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คําแถลงการณ 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จัดทําขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 8  เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  พ.ศ. 2549 (IAS No.8  “Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” (revised 2006))  
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
2 

 

บทนํา 
 
บทนํา 1   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับ

งวด ขอผิดพลาดที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) และจะมีผล
บังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2551 เปนตนไป   โดยสนับสนุน
ใหมีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติกอนเวลาที่มีผลบังคับใช 

 
เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญช ี
บทนํา2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน 

การบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   
 
บทนํา 3   วัตถุประสงคหลักที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  มีดังนี ้

3.1  เพื่อยกเลิกแนวคิดเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่สําคัญ 
3.2  เพื่อลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีที่ฝายบริหารจําเปนตองอางอิงและพิจารณาใน

การเลือกใชนโยบายการบัญชีที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชี
เฉพาะเรื่องน้ัน ๆ 

3.3 เพื่อระบุถึงการละเวนการแสดงรายการ หรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่ เปน
สาระสําคัญความไมครบถวนหรือไมถูกตองที่เปนสาระสําคัญ และอธิบายถึงวิธีการประยุกต
แนวคิดของความมีสาระสําคัญในการใชนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

 
บทนํา 4   นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวขางตนคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมิไดนําขอกําหนดอื่น 

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขใหม 
 
การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม    
บทนํา 5    การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากขอกําหนดเดิมในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังนี้ 

 
การเลือกนโยบายการบัญช ี

บทนํา 6   ขอกําหนดในการเลือกและใชนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดยายมาเปนขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  โดยปรับลําดับ
ขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีที่ฝายบริหารจําเปนตองอางอิงและพิจารณาในการเลือกใช
นโยบายการบัญชีที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องนั้น ๆ 

 
ความมีสาระสําคัญ 
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บทนํา7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
7.1  กิจการไมจําเปนตองใชนโยบายการบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี หากผลกระทบ

ของการใชนโยบายดังกลาวไมมีสาระสําคัญ  ซ่ึงจะสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เก่ียวกับขอกําหนดของการเปดเผยขอมูลใน
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดวากิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลเมื่อขอมูลดังกลาวไมมี
สาระสําคัญ 

7.2  งบการเงินจะไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินนั้นมีขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ 
7.3  ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดกอน จะตองแกไขดวยวิธีปรับยอนหลังในงบการเงินสําหรับ

งวดแรกหลังจากคนพบขอผิดพลาดดังกลาว 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจและการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 
บทนํา8 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหใชวิธีการนําโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังสําหรับ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เปนไปโดยความสมัครใจ และกําหนดใหใชวิธีการปรับงบการเงิน
ยอนหลังสําหรับการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน  

บทนํา 9  ยอหนานี้ไมใช 
  
การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 
บทนํา 10  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงใหมีเงื่อนไขเก่ียวกับ “การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” สําหรับการ

ยกเวนการแกไขขอมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแกไขขอผิดพลาด
ในงวดกอน  โดยไดรวมคํานิยามของ “ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความ
ไวดวย 

บทนํา 11  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  กลาวถึงกรณีที่ไมสามารถคํานวณผลกระทบสะสม ณ วันตนงวดของป
ปจจุบัน ของเหตุการณตอไปนี้ 
11.1  การใชนโยบายการบัญชีใหมกับทุกงวดที่ผานมา หรือ 
11.2   ขอผิดพลาดในงวดกอน ๆ   
กิจการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงไดใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด หรือไม

เคยมีขอผิดพลาดในงวดกอนเกิดขึ้น โดยยอนหลังใหไกลที่สุดเทาที่สามารถทําได 
 

ขอผิดพลาดที่สําคัญ 
บทนํา 12  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดหลักการของขอผิดพลาดที่สําคัญและขอแตกตางระหวางขอผิดพลาด

ที่สําคัญกับขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญอ่ืน และไดกําหนดคํานิยามของขอผิดพลาดในงวดกอนไวดวย 
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การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 13   เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมมาปฏิบัติกอนการ
บังคับใช มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่
กิจการกําลังจะนํามาถือปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลกระทบหรือ
ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของงวดบัญชีที่มีการนํามาตรฐานการบัญชี หรือ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมไปปฏิบัติ  

บทนํา 14  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลอยางละเอียดของจํานวนเงินของรายการปรับปรุง
บัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน  โดยให
เปดเผยสําหรับรายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ  รวมทั้งกําไรตอหุนพื้นฐานและ
กําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 

 
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  

บทนํา 15  ขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเสนอกําไรขาดทุนสําหรับงวดไดยายไปกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

บทนํา 16  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให 
16.1  กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการ เหตุการณ

และเงื่อนไขทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความ
มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดหรืออนุญาตใหจัดประเภทรายการตามนโยบายการบัญชีที่
แตกตางกันได และ 

16.2 หากมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีกําหนดหรืออนุญาตใหทําดังกลาว 
กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอสําหรับ
รายการแตละประเภท 

บทนํา 17  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ี
บทนํา 18  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงขอยกเวนในการรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีที่มีตอกําไรหรือขาดทุน  โดยกลาววาการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ทําใหสินทรัพยหรือ
หนี้สินเพิ่มขึ้นหรือมีผลตอรายการในสวนของเจาของ  ใหกิจการรับรูผลกระทบดังกลาวในยอด
คงเหลือของสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของที่เก่ียวของในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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สารบัญ 

 
 
  ยอหนาที่ 
บทนํา  บทนํา 1 – บทนํา 18 
วัตถุประสงค  1-2 
ขอบเขต  3-4 
คํานิยาม  5-6 
นโยบายการบัญชี  7-31 
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 7-12 
ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 13 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  14-31 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 19-27 
 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 22 
 ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 23-27 
 การเปดเผยขอมูล 28-31 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  32-40 
การเปดเผยขอมูล  39-40 
ขอผิดพลาด  41-49 
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได  43-48 
การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน  49 
กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังและไมสามารถ

ปรับงบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ 
 50-53 

วันถือปฏิบัติ  54 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 54 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรหนาซึ่งถือเปนหลักการ และขอความพิมพดวยอักษรปกติซ่ึงถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี         
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
 
วัตถุประสงค 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดหลักเกณฑในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแกไขขอผิดพลาด เพื่อใหงบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจและมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวด
ตางๆของกิจการเดียวกัน หรือเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการไดดียิ่งขึ้น  

2. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35  (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
สําหรับขอกําหนดในการเปดเผยนโยบายการบัญชี ยกเวนขอกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี 

ขอบเขต 
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และการบัญชี

สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือการแกไข
ขอผิดพลาดในงวดกอน 

4. กิจการตองบันทึกและเปดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอนและจากการ
ปรับยอนหลังเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 56   เรื่อง  ภาษี
เงินได (เมื่อมีการประกาศใช) 

คํานิยาม 
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้ 
 
นโยบายการบัญชี          หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธีปฏิบัติที่เฉพาะ  

ที่กิจการนํามาใชในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี   

หมายถึง  การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือหนี้สิน หรือจํานวนที่มี
การใชประโยชนของสินทรัพยในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการ
ประเมินสภาพปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สิน และประเมินประโยชน
และภาระผูกพันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
และหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเปนผลจาก
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การได รับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม การ
เปล่ียนแปลงประมาณการจึงไมถือเปนการแกไขขอผิดพลาด 

การละเวนการแสดง
รายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
ที่เปนสาระสําคัญ  

หมายถึง  การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาดถือวามี
สาระสําคัญหากรายการแตละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมี
สาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของการไมแสดงรายการหรือ
การแสดงรายการผิดพลาดซึ่งพิจารณาภายใตสถานการณแวดลอม 
ทั้งนี้ปจจัยที่ใชในการพิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของรายการ
หรือทั้งสองอยางก็ได 

ขอผิดพลาดในงวดกอน  หมายถึง การละเวนและการแสดงรายการผิดพลาดในงบการเงินของกิจการใน
งวดกอนๆ อันเกิดจากการใชอยางผิดพลาดหรือการไมใชขอมูลที่
นาเช่ือถือซ่ึง 

1. มีอยูในงบการเงินของงวดกอนที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพร 
2. สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาสามารถหาขอมูล

ได และนํามาใชในการจัดทําและการแสดงรายการในงบ
การเงิน 

 ขอผิดพลาดในการนํานโยบายการบัญชีมาใชดังกลาวรวมถึง
ผลกระทบจากการคํานวณผิดพลาด ขอผิดพลาดจากการใชนโยบาย
การบัญชี การมองขามหรือการตีความขอเท็จจริงผิดพลาด และการ
ทุจริต 

การนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลัง 

หมายถึง การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา เหตุการณและ
สถานการณอ่ืนเสมือนหนึ่งไดใชนโยบายการบัญชีในเร่ืองนั้นมาโดย
ตลอด 

การปรับงบการเงิน
ยอนหลัง 

หมายถึง การแกไขการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยจํานวนเงินของ
องคประกอบของงบการเงินงวดกอนเสมือนหนึ่งขอผิดพลาดในงวด
กอนไมเคยเกิดขึ้น 

การไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ 

หมายถึง การที่กิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด หลังจากที่ไดใชความ
พยายามอยางสมเหตุผลทุกประการแลว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีจะถือวากิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหม
มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดกอน หรือไมสามารถปรับงบการเงิน
ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดได ถาเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้: 

1.  กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการนํานโยบาย
การบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือปรับงบการเงิน
ยอนหลังได 
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2. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการ
ปรับงบการเงินยอนหลังนั้นตองใชขอสมมติที่เกี่ยวกับความ
ตั้งใจของฝายบริหารในชวงเวลาดังกลาว 

3. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการ
ปรับงบการเงินยอนหลังนั้นตองใชประมาณการที่สําคัญและ
เปนไปไมไดที่จะแยกขอมูลที่มีความแนนอนออกจาก
ประมาณการเหลานั้น 
 ใหหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่รับรู 

วัดมูลคา หรือเปดเผยขอมูล  
3.2  ควรมีอยู ณ วันที่อนุมัติใหออกงบการเงินของงวด

กอน 
การเปลี่ยนทันที 
เปนตนไป 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรูผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยที่ 
1. ใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา เหตุการณและ

สถานการณอ่ืนหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
2. รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีสําหรับ

งวดป จ จุบันและงวดอนาคตที่ ได รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง 

 
6. ในการประเมินวาความไมครบถวนหรือไมถูกตองมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบ

การเงินและมีสาระสําคัญหรือไมนั้นตองพิจารณาจากลักษณะของผูใชงบการเงิน แมบทการบัญชีสําหรับการ
จัดทําและนําเสนองบการเงินระบุในยอหนาที่ 25 วา “มีขอสมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับ
ธุรกิจ  กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี   รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูล” ดังน้ัน การ
ประเมินความมีสาระสําคัญจึงตองพิจารณาวาผูใชงบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะไดรับผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอยางไร 

 
นโยบายการบัญชี 
 การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 
7. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความตามมาตรฐานการบัญชีไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับ

รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอ่ืนทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นํามาใช
ปฏิบัติกับรายการดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับเร่ืองนั้น  

8. มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดสรุปวามีผลทํา
ใหงบการเงินแสดงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือเก่ียวกับรายการ เหตุการณอ่ืนและ
สถานการณที่เปนอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติกับรายการที่ไมมีสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม 
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เปนการไมเหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงินที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือไมแกไขขอผิดพลาดใน 
งบการเงินถึงแมผลกระทบนั้นจะไมมีสาระสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการนําเสนอฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด     

9. ยอหนานี้ไมใช 
10. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีโดยเฉพาะสําหรับรายการคา 

เหตุการณหรือสถานการณอ่ืน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่สงผลให
ขอมูลในงบการเงินมีลักษณะดังตอไปนี้  
10.1 มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
10.2 มีความนาเช่ือถือโดยทําใหงบการเงินของกิจการ 

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอยางเที่ยง
ธรรม  

10.2.2 สะทอนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอ่ืน โดยไม
คํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย 

10.2.3 ความเปนกลางกลาวคือปราศจากความลําเอียง 
10.2.4 จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง 
10.2.5 มีความครบถวนในทุกสวนที่มีสาระสําคัญ 

11. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชีจาก
แหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ 
11.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชี

สําหรับเร่ืองที่คลายและเกี่ยวของกัน  
11.2 คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการและแนวคิดการวัดมูลคาสําหรับสินทรัพย หนี้สิน รายได และ

คาใชจายที่ระบุไวในแมบทการบัญชี 
12. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกลาสุดของหนวยงานอ่ืน

ที่ใชแนวคิดคลายกันในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่เปนที่
ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยตองไมขัดแยงกับแหลงอางอิงตามยอหนาที่ 11  
 
ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 

13. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการคา เหตุการณและ
สถานการณอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชี
ไดกําหนด หรืออนุญาตเปนการเฉพาะใหใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันไดสําหรับรายการแตละ
ประเภท หากมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติ
ดังกลาวได กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอสําหรับ
รายการแตละประเภท 
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 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
14. กิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

14.1 เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชี  
14.2 ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่นาเช่ือถือและเกี่ยวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับ 
            ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอ่ืนที่มีตอฐานะทางการเงิน ผลการ  
            ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  

 
15. ผูใชงบการเงินมีความตองการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกันเพื่อระบุถึง

แนวโนมของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงตองใชนโยบาย
การบัญชีเดียวกันในแตละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป เวนแตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีจะเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 14 

 
16. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอ่ืนที่มี
เนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน 

16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอ่ืนที่ไม
เคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ 

 
17. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลคาสินทรัพยดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช) ถือเปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว มากกวาที่จะเปนการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

18. ยอหนาที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่กลาว
ไวในยอหนาที่ 17 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี

19. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีกอนไดตามที่กลาวในยอหนาที่ 23 
19.1 กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงเปนผลมาจากการเริ่มนํามาตรฐาน

การบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงโยบายการบัญชีอันเปนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีหรือการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ แตมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการ
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บัญชีนั้นไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดวยความสมัครใจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

20. ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ยังไมเริ่มประกาศใชมาถือปฏิบัติกอนมีผลบังคับใช ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามความสมัครใจ 

21. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความตามมาตรฐานการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการคา 
เหตุการณ หรือสถานการณอ่ืน ฝายบริหารอาจปฏิบัติตามยอหนาที่ 12 ซ่ึงอนุญาตใหนํานโยบายการบัญชี
จากประกาศที่ออกลาสุดของหนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี ถือปฏิบัติ 
และหากภายหลังมีการแกไขประกาศดังกลาว กิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี กิจการตองบันทึก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเปดเผยวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ  

 
การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 

22. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอน
ตามที่กลาวในยอหนาที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ึงตองปรับยอนหลังตามที่
กลาวไวในยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบในสวนของ
เจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต
ละงวดที่ไดแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาไดมีการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือ
ปฏิบัติโดยตลอด 

 
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 

23. หากกิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังตามยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการ
ตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแตกิจการไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถระบุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได 

24. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ของแตละงวด หรือผลกระทบของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบได 
กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตนงวด
ของงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได ซ่ึงอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน โดยกิจการตองปรับยอด
คงเหลือยกมาตนงวดของแตละองคประกอบในสวนของเจาของที่ได รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น 

25. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันตนงวดของงวดบัญชีปจจุบัน 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ
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เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่
สามารถปฏิบัติได  

26. หากกิจการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
กับงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดที่สามารถทําได การนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนจะไมสามารถทําได เวนแตกิจการ
สามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมา และยอดคงเหลือสิ้นงวดในงบดุลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดบัญชีกอนๆ จะ
นํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของรายการที่เปนองคประกอบในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงโดย
ปกติจะเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด อยางไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับ
องคประกอบอื่นๆ ของสวนของเจาของได (เชน เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความ
มาตรฐานการบัญชี) ขอมูลอ่ืนๆที่เก่ียวของกับงวดบัญชีกอน เชน สรุปขอมูลการเงินในอดีตจะไดรับการ
ปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเทาที่จะทําไดเชนเดียวกัน 

27. หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนๆ ได เนื่องจาก
ไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมตองวดกอนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได 
ตามที่กลาวในยอหนาที่ 25 กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติตามวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
นับตั้งแตงวดลาสุดที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้น กิจการจึงไมตองคํานึงถึงการปรับปรุงผลสะสมตอสินทรัพย 
หนี้สินและสวนของเจาของที่เกิดขึ้นกอนวันดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการสามารถ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชี  แมวากิจการไมสามารถใชนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีกอนๆ 
ในทางปฏิบัติได  ยอหนาที่ 50-53 ไดกําหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหม
มาถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดกอนได 
 
การเปดเผยขอมูล 

28. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติทําใหเกิดผล
กระทบตองวดบัญชีปจจุบัน หรืองวดบัญชีกอน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
28.1 ช่ือมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ 
28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง

เปล่ียนแปลง  
28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
28.4 คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง  
28.5 ขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดตอไป  
28.6 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หาก

สามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ 
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28.6.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
28.6.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 
28.7 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอ หากสามารถทําไดในทาง

ปฏิบัติ 
28.8 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังไดตามที่กําหนดไวใน 

ยอหนาที่ 19.1 และ 19.2 สําหรับงบการเงินงวดกอน แตละงวด หรืองวดกอนงวดที่มีการ
นําเสนอ กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาว 
และรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ิมเมื่อใดและอยางไร 

 
 

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลาน้ีอีก 
29. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน 

หรืองวดบัญชีกอน หรืออาจมีผลกระทบในงวดตอไปและผลกระทบดังกลาวไมสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ  กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  
29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
29.2 เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเช่ือถือและเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร 
29.3 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หาก

สามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ 
29.3.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
29.3.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 
29.4 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําไดในทาง

ปฏิบัติ   
29.5 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนๆ 

หรืองวดใดงวดหนึ่งกอนงบการเงินงวดที่นําเสนอได กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสู
การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาว และรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเร่ิม
เมื่อใดและอยางไร 

 
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลาน้ีอีก 

30. เม่ือกิจการยังไมนํามาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่ประกาศใชแลว 
แตยังไมมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผย 
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30.1 ขอเท็จจริงที่กิจการยังไมนํามาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ดังกลาวมาถือปฏิบัติ  

30.2 ขอมูลที่ทราบหรือขอมูลที่ประมาณไดอยางสมเหตุสมผลที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
กระทบที่เปนไปไดของการนํามาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับใหมมาถือปฏิบัติ ตองบการเงินของกิจการ ในงวดที่เร่ิมนํามาตรฐานดังกลาวมาถือ
ปฏิบัต ิ

31. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 30 ใหกิจการพิจารณาเปดเผย 
31.1 ชื่อมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่ยังไมนํามาถือปฏิบัต ิ
31.2   ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะ

เกิดขึ้น 
31.3 วันที่ที่มาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช 
31.4 วันที่ที่กิจการคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมาเริ่มถือปฏิบัติ  
31.5 ขอใดขอหน่ึงดังตอไปนี ้

31.5.1 คําอธิบายถึงผลกระทบตองบการเงินของกิจการที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ  

31.5.2 หากไมทราบหรือไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
สมเหตุสมผล ใหระบุขอเท็จจริงดังกลาว 

 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ี
32. กิจการอาจไมสามารถวัดมูลคารายการหลายรายการในงบการเงินไดอยางแมนยํา เนื่องจากความไมแนนอน

ที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการจึงตองใชการประมาณการมาชวยในการวัดมูลคา การประมาณ
การดังกลาวตองกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจ  ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของขอมูลลาสุดที่นาเชื่อถือที่มีอยู ตัวอยางของ
รายการบัญชีที่ทําใหกิจการตองใชการประมาณการ ไดแก 

32.3 หนี้สงสัยจะสูญ 
32.4 สินคาลาสมัย 
32.5 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 
32.6 อายุการใหประโยชนของสินทรัพย หรือรูปแบบของการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยที่มีการเสื่อมคา และ  
32.7 ภาระผูกพันจากการรับประกัน        
 

33. การประมาณการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงิน และไมทําใหงบการเงินสูญเสีย
ความนาเชื่อถือ 

34. กิจการอาจตองทบทวนการประมาณการที่มีอยูเดิมหากสถานการณที่ใชเปนเกณฑในการประมาณการได
เปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการไดรับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม รายการปรับปรุงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการไมเก่ียวกับงบการเงินงวดกอนและไมถือเปนการแกไขขอผิดพลาด 
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35. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลคาถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไมถือเปนการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เปนการยากที่จะแยกความแตกตางวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ใหถือวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี 

36. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 37 กิจการตองรับรูผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในกําไรหรือขาดทุนตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  

36.3 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบ
ตองวดดังกลาวเพียงงวดเดียว 

36.4 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดตอ ๆ ไป หากการ
เปล่ียนแปลงนั้นมีผลกระทบตองวดดังกลาว 

37. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน 
หรือรายการในสวนของเจาของ กิจการตองรับรูโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน
หรือรายการในสวนของเจาของที่เกี่ยวของสําหรับงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 

38. การรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป หมายถึง  การ
นําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอ่ืนที่เกิดขึ้น
นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีอาจมี
ผลกระทบตอกําไรขาดทุนของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวดเดียว หรืออาจมีผลตอกําไรขาดทุนของ
ทั้งงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีตอไป ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะ
สูญจะมีผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบันเพียงงวดเดียว จึงรับรูในงวดบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใชงานของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยที่มีการเสื่อมคาจะมีผลกระทบตอทั้งงวดบัญชีปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวด
บัญชีในอนาคตแตละงวดตามอายุการใชงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เหลืออยู ทั้งสองกรณี กิจการตอง
รับรูผลของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตองวดบัญชีปจจุบันเปนรายได หรือคาใชจายในงวดบัญชีปจจุบัน  
สวนผลกระทบ (ถามี) ที่มีตองวดบัญชีตอไปจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีที่เก่ียวของ 
ในอนาคต 

 
การเปดเผยขอมูล 

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่
มีผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หรือคาดวาจะมีผลกระทบตองวดบัญชีตอไป เวนแต
ไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได 

40. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาว 
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ขอผิดพลาด 
41. ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดจากการรับรู การวัดมูลคา การนําเสนอขอมูลหรือการเปดเผยองคประกอบของงบ

การเงิน   งบการเงินไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินนั้นมีขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญหรือ 
มีขอผิดพลาดที่ไมมีสาระสําคัญ แตเกิดขึ้นอยางจงใจเพื่อทําใหงบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน  
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝายบริหารตองการ กิจการอาจพบขอผิดพลาดของงวดปจจุบัน
และแกไขทันกอนที่งบการเงินจะไดรับการอนุมัติเผยแพร อยางไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบ
ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปจจุบันในงวดบัญชีถัดไปและขอผิดพลาดเหลานี้จะถูกแกไขโดยปรับงบ
การเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูยอหนาที่ 42-47) 

42. ยกเวนขอจํากัดที่กลาวในยอหนาที่ 43 กิจการตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดกอนโดย
ปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากที่พบขอผิดพลาดโดย 

42.3 ปรับงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาขอผิดพลาดไดถูกแกไขใน
งวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ 

42.4 หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ 

 
 
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได 

43. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแตไม
สามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวด
บัญชี หรือไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได 

44. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวดที่แสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุงยอดยกมาตนงวดของ
สินทรัพย หนี้สินหรือสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได (ซ่ึงอาจเปนงวดบัญชี
ปจจุบัน) 

45. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันที่เกิดจากขอผิดพลาด
ที่มีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ไดกิจการตองแกไขขอผิดพลาดโดยปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

46. การแกไขขอผิดพลาดของงวดบัญชีกอนจะไมรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีที่พบขอผิดพลาด 
กิจการตองปรับยอนหลังขอมูลงวดกอนที่นําเสนอ รวมทั้งขอมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป โดยปรับ
ยอนหลังใหไกลที่สุดเทาที่จะทําไดในทางปฏิบัต ิ  

47. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของขอผิดพลาด(เชน การนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ
ไมถูกตอง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนๆทุกงวด ตามที่ระบุไวในยอหนาที่  45 กิจการตองใชวิธีเปลี่ยนทันที
เปนตนไป โดยปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได โดยไมตองคํานึงถึง
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ผลกระทบสะสมที่ตองปรับปรุงกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของในสวนที่เกิดกอนวันดังกลาว 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการไมสามารถแกไขขอผิดพลาดสําหรับงบการ
เงินงวดกอนๆ ไดไวในยอหนาที่ 50-53  

48. การแกไขขอผิดพลาดแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การประมาณการทางบัญชี โดย
ลักษณะแลว เปนการประมาณการที่อาจตองมีการทบทวนเมื่อกิจการไดรับขอมูลเพิ่มเติม ตัวอยางเชน 
รายการกําไรหรือขาดทุนที่รับรูจากผลของรายการที่อาจเกิดขึ้นไมถือเปนการแกไขขอผิดพลาด 

 
การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน 

49. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 42 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังนี้ 
49.1ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดกอน 
49.2สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีกอนแตละงวดที่นําเสนอ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของ
รายการปรับปรุงเทาที่สามารถปฏิบัติได  

49.2.1รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ  
49.2.2กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 

49.3จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ 
49.4หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอนงวดใด
งวดหนึ่งได กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียด
วากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร 

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก 
 
กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังและกรณีที่ไมสามารถปรับงบการเงิน
ยอนหลังไดในทางปฏิบัติ 
50. ในบางสถานการณ เปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงขอมูลสําหรับงวดกอนๆ ที่แสดงเปรียบเทียบ

เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปจจุบันได ตัวอยางเชน กิจการอาจไมไดจัดเก็บขอมูลในงวด
กอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังได (รวมถึงในยอหนาที่ 51-53 
เก่ียวกับการเปลี่ยนทันทีเปนตนไปกับงวดบัญชีกอนๆ) หรือไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนได และอาจเปนไปไมไดที่กิจการจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม 

51. บอยครั้งที่กิจการจําเปนตองอาศัยการประมาณการในการใชนโยบายการบัญชีสําหรับองคประกอบของ 
งบการเงินที่รับรูหรือเปดเผยที่เก่ียวของกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอ่ืน การประมาณการตอง
อาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล การประมาณการอาจทําไดยากสําหรับการนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในงวดกอนเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปนานขึ้นหลังจากรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอ่ืนที่ไดรับ
ผลกระทบเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของการประมาณการที่เก่ียวของกับงวดกอน ยังคงเหมือนกับ
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การประมาณการสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน กลาวคือ เพื่อใหสะทอนถึงรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณ
อ่ืนที่เกิดขึ้น 

52. ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน กิจการ
ตองจําแนกขอมูลซ่ึง 

52.3 ใหหลักฐานถึงกรณีแวดลอมที่เปนอยู ณ วันที่รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอ่ืนไดเกิดขึ้น 
และ 

52.4 ควรมีอยูหากงบการเงินสําหรับงวดกอนไดรับการอนุมัติใหเผยแพร  
 
จากขอมูลอ่ืน  สําหรับประมาณการบางประเภท (เชน การประมาณมูลคายุติธรรมที่ไมไดอิงจากราคาที่หา
ไดหรือขอมูลที่หาได) อาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะแยกขอมูลขางตน  เมื่อการนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังตองอาศัยการประมาณการที่มีนัยสําคัญ ซ่ึง
เปนไปไมไดที่จะแยกขอมูลดังกลาว ใหถือวาการใชนโยบายการบัญชีใหมยอนหลังหรือการแกไข
ขอผิดพลาดยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

53. กิจการตองไมใชขอมูลที่ไดรับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ หรือในการแกไข
ขอผิดพลาดของงวดกอน ไมวาจะเปนการตั้งขอสมมติเก่ียวกับความตั้งใจของผูบริหารในงวดกอนหรือ
ประมาณจํานวนเงินที่รับรู วัดมูลคาหรือเปดเผยในงวดกอน ตัวอยางเชน หากกิจการแกไขขอผิดพลาดใน
งวดกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่เคยจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดตาม
มาตรฐานการบัญชี  เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)กรณี
ดังกลาวไมไดเปนการเปลี่ยนเกณฑการวัดมูลคาสําหรับงวดบัญชีนั้นหากฝายบริหารของกิจการไดตัดสินใจที่
จะไมถือสินทรัพยดังกลาวจนครบกําหนดในเวลาตอมา ในกรณีนี้กิจการไมสามารถเปลี่ยนประเภทของ
สินทรัพยทางการเงินในงบการเงินงวดกอนที่ไดจัดเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดได 
นอกจากนี้สําหรับกรณีการปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดในการคํานวณหนี้สินสําหรับการลา
ปวยของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงิน
ของหน้ีสินที่บันทึกไมไดคํานึงถึงการระบาดของไขหวัดใหญ ซ่ึงเปนเหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นในงวดตอมา
หลังจากที่อนุมัติใหออกงบการเงินของงวดกอนแลว การปรับขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอนที่ตองอาศัย
ประมาณการที่มีนัยสําคัญไมทําใหการปรับปรุงหรือการแกไขขอมูลเปรียบเทียบขาดความนาเชื่อถือ 

 
วันถือปฏิบัติ 
54. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2550 เปนตนไป โดยสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติกอนเวลาที่มี
ผลบังคับใช 


