบการเงิน
ยอนหลัง

หมายถึง การแกไขการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยจํานวน
เงินขององคประกอบของงบการเงินงวดกอน
เสมือนหนึ่งขอผิดพลาดในงวดกอน ไมเคยเกิดขึ้น

การไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง การที่กิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด 
หลังจากที่ไดใชความพยายามอยางสมเหตุผลทุก
ประการแลว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีจะถือวากิจการไมสามารถนํานโยบายการ
บัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน งวดกอน 
หรือไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดได  ถาเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1) กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือปรับงบการเงินยอนหลังได

2) การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชขอสมมติที่เกี่ยวกับความตั้งใจของ
ฝายบริหารในชวงเวลาดังกลาว

3) การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชประมาณการที่สําคัญและเปนไปไมได 
ที่จะแยกขอมูลที่เกี่ยวของกับประมาณการ
เหลานั้นซึ่ง
3.1) ใหหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่

มีอยู ณ วันที่รับรู วัดมูลคา หรือเปดเผย
ขอมูล 

3.2) ควรมีอยู  ณ วั นที่ อนุมัติ ให ออก                  
งบการเงินของงวดกอนจากขอมูลอื่น
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การเปลี่ยนทันทีเปนตนไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      
ทางบัญชี โดยที่เปนการ
1) ใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 

เหตุการณและสถานการณอื่นหลังจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

2) รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีสําหรับงวดปจจุบันและงวด
อนาคตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

6. ในการประเมินการละเวนการแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงวามีผลกระทบตอ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและมีสาระสําคัญหรือไมนั้นตองพิจารณาจากลักษณะ
ของผูใชงบการเงิน แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินระบุในยอหนาที่ 25 วา 
“มีขอสมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี 
รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูล” ดังนั้น การประเมินความมีสาระสําคัญจึงตอง
พิจารณาวาผูใชงบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะไดรับผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
อยางไร

นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

7. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับรายการคา 
เหตุการณ หรือสถานการณอื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นํามาใช
ปฏิบัติกับรายการดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับเรื่องนั้น 

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีไดสรุปวามีผลทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับรายการ เหตุการณอื่นและสถานการณที่เปนอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติ
กับรายการที่ไมมีสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เปนการไมเหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงินที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไมแกไขขอผิดพลาดในงบการเงินถึงแมผลกระทบนั้น
จะไมมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
หรือกระแสเงินสด

9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใชเปนแนวทางสําหรับกิจการในการนําไปปรับใชตามความ
ตองการ แนวทางปฏิบัติดังกลาวทั้งหมดไดมีการระบุวาเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทาง



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 11/25

การเงินหรือไม แนวทางปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเปนขอบังคับ  
สวนแนวทางปฏิบัติที่ไมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไมถือเปนขอบังคับ
สําหรับงบการเงิน

10. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่น ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่สงผลใหขอมูล
ในงบการเงินมีลักษณะดังตอไปนี้ 
10.1 มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
10.2 มีความนาเชื่อถือ โดยทําใหงบการเงินของกิจการ

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอยาง
เที่ยงธรรม 

10.2.2 สะทอนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอื่นโดย
ไมคํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย

10.2.3 มีความเปนกลาง กลาวคือปราศจากความลําเอียง
10.2.4 จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
10.2.5 มีความครบถวนในทุกสวนที่มีสาระสําคัญ

11. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชี
จากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้
11.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่อง

ที่คลายคลึงและเกี่ยวของกัน 
11.2 คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการ และแนวคิดการวัดมูลคาสําหรับสินทรัพย หนี้สิน

รายได และคาใชจายที่ระบุไวในแมบทการบัญชี

12. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกลาสุดของ
หนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันกับแมบทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี 
วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยตองไมขัดแยงกับ
แหลงอางอิงตาม ยอหนาที่ 11 

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี

13. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไดกําหนดหรืออนุญาตเปนการเฉพาะใหใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันไดสําหรับ
รายการแตละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติ
ดังกลาวได กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
สําหรับรายการแตละประเภท
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

14. กิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง 
ดังนี้
14.1 เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
14.2 ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับ

ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีตอฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 

15. ผูใชงบการเงินมีความตองการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน
เพื่อระบุถึงแนวโนมของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น 
กิจการจึงตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันในแตละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป 
เวนแตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 14

16. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่น 

ที่มีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน
16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น 

ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ

17. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลคาสินทรัพยดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 
หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
มากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

18. ยอหนาที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กลาวไวในยอหนาที่ 17

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

19. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีกอนไดตามที่กลาวในยอหนาที่ 23
19.1 กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเปนผลมาจากการเริ่ม

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติ
ในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเปนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ แตมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไมไดกําหนด
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วิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดวยความ
สมัครใจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

20. ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง
ไมเริ่มประกาศใชมาถือปฏิบัติกอนมีผลบังคับใช ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ

21. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณ
อื่น ฝายบริหารอาจปฏิบัติตามยอหนาที่ 12 ซึ่งอนุญาตใหนํานโยบายการบัญชีจากประกาศที่ออก
ลาสุด ของหนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันกับแมบทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
มาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแกไขประกาศดังกลาวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 
กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเปดเผยวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
โดยสมัครใจ

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

22. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวด
กอนตามที่กลาวในยอหนาที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งตองปรับยอนหลัง
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบ
ในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการ
เงินงวดแรกสุดและแตละงวดที่ไดแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาไดมีการนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติโดยตลอด

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

23. เมื่อกิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังตามยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลใหกิจการตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
กิจการ ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวด
บัญชี หรือไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได

24. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบได กิจการตองนํา
นโยบายการบัญชีใหม มาถือปฏิบัติกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตนงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน โดยกิจการตองปรับยอดคงเหลือ
ยกมาตนงวดของแตละองคประกอบในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น

25. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันตนงวดของงวดบัญชี
ปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองปรับปรุง
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ขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใชวิธีเปลี่ยนทันที
เปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได 

26. หากกิจการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมา
ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด
ที่สามารถทําได การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนจะไม
สามารถทําได เวนแตกิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ
ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดบัญชี
กอนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของรายการที่เปนองคประกอบในสวนของเจาของ
ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด อยางไรก็ตาม 
รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองคประกอบอื่นๆ ของสวนของเจาของได (เชน เพื่อปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงวดบัญชีกอน เชน สรุปขอมูล
การเงินในอดีตจะไดรับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเทาที่จะทําไดเชนเดียวกัน

27. หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนๆ ได 
เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมตองวดกอนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีได ตามที่กลาวในยอหนาที่ 25 กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติตาม
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับตั้งแตงวดลาสุดที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้น กิจการจึงไมตองคํานึงถึง
สวนของรายการปรับปรุงสะสมตอสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของที่เกิดขึ้นกอนวันดังกลาว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชีแมวากิจการจะไม
สามารถใชนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีกอนๆ ในทางปฏิบัติได ยอหนาที่ 50-53 
ไดกําหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน
งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเปดเผยขอมูล

28. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทําใหเกิดผลกระทบตองวด
บัญชีปจจุบันหรืองวดบัญชีกอน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูล  
ทุกขอดังตอไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ
28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง

เปลี่ยนแปลง 
28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
28.5 ขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดตอไป 
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28.6 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน
หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
28.6.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ
28.6.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
28.7 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอ หากสามารถทําได

ในทางปฏิบัติ
28.8 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังไดตามที่กําหนด

ไวในยอหนาที่ 19.1 และ 19.2 สําหรับงบการเงินงวดกอนแตละงวด หรืองวดกอน
งวดที่มีการนําเสนองบการเงิน กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของ
เงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและ
อยางไร

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก

29. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชี
ปจจุบัน หรืองวดบัญชีกอน ผลกระทบดังกลาวจะมีผลตองวดบัญชีนั้นๆ เวนแตจะไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติที่จะระบุจํานวนเงินที่ตองปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบตองวดบัญชี
ในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือและเกี่ยวของ

กับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร
29.3 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หาก

สามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
29.3.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ และ
29.3.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
29.4 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําได

ในทางปฏิบัติ และ
29.5 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงิน

งวดกอน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งกอนงบการเงินงวดที่นําเสนอได กิจการตองเปดเผย
สถานการณที่นําไปสู  การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเริ่มเมื่อใดและอยางไร
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งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก

30. เมื่อกิจการยังไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ประกาศใชแลว แตยังไมมี
ผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
30.1 ขอเท็จจริงที่กิจการยังไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวมา

ถือปฏิบัติ 
30.2 ขอมูลที่ทราบหรือขอมูลที่ประมาณไดอยางสมเหตุสมผลที่เกี่ยวของกับการประเมินผล

กระทบที่เปนไปไดของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมาถือปฏิบัติ 
ตองบการเงินของกิจการในงวดที่เริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ

31. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 30 ใหกิจการพิจารณาเปดเผย
31.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ยังไมนํามาถือปฏิบัติ
31.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง

จะเกิดขึ้น
31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช
31.4 วันที่ที่กิจการคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ
31.5 ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

31.5.1 คําอธิบายถึงผลกระทบตองบการเงินของกิจการที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ 

31.5.2 หากไมทราบหรือไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได
อยางสมเหตุสมผล ใหระบุขอเท็จจริงดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
32. เนื่องจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไมสามารถวัดมูลคารายการ

หลายรายการในงบการเงินไดอยางแมนยํา การประมาณการดังกลาวตองกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจ 
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของขอมูลลาสุดที่นาเชื่อถือที่มีอยู ตัวอยางของรายการบัญชีที่ทําใหกิจการตองใช
การประมาณการ ไดแก
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินคาลาสมัย
32.3 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
32.4 อายุการใหประโยชนของสินทรัพย หรือรูปแบบของการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยที่มีการเสื่อมคา และ 
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน       

33. การประมาณการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมทําใหงบการเงิน
สูญเสียความนาเชื่อถือ
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34. กิจการอาจตองทบทวนการประมาณการที่มีอยูเดิมหากสถานการณที่ใชเปนเกณฑในการประมาณการ 
ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการไดรับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไมเกี่ยวกับงบการเงินงวดกอนและไมถือเปนการ
แกไขขอผิดพลาด

35. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลคาถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไมถือเปน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เปนการยากที่จะแยกความแตกตางวาเปน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ใหถือวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

36. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 37 กิจการตองรับรู
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในกําไรหรือขาดทุนตามขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
36.1 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น

มีผลกระทบตองวดดังกลาวเพียงงวดเดียว
36.2 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดตอ ๆ ไป หากการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตองวดดังกลาว

37. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย 
หนี้สิน หรือรายการในสวนของเจาของ กิจการตองรับรูโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย หนี้สินหรือรายการในสวนของเจาของที่เกี่ยวของในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

38. การรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
งวดเดียว หรืออาจมีผลตอกําไรหรือขาดทุนของทั้งงวดบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี
ตอไป ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน
เพียงงวดเดียว จึงรับรูในงวดบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช
งานของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่มี
การเสื่อมคาจะมีผลกระทบตอทั้งงวดบัญชีปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีในอนาคต 
แตละงวดตามอายุการใชงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เหลืออยู ทั้งสองกรณี กิจการตองรับรูผล
ของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตองวดบัญชีปจจุบันเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีปจจุบัน 
สวนผลกระทบ (ถามี) ที่มีตองวดบัญชีตอไปจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีที่เกี่ยวของ
ในอนาคต
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การเปดเผยขอมูล

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบันหรือคาดวาจะมีผลกระทบตอ
งวดบัญชีตอไป เวนแตไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได

40. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคตเนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

ขอผิดพลาด
41. ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดจากการรับรู  การวัดมูลคา การนําเสนอขอมูลหรือการเปดเผย

องคประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือวาไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีหากงบการเงินนั้น 
มีขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญหรือมีขอผิดพลาดที่ไมมีสาระสําคัญแตเกิดขึ้นอยางจงใจเพื่อทําให 
งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝายบริหาร
ตองการ กิจการอาจพบขอผิดพลาดของงวดปจจุบันและแกไขทันกอนที่งบการเงินจะไดรับการ
อนุมัติเผยแพร อยางไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปจจุบัน
ในงวดบัญชีถัดไปและขอผิดพลาดเหลานี้จะถูกแกไขโดยปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูยอหนาที่ 42-47)

42. ยกเวนขอจํากัดที่กลาวไวในยอหนาที่ 43 กิจการตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของ
งวดกอนโดยปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากที่พบ
ขอผิดพลาดโดย
42.1 ปรับงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาขอผิดพลาดได

ถูกแกไขในงวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ
42.2 หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน 
และสวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได

43. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
ในทางปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือ
ไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได

44. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวด  
ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุง
ยอดยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน)
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45. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันที่เกิดจาก
ขอผิดพลาดที่มีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองแกไขขอผิดพลาด
โดยปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจาก
วันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ

46. การแกไขขอผิดพลาดของงวดบัญชีกอนจะไมรวมอยู ในกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชี
ที่พบขอผิดพลาด กิจการตองปรับยอนหลังขอมูลงวดกอนที่นําเสนอ รวมทั้งขอมูลทางการเงินใน
อดีตโดยสรุป โดยปรับยอนหลังใหไกลท่ีสุดเทาที่จะทําไดในทางปฏิบัต ิ 

47. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของขอผิดพลาด (เชน การนํานโยบายการบัญชี 
มาปฏิบัติไมถูกตอง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 กิจการตองใช
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได โดย
ไมตองคํานึงถึงผลกระทบสะสมที่ตองปรับปรุงกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
ในสวนที่เกิดกอนวันดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการ
ไมสามารถแกไขขอผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดกอน ๆ ไดไวในยอหนาที่ 50-53 

48. การแกไขขอผิดพลาดแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเปนการประมาณการที่อาจตองมีการทบทวนเมื่อกิจการไดรับขอมูลเพิ่มเติม 
ตัวอยางเชน ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูจากผลของรายการที่มีความไมแนนอนไมถือเปน
การแกไขขอผิดพลาด

การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน

49. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 42 กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
49.1 ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดกอน
49.2 สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีกอนแตละงวดที่นําเสนอ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงิน

ของรายการปรับปรุงเทาที่สามารถปฏิบัติได 
49.2.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
49.2.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
49.3 จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดง

เปรียบเทียบ
49.4 หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอน

งวดใดงวดหนึ่งได กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไข
ดังกลาวและรายละเอียดวากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
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กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังและกรณีที่ไมสามารถปรับ
งบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ

50. ในบางสถานการณ เปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงขอมูลสําหรับงวดกอนๆ ที่แสดง
เปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปจจุบันได ตัวอยางเชน กิจการอาจไมได
จัดเก็บขอมูลในงวดกอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังได 
(รวมถึงในยอหนาที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเปนตนไปกับงวดบัญชีกอนๆ) หรือไม
สามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนได และอาจเปนไปไมได
ที่กิจการจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม

51. บอยครั้งที่กิจการจําเปนตองอาศัยการประมาณการในการใชนโยบายการบัญชีสําหรับองคประกอบ
ของงบการเงินที่รับรูหรือเปดเผยที่เกี่ยวของกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น
การประมาณการตองอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล การประมาณการอาจ
ทําไดยากสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือ การปรับงบการเงิน
ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปนานขึ้นหลังจาก
รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นที่ไดรับผลกระทบเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของ
การประมาณการที่เกี่ยวของกับงวดกอน ยังคงเหมือนกับการประมาณการสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของการประมาณการที่ เกี่ยวของกับงวดกอนยังคงเหมือนกับ
วัตถุประสงคของการประมาณการที่ทําในงวดปจจุบัน เพื่อใหสะทอนถึงรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่นที่เกิดขึ้น

52. ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 
กิจการตองจําแนกขอมูลซึ่ง
52.1 ใหหลักฐานถึงกรณีแวดลอมที่เปนอยู ณ วันที่รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นได

เกิดขึ้น และ
52.2 ขอมูลที่ควรมีอยู ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดกอนไดรับการอนุมัติใหเผยแพร 

จากขอมูลอื่น สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะแยกขอมูลขางตน 
(เชน การประมาณมูลคายุติธรรมที่ไมไดอิงจากราคาที่หาไดหรือขอมูลที่หาได) เมื่อการนํานโยบาย
การบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังตองอาศัยการประมาณการที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งเปนไปไมไดที่จะแยกขอมูลดังกลาว ใหถือวาการใชนโยบายการบัญชีใหมยอนหลังหรือ
การแกไขขอผิดพลาดยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

53. กิจการตองไมใชขอมูลที่ไดรับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ หรือในการ
แกไขขอผิดพลาดของงวดกอน ไมวาจะเปนการตั้งขอสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผูบริหารในงวด
กอนหรือประมาณจํานวนเงินที่รับรู วัดมูลคาหรือเปดเผยในงวดกอน ตัวอยางเชน หากกิจการแกไข
ขอผิดพลาดในงวดกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่เคยจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจน
ครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
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(เมื่อมีการประกาศใช) กรณีดังกลาวไมไดเปนการเปลี่ยนเกณฑการวัดมูลคาสําหรับงวดบัญชีนั้น
หากฝายบริหารของกิจการไดตัดสินใจที่จะไมถือสินทรัพยดังกลาวจนครบกําหนดในเวลาตอมา ใน
กรณีนี้กิจการไมสามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพยทางการเงินในงบการเงินงวดกอนที่ไดจัดเงิน
ลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดได นอกจากนี้สําหรับกรณีการปรับงบการเงิน
ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดในการคํานวณหนี้สินสําหรับการลาปวยของพนักงานตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงินของหนี้สิน
ที่บันทึกไมไดคํานึงถึงการระบาดของไขหวัดใหญ ซึ่งเปนเหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นในงวดตอมา
หลังจากที่อนุมัติใหออกงบการเงินของงวดกอนแลวการปรับขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอนที่
ตองอาศัยประมาณการที่มีนัยสําคัญ ไมทําใหการปรับปรุงหรือการแกไขขอมูลเปรียบเทียบ
ขาดความนาเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ
54. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

56. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

ตัวอยางที่ 1 การปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับขอผิดพลาด
1.1 ในระหวางป 25X2 บริษัท เบตา จํากัด พบวามีบางผลิตภัณฑที่ไดทําการขายในป 25X1 แลว

แตยังบันทึกเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เปนจํานวน 6,500 บาท
1.2 บริษัท เบตา จํากัด ไดบันทึกบัญชีสําหรับป 25X2 โดยบันทึกขายจํานวน 104,000 บาท ตนทุน

ขายจํานวน 86,500 บาท (ซึ่งรวมขอผิดพลาดสําหรับสินคาคงเหลือตนงวดจํานวน 6,500 บาท) 
และภาษีเงินไดจํานวน 5,250 บาท

1.3 ในป 25X1 บริษัท เบตา จํากัด ไดรายงานไวดังนี้
บาท      

ขาย 73,500
ตนทุนชาย (53,500)
กําไรกอนภาษีเงินได 20,000
ภาษีเงินได (6,000)
กําไร 14,000

1.4 ป 25X1 บริษัทมีกําไรสะสมตนงวดจํานวน 20,000 บาท และมีกําไรสะสมปลายงวดจํานวน 34,000 บาท
1.5 อัตราภาษีเงินไดของบริษัท เบตา จํากัด เทากับรอยละ 30 สําหรับป 25X2 และ 25X1 และไมมี

รายไดและคาใชจายอื่นๆ แลว
1.6 บริษัท เบตา จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 5,000 บาท และไมมีสวนประกอบอื่นในสวนของ

เจาของ นอกจากกําไรสะสม หุนทุนไมไดออกจําหนายแกบุคคลทั่วไป และไมมีการเปดเผยในเรื่อง
กําไรตอหุน

บริษัท เบตา จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)

(ปรับปรุงใหม)

25X2 25X1
บาท บาท

ขาย 104,000 73,500
ตนทุนขาย (80,000) (60,000)
กําไรกอนภาษีเงินได 24,000 13,500
ภาษีเงินได (7,200) (4,050)
กําไร 16,800 9,450



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 23/25

บริษัท เบตา จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หุนสามัญ กําไร
สะสม

รวม

บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 5,000 20,000 25,000
กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X1 - ปรับปรุงใหม -   9,450 9,450
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 5,000 29,450 34,450
กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 - ปรับปรุงใหม - 16,800 16,800
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 5,000 46,250 51,250

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)

1. มีสินคาบางรายการไดถูกจําหนายในป 25X1 แตยังรวมเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25X1 จํานวน 6,500 บาท งบการเงินสําหรับป 25X1ไดถูกปรับปรุงใหมเพื่อแกไขขอผิดพลาดนี้ 
โดยไมมีผลกระทบตองบการเงินป 25X2  ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินนี้เปนดังนี้ 

ผลกระทบ      
ป 25X1

บาท
ตนทุนขายเพิ่มขึ้น      (6,500)
คาใชจายภาษีเงินไดลดลง        1,950
กําไรลดลง      (4,550)

สินคาคงเหลือลดลง      (6,500)
ภาษีเงินไดคางจายลดลง 1,950
สวนของเจาของลดลง      (4,550)

ตัวอยางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยการถือปฏิบัติยอนหลัง
(ตัวอยางนี้ไมใช)
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ตัวอยางที่ 3 การเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อการ
ถือปฏิบัติยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

3.1 ในระหวางป 25X2 พบวาบริษัท เดลตา จํากัดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการ
คํานวณคาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามตามวิธีแยกสวนประกอบ 
(component approach) ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม

3.2 กอนป 25X2 การบันทึกสินทรัพยของบริษัท เดลตา จํากัด นั้นไมมีรายละเอียดที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติตามวิธีแยกสวนประกอบอยางครบถวน ณ สิ้นป 25X1 ผูบริหารวาจางวิศวกรในการสํารวจ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับสวนประกอบตาง ๆ ของสินทรัพยและมูลคายุติธรรม อายุการใชงาน 
ประมาณการมูลคาคงเหลือ และจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา ณ ตนป 25X2 อยางไรก็ตาม 
การสํารวจดังกลาวไมไดใหหลักการที่เพียงพอที่สามารถเชื่อถือไดสําหรับประมาณการตนทุน
สําหรับสวนประกอบตางๆ ซึ่งไมมีการแยกบันทึกมาตั้งแตตน และรายการที่บันทึกอยูกอนที่จะทํา
การสํารวจก็ไมสามารถใหขอมูลที่จะแยกโครงสรางได

3.3 ผูบริหารของบริษัท เดลตา จํากัด พิจารณาวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับ 2 วิธีสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งผูบริหารดังกลาวพิจารณาแลวพบวาไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
สําหรับการนําวิธีแยกสวนประกอบไปใชปรับปรุงยอนหลัง ดังนั้นผูบริหารไดสรุปวาบริษัท เดลตา 
จํากัด จะใชนโยบายการบัญชีใหมเปนการเปลี่ยนทันทีตั้งแตป 25X2 เปนตนไป

3.4 ขอมูลเพิ่มเติม

อัตราภาษีเงินไดของ เดลตา เทากับรอยละ 30 

บาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ ปสิ้นสุด 25X1
ตนทุน 25,000
คาเสื่อมราคา (14,000)
มูลคาตามบัญชี 11,000

การเปลี่ยนทันทีของคาเสื่อมราคาสําหรับป 25X2  (ตามวิธีเดิม) 1,500
ขอมูลบางสวนจากทางการสํารวจทางวิศวกรรม
การประเมินมูลคา 17,000
การประมาณมูลคาคงเหลือ 3,000
อายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพย (ป) 7

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับป 25X2 (ตามวิธีใหม) 2,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)

ตั้งแตป 25X2 เปนตนมา บริษัท เดลตา จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณ 
คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามวิธีแยกสวนประกอบ (component approach) 
ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม ผูบริหารของบริษัทเห็นวานโยบายดังกลาวสามารถให
ขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากใหความถูกตองในสวนประกอบของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ รวมทั้งยังใหมูลคาที่เปนปจจุบัน กิจการไดใชนโยบายดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปน
ตนไปตั้งแตป 25X2 เนื่องจากบริษัทไมสามารถประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว
เพื่อใชปรับปรุงยอนหลัง หรือเปลี่ยนทันทีกอนหนานี้ ดังนั้น การใชนโยบายการบัญชีนี้จึงไมมีผลกระทบ
กับงบการเงินปกอน โดยผลกระทบดังกลาวสําหรับปปจจุบัน ทําใหมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ณ วันตนป 25X2 เพิ่มขึ้นจํานวน 6,000 บาท ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตนงวดเพิ่มขึ้นจํานวน 
1,800 บาท สวนเกินมูลคาจากการตีราคาสินทรัพย ณ วันตนปเกิดขึ้น จํานวน 4,200 บาท คาเสื่อม
ราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 500 บาท และคาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 150 บาท
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เรื่อง

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งเป็น
การแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2009)) 
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ในการเลือกการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด





บทนำ

บทนำ 1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

บทนำ 2.
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำวิพากษ์วิจารณ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดและจำกัดแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ความซ้ำซ้อน และความไม่สอดคล้องกันที่ปรากฏ
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น

บทนำ 3.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญดังนี้

3.1 
เพื่อยกเลิกทางเลือกที่อาจปฏิบัติได้ สำหรับการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ และการปรับย้อนหลังในการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน

3.2
เพื่อยกเลิกแนวคิดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่สำคัญ

3.3 
เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน สำหรับให้ฝ่ายบริหารใช้อ้างอิงและใช้พิจารณาในการเลือกนโยบายการบัญชีในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องนั้นๆ

3.4
เพื่อระบุถึงการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ และอธิบายถึงวิธีการประยุกต์แนวคิดของความมีสาระสำคัญในการใช้นโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

3.5
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

บทนำ 4. 
นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กล่าวข้างต้นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีมิได้
นำข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่

การเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดเดิม   

บทนำ 5.
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อกำหนดเดิมในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังนี้


การเลือกนโยบายการบัญชี

บทนำ 6.
ข้อกำหนดในการเลือกและใช้นโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้ย้ายมาเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยปรับลำดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีที่ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องอ้างอิงและพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องนั้นๆ

ความมีสาระสำคัญ

บทนำ 7.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1
กิจการไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายการบัญชีตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
หากผลกระทบของการใช้นโยบายดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน เกี่ยวกับข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดว่ากิจการ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญ

7.2
งบการเงินจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินนั้นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ

7.3
ข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญในงวดก่อน จะต้องแก้ไขด้วยวิธีปรับย้อนหลังในงบการเงินสำหรับงวดแรกหลังจากค้นพบข้อผิดพลาดดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจและการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในงวดก่อน

บทนำ 8.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ใช้วิธีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เป็นไปโดยความสมัครใจ และกำหนดให้ใช้วิธีการปรับงบการเงินย้อนหลังสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

บทนำ 9. 
จากการยกเลิกแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติได้ดังกล่าว ข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับงวดก่อนแสดงเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอดและข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดขึ้น

การไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

บทนำ 10.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ “การไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ” สำหรับการยกเว้นการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้รวมคำนิยามของ “การไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความไว้ด้วย

บทนำ 11.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงกรณีที่ไม่สามารถคำนวณผลกระทบสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน สำหรับ

11.1 การใช้นโยบายการบัญชีใหม่กับทุกงวดที่ผ่านมา หรือ

11.2 ข้อผิดพลาดในทุกงวดที่ผ่านมา

กิจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอดหรือได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้

ข้อผิดพลาดที่สำคัญ

บทนำ 12. 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ตัดหลักการของข้อผิดพลาดที่สำคัญและข้อแตกต่างระหว่างข้อผิดพลาดที่สำคัญกับข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญอื่น และได้กำหนดคำนิยามของข้อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ด้วย

การเปิดเผยข้อมูล

บทนำ 13. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กิจการกำลังจะนำมาถือปฏิบัติเมื่อกิจการเริ่มนำมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปฏิบัติก่อนการบังคับใช้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของงวดบัญชีที่มีการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ไปปฏิบัติ 

บทนำ 14.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดของจำนวนเงินของรายการปรับปรุงบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในงวดก่อน โดยให้เปิดเผยสำหรับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำไรต่อหุ้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น 


การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

บทนำ 15.
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเสนอกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดได้ย้ายไปกำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

บทนำ 16.
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

บทนำ 17.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงคำนิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บทนำ 18.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กล่าวถึงข้อยกเว้นในการรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีที่มีต่อกำไรหรือขาดทุน โดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ทำให้สินทรัพย์หรือหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือมีผลต่อรายการในส่วนของเจ้าของ ให้กิจการรับรู้ผลกระทบดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด


วัตถุประสงค์


1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้
งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้ใช้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสำหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหว่างกิจการได้ดียิ่งขึ้น 

2. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนอ
งบการเงิน สำหรับข้อกำหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้นข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต

3. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนำนโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน

4. กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 
และจากการปรับย้อนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

คำนิยาม

5. คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

		นโยบายการบัญชี

		หมายถึง

		หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและ
วิธีปฏิบัติที่เฉพาะที่กิจการนำมาใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน



		การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

		หมายถึง

		การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน หรือจำนวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผล
จากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด



		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

		หมายถึง

		มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย

1)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2)
มาตรฐานการบัญชี

3)
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



		การละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ 

		หมายถึง

		การไม่แสดงรายการหรือการแสดงรายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงถือว่ามีสาระสำคัญหากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของการละเว้นการแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาภายใต้สถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอาจเป็นขนาดหรือลักษณะของรายการหรือทั้งสองปัจจัยก็ได้



		ข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

		หมายถึง

		การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลว การใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

1)
มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้รับ        การอนุมัติให้เผยแพร่


2)
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และนำมาใช้ในการจัดทำและการแสดงรายการในงบการเงิน

ข้อผิดพลาดในการนำนโยบายการบัญชีมาใช้ดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคำนวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี การมองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต



		การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง

		หมายถึง

		การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่สำหรับรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นเสมือนหนึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีในเรื่องนั้นมาโดยตลอด





		การปรับงบการเงินย้อนหลัง

		หมายถึง

		การแก้ไขการรับรู้ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยจำนวนเงินขององค์ประกอบของงบการเงินงวดก่อนเสมือนหนึ่งข้อผิดพลาดในงวดก่อน ไม่เคยเกิดขึ้น



		การไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

		หมายถึง

		การที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลทุกประการแล้ว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือว่ากิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงบการเงิน งวดก่อน หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1) 
กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือปรับงบการเงินย้อนหลังได้

2)
การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้นต้องใช้ข้อสมมติที่เกี่ยวกับความตั้งใจของฝ่ายบริหารในช่วงเวลาดังกล่าว

3)
การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังนั้นต้องใช้ประมาณการที่สำคัญและเป็นไปไม่ได้ ที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการเหล่านั้นซึ่ง

3.1)
ให้หลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่รับรู้ วัดมูลค่า หรือเปิดเผยข้อมูล 

3.2)
ควรมีอยู่ ณ วันที่อนุมัติให้ออก                  งบการเงินของงวดก่อนจากข้อมูลอื่น





		การเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

		หมายถึง

		การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      ทางบัญชี โดยที่เป็นการ

1)
ใช้นโยบายการบัญชีใหม่สำหรับรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

2)
รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีสำหรับงวดปัจจุบันและงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง





6. ในการประเมินการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและมีสาระสำคัญหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากลักษณะของผู้ใช้งบการเงิน แม่บทการบัญชีสำหรับการจัดทำและนำเสนองบการเงินระบุในย่อหน้าที่ 25 ว่า “มีข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูล” ดังนั้น การประเมินความมีสาระสำคัญจึงต้องพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างไร

นโยบายการบัญชี

การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

7. เมื่อกิจการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับรายการค้า เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นำมาใช้ปฏิบัติกับรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่องนั้น 

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีได้สรุปว่ามีผลทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นการไม่เหมาะสมที่จะจัดทำงบการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไม่แก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบนั้น
จะไม่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือกระแสเงินสด

9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เป็นแนวทางสำหรับกิจการในการนำไปปรับใช้ตามความต้องการ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ แนวทางปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็นข้อบังคับ  ส่วนแนวทางปฏิบัติที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็นข้อบังคับสำหรับงบการเงิน

10. ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสำหรับรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ส่งผลให้ข้อมูล
ในงบการเงินมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

10.1 มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

10.2 มีความน่าเชื่อถือ โดยทำให้งบการเงินของกิจการ

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอย่างเที่ยงธรรม 

10.2.2 สะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย

10.2.3 มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความลำเอียง

10.2.4 จัดทำขึ้นตามหลักความระมัดระวัง

10.2.5 มีความครบถ้วนในทุกส่วนที่มีสาระสำคัญ

11.
การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามลำดับต่อไปนี้

11.1 ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่อง
ที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกัน 

11.2 คำนิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในแม่บทการบัญชี

12. การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับแม่บทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยต้องไม่ขัดแย้งกับแหล่งอ้างอิงตาม ย่อหน้าที่ 11 


ความสม่ำเสมอของนโยบายการบัญชี

13. กิจการต้องเลือกใช้และนำนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกับรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำหนดหรืออนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้สำหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหรืออนุญาตให้ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและนำนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสำหรับรายการแต่ละประเภท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

14. กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

14.1 เกิดจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

14.2 ทำให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องการตัดสินใจมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 

15. ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน
เพื่อระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป 
เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14

16. กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

16.1 การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

16.2 การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่น ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้นแต่ไม่มีสาระสำคัญ

17. การเริ่มนำนโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

18. ย่อหน้าที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 17


การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

19. ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินสำหรับงวดบัญชีก่อนได้ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23


19.1 กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่ม
นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป็นผลจากการเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยความ
สมัครใจ กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

20. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง
ไม่เริ่มประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ

21. ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสำหรับรายการค้า เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น ฝ่ายบริหารอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 12 ซึ่งอนุญาตให้นำนโยบายการบัญชีจากประกาศที่ออกล่าสุด ของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับแม่บทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
มาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ 

การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง

22. ยกเว้นกรณีที่กิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งต้องปรับย้อนหลังตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการต้องปรับยอดยกมาต้นงวดขององค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ได้แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

ข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง


23. เมื่อกิจการต้องนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังตามย่อหน้าที่ 19.1 หรือ 19.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลให้กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่กิจการ ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้

24. หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ กิจการต้องนำนโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินต้นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน โดยกิจการต้องปรับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับงวดบัญชีนั้น

25. หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ 

26. หากกิจการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง กิจการต้องนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด
ที่สามารถทำได้ การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนจะไม่สามารถทำได้ เว้นแต่กิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จำนวนเงินของรายการปรับปรุงสำหรับงวดบัญชีก่อนๆ จะนำมาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นำมาแสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนำมาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนของเจ้าของได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงวดบัญชีก่อน เช่น สรุปข้อมูลการเงินในอดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเดียวกัน

27.
หากกิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อนๆ ได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 กิจการต้องนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตาม
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปนับตั้งแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น กิจการจึงไม่ต้องคำนึงถึงส่วนของรายการปรับปรุงสะสมต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้กิจการสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชีแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถใช้นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีก่อนๆ ในทางปฏิบัติได้ ย่อหน้าที่ 50-53 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงบการเงิน
งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูล

28. 
เมื่อกิจการเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทำให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจำนวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล  
ทุกข้อดังต่อไปนี้

28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นำมาถือปฏิบัติ

28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเป็นการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

28.4 คำอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

28.5 ข้อกำหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป 

28.6 สำหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการนำเสนองบการเงิน
หากสามารถปฏิบัติได้ กิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ

28.6.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ

28.6.2 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

28.7 จำนวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นำเสนอ หากสามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

28.8 หากกิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.1 และ 19.2 สำหรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อนงวดที่มีการนำเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและอย่างไร

งบการเงินสำหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก

29. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทำให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน หรืองวดบัญชีก่อน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีนั้นๆ เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติที่จะระบุจำนวนเงินที่ต้องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชี
ในอนาคต กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

29.2 เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ทำให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร

29.3 สำหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการนำเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได้ กิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อ

29.3.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ และ

29.3.2 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

29.4 จำนวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นำเสนอหากสามารถทำได้ในทางปฏิบัติ และ

29.5 หากกิจการไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงิน
งวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนงบการเงินงวดที่นำเสนอได้ กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่นำไปสู่ การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้เริ่มเมื่อใดและอย่างไร

งบการเงินสำหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก

30. เมื่อกิจการยังไม่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ยังไม่มี
ผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้

30.1 ข้อเท็จจริงที่กิจการยังไม่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมา
ถือปฏิบัติ 

30.2 ข้อมูลที่ทราบหรือข้อมูลที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ ต่องบการเงินของกิจการในงวดที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

31. ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 30 ให้กิจการพิจารณาเปิดเผย

31.1
ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่นำมาถือปฏิบัติ

31.2
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้

31.4 วันที่ที่กิจการคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ 


31.5 ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

31.5.1 คำอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินของกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ 

31.5.2 หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจำนวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

32. เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่ารายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นยำ การประมาณการดังกล่าวต้องกระทำโดยอาศัยดุลยพินิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ทำให้กิจการต้องใช้การประมาณการ ได้แก่

32.1 หนี้สงสัยจะสูญ

32.2 สินค้าล้าสมัย

32.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

32.4 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า และ 

32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน       

33. การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงินและไม่ทำให้งบการเงินสูญเสียความน่าเชื่อถือ

34. กิจการอาจต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณการ ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพิ่มเติมจากเดิม รายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไม่เกี่ยวกับงบการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด

35. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไม่ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

36. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 37 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในกำไรหรือขาดทุนตามข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

36.1 สำหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น
มีผลกระทบต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว

36.2 สำหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต่อ ๆ ไป หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว

37. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สินหรือรายการในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

38. การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หมายถึง การนำการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลต่อกำไรหรือขาดทุนของทั้งงวดบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีต่อไป ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบันเพียงงวดเดียว จึงรับรู้ในงวดบัญชีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช้งานของสินทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่มี
การเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีในอนาคต 
แต่ละงวดตามอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ ทั้งสองกรณี กิจการต้องรับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่องวดบัญชีปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวดบัญชีต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การเปิดเผยข้อมูล

39. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งวดบัญชีต่อไป เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจำนวนเงินของผลกระทบได้

40. หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจำนวนเงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด

41. ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้จากการรับรู้ การวัดมูลค่า การนำเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผยองค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหากงบการเงินนั้น 
มีข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญหรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสำคัญแต่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพื่อทำให้ 
งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่งบการเงินจะได้รับการอนุมัติเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญของงวดปัจจุบันในงวดบัญชีถัดไปและข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกแก้ไขโดยปรับงบการเงินที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูย่อหน้าที่ 42-47)

42. ยกเว้นข้อจำกัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 43 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญของ
งวดก่อนโดยปรับย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่พบข้อผิดพลาดโดย

42.1 ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้
ถูกแก้ไขในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้น หรือ

42.2 หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้

43. กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี หรือ
ไม่สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้

44. หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวด  
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของสำหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ (ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน)

45. หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญชีปัจจุบันที่เกิดจากข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาด
โดยปรับปรุงข้อมูลที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

46. การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนของงวดบัญชี
ที่พบข้อผิดพลาด กิจการต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่นำเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทางปฏิบัติ  


47. หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุจำนวนเงินของข้อผิดพลาด (เช่น การนำนโยบายการบัญชี มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 กิจการต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปโดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบสะสมที่ต้องปรับปรุงกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ในส่วนที่เกิดก่อนวันดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการ
ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับงบการเงินงวดก่อน ๆ ได้ไว้ในย่อหน้าที่ 50-53 

48. การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบัญชี มีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเมื่อกิจการได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ผลกำไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาด

การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน

49. ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 42 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้

49.1 ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดก่อน

49.2 สำหรับงบการเงินของงวดบัญชีก่อนแต่ละงวดที่นำเสนอ กิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ 

49.2.1 รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

49.2.2 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

49.3 จำนวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ

49.4 หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังสำหรับงบการเงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้ กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร

งบการเงินสำหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก

กรณีที่ไม่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังและกรณีที่ไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบัติ

50. ในบางสถานการณ์ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงข้อมูลสำหรับงวดก่อนๆ ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในงวดก่อนๆ ในลักษณะที่สามารถนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ (รวมถึงในย่อหน้าที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปกับงวดบัญชีก่อนๆ) หรือไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจเป็นไปไม่ได้ที่กิจการจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่

51. บ่อยครั้งที่กิจการจำเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีสำหรับองค์ประกอบของงบการเงินที่รับรู้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับรายการค้า เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่น
การประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทำขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล การประมาณการอาจทำได้ยากสำหรับการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือ การปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นหลังจากรายการค้า เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อน ยังคงเหมือนกับการประมาณการสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ทำในงวดปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนถึงรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้น

52. ดังนั้น ในการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน กิจการต้องจำแนกข้อมูลซึ่ง

52.1 ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการค้า เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นได้เกิดขึ้น และ

52.2 ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่งบการเงินสำหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ 


จากข้อมูลอื่น สำหรับประมาณการบางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะแยกข้อมูลข้างต้น (เช่น การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้อิงจากราคาที่หาได้หรือข้อมูลที่หาได้) เมื่อการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังต้องอาศัยการประมาณการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

53. กิจการต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือในการแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้บริหารในงวดก่อนหรือประมาณจำนวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่าหรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากกิจการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเกณฑ์การวัดมูลค่าสำหรับงวดบัญชีนั้นหากฝ่ายบริหารของกิจการได้ตัดสินใจที่จะไม่ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจนครบกำหนดในเวลาต่อมา ในกรณีนี้กิจการไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินในงบการเงินงวดก่อนที่ได้จัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดได้ นอกจากนี้สำหรับกรณีการปรับงบการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณหนี้สินสำหรับการลาป่วยของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) จำนวนเงินของหนี้สินที่บันทึกไม่ได้คำนึงถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในงวดต่อมาหลังจากที่อนุมัติให้ออกงบการเงินของงวดก่อนแล้วการปรับข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับงวดก่อนที่ต้องอาศัยประมาณการที่มีนัยสำคัญ ไม่ทำให้การปรับปรุงหรือการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบ
ขาดความน่าเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ

54. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

55. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

56. (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)

แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

แนวทางปฏิบัตินี้ใช้ประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

ตัวอย่างที่ 1 การปรับงบการเงินย้อนหลังสำหรับข้อผิดพลาด

1.1 
ในระหว่างปี 25X2 บริษัท เบต้า จำกัด พบว่ามีบางผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการขายในปี 25X1 แล้ว
แต่ยังบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นจำนวน 6,500 บาท

1.2 
บริษัท เบต้า จำกัด ได้บันทึกบัญชีสำหรับปี 25X2 โดยบันทึกขายจำนวน 104,000 บาท ต้นทุนขายจำนวน 86,500 บาท (ซึ่งรวมข้อผิดพลาดสำหรับสินค้าคงเหลือต้นงวดจำนวน 6,500 บาท) และภาษีเงินได้จำนวน 5,250 บาท

1.3 
ในปี 25X1 บริษัท เบต้า จำกัด ได้รายงานไว้ดังนี้

		

		บาท      



		ขาย

		73,500



		ต้นทุนชาย

		(53,500)



		กำไรก่อนภาษีเงินได้

		20,000



		ภาษีเงินได้

		(6,000)



		กำไร

		14,000





1.4 
ปี 25X1 บริษัทมีกำไรสะสมต้นงวดจำนวน 20,000 บาท และมีกำไรสะสมปลายงวดจำนวน 34,000 บาท

1.5 
อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท เบต้า จำกัด เท่ากับร้อยละ 30 สำหรับปี 25X2 และ 25X1 และไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

1.6 
บริษัท เบต้า จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 5,000 บาท และไม่มีส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ นอกจากกำไรสะสม หุ้นทุนไม่ได้ออกจำหน่ายแกบุคคลทั่วไป และไม่มีการเปิดเผยในเรื่องกำไรต่อหุ้น

บริษัท เบต้า จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)

(ปรับปรุงใหม่)

		

		25X2

		

		25X1



		

		บาท

		

		บาท



		ขาย

		104,000

		

		73,500



		ต้นทุนขาย

		(80,000)

		

		(60,000)



		กำไรก่อนภาษีเงินได้

		24,000

		

		13,500



		ภาษีเงินได้

		(7,200)

		

		(4,050)



		กำไร

		16,800

		

		9,450





บริษัท เบต้า จำกัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

		

		หุ้นสามัญ

		

		กำไรสะสม

		

		รวม



		

		บาท

		

		บาท

		

		บาท



		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0

		5,000

		

		20,000

		

		25,000



		กำไรสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X1 - ปรับปรุงใหม่

		-   

		

		9,450

		

		9,450



		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1

		5,000

		

		29,450

		

		34,450



		กำไรสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 - ปรับปรุงใหม่

		-

		

		16,800

		

		16,800



		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2

		5,000

		

		46,250

		

		51,250





หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)

1. มีสินค้าบางรายการได้ถูกจำหน่ายในปี 25X1 แต่ยังรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 จำนวน 6,500 บาท งบการเงินสำหรับปี 25X1ได้ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี 25X2  ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินนี้เป็นดังนี้ 

		

		

		ผลกระทบ      

ปี 25X1

บาท



		ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

		

		     (6,500)



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง

		

		       1,950



		กำไรลดลง

		

		     (4,550)



		

		

		



		สินค้าคงเหลือลดลง

		

		     (6,500)



		ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง

		

		1,950



		ส่วนของเจ้าของลดลง

		

		     (4,550)





ตัวอย่างที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยการถือปฏิบัติย้อนหลัง

(ตัวอย่างนี้ไม่ใช้)

ตัวอย่างที่ 3 การเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อการถือปฏิบัติย้อนหลังไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

3.1 
ในระหว่างปี 25X2 พบว่าบริษัท เดลต้า จำกัดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามตามวิธีแยกส่วนประกอบ (component approach) ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใช้วิธีการตีราคาใหม่

3.2 
ก่อนปี 25X2 การบันทึกสินทรัพย์ของบริษัท เดลต้า จำกัด นั้นไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอในการปฏิบัติตามวิธีแยกส่วนประกอบอย่างครบถ้วน ณ สิ้นปี 25X1 ผู้บริหารว่าจ้างวิศวกรในการสำรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินทรัพย์และมูลค่ายุติธรรม อายุการใช้งาน ประมาณการมูลค่าคงเหลือ และจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคา ณ ต้นปี 25X2 อย่างไรก็ตาม 
การสำรวจดังกล่าวไม่ได้ให้หลักการที่เพียงพอที่สามารถเชื่อถือได้สำหรับประมาณการต้นทุนสำหรับส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งไม่มีการแยกบันทึกมาตั้งแต่ต้น และรายการที่บันทึกอยู่ก่อนที่จะทำการสำรวจก็ไม่สามารถให้ข้อมูลที่จะแยกโครงสร้างได้

3.3 
ผู้บริหารของบริษัท เดลต้า จำกัด พิจารณาวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับ 2 วิธีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งผู้บริหารดังกล่าวพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติสำหรับการนำวิธีแยกส่วนประกอบไปใช้ปรับปรุงย้อนหลัง ดังนั้นผู้บริหารได้สรุปว่าบริษัท เดลต้า จำกัด จะใช้นโยบายการบัญชีใหม่เป็นการเปลี่ยนทันทีตั้งแต่ปี 25X2 เป็นต้นไป

3.4 
ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราภาษีเงินได้ของ เดลต้า เท่ากับร้อยละ 30 

		

		บาท



		ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ ปีสิ้นสุด 25X1

		



		ต้นทุน

		25,000



		ค่าเสื่อมราคา

		(14,000)



		มูลค่าตามบัญชี

		11,000



		

		



		การเปลี่ยนทันทีของค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 25X2  (ตามวิธีเดิม)

		1,500



		ข้อมูลบางส่วนจากทางการสำรวจทางวิศวกรรม

		



		การประเมินมูลค่า

		17,000



		การประมาณมูลค่าคงเหลือ

		3,000



		อายุการใช้งานเฉลี่ยของสินทรัพย์ (ปี)

		7



		

		



		ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำหรับปี 25X2 (ตามวิธีใหม่)

		2,000





หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)

ตั้งแต่ปี 25X2 เป็นต้นมา บริษัท เดลต้า จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณ 
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีแยกส่วนประกอบ (component approach) ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใช้วิธีการตีราคาใหม่ ผู้บริหารของบริษัทเห็นว่านโยบายดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากให้ความถูกต้องในส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมทั้งยังให้มูลค่าที่เป็นปัจจุบัน กิจการได้ใช้นโยบายดังกล่าวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปตั้งแต่ปี 25X2 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเพื่อใช้ปรับปรุงย้อนหลัง หรือเปลี่ยนทันทีก่อนหน้านี้ ดังนั้น การใช้นโยบายการบัญชีนี้จึงไม่มีผลกระทบกับงบการเงินปีก่อน โดยผลกระทบดังกล่าวสำหรับปีปัจจุบัน ทำให้มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันต้นปี 25X2 เพิ่มขึ้นจำนวน 6,000 บาท ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต้นงวดเพิ่มขึ้นจำนวน 1,800 บาท ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาสินทรัพย์ ณ วันต้นปีเกิดขึ้น จำนวน 4,200 บาท ค่าเสื่อม
ราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 500 บาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 150 บาท
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