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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่39 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด 

 
 

คําแถลงการณ 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจัดทําขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 8  เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  พ.ศ. 2549 (IAS No.8  
“Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” (revised 2006))  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่39 (ปรบัปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี  การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และการบัญชี

สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือการแกไข     
ขอผิดพลาดในงวดกอน 

คํานิยาม 
2. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีความหมายโดยเฉพาะดังน้ี 
 
นโยบายการบัญชี                หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎและวิธี

ปฏิบัติท่ีเฉพาะ ท่ีกิจการนํามาใชในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี   

หมายถึง           การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือหน้ีสิน 
หรือจํานวนท่ีมีการใชประโยชนของสินทรัพยใน
ระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมินสภาพ
ปจจุบันของ สินทรัพยและหน้ีสิน  และประเมิน
ประโยชนและภาระผูกพันท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเปนผลจากการ
ไดรับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไมถือเปนการแกไข
ขอผิดพลาด 

การละเวนการแสดงรายการ
หรือการแสดงขอมูลท่ีขดัตอ
ขอเท็จจรงิท่ีเปนสาระสําคัญ  

หมายถึง        การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาด
ถือวามีสาระสําคัญหากรายการแตละรายการหรือทุก
รายการโดยรวมมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมีสาระสําคัญ
ขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของการไมแสดงรายการ
หรือการแสดงรายการผิดพลาดซ่ึงพิจารณาภายใต
สถานการณแวดลอม ท้ังน้ีปจจัยท่ีใชในการพิจารณา
อาจเปนขนาดหรือลักษณะของรายการหรือท้ังสอง
อยางก็ได 

ขอผดิพลาดในงวดกอน  หมายถึง การละเวนและการแสดงรายการผิดพลาดในงบ
การเงินของกิจการในงวดกอนๆ อันเกิดจากการใช
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อยางผิดพลาดหรือการไมใชขอมูลท่ีนาเชื่อถือซ่ึง 
1. มีอยูในงบการเงินของงวดกอนท่ีไดรับการ

อนุมัติใหเผยแพร 
2. สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทํา
และการแสดงรายการในงบการเงิน 

 ขอผิดพลาดในการนํานโยบายการบัญชีมาใช
ดังกลาวรวมถึงผลกระทบจากการคํานวณผิดพลาด 
ขอผิดพลาดจากการใชนโยบายการบัญชี การ
มองขามหรือการตีความขอเท็จจริงผิดพลาด และ
การทุจริต 

การนํานโยบายการบัญชใีหม
มาถือปฏบิัติยอนหลงั 

หมายถึง การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นเสมือนหน่ึงไดใช
นโยบายการบัญชีในเรื่องน้ันมาโดยตลอด 

การปรบังบการเงินยอนหลัง หมายถึง การแกไขการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผย
จํานวนเงินขององคประกอบของงบการเงินงวดกอน
เสมือนหน่ึงขอผิดพลาดในงวดกอนไมเคยเกิดขึ้น 

การไมสามารถทําไดในทาง
ปฏิบตั ิ

หมายถึง การท่ีกิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหลัง 
จากท่ีไดใชความพยายามอยางสมเหตุผลทุกประการ
แลว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือ
วากิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือ
ปฏิบัติกบังบการเงินงวดกอน หรือไมสามารถปรับงบ
การเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดได ถาเขา
เงื่อนไขขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้: 

1.  กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก
การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือปรับงบการเงินยอนหลังได 

2. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังน้ัน
ตองใชขอสมมติท่ีเกี่ยวกับความตั้งใจของ
ฝายบริหารในชวงเวลาดังกลาว 

3. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังน้ัน
ตองใชประมาณการที่สําคัญและเปนไปไมได
ท่ีจะแยกขอมูลท่ีมีความแนนอนออกจาก
ประมาณการเหลาน้ัน 
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3.1 ใหหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ี
มีอยู ณ วันท่ีรับรู วัดมูลคา หรือเปด 
เผยขอมูล  

3.2  ควรมีอยู ณ วันท่ีอนุมัติใหออกงบการ 
เงินของงวดกอน 

การเปลี่ยนทันทีเปนตนไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรูผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
โดยที่ 
1. ใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา เหตุ 

การณและสถานการณอื่นหลังจากวันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

2. รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีสําหรับงวดปจจุบันและงวดอนาคตที่ได 
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 
นโยบายการบัญชี 
 การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 
3. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความตามมาตรฐานการบัญชีไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกบั

รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีนํามาใช
ปฏิบัติกับรายการดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับเรื่องน้ัน  

4. ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีโดยเฉพาะสําหรับรายการคา     
เหตุการณหรือสถานการณอื่น ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีสงผลให    
ขอมูลในงบการเงินมีลักษณะดังตอไปนี้  
4.1 มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
4.2 มีความนาเชื่อถือโดยทําใหงบการเงินของกิจการ 

4.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอยางเท่ียงธรรม  
4.2.2 สะทอนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอื่น โดยไม

คํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย 
4.2.3 ความเปนกลางกลาวคือปราศจากความลําเอียง 
4.2.4 จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง 
4.2.5 มีความครบถวนในทุกสวนท่ีมีสาระสําคัญ 
 

5. การใชดุลยพินิจตามยอหนาท่ี 4 ฝายบริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชี 
จากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ 
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5.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชี
สําหรับเรื่องท่ีคลายและเกี่ยวของกัน  

5.2 คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการและแนวคิดการวัดมูลคาสําหรับสินทรัพย หน้ีสิน รายได และ
คาใชจายท่ีระบุไวในแมบทการบัญช ี

6. การใชดุลยพินิจตามยอหนาท่ี 4 ฝายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกลาสุดของหนวยงานอื่นท่ี
ใชแนวคิดคลายกันในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติท่ีเปนท่ี
ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยตองไมขัดแยงกับแหลงอางอิงตามยอหนาท่ี 5  
 

      ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 
7. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการคา เหตุการณและ

สถานการณอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชี
ไดกําหนดหรืออนุญาตเปนการเฉพาะใหใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันไดสําหรับรายการแตละ
ประเภท หากมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติ      
ดังกลาวได กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอสําหรับ
รายการแตละประเภท 

 
    การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
8. กิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงน้ัน เขาเงื่อนไขขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

8.1 เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญช ี 
8.2 ทําใหงบการเงินใหขอมูลท่ีนาเชื่อถือและเกี่ยวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนท่ีเกี่ยวกับ 
        ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอื่นท่ีมีตอฐานะทางการเงิน ผลการ  
        ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  

 
9. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

9.1 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นท่ีมี   
เน้ือหาแตกตางจากรายการและเหตุการณท่ีเคยเกิดขึ้นมากอน 

9.2 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่นท่ี      
ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ 

 
10. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลคาสินทรัพยดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช) ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว มากกวาท่ี
จะเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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     การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
11. ยกเวนกรณีท่ีกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินสําหรับ 

งวดบัญชีกอนไดตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 13 
11.1 กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงเปนผลมาจากการเริ่มนํามาตรฐาน

การบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

11.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเปนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีหรือ
การตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ แตมาตรฐานการบัญชี หรือการตีความมาตรฐาน
การบัญชีน้ันไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบัญชีดวยความสมัครใจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

 
     การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 
12. ยกเวนกรณีท่ีกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอน

ตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 13 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ึงตองปรับยอนหลังตามท่ีกลาว
ไวในยอหนาท่ี 11.1 หรือ 11.2 กิจการตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบในสวนของเจาของ
ท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแตละงวดท่ี
ไดแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาไดมีการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติโดย
ตลอด 

 
     ขอจํากัดท่ีทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 
13. หากกิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังตามยอหนาท่ี 11.1 หรือ 11.2 กิจการ

ตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแตกิจการไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เน่ืองจากไมสามารถระบุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบัญชีได 

14. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ
แตละงวด หรือผลกระทบของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบได กิจการ
ตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินตนงวดของงวด
บัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได ซ่ึงอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน โดยกิจการตองปรับยอดคงเหลือยกมา 
ตนงวดของแตละองคประกอบในสวนของเจาของท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สําหรับงวดบัญชีน้ัน 

15. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันตนงวดของงวดบัญชีปจจุบัน 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ
เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดท่ี
สามารถปฏิบัติได  
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 การเปดเผยขอมูล 
16. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติทําใหเกดิผลกระทบ

ตองวดบัญชีปจจุบัน หรืองวดบัญชีกอน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
16.1 ชื่อมาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีนํามาถือปฏิบัติ 
16.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง  
16.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
16.4 คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
16.5 ขอกําหนดในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดตอไป  
16.6 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดท่ีมีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีกระทบตอ 
16.6.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินท่ีไดรับผลกระทบ 
16.6.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 
16.7 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดท่ีนําเสนอ หากสามารถทําไดในทาง

ปฏิบัต ิ
16.8 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังไดตามท่ีกําหนดไวในยอ

หนาท่ี 11.1 และ 11.2 สําหรับงบการเงินงวดกอน แตละงวด หรืองวดกอนงวดท่ีมีการนําเสนอ 
กิจการตองเปดเผยสถานการณท่ีนําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและอยางไร 

 
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก 

17. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน หรือ
งวดบัญชีกอน หรืออาจมีผลกระทบในงวดตอไปและผลกระทบดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ  
กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้  
17.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
17.2 เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร 
17.3 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดท่ีมีการนําเสนองบการเงิน หากสามารถ

ปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีกระทบตอ 
17.3.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินท่ีไดรับผลกระทบ 
17.3.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 
17.4 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดท่ีนําเสนอหากสามารถทําไดในทาง

ปฏิบัติ  
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17.5 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนๆ 
หรืองวดใดงวดหน่ึงกอนงบการเงินงวดท่ีนําเสนอได กิจการตองเปดเผยสถานการณท่ีนําไปสูการ
เกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเริ่มเมื่อใด
และอยางไร 

 
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก 

18. เมื่อกิจการยังไมนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมท่ีประกาศใชแลว   
แตยังไมมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัต ิกิจการตองเปดเผย 

18.1 ขอเท็จจริงท่ีกิจการยังไมนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ดังกลาวมาถือปฏิบัติ  

18.2 ขอมูลท่ีทราบหรือขอมูลท่ีประมาณไดอยางสมเหตุสมผลท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผล
กระทบที่เปนไปไดของการนํามาตรฐานการบัญชีหรือการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับใหมมาถือปฏิบัติ ตองบการเงินของกิจการในงวดท่ีเริ่มนํามาตรฐานดงักลาวมาถอืปฏบิตั ิ

     การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
19. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลาวไวในยอหนาท่ี 20 กิจการตองรับรูผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในกําไรหรือขาดทุนตามขอใดขอหน่ึงดังตอไปนี้  
19.1 สําหรับงวดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงน้ันมีผลกระทบ

ตองวดดังกลาวเพียงงวดเดียว 
19.2 สําหรับงวดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดตอๆ ไป หากการ

เปลี่ยนแปลงน้ันมีผลกระทบตองวดดังกลาว 

20. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน 
หรือรายการในสวนของเจาของ กิจการตองรับรูโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หน้ีสิน
หรือรายการในสวนของเจาของท่ีเกี่ยวของสําหรับงวดบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

 
การเปดเผยขอมูล 
21. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชท่ีีมี

ผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบันหรือคาดวาจะมีผลกระทบตองวดบัญชีตอไป เวนแตไม
สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได 

22. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคตเนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาว 
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ขอผิดพลาด 
23. ยกเวนขอจํากัดท่ีกลาวในยอหนาท่ี 24 กิจการตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดกอนโดย

ปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรกท่ีไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากท่ีพบขอผิดพลาดโดย 
23.1 ปรับงบการเงินงวดกอนท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาขอผิดพลาดไดถูกแกไขใน

งวดบัญชีท่ีขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ 
23.2 หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดท่ีแสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หน้ีสิน และ
สวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ 

 
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได 

24. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลงั เวนแตไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติ เน่ืองจากไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี 
หรือไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได 

25. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวดท่ีแสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุงยอดยกมาตนงวดของ
สินทรัพย หน้ีสินหรือสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได (ซ่ึงอาจเปนงวดบัญชี
ปจจุบัน) 

26. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันท่ีเกิดจากขอผิดพลาด
ท่ีมีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ไดกิจการตองแกไขขอผิดพลาดโดยปรับปรุงขอมูลท่ีนํามาแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจากวันแรกสุดท่ีสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

 
การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน 

27. ในการปฏิบัติตามยอหนาท่ี 23 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังน้ี 
27.1 ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดกอน 
27.2 สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีกอนแตละงวดท่ีนําเสนอ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของ

รายการปรับปรุงเทาท่ีสามารถปฏิบัติได  
27.2.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินท่ีไดรับผลกระทบ  
27.2.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง กําไรตอหุน (เมื่อมีการประกาศใช) 
27.3 จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ 
27.4 หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอนงวดใด

งวดหน่ึงได กิจการตองเปดเผยสถานการณท่ีนําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและ
รายละเอียดวากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร 

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลาน้ีอีก 
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วันถือปฏิบัติ 
28. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2551 เปนตนไป โดยสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปปฏิบัติกอนเวลาท่ีมี
ผลบังคับใช 
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