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กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558) 

 

ค าแถลงการณ ์

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณา

สภาพแวดล้อมธุรกิจในประเทศไทย และหลักการที่ก  าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เร่ือง กรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound 

volume 2015 Consolidated without early application))  

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) น้ี ใช้แทนกรอบแนวคิดส าหรับ

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)  
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สารบญั 

 

      จากย่อหนา้ที ่

บทน า 

วตัถุประสงคแ์ละสถานะ 

ขอบเขต 

บทที่
1
 

1  วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป           วป 1 

3   ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน ์            ลค 1 

4  กรอบแนวคิด ขอ้ความส่วนทีเ่หลือจากแม่บทการบญัชี (ปรบัปรุง 2552) 
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 กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ยงัไม่รวมบทท่ี 2 เนื่องจากอยู่ระหว่างการยกร่างโดย

คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board : IASB) 
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บทน า 

หลายกจิการทั่วโลกจัดท าและน าเสนองบการเงินส าหรับบุคคลภายนอก แม้งบการเงินของประเทศ

หน่ึงอาจคล้ายกับอีกประเทศหน่ึง แต่มีความแตกต่างที่น่าจะเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ

และกฎหมายที่แตกต่างกนัและจากการที่ประเทศต่างๆค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ 

เมื่อประเทศเหล่านั้นวางข้อก าหนดของประเทศ 

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้น าไปสู่การใช้นิยามขององค์ประกอบของงบการเงินที่แตกต่างกัน 

เช่น สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันยังได้ท าให้มี  

การใช้เกณฑ์ที่ต่างกันส าหรับการรับรู้รายการในงบการเงินและความนิยมใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่แตกต่าง

กนั ขอบเขตของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั 

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“คณะกรรมการฯ”) จึงมุ่งมั่นที่จะลด     

ความแตกต่างเหล่าน้ีโดยหาทางที่จะท าให้กฎระเบียบ มาตรฐานการบัญชีและกระบวนการเกี่ยวกับ      

การจัดท าและน าเสนองบการเงินมีความสอดคล้องกัน คณะกรรมการฯเช่ือว่าแนวทางที่ดีที่สุดเพ่ือให้เกิด

ความสอดคล้องมากขึ้ น คือ การมุ่งเน้นไปที่งบการเงินซ่ึงจัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ 

คณะกรรมการฯเช่ือว่า งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์น้ีเป็นไปตามความต้องการร่วมกัน

ของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเพราะผู้ใช้เกอืบทุกรายต้องการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ เช่น 

1) ตัดสนิใจว่าเมื่อใดจะซ้ือ ถือ หรือขายตราสารทุน 

2) ประเมินความรับผิดชอบตามหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

3) ประเมินความสามารถของกจิการในการจ่ายหรือให้ประโยชน์อื่นกบัพนักงานของกจิการ 

4) ประเมินหลักประกนัส าหรับจ านวนเงินที่ให้กจิการยืม 

5) ก าหนดนโยบายภาษีอากร 

6) ก าหนดก าไรและเงินปันผลที่จัดสรรได้ 

7) จัดท าและใช้สถิติรายได้ประชาชาติ 

8) ก ากบักจิกรรมของกจิการ 

อย่างไรกด็ี คณะกรรมการฯตระหนักว่า กรณีรัฐบาลอาจระบุข้อก าหนดเพ่ิมเติมหรือข้อก าหนดที่

แตกต่างเพ่ือวัตถุประสงค์ของรัฐบาล แต่ข้อก าหนดน้ีต้องไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่น าเสนอเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ใช้กลุ่มอื่น เว้นแต่ข้อก าหนดน้ันเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้เหล่านั้นด้วย 

งบการเงินส่วนใหญ่ท าขึ้ นตามแบบจ าลองทางการบัญชีที่อิงกับต้นทุนในอดีตที่จะได้คืนและแนวคิด

การรักษาระดับทุนทางการเงินที่ลงไปในรูปของตัวเงิน แบบจ าลองและแนวคิดอื่นอาจเหมาะสมกว่า 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจแม้ปัจจุบัน
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ยังไม่มีการตกลงใดที่จะเปล่ียนแปลงแบบจ าลองที่ใช้อยู่ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน น้ี

พัฒนาขึ้ นเพ่ือใช้กับแบบจ าลองต่างๆทางการบัญชีและแนวคิดหลายแนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษา

ระดับทุน 

 

วตัถุประสงคแ์ละสถานะ 

กรอบแนวคิดฉบับน้ีก าหนดแนวคิดที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการจัดท าและการน าเสนองบการเงินส าหรับผู้ใช้

ภายนอก วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิด คือ 

1) เพ่ือช่วยคณะกรรมการฯ พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคตและทบทวนมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินที่มีอยู่ 

2) เพ่ือช่วยคณะกรรมการฯ ส่งเสริมการท าให้กฎระเบียบ มาตรฐานการบัญชีและกระบวนการเกี่ยวกับ 

การน าเสนองบการเงินสอดคล้องกันโดยให้เกณฑ์เพ่ือลดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เป็นทางเลือกตามที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาต 

3) เพ่ือช่วยหน่วยงานก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศพัฒนามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของประเทศ 

4) เพ่ือช่วยผู้จัดท างบการเงินปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและจัดการกับประเดน็ที่ยังไม่ได้

น ามาพิจารณาก าหนดเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

5) เพ่ือช่วยผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็ว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หรือไม่ 

6) เพ่ือช่วยผู้ใช้งบการเงินตีความข้อมูลที่แสดงในงบการเงินซ่ึงได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน และ 

7) เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการก าหนดมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงิน 

กรอบแนวคิดน้ีไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ันจึงไม่ได้ก าหนดมาตรฐานต่างๆ ส าหรับ

ประเดน็การวัดมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กรอบแนวคิดน้ีไม่มีเร่ืองใดที่อยู่เหนือกว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการฯ ตระหนักว่า มีน้อยกรณีที่ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นระหว่างกรอบแนวคิดกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับใดฉบับหน่ึง ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ันอยู่เหนือกว่าข้อก าหนดของกรอบแนวคิด อย่างไรกต็าม เน่ืองจากคณะกรรมการฯ จะ

ใช้กรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคตและทบทวน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ จ านวนความขัดแย้งระหว่างกรอบแนวคิดและมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินต่างๆ จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 
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กรอบแนวคิดจะมีการปรับปรุงเป็นคร้ังคราวตามเกณฑป์ระสบการณ์ของคณะกรรมการฯที่ท  างานเร่ืองน้ี 

 

ขอบเขต 

กรอบแนวคิดน้ีก าหนดเร่ือง 

1)  วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน 

2)  ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

3)  ค านิยาม การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าองค์ประกอบของโครงสร้างงบการเงิน และ 

4)  แนวคิดของทุนและการรักษาระดับทุน 
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สารบญั 

      จากย่อหนา้ที ่

บทที่ 1 วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

บทน า วป  1 

วตัถุประสงค ์ประโยชนแ์ละขอ้จ ากดัของการรายงานทางการเงินเพือ่ 

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

        

 วป  2 

ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิเรียกรอ้ง

ต่อกิจการที่เสนอรายงานและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิ

เรียกรอ้งนั้น                              

 

 

วป 12 

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง   วป 13 

การเปลีย่นแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง วป 15 

ผลการด าเนินงานทางการเงินที่ถูกสะท้อนด้วยการบัญชีตามเกณฑค์งค้าง วป 17 

ผลการด าเนินงานทางการเงินที่ถูกสะท้อนด้วยกระแสเงินสดในอดีต   วป 20 

การเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้อง 

ที่ไม่ได้เป็นผลจากผลการด าเนินงานทางการเงิน 

 

วป 21 
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บทที ่1 วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

บทน า 

วป 1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปเป็นพ้ืนฐานของกรอบแนวคิด  

ส่วนอื่นของกรอบแนวคิด (แนวคิดกิจการที่เสนอรายงาน ลักษณะเชิงคุณภาพและข้อจ ากัดของ

ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ องค์ประกอบของงบการเงิน การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอ

และการเปิดเผยข้อมูล) ก าหนดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จ ากดัของการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

วป 2 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป
2
 คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน

เกี่ยวกบักิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม หรือเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคตเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรแก่กิจการ การตัดสินใจเหล่าน้ีเกี่ยวกับ การซ้ือ 

ขาย หรือถือตราสารทุนและตราสารหน้ีและการให้หรือช าระเงินกู้และสนิเช่ือในรูปแบบอื่น 

วป 3 การตัดสินใจของผู้ลงทุนในปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวกับการซ้ือ ขาย หรือถือตราสารทุนและ   

ตราสารหน้ีขึ้ นอยู่กับผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในตราสารเหล่าน้ัน เช่น       

เงินปันผล การจ่ายคืนเงินต้นและการจ่ายดอกเบ้ียหรือราคาตลาดที่เพ่ิมขึ้ น ในท านองเดียวกัน 

การตัดสินใจของผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นในปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวกับการให้หรือช าระเงินกู้และ

สินเช่ือรูปแบบอื่นข้ึนอยู่กับการจ่ายคืนเงินต้นและการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอื่นที่ผู้ให้กู้

และเจ้าหน้ีอื่นคาดหวัง ความคาดหวังเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่น 

ขึ้นอยู่กบัการประเมินจ านวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอน (อนาคต) ของกระแสเงินสดรับ

สุทธิในอนาคตที่จะเข้าสู่กิจการ ดังน้ัน ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นในปัจจุบันและในอนาคตจึง

ต้องการข้อมูลเพ่ือช่วยบุคคลเหล่าน้ันประเมินอนาคตของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตที่จะเข้า

สู่กจิการ 

วป 4 ในการประเมินอนาคตของกระแสเงินสดรับสุทธิที่จะเข้าสู่กิจการ ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นใน

ปัจจุบันและอนาคตต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของกิจการ สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ และ

ข้อมูลว่าฝ่ายบริหารและคณะกรรมการก ากบัดูแล
3
ของกจิการว่าได้แสดงความรับผิดชอบในการใช้

ทรัพยากรของกจิการอย่างมีประสทิธภิาพและได้ประสทิธผิลเพียงใด ตัวอย่างของความรับผิดชอบ

                                                           
2
 ในกรอบแนวคิดฉบับนี้  ค าว่า รายงานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน  หมายถึง รายงานทางการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงคท์ั่วไปและการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงคท์ั่วไปถ้าไม่ระบุเจาะจงเป็นอื่น 

 

3
 ในกรอบแนวคิดฉบบันี้  ค าว่า ฝ่ายบริหารหมายถงึ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการก ากบักจิการหากไม่ระบุเจาะจงเป็นอื่น 
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รวมถึง การปกป้องทรัพยากรของกจิการจากผลกระทบของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจในทางที่ไม่น่าพอใจ 

เช่น การเปล่ียนแปลงราคาและเทคโนโลยี และการท าให้มั่นใจว่า กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อก าหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นใน

ปัจจุบันผู้ซ่ึงมีสทิธอิอกเสยีงหรือมีอิทธพิลต่อการกระท าของฝ่ายบริหาร 

วป 5 ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นในปัจจุบันและในอนาคตจ านวนมากไม่สามารถก าหนดให้กิจการที่

เสนอรายงานเสนอข้อมูลโดยตรงให้บุคคลเหล่าน้ีและต้องอาศัยรายงานทางการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือได้ข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ที่บุคคลเหล่าน้ีต้องการ ดังน้ัน รายงานทาง

การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปจึงมีบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ใช้หลัก 

วป 6 อย่างไรกด็ี รายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ให้และไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้

ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต้องการ ผู้ใช้เหล่าน้ีต้องพิจารณาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่น เช่น สภาพเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

เหตุการณ์ทางการเมือง บรรยากาศการเมือง การพยากรณ์เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและบริษัท 

วป 7 รายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ได้มีการออกแบบเพ่ือแสดงมูลค่าของกิจการที่เสนอ

รายงาน แต่รายงานทางการเงินน้ีให้ข้อมูลเพ่ือช่วยผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ และเจ้าหน้ีอื่นในปัจจุบันและใน

อนาคตประมาณมูลค่าของกจิการที่เสนอรายงาน 

วป 8 ผู้ใช้หลักแต่ละรายมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันและอาจขัดแย้งกัน ในการพัฒนามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน คณะกรรมการฯจะหาวิธีที่จะให้ชุดข้อมูลซ่ึงตรงกับความต้องการของผู้ใช้

หลักจ านวนสงูที่สดุ แต่การเน้นความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการกีดกันกิจการที่

เสนอรายงานจากการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่มีประโยชน์ที่สดุต่อกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของผู้ใช้หลัก

ดังกล่าว 

วป 9 ฝ่ายบริหารของกจิการที่เสนอรายงานสนใจข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบักจิการเช่นกัน แต่ฝ่ายบริหาร

ไม่จ าเป็นต้องอาศัยรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปเพราะฝ่ายบริหารสามารถได้ข้อมูล

ทางการเงินที่ต้องการจากภายในกจิการ 

วป 10 ผู้ใช้กลุ่มอื่น เช่น หน่วยงานก ากับดูแลและสาธารณชนนอกจากผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่น อาจ

พบว่ารายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปมีประโยชน์ อย่างไรกด็ี รายงานเหล่าน้ันไม่ได้มี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้กลุ่มอื่นดังกล่าว 

วป 11 โดยส่วนใหญ่ รายงานทางการเงินอิงกับประมาณการ ดุลพินิจและแบบจ าลองมากกว่าภาพที่

ถูกต้องทุกรายละเอียด กรอบแนวคิดน้ีก าหนดแนวคิดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณการการใช้ 

ดุลพินิจและการใช้แบบจ าลองเหล่านั้น แนวคิดดังกล่าวคือเป้าหมายที่คณะกรรมการฯและผู้จัดท า

รายงานทางการเงินมุ่งจะไปให้ถึง แต่เช่นเดียวกับเป้าหมายส่วนใหญ่ วิสัยทศัน์ภายใต้กรอบแนวคิด
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ของการรายงานทางการเงินในอุดมคติไม่มีทางที่จะส าเรจ็ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างน้อยที่สุดภายใน

ระยะเวลาสั้น เพราะต้องใช้เวลาท าความเข้าใจ ยอมรับ และใช้วิธีการใหม่ในการวิเคราะห์รายการ

และเหตุการณ์อื่น แต่กระน้ัน การก าหนดเป้าหมายที่ต้องมุ่งไปให้ถึงเป็นสิ่งจ าเป็นหากการรายงาน

ทางการเงินจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือปรับปรุงการรายงานทางการเงินให้มปีระโยชน์มากยิ่งขึ้น 

 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิเรียกรอ้งต่อ

กิจการทีเ่สนอรายงานและการเปลีย่นแปลงทรพัยากรและสิทธิเรียกรอ้งนั้น 

วป 12 รายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการที่เสนอ

รายงาน ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของกิจการและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการที่เสนอรายงาน 

รายงานทางการเงินยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของรายการและเหตุการณ์อื่นที่เปล่ียนแปลง

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสิทธิเรียกร้องของกิจการที่เสนอรายงาน ข้อมูลทั้ง 2 ประเภทให้ปัจจัย

น าเข้าที่มีประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการให้ทรัพยากรแก่กจิการใดกจิการหน่ึง 

 

 ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 

วป 13 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของกิจการที่

เสนอรายงานสามารถช่วยให้ผู้ใช้ระบุจุดแขง็และจุดอ่อนทางการเงินของกิจการที่เสนอรายงาน 

ข้อมูลเหล่าน้ันสามารถช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ีของ

กจิการที่เสนอรายงาน ความจ าเป็นที่กิจการต้องจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมและความเป็นไปได้ที่กิจการ

จะประสบความส าเร็จในการจัดหาเงินทุนน้ัน ข้อมูลเกี่ยวกับล าดับความส าคัญและข้อก าหนด    

การจ่ายเงินของสิทธิเรียกร้องในปัจจุบันช่วยให้ผู้ใช้พยากรณ์เกี่ยวกับการจัดสรรกระแสเงินสดใน

อนาคตให้บุคคลต่างๆที่มีสทิธเิรียกร้องต่อกจิการที่เสนอรายงานว่าจะมีการจัดสรรอย่างไร 

วป 14 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจประเภทต่างๆกระทบการประเมินของผู้ใช้เกี่ยวกับอนาคตของกระแสเงิน

สดในอนาคตของกิจการที่เสนอรายงานแตกต่างกัน กระแสเงินสดในอนาคตบางรายการเป็นผล

โดยตรงจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ เช่น ลูกหน้ีการค้า กระแสเงินสดอื่นเป็นผลจากการใช้

ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันเพ่ือผลิตและขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า แม้กระแสเงินสดอื่นดังกล่าว

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ (หรือสิทธิเรียกร้อง) รายการใดเป็น     

การเฉพาะ ผู้ใช้รายงานทางการเงินจ าเป็นต้องทราบลักษณะและจ านวนเงินของทรัพยากรที่มี

พร้อมเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกจิการที่เสนอรายงาน 
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การเปลีย่นแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 

วป 15 การเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้องของกจิการที่เสนอรายงานเป็นผลมาจาก

ผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการน้ัน (ดูย่อหน้าที่ วป 17 ถึง วป 20) และจากเหตุการณ์

หรือรายการอื่น เช่น การออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (ดูย่อหน้าที่ วป 21) ในการประเมิน

อนาคตของกระแสเงินสดจากกิจการที่เสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม ผู้ใช้จ าเป็นต้องสามารถ

จ าแนกการเปล่ียนแปลงสองเร่ืองน้ี 

วป 16 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการที่ เสนอรายงานช่วยผู้ใช้ให้เข้าใจ

ผลตอบแทนที่กิจการได้มาจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่

กจิการได้มาน้ีให้ข้อบ่งช้ีว่า ฝ่ายบริหารปฏบัิติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนได้อย่างดีเพียงใด

ในการใช้ทรัพยากรของกิจการที่เสนอรายงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความผันผวนและส่วนประกอบของผลตอบแทนน้ันมีความส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะใน          

การประเมินความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทาง

การเงินในอดีตของกิจการที่เสนอรายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารของกิจการว่าได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างไรมักมีประโยชน์ในการพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตที่

กจิการจะได้จากทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ 

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงินทีถู่กสะทอ้นดว้ยการบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

วป 17 การบัญชีตามเกณฑ์คงค้างแสดงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และสถานการณ์อื่นต่อ

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของกิจการในงวดที่ผลกระทบเหล่าน้ันเกิดขึ้ น แม้ว่า   

เงินสดรับและจ่ายที่เป็นผลจากรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นในรอบระยะเวลา

ที่ต่างกัน ประเดน็น้ีส าคัญเน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของ

กิจการที่เสนอรายงานและการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องระหว่างรอบ

ระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงานใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานในอดีตและใน

อนาคตของกจิการได้ดีกว่าข้อมูลเพียงเงินสดรับและจ่ายในระหว่างรอบระยะเวลา 

วป 18 ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินระหว่างรอบระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงานซ่ึงถูก

สะท้อนด้วยการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องนอกเหนือจาก

ทรัพยากรที่ได้เพ่ิมเติมโดยตรงจากผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้ี (ดูย่อหน้าที่ วป 21) เป็นข้อมูลที่ มี

ประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถในอดีตและในอนาคตของกิจการในการสร้างกระแสเงินสด

รับสุทธิ ข้อมูลน้ันแสดงให้เหน็ว่า กิจการที่เสนอรายงานได้เพ่ิมทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่สามารถ

น ามาใช้ได้มากขึ้นเพียงใดโดยแสดงถึงความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดรับสุทธิ

จากการด าเนินงานของกจิการซ่ึงไม่ใช่การได้รับทรัพยากรโดยตรงจากผู้ลงทุนและเจ้าหน้ี 
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วป 19 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการที่เสนอรายงานระหว่างรอบระยะเวลาอาจ

แสดงให้เหน็เช่นกันว่าเหตุการณ์ เช่น การเปล่ียนแปลงราคาตลาดหรืออัตราดอกเบ้ียได้เพ่ิมหรือ

ลดทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของกิจการเพียงใด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ของกจิการในการสร้างกระแสเงินสดรับสทุธิ 

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงินทีถู่กสะทอ้นดว้ยกระแสเงินสดในอดีต 

วป 20 ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดระหว่างรอบระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงาน ยังช่วยให้ผู้ใช้

ประเมินความสามารถของกจิการในการสร้างกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวแสดง

ให้เหน็ว่ากจิการที่เสนอรายงานได้รับเงินสดและจ่ายเงินสดอย่างไร รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม

และการจ่ายคืนหน้ีสิน เงินปันผลหรือการจัดสรรเงินสดอื่นให้ผู้ลงทุน และปัจจัยอื่นที่อาจกระทบ

สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดช่วยให้ผู้ใช้

เข้าใจการด าเนินงานของกจิการ ประเมินกจิกรรมการจัดหาเงินและการลงทุน ประเมินสภาพคล่อง

หรือความสามารถในการช าระหน้ี และตีความข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางการเงินของ

กจิการที่เสนอรายงาน  

 

การเปลี่ยนแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจากผล

การด าเนนิงานทางการเงิน 

วป 21 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องของกิจการที่เสนอรายงานยังอาจเปล่ียนแปลงด้วย

เหตุผลอื่นนอกจากผลการด าเนินงานทางการเงิน เช่น การออกหุ้นทุนเพ่ิมเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ  

การเปล่ียนแปลงประเภทน้ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ใช้มีความเข้าใจอย่างครบถ้วนถึงสาเหตุที่ทรัพยากรเชิง

เศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้องของกจิการได้เปล่ียนแปลงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินในอนาคตของกจิการ 
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สารบญั 

      จากย่อหนา้ที ่

บทที ่3  ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มลูทางการเงินทีม่ปีระโยชน ์

บทน า         ลค 1 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินทีมี่ประโยชน ์                          ลค 4  

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน                          ลค 5 

ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ                           ลค 6  

ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม                   ลค 12 

การใช้ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ลค 17 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม                  ลค 19 

ความสามารถเปรียบเทยีบได้                         ลค 20 

ความสามารถพิสจูน์ยืนยันได้  ลค 26 

ความทนัเวลา  ลค 29 

ความสามารถเข้าใจได้ ลค 30 

การใช้ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม                  ลค 33 

ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนต่อการรายงานทางการเงินทีม่ีประโยชน ์ ลค 35 
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บทที ่3 ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มลูทางการเงินทีม่ปีระโยชน ์

 

บทน า 

ลค 1 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ซ่ึงอภิปรายในบทน้ีระบุประเภทของข้อมูลที่

เป็นไปได้ที่จะมีประโยชน์ที่สุดส าหรับผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืมและเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

เพ่ือใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานโดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงานทางการเงินของ

กจิการ (ข้อมูลทางการเงิน) 

ลค 2 รายงานทางการเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิ

เรียกร้องต่อกิจการที่เสนอรายงาน และผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่

เปล่ียนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้องเหล่าน้ัน (กรอบแนวคิดกล่าวถึงข้อมูลน้ี ว่าเป็นข้อมูล

เกี่ยวกบัปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกจิ) รายงานทางการเงินบางฉบับยังรวมเอกสารค าอธิบายเกี่ยวกับ

ความคาดหวังและกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารส าหรับกิจการที่เสนอรายงานและข้อมูลที่มองไปใน

อนาคตประเภทอื่นไว้ด้วย 

ลค 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
4
ใช้กับข้อมูลทางการเงินที่ให้ในงบการเงิน

ตลอดจนข้อมูลทางการเงินที่ให้โดยวิธีอื่น ต้นทุนซ่ึงเป็นข้อจ ากัดเสมอของความสามารถของ

กิจการที่เสนอรายงานในการให้ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ก็น าไปใช้ในลักษณะเดียวกัน 

อย่างไรกต็าม ข้อควรพิจารณาในการน าลักษณะเชิงคุณภาพและข้อจ ากัดด้านต้นทุนไปใช้ อาจ

แตกต่างกนัตามประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ลักษณะเชิงคุณภาพและข้อจ ากัดด้าน

ต้นทุนกับข้อมูลที่มองไปในอนาคตอาจแตกต่างจากการใช้กับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิง

เศรษฐกจิและสทิธิเรียกร้องในปัจจุบันและการใช้กับการเปล่ียนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้อง

เหล่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ในกรอบแนวคิดฉบบันี้  ค าว่า ลกัษณะเชิงคณุภาพและขอ้จ ากดั หมายถึง ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มี

ประโยชน์และข้อจ ากดัต่อข้อมูลทางการเงินที่มปีระโยชน์ 
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ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินทีมี่ประโยชน ์

ลค 4 หากต้องการให้ข้อมูลทางการเงินมีประโยชน์ ข้อมูลน้ันต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะเพ่ิมขึ้นถ้าข้อมูล

น้ันเปรียบเทยีบได้ พิสจูน์ยืนยันได้ ทนัเวลาและเข้าใจได้ 

 

 ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

ลค 5 ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานคือ ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจและความเป็นตวัแทนอันเทีย่งธรรม 

 

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

ลค 6 ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสามารถท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจแตกต่างไป ข้อมูลอาจ

สามารถท าให้การตัดสนิใจแตกต่างไปแม้ว่าผู้ใช้บางรายเลือกที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือได้

รับทราบข้อมูลแล้วจากแหล่งอื่นแล้ว 

ลค 7 ข้อมูลทางการเงินสามารถท าให้การตัดสินใจแตกต่างไปได้ ถ้าข้อมูลมีคุณค่าทางการพยากรณ์ 

คุณค่าทางการยืนยันหรือทั้ง 2 ลักษณะ 

ลค 8 ข้อมูลทางการเงินมีคุณค่าทางการพยากรณ์ ถ้าข้อมูลน้ันสามารถใช้เป็นข้อมูลน าเข้าสู่กระบวนการ

ที่ผู้ใช้ใช้ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ข้อมูลทางการเงินไม่จ าเป็นต้องเป็นค่าพยากรณ์หรือ

การคาดการณ์จึงจะถือว่ามีคุณค่าทางการพยากรณ์ ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีคุณค่าทาง       

การพยากรณ์เพ่ือท าการพยากรณ์ของผู้ใช้เอง 

ลค 9 ข้อมูลทางการเงินมีคุณค่าทางการยืนยัน ถ้าข้อมูลน้ันให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ (การยืนยันหรือ

การเปล่ียนแปลง) การประเมินในอดีต 

ลค 10 คุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนยันของข้อมูลทางการเงินมีความสัมพันธ์กัน ข้อมูลที่

มีคุณค่าทางการพยากรณ์มักมีคุณค่าทางการยืนยันด้วย เช่น ข้อมูลรายได้ส าหรับปีปัจจุบันซ่ึง

สามารถใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับพยากรณ์รายได้ในปีต่อๆไป และยังสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูล

รายได้ส าหรับปีปัจจุบันจากการพยากรณ์ที่ท  าต้ังแต่ปีก่อนๆได้ด้วย ผลของการเปรียบเทียบ

ดังกล่าวสามารถช่วยผู้ใช้แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการพยากรณ์ในอดีต 
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ความมีสาระส าคญั 

ลค 11 ข้อมูลมีสาระส าคัญหากการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดอาจมีอิทธิพลต่อ      

การตัดสินใจของผู้ใช้ที่ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานกิจการใด

กิจการหน่ึง กล่าวอีกนัยหน่ึง ความมีสาระส าคัญเป็นลักษณะเฉพาะกิจการของความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจที่อิงกับลักษณะหรือขนาดของรายการหรือทั้งลักษณะและขนาดของรายการซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กับข้อมูลในบริบทของรายงานทางการเงินของกิจการแต่ละแห่ง ดังน้ัน คณะ

กรรมการฯ ไม่อาจก าหนดเกณฑข์ั้นต ่าเชิงปริมาณส าหรับความมีสาระส าคัญที่เหมาะสมกับทุกกรณี

หรือก าหนดได้ว่าอะไรอาจมีสาระส าคัญในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 

 

ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

ลค 12 รายงานทางการเงินเป็นตัวแทนปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข ข้อมูล

ทางการเงินที่มีประโยชน์ต้องไม่เป็นเพียงตัวแทนปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ แต่ต้อง

เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่ข้อมูลน้ันน าเสนอด้วย ในการเป็นตัวแทนอันเที่ยง

ธรรมอย่างสมบูรณ์ ภาพที่แสดงควรมี 3 ลักษณะคือ ครบถ้วน เป็นกลาง และปราศจาก

ข้อผิดพลาด ทั้งน้ีความสมบูรณ์เกิดขึ้ นได้ยากหรืออาจไม่เกิดขึ้ นเลย วัตถุประสงค์ของคณะ

กรรมการฯ คือการท าให้ข้อมูลมคุีณภาพดังกล่าวมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

ลค 13 ภาพที่ครบถ้วนจะรวมข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้ เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่ภาพน้ันแสดง 

รวมถึงการให้ความหมายและค าอธิบายที่จ าเป็นทั้งหมด เช่น ภาพที่ครบถ้วนของกลุ่มสินทรัพย์ 

อย่างน้อยที่สดุ ควรรวมการให้ความหมายของลักษณะของสินทรัพย์ในกลุ่ม ภาพที่เป็นตัวเลขของ

สินทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มและการให้ความหมายของภาพที่เป็นตัวเลขของสินทรัพย์เป็นตัวแทน 

(เช่น  ต้นทุนเร่ิมแรก ต้นทุนที่ปรับปรุงหรือมูลค่ายุติธรรม) ในบางรายการ ภาพที่ครบถ้วนอาจ

เป็นค าอธิบายของข้อเทจ็จริงที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะของรายการต่างๆ ปัจจัย

และสถานการณ์ที่อาจกระทบคุณภาพและลักษณะของรายการเหล่าน้ันและกระบวนการที่ใช้ใน  

การก าหนดภาพที่เป็นตัวเลข 

ลค 14 ภาพที่เป็นกลางคือภาพที่ปราศจากอคติในการเลือกหรือน าเสนอข้อมูลทางการเงิน ภาพที่เป็น

กลางเป็นภาพที่ไม่เอนเอียง ไม่มีการให้ความส าคัญ ไม่มีการเน้นหรือไม่มีการยกเลิกการเน้น

หรือไม่ถูกตกแต่งในลักษณะอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความเป็นไปได้ที่ ผู้ใช้จะพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เป็นกลางไม่ได้หมายถึงข้อมูลที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือ 

ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม ในทางตรงข้าม ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยนิยาม

แล้ว สามารถท าให้ผู้ใช้ตัดสนิใจแตกต่างไป 
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ลค 15 การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมไม่ได้หมายความว่ามีความถูกต้องทุกลักษณะ การปราศจาก

ข้อผิดพลาด หมายความว่า ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นการให้ความหมายของปรากฏการณ์ 

และไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการเลือกและประยุกต์กระบวนการที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลที่

รายงาน ซ่ึงในบริบทน้ี การปราศจากข้อผิดพลาดไม่ได้หมายความว่า ถูกต้องสมบูรณ์ทุกลักษณะ 

เช่น ประมาณการราคาหรือมูลค่าที่ไม่สามารถสงัเกตได้ ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ประมาณการน้ัน

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่ประมาณการน้ันสามารถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้หากมีการอธิบาย

อย่างชัดเจนและถูกต้องว่า จ านวนเงินน้ันได้มาจากประมาณการ มีการอธิบายถึงลักษณะและ

ข้อจ ากัดของกระบวนการประมาณการ และอธิบายว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการเลือกและประยุกต์

กระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาประมาณการน้ัน 

ลค 16 ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม โดยล าพังแล้วไม่จ าเป็นว่าจะส่งผลให้ข้อมูลมีประโยชน์ เช่น 

กจิการที่เสนอรายงานอาจได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการอุดหนุนของรัฐบาล กรณีน้ีเหน็ได้

ชัดว่าการรายงานกิจการที่ได้สินทรัพย์โดยไม่มีต้นทุนถือเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของต้นทุนของ

สินทรัพย์ แต่ข้อมูลน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า ไม่มีประโยชน์มากนัก ตัวอย่างที่ซับซ้อน

กว่าเล็กน้อยคือ ประมาณการจ านวนเงินที่ต้องน าไปปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพ่ือ

สะท้อนการด้อยค่าของสนิทรัพย์ ประมาณการน้ันสามารถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมได้ หากกิจการ

ที่เสนอรายงานได้ใช้กระบวนการที่เหมาะสมอย่างถูกวิธี ได้ให้ความหมายของประมาณการอย่าง

เหมาะสมและได้อธิบายถึงความไม่แน่นอนต่างๆ ที่กระทบประมาณการอย่างมีนัยส าคัญ    

อย่างไรกต็าม หากความไม่แน่นอนของประมาณการน้ันอยู่ในระดับสูง ประมาณการน้ันจะไม่มี

ประโยชน์นัก กล่าวอีกนัยหน่ึง ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของสินทรัพย์ที่เป็นตัวแทนอันเที่ยง

ธรรมอาจเป็นที่สงสัย หากไม่มีตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่มีความเที่ยงธรรมมากกว่าให้เลือก   

ประมาณการน้ันอาจให้ข้อมูลที่ดีที่สดุเทา่ที่มีอยู่ 

 

การใชล้กัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

ลค 17 ข้อมูลต้องมีทั้งความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมจึงจะเป็นข้อมูล

ที่มีประโยชน์ ไม่ว่าตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือตัว

แทนที่ไม่เที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจกไ็ม่ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสนิใจได้อย่างดี 

ลค 18 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดส าหรับการใช้ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน

มักจะเป็นดังน้ี (ขึ้ นอยู่กับผลกระทบของลักษณะเสริมและข้อจ ากัดด้านต้นทุนที่ไม่น ามาพิจารณา

ในตัวอย่างน้ี)  ล าดับแรก ระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ เสนอรายงาน ล าดับที่สอง ระบุประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับ
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ปรากฏการณ์น้ันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุดหากข้อมูลน้ันมีพร้อมและสามารถ

เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  ล าดับที่สาม ก าหนดว่าข้อมูลมีพร้อมหรือไม่และสามารถเป็นตัวแทน

อันเที่ยงธรรมหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ัน กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน

สิ้ นสุด ณ จุดน้ัน หากไม่เป็นเช่นน้ัน ต้องปฏิบัติตามกระบวนการอีกคร้ังกับประเภทข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุรองลงไป 

 

 ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

ลค 19 ความสามารถเปรียบเทียบได ้ความสามารถพิสจูน์ยืนยนัได ้ความทนัเวลาและความสามารถเขา้ใจ

ได ้ เป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่เสริมความมีประโยชน์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ   

เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมยังอาจช่วยก าหนดว่าต้องใช้แนวทางใดใน 2 

แนวทางเพ่ือแสดงภาพปรากฏการณ์หากพิจารณาได้ว่า ทั้ง 2 แนวทางเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

และเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมเทา่เทยีมกนั 

 

ความสามารถเปรียบเทียบได ้

ลค 20 การตัดสินใจของผู้ใช้เกี่ยวข้องกับการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ เช่น การขายหรือถือเงินลงทุน

หรือการลงทุนในกิจการแห่งหน่ึงหรืออีกแห่ง ดังน้ัน ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานจะมี

ประโยชน์มากขึ้นหากข้อมูลน้ันสามารถเปรียบเทยีบได้กับข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับกิจการอื่นและ

สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับกิจการเดียวกันน้ันส าหรับรอบระยะเวลาอื่น

หรือ ณ วันที่อื่น 

ลค 21 ความสามารถเปรียบเทียบได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุและเข้าใจ       

ความเหมือนหรือความแตกต่างของรายการต่างๆ ความสามารถเปรียบเทยีบได้ไม่เหมือนลักษณะ    

เชิงคุณภาพอื่นคือไม่สมัพันธ์กบัรายการเดียว การเปรียบเทยีบต้องมีอย่างน้อย 2 รายการ 

ลค 22 แม้ความสม ่าเสมอจะสัมพันธ์กับความสามารถเปรียบเทียบได้แต่ไม่เหมือนกัน ความสม ่าเสมอ

หมายถึง การใช้วิธีเดียวกันกับรายการเดียวกันไม่ว่าจากรอบระยะเวลาสู่รอบระยะเวลาภายใน

กิจการที่เสนอรายงานแห่งหน่ึงหรือในรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหน่ึงระหว่างกิจการหลาย

แห่ง ความสามารถเปรียบเทยีบได้เป็นเป้าหมาย ความสม ่าเสมอช่วยให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 

ลค 23 ความสามารถเปรียบเทียบได้ไม่ใช่ความเป็นแบบแผนเดียวกัน ในการท าให้ข้อมูลสามารถ

เปรียบเทียบได้ สิ่ งที่ เหมือนกันต้องดูเหมือนกันและสิ่ งที่แตกต่างกันต้องดูแตกต่างกัน 

ความสามารถเปรียบเทียบได้ของข้อมูลทางการเงินไม่ได้เพ่ิมข้ึนด้วยการท าให้สิ่งที่ไม่เหมือนกันดู

เหมือนกนัหรือการท าให้สิ่งที่เหมือนกนัดูแตกต่างกนั 
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ลค 24 ความสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับหน่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้มาโดยการท าให้เป็นไปตาม

ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ     

การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิต้องมีความสามารถเปรียบเทยีบได้ในระดับหน่ึงกบัความเป็นตัวแทนอัน

เที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันของกิจการที่

เสนอรายงานอกีแห่งหน่ึง 

ลค 25 แม้ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกจิปรากฏการณ์หน่ึงสามารถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมในหลายลักษณะ 

การอนุญาตให้เลือกใช้วิธีการบัญชีต่างๆ ส าหรับปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกันจะท าให้

ความสามารถเปรียบเทยีบได้ลดลง 

 

ความสามารถพิสูจนย์นืยนัได ้

ลค 26 ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ช่วยให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้ใช้ว่าข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการน าเสนอ ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้หมายความว่า ผู้

สังเกตการณ์รายต่างๆที่มีความรอบรู้และมีความเป็นอิสระสามารถได้ข้อสรุปตรงกันแต่ไม่

จ าเป็นต้องเป็นข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ว่า ภาพน้ันเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลเชิงปริมาณที่

สามารถพิสจูน์ยืนยันได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นประมาณการ ณ จุดเดียว จ านวนเงินต่างๆที่เป็นไปได้ซ่ึง

แสดงเป็นช่วงและความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลที่สามารถพิสจูน์ยืนยันได้เช่นกนั 

ลค 27 ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้อาจเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทางตรง

หมายความถึง การพิสูจน์จ านวนหรือการเป็นตัวแทนอื่นด้วยการสังเกตโดยตรง เช่น การนับเงิน

สด การพิสจูน์ทางอ้อมหมายถึง การตรวจสอบปัจจัยน าเข้าแบบจ าลอง สูตร หรือการใช้เทคนิคอื่น

และค านวณผลลัพธ์อีกคร้ังด้วยระเบียบวิธีที่เหมือนกัน เช่น การพิสูจน์มูลค่าตามบัญชีของสินค้า

คงเหลือด้วยการตรวจสอบปัจจัยน าเข้า (ปริมาณและต้นทุน) และค านวณสินค้าคงเหลือปลายงวด

อกีคร้ังด้วยข้อสมมติการหมุนเวียนต้นทุนวิธเีดียวกนั (เช่น ใช้วิธเีข้าก่อน ออกก่อน) 

ลค 28 การพิสูจน์ค าอธิบายและข้อมูลทางการเงินที่มองไปในอนาคตบางอย่างอาจเป็นไปไม่ได้จนกว่า

อนาคตจะมาถึง ซ่ึงบางคร้ังอาจพิสูจน์ไม่ได้เลย ในการช่วยผู้ใช้ตัดสินใจว่า ผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูล

น้ันหรือไม่ ปกติจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลน้ัน วิธีรวบรวมข้อมูลและ

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นที่สนับสนุนข้อมูลน้ัน 
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ความทนัเวลา 

ลค 29 ความทันเวลา หมายถึง การมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจทันเวลาที่ข้อมูลสามารถมีอิทธิพลต่อ    

การตัดสนิใจ โดยทั่วไป ข้อมูลย่ิงย้อนอดีตนานขึ้น ข้อมูลย่ิงมีประโยชน์น้อยลง แต่ข้อมูลบางอย่าง

อาจยังถือว่าทนัเวลาไปเป็นระยะเวลานานหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ด้วยเหตุผลเช่น ผู้ใช้บาง

รายอาจจ าเป็นต้องระบุและประเมินแนวโน้มต่างๆ 

 

ความสามารถเขา้ใจได ้

ลค 30 การจัดประเภท การก าหนดลักษณะ และการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับท าให้ข้อมูลน้ัน

สามารถเขา้ใจได ้

ลค 31 ปรากฏการณ์บางอย่างโดยลักษณะของปรากฏการณ์น้ันมีความซับซ้อนและไม่สามารถท าให้ง่ายต่อ

ความเข้าใจ การไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ันในรายงานทางการเงินอาจท าให้ข้อมูลใน

รายงานทางการเงินง่ายต่อความเข้าใจ แต่รายงานทางการเงินน้ันจะไม่สมบูรณ์และอาจเป็นไปได้ที่

จะท าให้เกดิความเข้าใจผิด 

ลค 32 รายงานทางการเงินจัดท าเพ่ือผู้ใช้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

อย่างมีเหตุผลและที่ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลน้ันด้วยความหม่ันเพียร บางคร้ัง แม้ผู้ใช้ที่หม่ัน

เพียรและได้รับทราบข้อมูลอย่างดีอาจจ าเป็นต้องหาความช่วยเหลือของที่ปรึกษาเพ่ือให้เข้าใจ

ข้อมูลเกี่ยวกบัปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกจิที่ซับซ้อน 

 

 การใชล้กัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

ลค 33 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมต้องมีการน ามาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรกต็าม ลักษณะเชิง

คุณภาพเสริมไม่ว่าแต่ละลักษณะหรือเป็นกลุ่มไม่สามารถท าให้ข้อมูลมีประโยชน์ หากข้อมูลน้ันไม่

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจหรือไม่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

ลค 34 การใช้ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเป็นกระบวนการท าซ า้ที่ไม่ใช่การท าตามล าดับที่ก  าหนดไว้ บางคร้ัง 

อาจต้องลดลักษณะเชิงคุณภาพเสริมหน่ึงเพ่ือใช้ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอีกลักษณะหน่ึงให้มาก

ที่สุด เช่น การลดความสามารถเปรียบเทียบได้เป็นการช่ัวคราวซ่ึงเป็นผลของการใช้มาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่แบบเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปอาจคุ้มค่าเพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจหรือความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมในระยะยาว การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมอาจ

ชดเชยความไม่สามารถเปรียบเทยีบได้ได้บางส่วน 
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ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนต่อการรายงานทางการเงินทีมี่ประโยชน ์

ลค 35 ต้นทุนเป็นข้อจ ากัดเสมอของข้อมูลที่สามารถแสดงด้วยการรายงานทางการเงิน การรายงานข้อมูล

ทางการเงินมีต้นทุนและประเดน็ส าคัญคือ ต้นทุนนั้นต้องคุ้มกบัประโยชน์ของการรายงานข้อมูลน้ัน 

ต้นทุนและประโยชน์ที่ต้องน ามาพิจารณามีหลายประเภท 

ลค 36 ผู้ให้ข้อมูลทางการเงินใช้ความพยายามส่วนใหญ่ไปกับการรวบรวม การประมวลผล การพิสูจน์

ยืนยันข้อมูลทางการเงิน และการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน แต่ในที่สดุ ผู้ใช้เป็นผู้แบกรับต้นทุนใน

รูปของผลตอบแทนที่ลดลง ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินยังมีต้นทุนการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลที่

แสดงไว้ด้วย หากไม่มีการแสดงข้อมูลที่จ าเป็น ผู้ใช้มีต้นทุนเพ่ิมขึ้ นเพ่ือให้ได้รับข้อมูลน้ันจาก

แหล่งอื่นหรือประมาณข้อมูลน้ันขึ้นเอง 

ลค 37 การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่

น าเสนอช่วยผู้ใช้ให้ตัดสินใจด้วยความเช่ือมั่นย่ิงขึ้ น  ซ่ึงส่งผลให้การท าหน้าที่ของตลาดทุนมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ นและต้นทุนเงินทุนต ่าลงส าหรับเศรษฐกิจในภาพรวม ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และ

เจ้าหน้ีอื่ นแต่ละรายยังได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ดี ย่ิงขึ้ น       

อย่างไรกต็าม เป็นไปไม่ได้ที่รายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้

ทุกคนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ 

ลค 38 ในการใช้ข้อจ ากดัด้านต้นทุน คณะกรรมการฯประเมินว่าประโยชน์ของการรายงานข้อมูลบางเร่ือง

มีความเป็นไปได้ที่จะคุ้มกบัต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือแสดงและใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการฯ

ใช้ข้อจ ากัดด้านต้นทุนในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่น าเสนอคณะกรรมการฯ 

ขอข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทางการเงิน ผู้ใช้ ผู้สอบบัญชี นักวิชาการและบุคคลอื่นเกี่ยวกับลักษณะ

และปริมาณของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ัน ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การประเมินจะองิกบัข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ลค 39 การประเมินต้นทุนและประโยชน์ของการรายงานข้อมูลทางการเงินรายการใดรายการหน่ึงโดยมีผู้

ประเมินหลายคนจะได้ผลการประเมินที่แตกต่างกัน เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของแต่ละบุคคล    

คณะกรรมการฯ จึงพยายามที่จะพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทาง

การเงินโดยทั่วไปและไม่เพียงเกี่ยวข้องกับกิจการที่ เสนอรายงานแต่ละกิจการ ทั้งน้ีไม่ได้

หมายความว่า การประเมินต้นทุนและประโยชน์จะสนับสนุนการใช้ข้อก าหนดการรายงานที่

เหมือนกนัส าหรับทุกกจิการได้เสมอไป การใช้ข้อก าหนดที่แตกต่างกันอาจเหมาะสมเพราะขนาดที่

แตกต่างกนัของกจิการต่างๆ แนวทางที่แตกต่างกนัในการระดมทุน (ผ่านสาธารณชนหรือเอกชน) 

ความต้องการของผู้ใช้ต่างๆ ที่แตกต่างกนัหรือปัจจัยอื่น 

 

 



 
 
 

21  

สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

บทที ่4  กรอบแนวคดิ ขอ้ความส่วนที่เหลือจากแม่บทการบญัชี (ปรบัปรุง 2552)  

ขอ้สมมติ          4.1 

การด าเนินงานต่อเนือ่ง 4.1                                                                                                   

องคป์ระกอบของงบการเงิน 4.2 

ฐานะการเงิน 4.4 

สินทรพัย ์          4.8 

หนี้ สิน 4.15 

ส่วนของเจา้ของ        4.20 

ผลการด าเนินงาน 4.24 

รายได ้ 4.29 

ค่าใชจ่้าย 4.33 

การปรบัปรุงเพือ่การรกัษาระดบัทุน     4.36 

การรบัรูร้ายการขององคป์ระกอบของงบการเงิน 4.37 

ความน่าจะเป็นของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 4.40 

ความเชื่อถอืไดข้องการวดัมูลค่า 4.41 

การรบัรูร้ายการของสินทรพัย ์ 4.44 

การรบัรูร้ายการของหนี้ สิน 4.46 

การรบัรูร้ายการของรายได ้ 4.47 

การรบัรูร้ายการของค่าใชจ่้าย 4.49 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 4.54 

แนวคิดเรือ่งทุนและการรกัษาระดบัทุน 4.57 

แนวคิดเรือ่งทุน     4.57 

แนวคิดการรกัษาระดบัทุนและการวดัก าไร 4.59 
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บทที ่4  กรอบแนวคดิ ขอ้ความส่วนทีเ่หลือจากแม่บทการบญัชี (ปรบัปรุง 2552) 

 

 

 

 

ขอ้สมมติ 

การด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

4.1 โดยทั่วไป งบการเงินจัดท าข้ึนตามข้อสมมติที่ว่ากิจการจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและด ารงอยู่ต่อไป

ในอนาคตที่คาดการณ์ได้ ดังน้ัน จึงสมมติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็นที่จะเลิกกิจการ 

หรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมีสาระส าคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็นดังกล่าว 

งบการเงินอาจต้องจัดท าโดยใช้เกณฑอ์ื่น และต้องเปิดเผยเกณฑน้ั์นในงบการเงิน 

 

องคป์ระกอบของงบการเงิน 

4.2 งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์อื่นโดยการจัดประเภทรายการ

และเหตุการณ์อื่นตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกล่าวเรียกว่าองค์ประกอบของ

งบการเงิน องค์ประกอบซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ได้แก่ สินทรัพย์ 

หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการด าเนินงานในงบก าไร

ขาดทุน ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปงบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินสะท้อนถึง

องค์ประกอบในงบก าไรขาดทุนและการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบในงบดุล ดังน้ันกรอบแนวคิดน้ีจึง

มิได้ระบุองค์ประกอบของงบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินไว้เป็นการเฉพาะ 

4.3 องค์ประกอบต่างๆ ที่แสดงอยู่ในงบดุลและงบก าไรขาดทุนเกี่ยวข้องกบัการจัดประเภทย่อย เช่น 

สินทรัพย์และหน้ีสินอาจจัดประเภทย่อยตามลักษณะหรือหน้าที่ทางธุรกิจของกิจการเพ่ือแสดง

ข้อมูลในลักษณะที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ 

ฐานะการเงิน 

4.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ    

ค านิยามขององค์ประกอบต่างๆ ก าหนดไว้ดังน้ี 

4.4.1   สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล

ของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรน้ันใน

อนาคต 

ขอ้ความส่วนที่เหลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) น้ีไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ือสะท้อนถึง           

การเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
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4.4.2  หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดย

การช าระภาระผูกพันน้ันคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิ 

4.4.3 ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหน้ีสิน

ทั้งสิ้นออกแล้ว 

4.5 ค านิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิข้างต้นก าหนดลักษณะที่ส าคัญแต่มิได้ก าหนดเกณฑ์ที่จ าเป็นต้อง

เข้าเง่ือนไขก่อนที่จะรับรู้รายการในงบดุล ดังน้ัน ค านิยามดังกล่าวจึงรวมรายการสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินที่ไม่ได้รับรู้ในงบดุล เน่ืองจาก ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4.37 

ถึง 4.53 โดยเฉพาะอย่างย่ิง การคาดคะเนการได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ที่ต้องมีความแน่นอนเพียงพอที่จะผ่านเกณฑ์ความน่าจะเป็นตามย่อหน้าที่ 4.38 ก่อนที่จะรับรู้

รายการน้ันเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในงบดุลได้ 

4.6 ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือส่วนของเจ้าของตามค านิยามหรือไม่ 

กิจการต้องให้ความสนใจกับเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช่รูปแบบทางกฎหมาย 

เพียงอย่างเดียว เช่น ในกรณีสัญญาเช่าการเงิน เน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจคือผู้เช่า

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่าส าหรับอายุการให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของ

สินทรัพย์น้ัน ในขณะเดียวกันผู้เช่ามีภาระผูกพันที่ต้องช าระเงินเป็นจ านวนใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน การท าสัญญาเช่าการเงิน

ก่อให้เกิดรายการที่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์และหน้ีสิน ผู้เช่าจึงต้องรับรู้รายการดังกล่าวใน

งบดุล 

4.7  งบดุลที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจรวมรายการที่ไม่เป็นไป

ตามค านิยามของสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน และไม่ควรถูกแสดงเป็นส่วนของเจ้าของ ตามค านิยามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.4 อย่างไรกต็าม คณะกรรมการฯ จะปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะใช้ในอนาคต 

 

สินทรพัย ์

4.8 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพย์ในการก่อให้เกิด 

กระแสเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดแก่กจิการทั้งทางตรงและทางอ้อม ศักยภาพดังกล่าวอาจ

อยู่ในรูปของการเพ่ิมประโยชน์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมด าเนินงาน หรืออาจอยู่ในรูปของ

ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด หรือความสามารถในการลด

กระแสเงินสดจ่าย เช่น กระบวนการผลิตใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
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4.9 โดยทั่วไป กิจการใช้สินทรัพย์เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือ

ความจ าเป็นของลูกค้า เมื่อสินค้าหรือบริการน้ันตอบสนองความต้องการหรือความจ าเป็นของ

ลูกค้าได้ ลูกค้าจึงพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กิจการเพ่ือซ้ือสินค้าหรือบริการซ่ึงท าให้กิจการได้รับกระแส

เงินสด เงินสดเป็นสนิทรัพย์ที่ให้บริการแก่กิจการ เน่ืองจากเงินสดมีอ านาจเหนือทรัพยากรอื่น 

4.10 กจิการอาจได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์ในหลายลักษณะ เช่น  

4.10.1  กิจการอาจใช้สินทรัพย์รายการใดรายการหน่ึงหรือใช้สินทรัพย์รายการน้ันร่วมกับ

สนิทรัพย์รายการอื่นเพ่ือผลิตสนิค้า หรือ บริการที่จะน าไปขาย 

4.10.2  กจิการอาจน าสนิทรัพย์ที่มีอยู่ไปแลกกบัสนิทรัพย์อื่น 

4.10.3  กจิการอาจน าสนิทรัพย์ไปช าระหน้ีสนิ  

4.10.4  กจิการอาจน าสนิทรัพย์มาจ่ายให้กบัเจ้าของ 

4.11 สินทรัพย์หลายประเภทเป็นสินทรัพย์ที่มีรูปแบบทางกายภาพ เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

อย่างไรกต็าม รูปแบบทางกายภาพมิใช่เร่ืองส าคัญที่ก  าหนดว่าสินทรัพย์มีอยู่จริง ดังน้ัน สิทธิบัตร

และลิขสิทธิ์ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการได้หากคาดคะเนได้ว่ากิจการจะได้รับประโยช น์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตจากสทิธบัิตรและลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์น้ันอยู่ในความควบคุมของ

กจิการ 

4.12 สินทรัพย์หลายประเภทเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์น้ัน เช่น 

ลูกหน้ีและที่ดิน อย่างไรกต็าม กรรมสิทธิ์มิใช่เร่ืองส าคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของสินทรัพย์ 

เช่น ที่ดินตามสัญญาเช่าถือเป็นสินทรัพย์หากกิจการสามารถควบคุมประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดจาก

ที่ดินน้ัน โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นผลจากสิทธิ

ตามกฎหมาย แต่รายการบางรายการอาจถือเป็นสินทรัพย์ตามค านิยามแม้ว่ากิจการจะไม่มีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพย์น้ัน เช่น ความรู้ความช านาญที่กิจการได้จากการพัฒนาอาจเป็น

สินทรัพย์ตามค านิยามหากกิจการสามารถรักษาความรู้ความช านาญดังกล่าวเป็นความลับ ซ่ึงท าให้

กจิการสามารถควบคุมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากความรู้ ความช านาญน้ัน 

4.13 สินทรัพย์ของกิจการเป็นผลของรายการและเหตุการณ์อื่นในอดีต โดยทั่วไปกิจการได้สินทรัพย์มา

โดยการซ้ือหรือผลิตสินทรัพย์ขึ้นเอง แต่กิจการอาจได้สินทรัพย์มาจากรายการและเหตุการณ์อื่นใน

ลักษณะอื่น เช่น ที่ดินที่ได้รับจากรัฐบาลตามโครงการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและ        

การค้นพบแหล่งแร่ อย่างไรกต็าม รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตยังไม่ถือ

เป็นสนิทรัพย์ เช่น ความต้ังใจที่กจิการจะซ้ือสนิค้าจึงไม่ใช่สนิทรัพย์เพราะไม่เป็นไปตามค านิยาม 

4.14 การเกิดรายจ่ายอาจเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์แต่ไม่จ าเป็นต้องเกิดพร้อมกัน

เสมอไป ดังน้ัน รายจ่ายที่เกดิข้ึนอาจเป็นหลักฐานว่ากจิการก าลังแสวงหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต แต่มิได้เป็นหลักฐานที่ท  าให้สามารถสรุปได้ว่ารายจ่ายน้ันเป็นสินทรัพย์ตามค านิยาม     

ในท านองเดียวกันสินทรัพย์อาจเป็นไปตามค านิยามและกิจการสามารถพิจารณารับรู้ในงบดุลแม้

จะไม่มีรายจ่ายเกดิขึ้น เช่น รายการที่ได้รับจากการบริจาค อาจเป็นสนิทรัพย์ตามค านิยามได้ 
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หนี้ สิน 

4.15 ลักษณะส าคัญของหน้ีสินคือ กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ภาระผูกพันหมายถึง หน้าที่หรือ

ความรับผิดชอบที่ต้องปฏบัิติด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเน่ืองจาก

เป็นสญัญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น จ านวนเงิน คงค้างจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ

ที่กิจการได้รับ อย่างไรกต็าม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการจาก

ประเพณีการค้า หรือจากความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจหรือต้องการปฏิบัติใน

ลักษณะที่เป็นธรรม เช่น หากกิจการมีนโยบายที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าแม้ไม่อยู่ใน

ระยะเวลารับประกัน กิจการต้องบันทึกจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือการแก้ไขข้อบกพร่อง

ของสนิค้าที่ขายไปเป็นหน้ีสนิ 

4.16 กจิการต้องแยกภาระผูกพันในปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอย่างชัดเจน การที่ฝ่ายบริหาร

ของกิจการเพียงแต่ตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพย์ในอนาคตไม่ถือว่าภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดขึ้ น

แล้ว ภาระผูกพันจะเกิดขึ้ นเมื่อกิจการได้รับมอบสินทรัพย์หรือเมื่อได้ท าสัญญาจัดหาสินทรัพย์      

ที่มิอาจยกเลิกได้ ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ก่อให้เกิดผลเสียหายทาง

เศรษฐกิจต่อกิจการหากกิจการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (เช่น กิจการต้องจ่ายค่าปรับเป็นจ านวนมาก) 

ซ่ึงเป็นผลท าให้กจิการไม่อาจหลีกเล่ียงการสญูเสียทรัพยากรไปให้คู่สญัญาได้ 

4.17 ตามปกติ กิจการต้องสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน

ให้กบัผู้อื่นที่มีสทิธิ์เรียกร้อง การช าระภาระผูกพันในปัจจุบันอาจเกดิได้หลายลักษณะ เช่น 

4.17.1    การจ่ายเงินสด 

4.17.2    การโอนสนิทรัพย์อื่นๆ 

4.17.3    การให้บริการ 

4.17.4    การเปล่ียนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่ 

4.17.5 การแปลงหน้ีให้เป็นทุน 

นอกจากน้ีภาระผูกพันอาจสิ้นสดุลงด้วยวิธอีื่น เช่น การที่เจ้าหน้ียกหน้ีให้ เป็นต้น 

4.18 หน้ีสนิเป็นผลของรายการและเหตุการณ์อื่นในอดีต เช่น การได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการจึงก่อให้เกิด

เจ้าหน้ีการค้า (หากกิจการไม่ได้จ่ายล่วงหน้าหรือช าระทนัทเีมื่อส่งมอบ) การรับเงินกู้จากธนาคาร

ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินกู้ ในกรณีที่กิจการมีการให้ส่วนลดภายหลังจากการขาย 

โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของปี กิจการต้องรับรู้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายค่าส่วนลดดังกล่าวเป็น

หน้ีสนิ ซ่ึงในกรณีน้ีการขายสนิค้าในอดีตถือเป็นรายการที่ก่อให้เกดิหน้ีสนิ 

4.19 หน้ีสนิบางประเภทจะวัดค่าได้จากการประมาณเทา่น้ัน กจิการเรียกหน้ีสินประเภทน้ีว่าประมาณการ

หน้ีสิน ในบางประเทศ ประมาณการหน้ีสินจะไม่ถือเป็นหน้ีสิน เน่ืองจากค านิยามของหน้ีสิน

ค่อนข้างจ ากัด ดังน้ัน จึงถือเอาเฉพาะส่วนที่ไม่ได้เกิดจากการประมาณการ แต่ค านิยามใน        

ย่อหน้าที่ 4.4 จะมีความหมายกว้างกว่า ประมาณการหน้ีสินจะถือเป็นหน้ีสินหากเกี่ยวข้องกับ 

ภาระผูกพันในปัจจุบันและเป็นไปตามค านิยามที่ก  าหนดไว้แม้ว่าจะได้จากการประมาณกต็าม 

ตัวอย่างของประมาณการหน้ีสิน ได้แก่ ประมาณการหน้ีสินภายใต้สัญญารับประกัน และประมาณการ

หน้ีสนิภายใต้โครงการเงินบ านาญ 
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ส่วนของเจา้ของ 

4.20 แม้ว่าย่อหน้าที่ 4.4 ได้ให้ค านิยามส่วนของเจ้าของว่าเป็นส่วนได้เสียคงเหลือ ส่วนของเจ้าของ

ยังคงต้องจ าแนกเป็นประเภทย่อยในงบดุล เช่น กิจการที่เป็นบริษัทจะจ าแนกส่วนของเจ้าของเป็น

เงินทุนที่ได้จากผู้ถือหุ้น ก าไรสะสม ส ารองที่จัดสรรจากก าไรสะสม และส ารองการปรับปรุง เพ่ือ

การรักษาระดับทุน การจ าแนกประเภทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 

เน่ืองจากช้ีให้เห็นถึงข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอื่นที่มีต่อความสามารถของกิจการใน

จ่ายเงินให้กับเจ้าของหรือการน าส่วนทุนไปใช้ การจ าแนกประเภทยังสะท้อนให้เหน็ถึงข้อเทจ็จริง

ที่ว่าผู้มีส่วนได้เสยีที่เป็นเจ้าของอาจมีสทิธทิี่แตกต่างกนัในการได้รับเงินปันผลและการจ่ายคืน ส่วน

ของเจ้าของ 

4.21 บางคร้ังกิจการต้องกันเงินส ารองตามข้อบังคับหรือตามกฎหมายซ่ึงเป็นมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือ

ป้องกันผลกระทบจากการขาดทุนที่มีต่อกิจการและเจ้าหน้ี การต้ังส ารองอื่นๆ อาจเกิดข้ึนจาก   

การได้รับยกเว้นภาษีหรือ การลดภาระหน้ีสินทางภาษีหากมีการโอนก าไรสะสมไปเป็นส ารอง การ

กนัส ารองทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามกฎหมายและจ านวนที่กันไว้ล้วนเป็นข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง

กบัการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การกันส ารองดังกล่าวถือเป็นการจัดสรรก าไรสะสมและไม่ถือ

เป็นค่าใช้จ่าย 

4.22 มูลค่าของส่วนของเจ้าของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลขึ้ นอยู่กับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสิน 

โดยทั่วไป เป็นการยากที่ส่วนของเจ้าของทั้งหมดของกิจการจะเท่ากับราคาตลาดรวมของหุ้นที่ออก

หรือเท่ากับจ านวนเงินรวมที่จะได้จากการขายสินทรัพย์สุทธิเป็นส่วน ๆ หรือขายกิจการทั้งหมด

ขณะที่กจิการยังมีการด าเนินงานต่อเน่ือง 

4.23 การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยู่ในรูปของกิจการเช่น เจ้าของคนเดียว         

ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกล่าวมักมีโครงสร้างทางกฎหมายและข้อบังคับ     

ที่แตกต่างจากบริษัท เช่น อาจไม่มีข้อจ ากัดมากนักในการแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของ หรือผู้มี

สิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น อย่างไรกต็าม ค านิยามของส่วนของเจ้าของและเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้อง    

ซ่ึงก าหนดอยู่ในกรอบแนวคิดน้ีถือว่าเหมาะสมที่จะน ามาใช้กบักจิการอื่นดังกล่าวได้เช่นกนั 

 

ผลการด าเนนิงาน 

4.24 ก าไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานส าหรับการวัดผลอื่น เช่น 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือก าไรต่อหุ้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดก าไรคือ 

รายได้และค่าใช้จ่าย การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับแนวคิด

เร่ืองทุนและการรักษาระดับทุนที่กจิการใช้ในการจัดท างบการเงิน แนวคิดน้ีได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

4.57 ถึง 4.65 
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4.25 องค์ประกอบของรายได้และค่าใช้จ่าย ค านิยามขององค์ประกอบดังกล่าวก าหนดไว้ดังน้ี 

4.25.1  รายได้ หมายถึง การเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป

กระแสเข้าหรือการเพ่ิมค่าของสนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วนของ

เจ้าของเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

4.25.2 ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป

กระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วน

ของเจ้าของลดลง ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กบัผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

4.26 ค านิยามของรายได้และค่าใช้จ่ายก าหนดลักษณะที่ส าคัญ แต่มิได้ก าหนดเกณฑ์การรับรู้รายการใน

งบก าไรขาดทุน เกณฑก์ารรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.37 ถึง 4.53 

4.27 กิจการอาจแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนได้ในหลายลักษณะเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล  

ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น การแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนิน

กิจกรรมตามปกติกับที่ มิได้เกิดจากการด าเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเป็นวิธีปฏิบัติ

โดยทั่วไป ด้วยเหตุผลว่า แหล่งที่มาของรายการเกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถของกิจการ

ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในอนาคต ตัวอย่างของกิจกรรมที่ไม่ใช่

กิจกรรมหลัก เช่น การจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวมักไม่เกิดขึ้ นเป็นประจ า การแยกรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายออกจากกันตามเกณฑ์น้ีให้พิจารณาถึงลักษณะและการด าเนินงานของกิจการเป็นหลัก 

รายการที่เกดิข้ึนจากกจิกรรมตามปกติของกจิการหน่ึงอาจเป็นรายการที่ไม่ปกติของอกีกจิการหน่ึง 

4.28 การแยกรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกันและการรวมรายการเหล่าน้ันเข้าด้วยกันใน

หลายลักษณะท าให้เห็นภาพของผลการด าเนินงานในหลายแง่มุมและท าให้เห็นผลรวมใน        

แต่ละระดับ เช่น งบก าไรขาดทุนสามารถแสดงก าไรขั้นต้น ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน

ก่อนภาษี ก าไรจากการด าเนินงานหลังภาษี และก าไรหรือขาดทุน 

 

รายได ้

4.29 รายได้ ตามค านิยามรวมถึง ผลก าไร และรายได้ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ

รายได้ดังกล่าว รวมถึงรายได้จากการขาย รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ียรับ รายได้เงินปันผล รายได้

ค่าสทิธ ิและรายได้ค่าเช่า เป็นต้น 

4.30 ผลก าไร หมายถึง รายการที่เป็นไปตามค านิยามของรายได้และอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหรือไม่กไ็ด้ ผลก าไรแสดงถึงการเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไม่

แตกต่างไปจากรายได้ ดังน้ัน กรอบแนวคิดน้ีไม่ถือว่าผลก าไรเป็นองค์ประกอบแยกต่างหาก 

4.31 ผลก าไรอาจเกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค านิยามของรายได้รวมถึงผลก าไรที่ยังไม่

เกิดขึ้ น เช่น ผลก าไรจากการตีราคาหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและผลก าไรจาก      

การตีราคาของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิม ตามปกติ ผลก าไรเมื่อมีการรับรู้ในงบก าไรขาดทุนจะ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ    

ผลก าไรมักแสดงสทุธจิากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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4.32 รายได้อาจก่อให้เกิดการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น เงินสด 

ลูกหน้ี สินค้าหรือบริการที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการอื่น การช าระหน้ีสินอาจ

ก่อให้เกดิรายได้ เช่น กจิการอาจส่งมอบสนิค้าหรือบริการแก่ผู้ให้กู้เพ่ือช าระหน้ีสิน 

 

ค่าใชจ่้าย 

4.33 ค่าใช้จ่าย ตามค านิยามรวมถึง ผลขาดทุน และค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการด าเนินกจิกรรมตามปกติของ

กิจการ ตัวอย่างของ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึง ต้นทุนขาย ค่าจ้าง และค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่าย   

มักอยู่ในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมค่าของสินทรัพย์ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

สนิค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

4.34   ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เป็นไปตามค านิยามของค่าใช้จ่ายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ

ของกิจการหรือไม่กไ็ด้ ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จึงมี ลักษณะไม่

แตกต่างไปจากค่าใช้จ่าย ดังน้ัน กรอบแนวคิดน้ีไม่ถือว่าผลขาดทุนเป็นองค์ประกอบแยกต่างหาก 

4.35   ตัวอย่างของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น า้ท่วม และผลขาดทุน

ที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ค านิยามของค่าใช้จ่ายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน 

เช่น ผลขาดทุนที่เป็นผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิด

จากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรู้ในงบก าไรขาดทุน  

จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจ          

เชิงเศรษฐกจิ ผลขาดทุนมักแสดงสทุธจิากรายได้ที่เกี่ยวข้อง 

 

การปรบัปรุงเพือ่การรกัษาระดบัทุน 

4.36 การตีราคาใหม่หรือการปรับมูลค่าของสนิทรัพย์และหน้ีสนิก่อให้เกดิการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของส่วน

ของเจ้าของ การเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงน้ีแม้ว่าจะเป็นไปตามค านิยามของรายได้และค่าใช้จ่าย แต่ไม่

รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนภายใต้แนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกล่าวจะรวมอยู่ในส่วน

ของเจ้าของเป็นรายการปรับปรุงเพ่ือการรักษาระดับทุน หรือเป็นส่วนเกินจากการตีราคา แนวคิด

การรักษาระดับทุนได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4.57 ถึง 4.65 ของกรอบแนวคิดน้ี 

 

การรบัรูร้ายการขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

4.37 การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบดุลหรืองบก าไรขาดทุน หาก

รายการน้ันเป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการซ่ึงระบุใน ย่อหน้าที่ 

4.38 การรับรู้รายการคือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบก าไรขาดทุนด้วยข้อความและจ านวน

เงิน พร้อมกบัรวมจ านวนเงินน้ันในยอดรวมของงบดุลหรืองบก าไรขาดทุนดังกล่าว กจิการต้องรับรู้

รายการที่เข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการไว้ในงบดุลและงบก าไรขาดทุน การที่กจิการมิได้รับรู้รายการใน

งบดุลหรืองบก าไรขาดทุนทั้งที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการถือเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วย

การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ

ค าอธบิายเพ่ิมเติม 
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4.38 รายการที่เป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบให้รับรู้เม่ือเข้าเง่ือนไขทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 

4.38.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากรายการดังกล่าว 

4.38.2  รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ
5
 

4.39 ในการประเมินว่ารายการใดเข้าเกณฑ์การรับรู้ในงบการเงิน ให้พิจารณาถึงความมีสาระส าคัญ

ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินทีมี่ประโยชน์ ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ แสดงให้เหน็ว่ารายการที่เป็นไปตามค านิยามและเข้าเกณฑ์การรับรู้

ขององค์ประกอบหน่ึงจะท าให้เกิดการรับรู้ของอีกองค์ประกอบหน่ึงโดยปริยาย เช่น การรับรู้

สนิทรัพย์จะท าให้เกดิการรับรู้รายได้หรือหน้ีสนิ โดยปริยาย 

 

ความน่าจะเป็นของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

4.40 เง่ือนไขข้อแรกของเกณฑ์การรับรู้รายการใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นเพ่ืออ้างอิงถึงระดับ    

ความแน่นอนที่กจิการจะได้รับหรือสญูเสยีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดน้ี

เหมาะที่จะใช้ประเมินความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่กิจการด าเนินงานอยู่ การประเมิน

ระดับความไม่แน่นอนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท าได้โดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ในขณะ

จัดท างบการเ งิน เ ช่น หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ลูกหน้ีจะช าระหน้ีก็ถือเ ป็น               

การสมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรู้ลูกหน้ีเป็นสินทรัพย์หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่

ลูกหน้ีมีจ านวนมากรายโอกาสที่ลูกหน้ีบางรายจะผิดนัดช าระหน้ีจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้ลูกหน้ีที่คาดว่าจะผิดนัดเป็นค่าใช้จ่ายเน่ืองจากกิจการคาดว่าประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิจากลูกหน้ีน้ันจะลดลง 

 

ความเชื่อถอืไดข้องการวดัมูลค่า 

4.41 เง่ือนไขข้อที่สองของเกณฑ์การรับรู้รายการคือ รายการน้ันต้องมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้

อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลค่าน้ันได้มาจากการประมาณ การประมาณ              

ที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนส าคัญในการจัดท างบการเงินและไม่ท าให้งบการเงินขาดความน่าเช่ือถือ 

อย่างไรก็ตาม กิจการต้องไม่รับรู้รายการในงบดุลหรืองบก าไรขาดทุนหากกิจการไม่สามารถ

ประมาณมูลค่าของรายการน้ันได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น ค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับจาก         

การฟ้องร้องอาจเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์และรายได้ พร้อมทั้งเข้าเง่ือนไขของเกณฑ์     

การรับรู้รายการในเร่ืองความน่าจะเป็น แต่ถ้าหากเป็นไปไม่ได้ที่กิจการจะประมาณค่าเสียหายจาก

การฟ้องร้องได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องไม่รับรู้รายการน้ันเป็นสินทรัพย์หรือรายได้ แต่ต้อง

เปิดเผยกรณีฟ้องร้องที่เกดิข้ึนในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือค าอธบิายเพ่ิมเติม 

 

                                                           
5 
ข้อมูลจะมคีวามน่าเชื่อถอื เมื่อข้อมูลนั้นครบถ้วน เป็นกลาง และปราศจากข้อผดิพลาด 
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4.42 รายการที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 4.38 ณ เวลาหน่ึงอาจเปล่ียนมาเข้าเกณฑ ์

การรับรู้รายการ ในเวลาต่อมาเน่ืองจากผลของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนในภายหลัง 

4.43 รายการที่เป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบแต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ต้องเปิดเผยไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือค าอธิบายเพ่ิมเติม หากรายการน้ันมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ของผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะ

การเงินของกจิการ 

 

การรบัรูร้ายการของสินทรพัย ์

4.44 กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ในงบดุลเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคต และสนิทรัพย์น้ันมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

4.45 กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ในงบดุลจากรายจ่ายที่เกิดข้ึน หากไม่น่าเป็นไปได้ที่กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากรายจ่ายที่เกดิข้ึนเกนิกว่ารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจ่ายน้ันแต่กิจการ

ต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนแทน รายจ่ายที่เกิดข้ึนมิได้แสดงว่าฝ่าย

บริหารมิได้มุ่งหวังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงว่าฝ่ายบริหารผิดพลาดในการจ่าย

รายจ่ายน้ัน เพียงแต่แสดงว่าระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่า

รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันน้ันไม่เพียงพอที่กจิการจะรับรู้รายจ่ายเป็นสนิทรัพย์ในงบดุล 

 

การรบัรูร้ายการของหนี้ สิน 

4.46 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินในงบดุลเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการต้องสูญเสียประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิของทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเม่ือมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องช าระ

น้ันสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเป็นหน้ีสินในงบดุล

หากคู่สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น กิจการไม่ต้องรับรู้รายการ ที่เกี่ยวกับ

การสั่งซ้ือสนิค้าที่ยังมิได้รับเป็นหน้ีสนิในงบดุล แต่ในบางกรณี ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเป็นหน้ีสิน

ตามค านิยามและเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการซ่ึงกจิการต้องรับรู้ในงบดุล โดยการรับรู้หน้ีสินน้ันท าให้

เกดิการรับรู้สนิทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกนั 

 

การรบัรูร้ายการของรายได ้

4.47 กิจการต้องรับรู้รายได้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพ่ิมขึ้ นเน่ืองจาก    

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ อีกนัยหน่ึง การรับรู้รายได้จะเกิดขึ้ นพร้อมกับการรับรู้    

การเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน (เช่น สินทรัพย์สุทธิจะเพ่ิมขึ้ นเมื่อกิจการขาย

สนิค้าหรือให้บริการ หรือหน้ีสนิจะลดลงเมื่อเจ้าหน้ียกหน้ีให้) 

4.48 กระบวนการทั่วไปที่ใช้ในทางปฏบัิติในการรับรู้รายได้ กรอบแนวคิดน้ีก าหนดเกณฑ์การรับรู้รายได้

ไว้เป็นขั้นตอนเพ่ือประโยชน์ในทางปฏบัิติ เช่น รายได้จะรับรู้ต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ขั้นตอนดังกล่าว
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ก าหนดให้กจิการรับรู้รายได้เฉพาะรายการที่มีระดับความแน่นอนเพียงพอที่จะเกิดข้ึนและสามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ  

 

การรบัรูร้ายการของค่าใชจ่้าย 

4.49 กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเน่ืองจาก

การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ อีกนัยหน่ึงการรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้ นพร้อมกับการรับรู้  

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสนิหรือการลดลงของสินทรัพย์ เช่น การตั้งค่าแรงค้างจ่ายหรือการตัดค่าเสื่อมราคา

ของอุปกรณ์ 

4.50 ค่าใช้จ่ายให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยใช้เกณฑ์ความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างต้นทุนที่เกิดข้ึนกับ

รายได้ที่ได้มาจากรายการเดียวกัน เกณฑ์น้ีเรียกว่า การจับคู่ต้นทุนกับรายได้ ซ่ึงก าหนดให้กิจการ

รับรู้รายได้พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่เป็นรายการหรือเหตุการณ์

อื่นเดียวกนั เช่น กจิการจะรับรู้ค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการเป็นต้นทุนขายพร้อมกับรายได้ที่เกิดจาก

การขายสินค้า อย่างไรกต็าม กรอบแนวคิดน้ีไม่อนุญาตให้น าแนวคิดของการจับคู่ดังกล่าวเพ่ือ

บันทกึรายการในงบดุลหากรายการน้ันไม่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิตามค านิยาม 

4.51 เมื่อกิจการคาดว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนสมัพันธโ์ดยทางอ้อมหรืออย่างกว้างๆ กับรายได้ กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายน้ันใน

งบก าไรขาดทุนตามเกณฑก์ารปันส่วนอย่างเป็นระบบและอย่างมีเหตุผล การปันส่วนเป็นสิ่งจ าเป็น

ในการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ค่าความนิยม สิทธิบัตร 

และเคร่ืองหมายการค้า ค่าใช้จ่ายน้ีเรียกว่า ค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจ าหน่าย ขั้นตอนในการปันส่วน

มุ่งที่จะรับรู้ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กจิการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์หรือ

เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์หมดไป 

4.52 กจิการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนทนัททีี่รายจ่ายน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคต หรือเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์น้ันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้หรือ

สิ้นสดุเกณฑก์ารรับรู้เป็นสนิทรัพย์ในงบดุล 

4.53 กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการต้องรับรู้หน้ีสินโดยไม่มีการรับรู้สินทรัพย์ 

เช่น การรับรู้หน้ีสนิที่เกดิจากการรับประกนัสนิค้า 

 

 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

4.54 การวัดมูลค่าคือ กระบวนการก าหนดจ านวนที่เป็นตัวเงินเพ่ือรับรู้องค์ประกอบของงบการเงินใน

งบดุลและงบก าไรขาดทุน การวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้องกบัการเลือกใช้เกณฑก์ารวัดมูลค่า 

4.55 งบการเงินใช้เกณฑใ์นการวัดมูลค่าต่างๆ โดยใช้ประกอบกนัในสดัส่วนที่แตกต่างกนั ได้แก่ 

4.55.1 ราคาทนุเดิม หมายถึง การบันทกึสนิทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด

ที่จ่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่น าไปแลกสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์น้ัน 
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และการบันทกึหน้ีสนิด้วยจ านวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือในบางสถานการณ์ 

(เช่น ภาษีเงินได้) ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือ

ช าระหน้ีสนิที่เกดิจากการด าเนินงานตามปกติของกจิการ  

4.55.2 ราคาทุนปัจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า  

เงินสดที่ต้องจ่ายในขณะน้ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ชนิดเดียวกนัหรือสินทรัพย์ที่เท่าเทยีม

กนั และการแสดงหน้ีสนิด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่ต้องใช้ช าระภาระ

ผูกพันในขณะน้ันโดยไม่ต้องคิดลด 

4.55.3  มูลค่าที่จะไดร้ับ(จ่าย) หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการ

เทยีบเทา่เงินสดที่จะได้มาในขณะน้ันหากกิจการขายสินทรัพย์โดยเป็นไปตามข้ันตอนปกติ

ในการจ าหน่ายสินทรัพย์ และการแสดงหน้ีสินด้วยมูลค่าที่จะต้องจ่ายคืนหรือด้วยจ านวน

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินที่เกิดจากการ

ด าเนินงานตามปกติโดยไม่ต้องคิดลด 

4.55.4 มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธ ิ

ในอนาคตซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ันในการด าเนินงานตามปกติของกิจการ และ

การแสดงหน้ีสินด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงคาดว่าจะต้องจ่ายช าระ

หน้ีสนิในการด าเนินงานตามปกติของกจิการ 

4.56 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่กิจการส่วนใหญ่ใช้ในการจัดท างบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใช้ร่วมกับ

เกณฑ์อื่นๆ เช่น สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่จ านวนใด

จะต ่ากว่า หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาตลาด และหน้ีสินเงินบ านาญ 

แสดงด้วยมูลค่าปัจจุบัน นอกจากน้ัน กิจการบางแห่งใช้เกณฑ์ราคาทุนปัจจุบันแทนเกณฑ์ ราคา

ทุนเดิมเน่ืองจากราคาทุนเดิมไม่สามารถสะท้อนให้เหน็ถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระดับ

ราคาของสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 

แนวคิดเรือ่งทุนและการรกัษาระดบัทุน 

แนวคิดเรือ่งทุน 

4.57 กจิการส่วนใหญ่น าแนวคิดเร่ืองทุนทางการเงินมาใช้ในการจัดท างบการเงิน ซ่ึงตามแนวคิดเร่ืองทุน

ทางการเงิน (เช่น เงินที่ลงทุน หรืออ านาจซ้ือที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพย์สุทธิหรือ

ส่วนของเจ้าของ อีกแนวคิดหน่ึงซ่ึงใช้ในการจัดท างบการเงินคือทุนทางกายภาพ เช่น ระดับ

ความสามารถในการด าเนินงาน ตามแนวคิดเร่ืองทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงก าลังการผลิตที่

กจิการมี และสามารถผลิตได้จริง เช่น ผลผลิตต่อวัน 

4.58 กิจการต้องน าแนวคิดเร่ืองทุนที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดท างบการเงิน โดยค านึงถึงความต้องการ

ของผู้ใช้งบการเงินเป็นหลัก ดังน้ัน หากผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจในการรักษาระดับของทุนที่

ลงไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอ านาจซ้ือ กจิการต้องน าแนวคิดเร่ืองทุนทางการเงินมาใช้  แต่

ถ้าผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจกับระดับความสามารถในการด าเนินงาน กิจการต้องน าแนวคิด

เร่ืองทุนทางกายภาพมาใช้ การเลือกใช้แนวคิดใดในการจัดท างบการเงินช้ีให้เหน็ความต้องการที่
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จะบรรลุเป้าหมายที่ใช้ในการวัดก าไรของกิจการ แม้ว่าในทางปฏิบัติการน าแนวคิดน้ันมาใช้อาจมี

ความยากในการวัดมูลค่ากต็าม 

 

แนวคิดการรกัษาระดบัทุนและการวดัก าไร 

4.59 แนวคิดเร่ืองทุนในย่อหน้าที่ 4.57 ท าให้เกดิแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังต่อไปนี้  

4.59.1 การรกัษาระดบัทุนทางการเงิน ตามแนวคิดน้ี ก าไรเกิดข้ึนเม่ือจ านวนที่เป็นตัวเงินของ

สินทรัพย์สุทธิเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาสูงกว่าจ านวนที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิ เม่ือเร่ิม

รอบระยะเวลา ทั้งน้ี ไม่รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของหรือเงินทุนที่รับจากเจ้าของ

ในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดค่าได้ในลักษณะของ

หน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิมหรือหน่วยเงินตามอ านาจซ้ือคงที่ 

4.59.2 การรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดน้ี ก าไรเกิดขึ้ นเมื่อก าลังการผลิต หรือ

ความสามารถในการด าเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จ าเป็นใน       

การบรรลุก าลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาสูงกว่าเมื่อเร่ิมรอบระยะเวลา ทั้งน้ี ไม่รวม

การแบ่งปันส่วนทุนให้กบัเจ้าของหรือเงินทุนที่รับจากเจ้าของในรอบระยะเวลาเดียวกนั 

4.60 แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการต้องการรักษาไว้ แนวคิดดังกล่าวท าให้เกิด

การเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดเร่ืองทุนและแนวคิดเร่ืองก าไรเน่ืองจากทุนที่ต้องการรักษาเป็น

ตัวก าหนดจุดในการอ้างอิงเพ่ือวัดผลก าไรของกิจการ ดังน้ัน สิ่งจ าเป็นอย่างแรกคือ การจ าแนก

ความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุน (ซ่ึงเป็นผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) 

กับผลที่ได้รับจากเงินลงทุน (ซ่ึงเป็นผลที่ได้รับไม่ว่าจะเกินทุนหรือไม่) การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์

ส่วนที่เกนิกว่าจ านวนเงินที่จ าเป็นต้องใช้ในการรักษาระดับทุนถือได้ว่าเป็นก าไร ซ่ึงคือผลตอบแทน

จากการลงทุน ดังน้ัน ก าไรคือจ านวนคงเหลือของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายรวมถึง

รายการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม ถ้าค่าใช้จ่ายมีจ านวนเกินกว่ารายได้ส่วน

คงเหลือน้ันถือเป็นขาดทุน 

4.61 แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพท าให้ต้องใช้ราคาทุนปัจจุบันเป็นเกณฑ์การวัดมูลค่า 

ในขณะที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไม่ได้ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าแบบใดแบบหน่ึง 

ดังน้ัน เกณฑก์ารวัดมูลค่าที่กจิการเลือกใช้จึงข้ึนอยู่กบัประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการต้องการ

รักษาระดับไว้ 

4.62  ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏบัิติเกี่ยวกับผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงในราคาสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือว่าสามารถ

รักษาระดับทุนไว้ได้หากจ านวนทุนเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลามีจ านวนเท่ากับทุนเมื่อเร่ิมต้นรอบ

ระยะเวลา จ านวนเงินที่เกนิกว่าทุนที่ได้รักษาระดับไว้ถือเป็นก าไร 

4.63 ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลค่าทุนโดยใช้หน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิม ก าไร 

หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลาโดยวัดจากหน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิมตลอด

รอบระยะเวลาน้ัน ดังน้ัน การเพ่ิมขึ้นของราคาสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในรอบระยะเวลาน้ัน จึงถือ

เป็นก าไร (เดิมถือเป็นผลก าไรจากการถือครอง) กิจการอาจไม่รับรู้ก าไรดังกล่าวจนกว่าจะมี    
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การจ าหน่ายสินทรัพย์น้ัน ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่ วัดมูลค่าทุนโดยใช้      

หน่วยเงินตามอ านาจซ้ือคงที่ ก าไร หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของอ านาจซ้ือของเงินที่ลงทุนในรอบ

ระยะเวลาหน่ึง ดังน้ัน ราคาสนิทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนเฉพาะส่วนที่สูงกว่าการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาทั่วไป

เท่าน้ันที่จะถือเป็นก าไร ส่วนที่เหลือถือเป็นรายการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุน ซ่ึงต้องแสดงใน

ส่วนของเจ้าของ 

4.64 ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลค่าทุนโดยใช้ก าลังการผลิตที่ใช้ผลิตจริง ก าไร 

หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของทุนดังกล่าวในรอบระยะเวลาน้ัน การเปล่ียนแปลงราคาที่ส่งผลกระทบต่อ

สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการถือเป็นการเปล่ียนแปลงในการวัดค่าของก าลังการผลิตที่ใช้ผลิต

จริงของกจิการ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงราคาดังกล่าวจึงถือเป็นการปรับปรุง เพ่ือรักษาระดับทุนซ่ึง

แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของโดยไม่ถือเป็นก าไร 

4.65 การเลือกเกณฑก์ารวัดมูลค่าและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบทางการบัญชี  

ที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ต่างกันให้ระดับของความเกี่ยวข้องกับ        

การตัดสินใจและความเช่ือถือได้แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเร่ืองอื่นๆ ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาถึง

ความสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเช่ือถือได้ กรอบแนวคิดน้ีสามารถ

ประยุกต์ใช้กับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเป็นแนวทางในการจัดท าและ

น าเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช้ คณะกรรมการฯ ไม่มีเจตจ านงที่จะก าหนด

รูปแบบทางการบัญชีใดเป็นการเฉพาะเว้นแต่ในบางสถานการณ์ที่จ าเป็น เช่น ในกรณีของกิจการที่

ต้องรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ        

จะทบทวนเจตจ านงน้ีเม่ือสถานการณ์ในวันหน้าเปล่ียนแปลงไป 
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