เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๔/๒๕๕๘
เรื่อง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้ งที่ ๔๒ (๓/๒๕๕๘) เมื่ อ วั นที่ ๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง กรอบแนวคิดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
ข้อ ๓ ให้ใช้กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๘) ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)

คาแถลงการณ์
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ พิจารณา
สภาพแวดล้ อมธุรกิจในประเทศไทย และหลั กการที่กาหนดไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เรื่อง กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound
volume 2015 Consolidated without early application))
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้ ใช้ แทนกรอบแนวคิดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนา
วัตถุประสงค์และสถานะ
ขอบเขต

บทที1่
1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป
3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์

วป 1
ลค 1

4 กรอบแนวคิด ข้อความส่วนทีเ่ หลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

1

กรอบแนวคิ ดส าหรับ การรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ ยัง ไม่ รวมบทที่ 2 เนื่อ งจากอยู่ระหว่ า งการยกร่ า งโดย
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board : IASB)

2

บทนา
หลายกิจการทั่วโลกจัดทาและนาเสนองบการเงินสาหรับบุคคลภายนอก แม้ งบการเงินของประเทศ
หนึ่งอาจคล้ ายกับอีกประเทศหนึ่ง แต่มีความแตกต่างที่น่าจะเกิดจากสภาพแวดล้ อมทางสังคมเศรษฐกิจ
และกฎหมายที่แตกต่างกันและจากการที่ประเทศต่างๆคานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงินกลุ่มต่างๆ
เมื่อประเทศเหล่านั้นวางข้ อกาหนดของประเทศ
สภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันได้ นาไปสู่การใช้ นิยามขององค์ประกอบของงบการเงินที่แตกต่างกัน
เช่ น สินทรั พย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย สภาพแวดล้ อมที่แตกต่ างกันยังได้ ทาให้ มี
การใช้ เกณฑ์ท่ตี ่างกันสาหรับการรับรู้รายการในงบการเงินและความนิยมใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่แตกต่าง
กัน ขอบเขตของงบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินย่อมได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นกัน
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (“คณะกรรมการฯ”) จึ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะลด
ความแตกต่ า งเหล่ า นี้ โดยหาทางที่จ ะท าให้ ก ฎระเบี ย บ มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละกระบวนการเกี่ย วกั บ
การจัดทาและนาเสนองบการเงิน มีความสอดคล้ องกัน คณะกรรมการฯเชื่อว่าแนวทางที่ดีท่สี ุดเพื่อให้ เกิด
ความสอดคล้ อ งมากขึ้น คือ การมุ่ งเน้ น ไปที่ง บการเงิ น ซึ่ งจั ด ทาเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการให้ ข้อ มู ลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
คณะกรรมการฯเชื่อว่า งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์น้ ีเป็ นไปตามความต้ องการร่วมกัน
ของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะผู้ใช้ เกือบทุกรายต้ องการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น
1) ตัดสินใจว่าเมื่อใดจะซื้อ ถือ หรือขายตราสารทุน
2) ประเมินความรับผิดชอบตามหน้ าที่ของฝ่ ายบริหาร
3) ประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายหรือให้ ประโยชน์อ่นื กับพนักงานของกิจการ
4) ประเมินหลักประกันสาหรับจานวนเงินที่ให้ กจิ การยืม
5) กาหนดนโยบายภาษีอากร
6) กาหนดกาไรและเงินปันผลที่จัดสรรได้
7) จัดทาและใช้ สถิติรายได้ ประชาชาติ
8) กากับกิจกรรมของกิจการ
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯตระหนักว่ า กรณีรัฐบาลอาจระบุข้อกาหนดเพิ่ มเติมหรื อ ข้ อก าหนดที่
แตกต่ างเพื่ อ วัตถุป ระสงค์ของรั ฐบาล แต่ข้อกาหนดนี้ ต้ องไม่ มีผลกระทบต่ อ งบการเงิ นที่นาเสนอเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ใช้ กลุ่มอื่น เว้ นแต่ข้อกาหนดนั้นเป็ นไปตามความต้ องการของผู้ใช้ เหล่านั้นด้ วย
งบการเงินส่วนใหญ่ทาขึ้นตามแบบจาลองทางการบั ญชีท่อี ิงกับต้ นทุนในอดีตที่จะได้ คืนและแนวคิด
การรั ก ษาระดับ ทุ น ทางการเงิน ที่ลงไปในรู ป ของตั ว เงิ น แบบจาลองและแนวคิดอื่น อาจเหมาะสมกว่ า
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจแม้ ปัจจุบัน
3

ยังไม่มีการตกลงใดที่จะเปลี่ ยนแปลงแบบจาลองที่ใช้ อยู่ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน นี้
พัฒนาขึ้นเพื่ อใช้ กับแบบจาลองต่างๆทางการบัญชี และแนวคิด หลายแนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรั กษา
ระดับทุน

วัตถุประสงค์และสถานะ
กรอบแนวคิดฉบับนี้กาหนดแนวคิดที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินสาหรั บผู้ใช้
ภายนอก วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิด คือ
1) เพื่ อช่ วยคณะกรรมการฯ พั ฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคตและทบทวนมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีอยู่
2) เพื่อช่ วยคณะกรรมการฯ ส่งเสริ มการทาให้ กฎระเบียบ มาตรฐานการบั ญชีและกระบวนการเกี่ยวกับ
การน าเสนองบการเงิน สอดคล้ อ งกัน โดยให้ เ กณฑ์เ พื่ อ ลดวิ ธีป ฏิบั ติทางบั ญ ชี ท่ีเ ป็ นทางเลื อ กตามที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาต
3) เพื่อช่วยหน่วยงานกาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศพัฒนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของประเทศ
4) เพื่อช่วยผู้จัดทางบการเงินปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและจัดการกับประเด็นที่ยังไม่ได้
นามาพิจารณากาหนดเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
5) เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นว่า งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่
6) เพื่ อช่ วยผู้ ใช้ งบการเงิ นตีความข้ อมู ลที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งได้ จัดทาขึ้น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และ
7) เพื่ อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสนใจงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการกาหนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
กรอบแนวคิดนี้ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้นจึงไม่ได้ กาหนดมาตรฐานต่างๆ สาหรับ
ประเด็นการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรอบแนวคิดนี้ไม่มีเรื่องใดที่อยู่เหนือกว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการฯ ตระหนักว่า มีน้อยกรณีท่คี วามขัดแย้ งอาจเกิดขึ้นระหว่างกรอบแนวคิดกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ ใดฉบับ หนึ่ง ในกรณีท่มี ีความขัดแย้ ง ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนั้นอยู่เหนือกว่าข้ อกาหนดของกรอบแนวคิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการฯ จะ
ใช้ ก รอบแนวคิ ด เป็ นแนวทางในการพั ฒ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในอนาคตและทบทวน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่มี อ ยู่ จ านวนความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกรอบแนวคิ ด และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินต่างๆ จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
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กรอบแนวคิดจะมีการปรับปรุงเป็ นครั้งคราวตามเกณฑ์ประสบการณ์ของคณะกรรมการฯที่ทางานเรื่องนี้

ขอบเขต
กรอบแนวคิดนี้กาหนดเรื่อง
1) วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน
2) ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มปี ระโยชน์
3) คานิยาม การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าองค์ประกอบของโครงสร้ างงบการเงิน และ
4) แนวคิดของทุนและการรักษาระดับทุน

5

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป
บทนา
วัตถุประสงค์ ประโยชน์และข้อจากัดของการรายงานทางการเงินเพือ่
วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
ข้อมู ลเกีย่ วกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิเรียกร้อง
ต่ อ กิ จ การที่ เ สนอรายงานและการเปลี่ ย นแปลงทรัพ ยากรและสิ ท ธิ
เรียกร้องนั้น
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้อง
การเปลีย่ นแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้อง
ผลการดาเนินงานทางการเงินที่ถูกสะท้อนด้ วยการบัญชีตามเกณฑ์คงค้ าง
ผลการดาเนินงานทางการเงินที่ถูกสะท้อนด้ วยกระแสเงินสดในอดีต
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ อง
ที่ไม่ได้ เป็ นผลจากผลการดาเนินงานทางการเงิน

วป 1
วป 2

วป 12
วป 13
วป 15
วป 17
วป 20
วป 21
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บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป
บทนา
วป 1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์ท่ัวไปเป็ นพื้ นฐานของกรอบแนวคิ ด
ส่วนอื่นของกรอบแนวคิ ด (แนวคิดกิจการที่เสนอรายงาน ลักษณะเชิงคุณภาพและข้ อจากัดของ
ข้ อมูลทางการเงินที่มปี ระโยชน์ องค์ประกอบของงบการเงิน การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนาเสนอ
และการเปิ ดเผยข้ อมูล) กาหนดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และข้อจากัดของการรายงานทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
2

วป 2 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์ท่วั ไป คือ การให้ ข้อมูลทางการเงิน
เกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้ยืม หรือเจ้ าหนี้อ่นื ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ ทรัพยากรแก่กิจการ การตัดสินใจเหล่ านี้เกี่ยวกับ การซื้อ
ขาย หรือถือตราสารทุนและตราสารหนี้และการให้ หรือชาระเงินกู้และสินเชื่อในรูปแบบอื่น
วป 3 การตัดสินใจของผู้ลงทุนในปั จจุ บันและในอนาคตเกี่ยวกับการซื้ อ ขาย หรื อถือตราสารทุ นและ
ตราสารหนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ผลตอบแทนที่ผ้ ู ล งทุ น คาดหวั ง จากการลงทุ น ในตราสารเหล่ า นั้ น เช่ น
เงินปั นผล การจ่ ายคืนเงินต้ นและการจ่ายดอกเบี้ยหรื อราคาตลาดที่เพิ่ มขึ้น ในทานองเดียวกัน
การตัดสินใจของผู้ให้ ก้ ูและเจ้ าหนี้อ่ืนในปัจจุ บันและในอนาคตเกี่ยวกับการให้ หรือชาระเงินกู้และ
สินเชื่อรูปแบบอื่นขึ้นอยู่กับการจ่ ายคืนเงินต้ นและการจ่ ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่นที่ผ้ ูให้ ก้ ู
และเจ้ า หนี้ อื่น คาดหวั ง ความคาดหวั งเกี่ยวกับ ผลตอบแทนของผู้ ลงทุ น ผู้ ให้ กู้ แ ละเจ้ า หนี้ อื่น
ขึ้นอยู่กบั การประเมินจานวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอน (อนาคต) ของกระแสเงินสดรับ
สุทธิในอนาคตที่จะเข้ าสู่กิจการ ดังนั้น ผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้และเจ้ าหนี้อ่ืนในปั จจุ บันและในอนาคตจึง
ต้ องการข้ อมูลเพื่อช่วยบุคคลเหล่านั้นประเมินอนาคตของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตที่จะเข้ า
สู่กจิ การ
วป 4 ในการประเมินอนาคตของกระแสเงินสดรับสุทธิท่จี ะเข้ าสู่กิจการ ผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้และเจ้ าหนี้อ่นื ใน
ปั จจุ บันและอนาคตต้ องการข้ อมู ลเกี่ยวกับทรั พยากรของกิจการ สิทธิเรี ยกร้ องต่ อกิจการ และ
3

ข้ อมูลว่าฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการกากับดูแล ของกิจการว่าได้ แสดงความรับผิดชอบในการใช้
ทรัพยากรของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ ประสิทธิผลเพียงใด ตัวอย่างของความรับผิดชอบ
2

3

ในกรอบแนวคิ ดฉบับนี้ คาว่า รายงานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไปและการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปถ้ าไม่ระบุเจาะจงเป็ นอื่น
ในกรอบแนวคิดฉบับนี้ คาว่า ฝ่ ายบริหารหมายถึง ฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการกากับกิจการหากไม่ระบุเจาะจงเป็ นอื่น
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วป 5

วป 6

วป 7

วป 8

วป 9

วป 10

วป 11

รวมถึง การปกป้ องทรัพยากรของกิจการจากผลกระทบของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจในทางที่ไม่น่าพอใจ
เช่ น การเปลี่ ยนแปลงราคาและเทคโนโลยี และการทาให้ ม่ันใจว่ า กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้ อกาหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับกิจการ ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารเป็ นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้และเจ้ าหนี้อ่นื ใน
ปัจจุบันผู้ซ่ึงมีสทิ ธิออกเสียงหรือมีอิทธิพลต่อการกระทาของฝ่ ายบริหาร
ผู้ลงทุน ผู้ให้ ก้ ูและเจ้ าหนี้อ่ ืนในปั จจุบัน และในอนาคตจานวนมากไม่สามารถกาหนดให้ กิจการที่
เสนอรายงานเสนอข้ อ มู ล โดยตรงให้ บุ ค คลเหล่ า นี้ และต้ อ งอาศั ย รายงานทางการเงิ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป เพื่อได้ ข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่ท่บี ุคคลเหล่านี้ต้องการ ดังนั้น รายงานทาง
การเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปจึงมีบุคคลเหล่านี้เป็ นผู้ใช้ หลัก
อย่างไรก็ดี รายงานทางการเงิ นเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปไม่ ให้ และไม่สามารถให้ ข้อมูลทั้งหมดที่ผ้ ู
ลงทุน ผู้ให้ ก้ ูและเจ้ าหนี้อ่นื ทั้งในปัจจุ บันและในอนาคตต้ องการ ผู้ใช้ เหล่ านี้ต้องพิ จารณาข้ อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง อื่ น เช่ น สภาพเศรษฐกิจ และความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ โดยทั่ว ไป
เหตุการณ์ทางการเมือง บรรยากาศการเมือง การพยากรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและบริษัท
รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปไม่ได้ มีการออกแบบเพื่อแสดงมูลค่าของกิจการที่เสนอ
รายงาน แต่รายงานทางการเงินนี้ให้ ข้อมูลเพื่อช่วยผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้ และเจ้ าหนี้อ่นื ในปัจจุบันและใน
อนาคตประมาณมูลค่าของกิจการที่เสนอรายงาน
ผู้ใช้ หลักแต่ละรายมีความต้ องการข้ อมูลที่แตกต่างกันและอาจขัดแย้ งกัน ในการพัฒนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน คณะกรรมการฯจะหาวิธีท่จี ะให้ ชุดข้ อมูลซึ่งตรงกับความต้ องการของผู้ใช้
หลักจานวนสูงที่สดุ แต่การเน้ นความต้ องการข้ อมูลของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ เป็ นการกีดกันกิจการที่
เสนอรายงานจากการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่มปี ระโยชน์ท่สี ดุ ต่อกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของผู้ใช้ หลัก
ดังกล่าว
ฝ่ ายบริหารของกิจการที่เสนอรายงานสนใจข้ อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการเช่นกัน แต่ฝ่ายบริหาร
ไม่จาเป็ นต้ องอาศัยรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปเพราะฝ่ ายบริหารสามารถได้ ข้อมูล
ทางการเงินที่ต้องการจากภายในกิจการ
ผู้ใช้ กลุ่มอื่น เช่น หน่วยงานกากับดูแลและสาธารณชนนอกจากผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้และเจ้ าหนี้อ่ืน อาจ
พบว่ารายงานทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปมีประโยชน์ อย่างไรก็ดี รายงานเหล่านั้นไม่ได้ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ กลุ่มอื่นดังกล่าว
โดยส่วนใหญ่ รายงานทางการเงิน อิงกับประมาณการ ดุ ลพิ นิ จและแบบจาลองมากกว่ า ภาพที่
ถูกต้ องทุกรายละเอียด กรอบแนวคิ ดนี้กาหนดแนวคิดที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณการการใช้
ดุลพินิจและการใช้ แบบจาลองเหล่านั้น แนวคิดดังกล่าวคือเป้ าหมายที่คณะกรรมการฯและผู้จัดทา
รายงานทางการเงินมุ่งจะไปให้ ถึง แต่เช่นเดียวกับเป้ าหมายส่วนใหญ่ วิสัยทัศน์ภายใต้ กรอบแนวคิด
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ของการรายงานทางการเงิน ในอุดมคติไม่มีทางที่จะสาเร็จได้ อย่างสมบูรณ์ อย่างน้ อยที่สุดภายใน
ระยะเวลาสั้น เพราะต้ องใช้ เวลาทาความเข้ าใจ ยอมรับ และใช้ วิธีการใหม่ในการวิเคราะห์รายการ
และเหตุการณ์อ่นื แต่กระนั้น การกาหนดเป้ าหมายที่ต้องมุ่งไปให้ ถึงเป็ นสิ่งจาเป็ นหากการรายงาน
ทางการเงินจะต้ องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อปรับปรุงการรายงานทางการเงินให้ มปี ระโยชน์มากยิ่งขึ้น

ข้อมู ลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิเรียกร้องต่ อ
กิจการทีเ่ สนอรายงานและการเปลีย่ นแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้องนั้น
วป 12 รายงานทางการเงิน เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ท่ัว ไปให้ ข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ ฐานะการเงิ น ของกิ จ การที่เ สนอ
รายงาน ซึ่งเป็ นข้ อมู ลเกี่ยวกับทรั พยากรของกิจการและสิทธิเรี ยกร้ องต่ อกิจการที่เสนอรายงาน
รายงานทางการเงิน ยังให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับผลกระทบของรายการและเหตุการณ์อ่ ืนที่เปลี่ ยนแปลง
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ องของกิจการที่เสนอรายงาน ข้ อมูลทั้ง 2 ประเภทให้ ปัจจัย
นาเข้ าที่มปี ระโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ ทรัพยากรแก่กจิ การใดกิจการหนึ่ง

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้อง
วป 13 ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรี ยกร้ องของกิจการที่
เสนอรายงานสามารถช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ระบุ จุดแข็งและจุ ดอ่อนทางการเงินของกิจการที่เสนอรายงาน
ข้ อ มู ลเหล่ า นั้น สามารถช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ ประเมิน สภาพคล่ องและความสามารถในการชาระหนี้ ของ
กิจการที่เสนอรายงาน ความจาเป็ นที่กิจการต้ องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมและความเป็ นไปได้ ท่กี ิจการ
จะประสบความสาเร็จ ในการจั ดหาเงิน ทุน นั้ น ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ ลาดับ ความสาคัญและข้ อ กาหนด
การจ่ายเงินของสิทธิเรียกร้ องในปัจจุ บันช่วยให้ ผ้ ูใช้ พยากรณ์เกี่ยวกับการจัดสรรกระแสเงินสดใน
อนาคตให้ บุคคลต่างๆที่มีสทิ ธิเรียกร้ องต่อกิจการที่เสนอรายงานว่าจะมีการจัดสรรอย่างไร
วป 14 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจประเภทต่างๆกระทบการประเมินของผู้ใช้ เกี่ยวกับอนาคตของกระแสเงิน
สดในอนาคตของกิจการที่เสนอรายงานแตกต่างกัน กระแสเงินสดในอนาคตบางรายการเป็ นผล
โดยตรงจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ เช่ น ลูกหนี้การค้ า กระแสเงินสดอื่นเป็ นผลจากการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันเพื่อผลิตและขายสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ า แม้ กระแสเงินสดอื่นดังกล่าว
ไม่ สามารถระบุ ได้ ว่า เป็ นผลจากทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจ (หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง) รายการใดเป็ น
การเฉพาะ ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน จาเป็ นต้ องทราบลั ก ษณะและจ านวนเงิน ของทรั พยากรที่มี
พร้ อมเพื่อใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนอรายงาน

9

การเปลีย่ นแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้อง
วป 15 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ องของกิจการที่เสนอรายงานเป็ นผลมาจาก
ผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการนั้น (ดูย่อหน้ าที่ วป 17 ถึง วป 20) และจากเหตุการณ์
หรื อรายการอื่น เช่ น การออกตราสารหนี้หรื อตราสารทุน (ดูย่อหน้ าที่ วป 21) ในการประเมิน
อนาคตของกระแสเงินสดจากกิจการที่เสนอรายงานได้ อย่ างเหมาะสม ผู้ ใช้ จาเป็ นต้ องสามารถ
จาแนกการเปลี่ยนแปลงสองเรื่องนี้
วป 16 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น ของกิ จ การที่ เ สนอรายงานช่ ว ยผู้ ใ ช้ ให้ เข้ า ใจ
ผลตอบแทนที่กิจการได้ มาจากทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ข้ อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่
กิจการได้ มานี้ให้ ข้อบ่งชี้ว่า ฝ่ ายบริหารปฏิบัติหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของตนได้ อย่างดีเพียงใด
ในการใช้ ทรัพยากรของกิจการที่เสนอรายงานให้ ได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความผั น ผวนและส่ ว นประกอบของผลตอบแทนนั้ น มี ค วามส าคั ญ เช่ น กั น โดยเฉพาะใน
การประเมินความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคต ข้ อมู ลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทาง
การเงินในอดีตของกิจการที่เสนอรายงาน และข้ อมูลเกี่ยวกับฝ่ ายบริหารของกิจการว่าได้ ปฏิบัติ
หน้ าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างไรมักมีประโยชน์ในการพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตที่
กิจการจะได้ จากทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ

ผลการดาเนินงานทางการเงินทีถ่ ูกสะท้อนด้วยการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
วป 17 การบั ญ ชี ตามเกณฑ์คงค้ า งแสดงผลกระทบของรายการและเหตุการณ์ แ ละสถานการณ์ อ่ืน ต่ อ
ทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิจและสิทธิเรี ยกร้ องของกิจการในงวดที่ผลกระทบเหล่ านั้นเกิดขึ้น แม้ ว่า
เงินสดรับและจ่ายที่เป็ นผลจากรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
ที่ต่างกัน ประเด็นนี้สาคัญเนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรี ยกร้ องของ
กิจการที่เสนอรายงานและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ องระหว่างรอบ
ระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงานใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินงานในอดีตและใน
อนาคตของกิจการได้ ดีกว่าข้ อมูลเพียงเงินสดรับและจ่ายในระหว่างรอบระยะเวลา
วป 18 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทางการเงินระหว่างรอบระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงานซึ่งถูก
สะท้ อ นด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิจ และสิท ธิ เ รี ย กร้ องนอกเหนื อ จาก
ทรั พ ยากรที่ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม โดยตรงจากผู้ ล งทุ น หรื อ เจ้ า หนี้ (ดู ย่ อ หน้ า ที่ วป 21) เป็ นข้ อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถในอดีตและในอนาคตของกิจการในการสร้ างกระแสเงินสด
รับสุทธิ ข้ อมูลนั้นแสดงให้ เห็นว่า กิจการที่เสนอรายงานได้ เพิ่มทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจที่สามารถ
นามาใช้ ได้ มากขึ้นเพียงใดโดยแสดงถึงความสามารถของกิจการในการสร้ างกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากการดาเนินงานของกิจการซึ่งไม่ใช่การได้ รับทรัพยากรโดยตรงจากผู้ลงทุนและเจ้ าหนี้
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วป 19 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการที่เสนอรายงานระหว่างรอบระยะเวลาอาจ
แสดงให้ เห็นเช่นกันว่าเหตุการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยได้ เพิ่มหรือ
ลดทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ องของกิจการเพียงใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ของกิจการในการสร้ างกระแสเงินสดรับสุทธิ

ผลการดาเนินงานทางการเงินทีถ่ ูกสะท้อนด้วยกระแสเงินสดในอดีต
วป 20 ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ กระแสเงิ น สดระหว่ า งรอบระยะเวลาของกิจ การที่เ สนอรายงาน ยังช่ วยให้ ผ้ ู ใ ช้
ประเมินความสามารถของกิจการในการสร้ างกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต ข้ อมูลดังกล่าวแสดง
ให้ เห็นว่ากิจการที่เสนอรายงานได้ รับเงินสดและจ่ายเงินสดอย่างไร รวมถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
และการจ่ ายคืนหนี้สิน เงินปั นผลหรื อการจัดสรรเงินสดอื่นให้ ผ้ ูลงทุน และปั จจัยอื่นที่อาจกระทบ
สภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการ ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดช่วยให้ ผ้ ูใช้
เข้ าใจการดาเนินงานของกิจการ ประเมินกิจกรรมการจัดหาเงินและการลงทุน ประเมินสภาพคล่อง
หรือความสามารถในการชาระหนี้ และตีความข้ อมูลอื่นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทางการเงินของ
กิจการที่เสนอรายงาน

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เป็ นผลจากผล
การดาเนินงานทางการเงิน
วป 21 ทรั พ ยากรเชิ งเศรษฐกิจ และสิทธิเรี ยกร้ องของกิจ การที่เ สนอรายงานยังอาจเปลี่ ยนแปลงด้ ว ย
เหตุผลอื่นนอกจากผลการดาเนินงานทางการเงิน เช่ น การออกหุ้ น ทุนเพิ่ มเติม ข้ อมู ลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูใช้ มีความเข้ าใจอย่างครบถ้ วนถึงสาเหตุท่ที รัพยากรเชิง
เศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ องของกิจการได้ เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อผลการดาเนินงานทางการเงินในอนาคตของกิจการ
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ปี ระโยชน์
บทนา
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ีประโยชน์

ลค 1
ลค 4

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
การใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
ความสามารถเปรียบเทียบได้
ความสามารถพิสจู น์ยืนยันได้
ความทันเวลา
ความสามารถเข้ าใจได้
การใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม

ลค 5
ลค 6
ลค 12
ลค 17
ลค 19
ลค 20
ลค 26
ลค 29
ลค 30
ลค 33

ข้อจากัดด้านต้นทุนต่อการรายงานทางการเงินทีม่ ีประโยชน์

ลค 35
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บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ปี ระโยชน์
บทนา
ลค 1 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ซ่ึงอภิปรายในบทนี้ระบุประเภทของข้ อมูลที่
เป็ นไปได้ ท่จี ะมีประโยชน์ท่สี ุดสาหรับผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้ยืมและเจ้ าหนี้อ่นื ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เพื่อใช้ ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานโดยพิจารณาจากข้ อมูลในรายงานทางการเงินของ
กิจการ (ข้ อมูลทางการเงิน)
ลค 2 รายงานทางการเงิ น ให้ ข้อ มู ลเกี่ยวกับ ทรั พ ยากรเชิ งเศรษฐกิจ ของกิจ การที่เ สนอรายงาน สิท ธิ
เรียกร้ องต่อกิจการที่เสนอรายงาน และผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และสถานการณ์อ่ นื ที่
เปลี่ยนแปลงทรั พยากรและสิทธิเรี ยกร้ องเหล่านั้น (กรอบแนวคิ ดกล่ าวถึงข้ อมูลนี้ ว่าเป็ นข้ อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ) รายงานทางการเงินบางฉบับยังรวมเอกสารคาอธิบายเกี่ยวกับ
ความคาดหวัง และกลยุ ทธ์ของฝ่ ายบริ หารสาหรั บ กิจ การที่เสนอรายงานและข้ อ มู ล ที่มองไปใน
อนาคตประเภทอื่นไว้ ด้วย
4
ลค 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงิน ที่มีประโยชน์ ใช้ กับข้ อมูลทางการเงินที่ให้ ในงบการเงิน
ตลอดจนข้ อ มู ลทางการเงิ น ที่ให้ โดยวิ ธีอ่ืน ต้ น ทุน ซึ่ งเป็ นข้ อจากัด เสมอของความสามารถของ
กิจ การที่เ สนอรายงานในการให้ ข้ อมู ล ทางการเงิ น ที่มี ป ระโยชน์ ก ็น าไปใช้ ในลั ก ษณะเดีย วกัน
อย่างไรก็ตาม ข้ อควรพิจารณาในการนาลักษณะเชิงคุณภาพและข้ อจากัดด้ านต้ นทุนไปใช้ อาจ
แตกต่างกันตามประเภทของข้ อมูลที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพและข้ อจากัด ด้ าน
ต้ น ทุ น กับ ข้ อ มู ล ที่ ม องไปในอนาคตอาจแตกต่ า งจากการใช้ กั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรเชิ ง
เศรษฐกิจและสิทธิเรียกร้ องในปัจจุบันและการใช้ กับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้ อง
เหล่านั้น

4

ในกรอบแนวคิดฉบับนี้ คาว่า ลักษณะเชิงคุณภาพและข้อจากัด หมายถึง ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน์และข้ อจากัดต่อข้ อมูลทางการเงินที่มปี ระโยชน์
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ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ีประโยชน์
ลค 4 หากต้ องการให้ ข้อมู ลทางการเงิน มีประโยชน์ ข้ อ มู ลนั้ นต้ องเกี่ยวข้ อ งกับการตั ดสินใจและเป็ น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิ่งที่ต้องการนาเสนอ ประโยชน์ของข้ อมูลทางการเงินจะเพิ่มขึ้นถ้ าข้ อมูล
นั้นเปรียบเทียบได้ พิสจู น์ยืนยันได้ ทันเวลาและเข้ าใจได้

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
ลค 5 ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานคือ ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจและความเป็ นตัวแทนอันเทีย่ งธรรม

ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
ลค 6 ข้ อมู ลทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจสามารถทาให้ ผ้ ู ใช้ ตัดสินใจแตกต่ างไป ข้ อมู ลอาจ
สามารถทาให้ การตัดสินใจแตกต่างไปแม้ ว่าผู้ใช้ บางรายเลือกที่จะไม่ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลหรือได้
รับทราบข้ อมูลแล้ วจากแหล่งอื่นแล้ ว
ลค 7 ข้ อมูลทางการเงินสามารถทาให้ การตัดสินใจแตกต่างไปได้ ถ้ าข้ อมูลมีคุณค่า ทางการพยากรณ์
คุณค่าทางการยืนยันหรือทั้ง 2 ลักษณะ
ลค 8 ข้ อมูลทางการเงินมีคุณค่าทางการพยากรณ์ ถ้ าข้ อมูลนั้นสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลนาเข้ าสู่กระบวนการ
ที่ผ้ ูใช้ ใช้ ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ข้ อมูลทางการเงินไม่จาเป็ นต้ องเป็ นค่าพยากรณ์หรือ
การคาดการณ์ จึ ง จะถื อ ว่ า มี คุ ณ ค่ า ทางการพยากรณ์ ผู้ ใ ช้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่มี คุ ณ ค่ า ทาง
การพยากรณ์เพื่อทาการพยากรณ์ของผู้ใช้ เอง
ลค 9 ข้ อมูลทางการเงินมีคุณค่าทางการยืนยัน ถ้ าข้ อมูลนั้นให้ ข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับ (การยืนยันหรือ
การเปลี่ยนแปลง) การประเมินในอดีต
ลค 10 คุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนยันของข้ อมูลทางการเงิน มีความสัมพันธ์กัน ข้ อมูลที่
มีคุณ ค่าทางการพยากรณ์มักมีคุณค่า ทางการยืนยันด้ วย เช่ น ข้ อมู ลรายได้ สาหรั บปี ปั จจุ บัน ซึ่ ง
สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์สาหรั บพยากรณ์รายได้ ในปี ต่อๆไป และยังสามารถเปรียบเทียบกับ ข้ อมูล
รายได้ ส าหรั บ ปี ปั จ จุ บั น จากการพยากรณ์ ท่ีทาตั้ งแต่ ปี ก่ อ นๆได้ ด้ วย ผลของการเปรี ยบเทีย บ
ดังกล่าวสามารถช่วยผู้ใช้ แก้ ไขและปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่ใช้ ในการพยากรณ์ในอดีต
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ความมีสาระสาคัญ
ลค 11 ข้ อ มู ล มี ส าระส าคั ญ หากการละเว้ น การแสดงข้ อ มู ล หรื อ การแสดงข้ อ มู ล ผิ ด อาจมี อิท ธิพ ลต่ อ
การตัดสินใจของผู้ใช้ ท่ตี ัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานกิจการใด
กิจการหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความมีสาระสาคัญเป็ นลักษณะเฉพาะกิจการของความเกี่ยวข้ องกับ
การตั ดสิน ใจที่อิงกับ ลั ก ษณะหรื อขนาดของรายการหรื อ ทั้งลั กษณะและขนาดของรายการซึ่ งมี
ความสั ม พั น ธ์กั บ ข้ อ มู ล ในบริ บ ทของรายงานทางการเงิ น ของกิ จ การแต่ ล ะแห่ ง ดั ง นั้ น คณะ
กรรมการฯ ไม่อาจกาหนดเกณฑ์ข้นั ต่าเชิงปริมาณสาหรับความมีสาระสาคัญที่เหมาะสมกับทุกกรณี
หรือกาหนดได้ ว่าอะไรอาจมีสาระสาคัญในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ความเป็ นตัวแทนอันเทีย่ งธรรม
ลค 12 รายงานทางการเงิน เป็ นตัวแทนปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้ อความและตัวเลข ข้ อมูล
ทางการเงินที่มปี ระโยชน์ต้องไม่เป็ นเพียงตัวแทนปรากฏการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ แต่ต้อง
เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ท่ขี ้ อมูลนั้นนาเสนอด้ วย ในการเป็ นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมอย่ า งสมบู ร ณ์ ภาพที่แ สดงควรมี 3 ลั ก ษณะคื อ ครบถ้ ว น เป็ นกลาง และปราศจาก
ข้ อ ผิ ด พลาด ทั้ง นี้ ความสมบู ร ณ์ เ กิด ขึ้ นได้ ย ากหรื อ อาจไม่ เ กิด ขึ้ นเลย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคณะ
กรรมการฯ คือการทาให้ ข้อมูลมีคุณภาพดังกล่าวมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ลค 13 ภาพที่ครบถ้ วนจะรวมข้ อมูลทั้งหมดที่จาเป็ นสาหรับผู้ใช้ เพื่อให้ เข้ าใจปรากฏการณ์ท่ภี าพนั้นแสดง
รวมถึงการให้ ความหมายและคาอธิบายที่จาเป็ นทั้งหมด เช่ น ภาพที่ครบถ้ วนของกลุ่มสินทรัพย์
อย่างน้ อยที่สดุ ควรรวมการให้ ความหมายของลักษณะของสินทรัพย์ในกลุ่ม ภาพที่เป็ นตัวเลขของ
สินทรัพย์ท้ังหมดในกลุ่มและการให้ ความหมายของภาพที่เป็ นตัวเลขของสินทรั พย์เป็ นตัวแทน
(เช่ น ต้ นทุนเริ่ มแรก ต้ นทุนที่ปรั บปรุงหรือมูลค่ายุติธรรม) ในบางรายการ ภาพที่ครบถ้ วนอาจ
เป็ นคาอธิบายของข้ อเท็จจริ งที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะของรายการต่างๆ ปั จจัย
และสถานการณ์ท่ีอาจกระทบคุ ณภาพและลั กษณะของรายการเหล่า นั้นและกระบวนการที่ใช้ ใน
การกาหนดภาพที่เป็ นตัวเลข
ลค 14 ภาพที่เป็ นกลางคือภาพที่ปราศจากอคติในการเลื อกหรื อนาเสนอข้ อมูลทางการเงิน ภาพที่เป็ น
กลางเป็ นภาพที่ไม่เอนเอียง ไม่มีการให้ ความสาคัญ ไม่มีการเน้ นหรื อไม่ มีการยกเลิ กการเน้ น
หรื อ ไม่ ถู ก ตกแต่ งในลั ก ษณะอื่น โดยมีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ มความเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ู ใช้ จ ะพึ งพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลที่เป็ นกลางไม่ได้ หมายถึงข้ อมูลที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือ
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม ในทางตรงข้ าม ข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจโดยนิยาม
แล้ ว สามารถทาให้ ผ้ ูใช้ ตัดสินใจแตกต่างไป
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ลค 15 การเป็ นตั ว แทนอั น เที่ย งธรรมไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งทุ ก ลั ก ษณะ การปราศจาก
ข้ อผิดพลาด หมายความว่า ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้ น การให้ ความหมายของปรากฏการณ์
และไม่ มีข้อ ผิดพลาดในกระบวนการเลื อกและประยุ กต์กระบวนการที่ใช้ ในการจั ด ทาข้ อ มู ลที่
รายงาน ซึ่งในบริบทนี้ การปราศจากข้ อผิดพลาดไม่ได้ หมายความว่า ถูกต้ องสมบูรณ์ทุกลักษณะ
เช่น ประมาณการราคาหรือมูลค่าที่ไม่สามารถสังเกตได้ ไม่สามารถพิจารณาได้ ว่า ประมาณการนั้น
ถูกต้ องหรือไม่ถูกต้ อง แต่ ประมาณการนั้นสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ หากมีการอธิบาย
อย่า งชั ดเจนและถู กต้ องว่ า จานวนเงินนั้ นได้ มาจากประมาณการ มีการอธิบายถึง ลักษณะและ
ข้ อจากัดของกระบวนการประมาณการ และอธิบายว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการเลือกและประยุกต์
กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประมาณการนั้น
ลค 16 ความเป็ นตั ว แทนอันเที่ยงธรรม โดยลาพั งแล้ ว ไม่ จาเป็ นว่ า จะส่ง ผลให้ ข้อมูล มี ป ระโยชน์ เช่ น
กิจการที่เสนอรายงานอาจได้ รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการอุดหนุนของรัฐบาล กรณีน้ ีเห็นได้
ชัดว่าการรายงานกิจการที่ได้ สินทรัพย์โดยไม่มีต้นทุนถือเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของต้ นทุนของ
สินทรัพย์ แต่ข้อมูลนั้นมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า ไม่ มีประโยชน์มากนัก ตัวอย่างที่ซับซ้ อน
กว่ าเล็กน้ อยคือ ประมาณการจานวนเงินที่ต้องนาไปปรับปรุง มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์เพื่ อ
สะท้อนการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ประมาณการนั้นสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ หากกิจการ
ที่เสนอรายงานได้ ใช้ กระบวนการที่เหมาะสมอย่างถูกวิธี ได้ ให้ ความหมายของประมาณการอย่าง
เหมาะสมและได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความไม่ แ น่ น อนต่ า งๆ ที่ ก ระทบประมาณการอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
อย่างไรก็ตาม หากความไม่แน่นอนของประมาณการนั้นอยู่ในระดับสูง ประมาณการนั้นจะไม่ มี
ประโยชน์นัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของสินทรัพย์ท่เี ป็ นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมอาจเป็ นที่ ส งสั ย หากไม่ มี ตั ว แทนอั น เที่ ย งธรรมที่ มี ค วามเที่ ย งธรรมมากกว่ า ให้ เ ลื อ ก
ประมาณการนั้นอาจให้ ข้อมูลที่ดีท่สี ดุ เท่าที่มีอยู่

การใช้ลกั ษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
ลค 17 ข้ อมูลต้ องมีท้งั ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมจึงจะเป็ นข้ อมูล
ที่มีประโยชน์ ไม่ว่าตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ท่ไี ม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจหรือตัว
แทนที่ไม่เที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการตัดสินใจก็ไม่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ ตัดสินใจได้ อย่างดี
ลค 18 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดสาหรั บการใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
มักจะเป็ นดังนี้ (ขึ้นอยู่กับผลกระทบของลักษณะเสริมและข้ อจากัด ด้ านต้ นทุนที่ไม่นามาพิจารณา
ในตัวอย่างนี้) ลาดับแรก ระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การที่ เ สนอรายงาน ล าดั บ ที่ ส อง ระบุ ป ระเภทของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
16

ปรากฏการณ์น้ันซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากที่สุดหากข้ อมูลนั้นมีพร้ อมและสามารถ
เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ลาดับที่สาม กาหนดว่าข้ อมูลมีพร้ อมหรือไม่และสามารถเป็ นตัวแทน
อันเที่ยงธรรมหรื อไม่ หากเป็ นเช่ นนั้น กระบวนการเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
สิ้น สุด ณ จุ ด นั้ น หากไม่ เป็ นเช่ น นั้ น ต้ องปฏิบั ติต ามกระบวนการอีกครั้ ง กั บ ประเภทข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากที่สดุ รองลงไป

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
ลค 19 ความสามารถเปรียบเทียบได้ ความสามารถพิสจู น์ยืนยันได้ ความทันเวลาและความสามารถเข้าใจ
ได้ เป็ นลั กษณะเชิ งคุณภาพที่เสริ มความมีประโยชน์ของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ลักษณะเชิงคุณภาพเสริ มยังอาจช่วยกาหนดว่าต้ องใช้ แนวทางใดใน 2
แนวทางเพื่อแสดงภาพปรากฏการณ์ หากพิจารณาได้ ว่า ทั้ง 2 แนวทางเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
และเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมเท่าเทียมกัน

ความสามารถเปรียบเทียบได้
ลค 20 การตัดสินใจของผู้ใช้ เกี่ยวข้ องกับการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ เช่น การขายหรือถือเงินลงทุน
หรื อการลงทุ นในกิจการแห่ งหนึ่ งหรื ออีกแห่ ง ดังนั้ น ข้ อมู ลเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานจะมี
ประโยชน์มากขึ้นหากข้ อมูลนั้นสามารถเปรียบเทียบได้ กับข้ อมูลที่คล้ ายกันเกี่ยวกับกิจการอื่นและ
สามารถเปรียบเทียบได้ กับข้ อมูลที่คล้ ายกันเกี่ยวกับกิจการเดียวกันนั้นสาหรับรอบระยะเวลาอื่น
หรือ ณ วันที่อ่นื
ลค 21 ความสามารถเปรี ย บเที ย บได้ เ ป็ นลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ช้ สามารถระบุ แ ละเข้ า ใจ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของรายการต่างๆ ความสามารถเปรียบเทียบได้ ไม่เหมือนลักษณะ
เชิงคุณภาพอื่นคือไม่สมั พันธ์กบั รายการเดียว การเปรียบเทียบต้ องมีอย่างน้ อย 2 รายการ
ลค 22 แม้ ความสม่าเสมอจะสัมพันธ์กับความสามารถเปรียบเทียบได้ แต่ไม่เหมือนกัน ความสม่าเสมอ
หมายถึง การใช้ วิธีเดียวกันกับรายการเดียวกันไม่ว่าจากรอบระยะเวลาสู่รอบระยะเวลาภายใน
กิจการที่เสนอรายงานแห่ งหนึ่งหรื อในรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหนึ่งระหว่างกิจการหลาย
แห่ง ความสามารถเปรียบเทียบได้ เป็ นเป้ าหมาย ความสม่าเสมอช่วยให้ บรรลุเป้ าหมายนั้น
ลค 23 ความสามารถเปรี ย บเทีย บได้ ไ ม่ ใ ช่ ค วามเป็ นแบบแผนเดี ย วกัน ในการท าให้ ข้ อ มู ล สามารถ
เปรี ย บเที ย บได้ สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ต้ องดู เ หมื อ นกั น และสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ต้ องดู แ ตกต่ า งกั น
ความสามารถเปรียบเทียบได้ ของข้ อมูลทางการเงินไม่ ได้ เพิ่มขึ้นด้ วยการทาให้ ส่งิ ที่ไม่เหมือนกันดู
เหมือนกันหรือการทาให้ ส่งิ ที่เหมือนกันดูแตกต่างกัน
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ลค 24 ความสามารถเปรี ยบเทียบได้ ในระดับหนึ่งมีความเป็ นไปได้ ท่จี ะได้ มาโดยการทาให้ เป็ นไปตาม
ลั ก ษณะเชิ งคุ ณ ภาพพื้ นฐาน ความเป็ นตั ว แทนอัน เที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ ท่ีเ กี่ ยวข้ อ งกับ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต้ องมีความสามารถเปรียบเทียบได้ ในระดับหนึ่งกับความเป็ นตัวแทนอัน
เที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกันของกิจการที่
เสนอรายงานอีกแห่งหนึ่ง
ลค 25 แม้ ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจปรากฏการณ์หนึ่งสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมในหลายลักษณะ
การอนุญาตให้ เลือกใช้ วิธีการบัญชีต่างๆ สาหรั บปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกันจะทาให้
ความสามารถเปรียบเทียบได้ ลดลง

ความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
ลค 26 ความสามารถพิ สูจน์ยืนยันได้ ช่วยให้ ความเชื่อมั่นแก่ผ้ ูใช้ ว่าข้ อมูลเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
ปรากฏการณ์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่กิ จ การน าเสนอ ความสามารถพิ สูจ น์ ยื น ยั น ได้ หมายความว่ า ผู้
สัง เกตการณ์ ร ายต่ า งๆที่มี ค วามรอบรู้ และมี ค วามเป็ นอิส ระสามารถได้ ข้ อ สรุ ป ตรงกัน แต่ ไ ม่
จาเป็ นต้ องเป็ นข้ อตกลงอย่างสมบู รณ์ว่า ภาพนั้นเป็ นตัวแทนอัน เที่ยงธรรม ข้ อมูลเชิงปริ มาณที่
สามารถพิสจู น์ยืนยันได้ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นประมาณการ ณ จุ ดเดียว จานวนเงินต่างๆที่เป็ นไปได้ ซ่ึง
แสดงเป็ นช่วงและความน่าจะเป็ นที่เกี่ยวข้ องเป็ นข้ อมูลที่สามารถพิสจู น์ยืนยันได้ เช่นกัน
ลค 27 ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ อาจเป็ นทางตรงหรือทางอ้ อม ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ทางตรง
หมายความถึง การพิสูจน์จานวนหรือการเป็ นตัวแทนอื่น ด้ วยการสังเกตโดยตรง เช่น การนับเงิน
สด การพิสจู น์ทางอ้ อมหมายถึง การตรวจสอบปัจจัยนาเข้ าแบบจาลอง สูตร หรือ การใช้ เทคนิคอื่น
และคานวณผลลัพธ์อีกครั้งด้ วยระเบียบวิธีท่เี หมือนกัน เช่น การพิสูจน์มูลค่าตามบัญชีของสินค้ า
คงเหลือด้ วยการตรวจสอบปัจจัยนาเข้ า (ปริมาณและต้ นทุน) และคานวณสินค้ าคงเหลือปลายงวด
อีกครั้งด้ วยข้ อสมมติการหมุนเวียนต้ นทุนวิธเี ดียวกัน (เช่น ใช้ วิธเี ข้ าก่อน ออกก่อน)
ลค 28 การพิ สูจน์คาอธิบายและข้ อมูลทางการเงินที่มองไปในอนาคตบางอย่างอาจเป็ นไปไม่ได้ จนกว่ า
อนาคตจะมาถึง ซึ่งบางครั้งอาจพิสูจน์ไม่ได้ เลย ในการช่วยผู้ใช้ ตัดสินใจว่า ผู้ใช้ ต้องการใช้ ข้อมูล
นั้นหรื อไม่ ปกติจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อสมมติ ท่ีใช้ ในการจั ดทาข้ อมู ลนั้ น วิธีรวบรวมข้ อมูลและ
ปัจจัยและสภาพแวดล้ อมอื่นที่สนับสนุนข้ อมูลนั้น
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ความทันเวลา
ลค 29 ความทันเวลา หมายถึ ง การมีข้อ มู ลพร้ อมให้ ผ้ ู ตัดสิน ใจทันเวลาที่ข้อ มู ลสามารถมี อิทธิพ ลต่ อ
การตัดสินใจ โดยทั่วไป ข้ อมูลยิ่งย้ อนอดีตนานขึ้น ข้ อมูลยิ่งมีประโยชน์น้อยลง แต่ข้อมูลบางอย่าง
อาจยังถือว่าทันเวลาไปเป็ นระยะเวลานานหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ด้ วยเหตุผลเช่น ผู้ใช้ บาง
รายอาจจาเป็ นต้ องระบุและประเมินแนวโน้ มต่างๆ

ความสามารถเข้าใจได้
ลค 30 การจัดประเภท การกาหนดลักษณะ และการนาเสนอข้ อมูลอย่างชัดเจนและกระชับทาให้ ข้อมูลนั้น
สามารถเข้าใจได้
ลค 31 ปรากฏการณ์บางอย่างโดยลักษณะของปรากฏการณ์น้ันมีความซับซ้ อนและไม่สามารถทาให้ ง่ายต่ อ
ความเข้ าใจ การไม่รวมข้ อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ันในรายงานทางการเงิน อาจทาให้ ข้อมูลใน
รายงานทางการเงินง่ายต่อความเข้ าใจ แต่รายงานทางการเงินนั้นจะไม่สมบูรณ์และอาจเป็ นไปได้ ท่ี
จะทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
ลค 32 รายงานทางการเงินจัดทาเพื่อผู้ใช้ ท่มี ีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
อย่างมีเหตุผลและที่ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นด้ วยความหมั่นเพี ยร บางครั้ ง แม้ ผ้ ูใช้ ท่หี มั่น
เพี ยรและได้ รับทราบข้ อมู ลอย่ างดีอาจจาเป็ นต้ องหาความช่ วยเหลื อของที่ปรึ กษาเพื่ อให้ เข้ าใจ
ข้ อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ซับซ้ อน

การใช้ลกั ษณะเชิงคุณภาพเสริม
ลค 33 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมต้ องมีการนามาใช้ ให้ มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะเชิง
คุณภาพเสริมไม่ว่าแต่ละลักษณะหรือเป็ นกลุ่มไม่สามารถทาให้ ข้อมูลมีประโยชน์ หากข้ อมูลนั้นไม่
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจหรือไม่เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ลค 34 การใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเป็ นกระบวนการทาซา้ ที่ไม่ใช่การทาตามลาดับที่กาหนดไว้ บางครั้ง
อาจต้ องลดลักษณะเชิงคุณภาพเสริมหนึ่ง เพื่อใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอีกลักษณะหนึ่ง ให้ มาก
ที่สุด เช่ น การลดความสามารถเปรี ยบเทียบได้ เป็ นการชั่วคราวซึ่งเป็ นผลของการใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่แบบเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปอาจคุ้มค่าเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจหรือความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมในระยะยาว การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เหมาะสมอาจ
ชดเชยความไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ได้ บางส่วน
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ข้อจากัดด้านต้นทุนต่อการรายงานทางการเงินทีม่ ีประโยชน์
ลค 35 ต้ นทุนเป็ นข้ อจากัดเสมอของข้ อมูลที่สามารถแสดงด้ วยการรายงานทางการเงิน การรายงานข้ อมูล
ทางการเงินมีต้นทุนและประเด็นสาคัญคือ ต้ นทุนนั้นต้ องคุ้มกับประโยชน์ของการรายงานข้ อมูลนั้น
ต้ นทุนและประโยชน์ท่ตี ้ องนามาพิจารณามีหลายประเภท
ลค 36 ผู้ให้ ข้อมูลทางการเงินใช้ ความพยายามส่วนใหญ่ ไปกับการรวบรวม การประมวลผล การพิ สูจน์
ยืนยันข้ อมูลทางการเงิน และการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน แต่ในที่สดุ ผู้ใช้ เป็ นผู้แบกรับต้ นทุนใน
รูปของผลตอบแทนที่ลดลง ผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินยังมีต้นทุนการวิเคราะห์และการตีความข้ อมูลที่
แสดงไว้ ด้วย หากไม่ มีการแสดงข้ อมู ลที่จาเป็ น ผู้ ใช้ มีต้นทุ นเพิ่ มขึ้นเพื่ อให้ ได้ รับข้ อมู ลนั้นจาก
แหล่งอื่นหรือประมาณข้ อมูลนั้นขึ้นเอง
ลค 37 การรายงานข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้ อมูลที่
นาเสนอช่ วยผู้ใช้ ให้ ตัดสิน ใจด้ วยความเชื่ อมั่น ยิ่ งขึ้น ซึ่ งส่ง ผลให้ ก ารทาหน้ า ที่ของตลาดทุ น มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและต้ นทุนเงินทุนต่าลงสาหรับเศรษฐกิจในภาพรวม ผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้และ
เจ้ าหนี้ อื่ น แต่ ล ะรายยั ง ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการตั ด สิ น ใจบนพื้ นฐานของข้ อมู ล ได้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น
อย่างไรก็ตาม เป็ นไปไม่ได้ ท่รี ายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไปจะให้ ข้อมูล ทั้งหมดที่ผ้ ูใช้
ทุกคนพบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ลค 38 ในการใช้ ข้อจากัดด้ านต้ นทุน คณะกรรมการฯประเมินว่าประโยชน์ของการรายงานข้ อมูลบางเรื่อง
มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะคุ้มกับต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงและใช้ ข้อมูลนั้นหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการฯ
ใช้ ข้อจากัดด้ านต้ นทุนในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่นาเสนอคณะกรรมการฯ
ขอข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมู ลทางการเงิน ผู้ ใช้ ผู้สอบบัญชี นั กวิชาการและบุคคลอื่นเกี่ยวกับลักษณะ
และปริมาณของประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับและต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนั้น ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การประเมินจะอิงกับข้ อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ลค 39 การประเมินต้ นทุนและประโยชน์ของการรายงานข้ อมูลทางการเงินรายการใดรายการหนึ่งโดยมีผ้ ู
ประเมินหลายคนจะได้ ผลการประเมิน ที่แ ตกต่ า งกัน เนื่องจากเป็ นดุ ลพิ นิจ ของแต่ ละบุคคล
คณะกรรมการฯ จึ งพยายามที่จ ะพิ จารณาต้ น ทุ น และประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้ องกับ การรายงานทาง
การเงิ น โดยทั่ว ไปและไม่ เ พี ย งเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การที่ เ สนอรายงานแต่ ล ะกิ จ การ ทั้ ง นี้ ไม่ ไ ด้
หมายความว่ า การประเมิ น ต้ น ทุ น และประโยชน์ จะสนั บ สนุ น การใช้ ข้ อ กาหนดการรายงานที่
เหมือนกันสาหรับทุกกิจการได้ เสมอไป การใช้ ข้อกาหนดที่แตกต่างกันอาจเหมาะสมเพราะขนาดที่
แตกต่างกันของกิจการต่างๆ แนวทางที่แตกต่างกันในการระดมทุน (ผ่านสาธารณชนหรือเอกชน)
ความต้ องการของผู้ใช้ ต่างๆ ที่แตกต่างกันหรือปัจจัยอื่น

20

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทที่ 4 กรอบแนวคิด ข้อความส่วนที่เหลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
ข้อสมมติ
การดาเนินงานต่อเนือ่ ง

องค์ประกอบของงบการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
ผลการดาเนินงาน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงเพือ่ การรักษาระดับทุน

การรับรูร้ ายการขององค์ประกอบของงบการเงิน
ความน่าจะเป็ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า
การรับรูร้ ายการของสินทรัพย์
การรับรูร้ ายการของหนี้ สิน
การรับรูร้ ายการของรายได้
การรับรูร้ ายการของค่าใช้จ่าย

การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
แนวคิดเรือ่ งทุนและการรักษาระดับทุน
แนวคิดเรือ่ งทุน
แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกาไร
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4.1
4.2
4.4
4.8
4.15
4.20
4.24
4.29
4.33
4.36
4.37
4.40
4.41
4.44
4.46
4.47
4.49
4.54
4.57
4.57
4.59
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บทที่ 4 กรอบแนวคิด ข้อความส่วนทีเ่ หลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
ข้อ ความส่ ว นที ่เ หลื อ จากแม่ บ ทการบั ญ ชี (ปรั บ ปรุ ง 2552) นี้ ไม่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
การเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน

ข้อสมมติ
การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
4.1

โดยทั่วไป งบการเงินจัดทาขึ้นตามข้ อสมมติท่วี ่ากิจการจะดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและดารงอยู่ต่อไป
ในอนาคตที่คาดการณ์ได้ ดังนั้น จึงสมมติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรื อมีความจาเป็ นที่จะเลิกกิจการ
หรือลดขนาดของการดาเนินงานอย่างมีสาระสาคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจาเป็ นดังกล่าว
งบการเงินอาจต้ องจัดทาโดยใช้ เกณฑ์อ่นื และต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์น้ันในงบการเงิน

องค์ประกอบของงบการเงิน
4.2

งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์อ่นื โดยการจัดประเภทรายการ
และเหตุการณ์อ่นื ตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกล่าวเรียกว่าองค์ประกอบของ
งบการเงิน องค์ประกอบซึ่ งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการวั ดฐานะการเงินในงบดุล ได้ แก่ สินทรั พย์
หนี้สิน และส่วนของเจ้ าของ องค์ประกอบซึ่ งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการวั ดผลการดาเนิ นงานในงบกาไร
ขาดทุน ได้ แก่ รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่า ย โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงฐานะการเงิ นสะท้ อนถึ ง
องค์ประกอบในงบกาไรขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในงบดุล ดังนั้นกรอบแนวคิดนี้จึง
มิได้ ระบุองค์ประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไว้ เป็ นการเฉพาะ

4.3

องค์ประกอบต่างๆ ที่แสดงอยู่ในงบดุลและงบกาไรขาดทุนเกี่ยวข้ องกับการจัดประเภทย่อย เช่น
สินทรั พย์และหนี้สิน อาจจั ดประเภทย่ อยตามลั กษณะหรื อหน้ าที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่ อแสดง
ข้ อมูลในลักษณะที่มปี ระโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน
4.4

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการวั ดฐานะการเงินคือ สินทรั พย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ าของ
คานิยามขององค์ประกอบต่างๆ กาหนดไว้ ดังนี้
4.4.1 สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผล
ของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นใน
อนาคต
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4.5

4.6

4.7

4.4.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปั จจุ บันของกิจการ ซึ่งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดย
การช าระภาระผู ก พั น นั้ น คาดว่ า จะส่ งผลให้ กิจ การสูญ เสียทรั พ ยากรที่มีป ระโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจ
4.4.3 ส่วนของเจ้ าของ หมายถึง ส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สิน
ทั้งสิ้นออกแล้ ว
คานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ ข้ างต้ นกาหนดลักษณะที่สาคัญแต่มิได้ กาหนดเกณฑ์ท่จี าเป็ นต้ อง
เข้ าเงื่อนไขก่อนที่จะรั บรู้รายการในงบดุล ดังนั้น คานิยามดังกล่ าวจึงรวมรายการสินทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่ไม่ได้ รับรู้ในงบดุล เนื่องจาก ไม่เข้ าเกณฑ์การรั บรู้รายการดังที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.37
ถึง 4.53 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคาดคะเนการได้ รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ที่ต้องมีความแน่ นอนเพี ยงพอที่จะผ่ านเกณฑ์ความน่ าจะเป็ นตามย่อหน้ าที่ 4.38 ก่อนที่จะรั บรู้
รายการนั้นเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ในงบดุลได้
ในการพิ จ ารณาว่ า รายการใดเป็ นสิน ทรั พย์ หนี้ สิน หรื อส่วนของเจ้ า ของตามคานิ ยามหรื อไม่
กิจการต้ องให้ ความสนใจกับเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิงเศรษฐกิจ มิใช่ รูปแบบทางกฎหมาย
เพียงอย่างเดียว เช่น ในกรณีสัญญาเช่าการเงิน เนื้อหาและความเป็ นจริงเชิงเศรษฐกิจคือผู้เช่ า
ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จากการใช้ สินทรั พย์ท่เี ช่ าสาหรั บอายุการให้ ประโยชน์ส่วนใหญ่ ของ
สินทรั พย์น้ั น ในขณะเดียวกันผู้ เ ช่ ามี ภาระผู กพั นที่ต้อ งชาระเงิ นเป็ นจานวนใกล้ เคี ยงกับ มู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ดั งนั้ น การท าสัญญาเช่ าการเงิ น
ก่อให้ เกิดรายการที่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน ผู้เช่าจึงต้ องรับรู้รายการดังกล่าวใน
งบดุล
งบดุลที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจรวมรายการที่ไม่เป็ นไป
ตามคานิยามของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน และไม่ควรถูกแสดงเป็ นส่วนของเจ้ าของ ตามคานิยามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.4 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะใช้ ในอนาคต

สินทรัพย์
4.8

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพย์ในการก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กจิ การทั้งทางตรงและทางอ้ อม ศักยภาพดังกล่าวอาจ
อยู่ในรูปของการเพิ่ มประโยชน์ ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดาเนิน งาน หรื ออาจอยู่ในรู ปของ
ความสามารถในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด หรือความสามารถในการลด
กระแสเงินสดจ่าย เช่น กระบวนการผลิตใหม่ท่ชี ่วยลดต้ นทุนการผลิต

23

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

โดยทั่วไป กิจการใช้ สินทรั พย์เพื่ อผลิตสินค้ าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการหรื อ
ความจาเป็ นของลูกค้ า เมื่อสินค้ าหรื อบริ การนั้นตอบสนองความต้ องการหรือความจาเป็ นของ
ลูกค้ าได้ ลูกค้ าจึงพร้ อมที่จะจ่ายเงินให้ กิจการเพื่อซื้อสินค้ าหรือบริการซึ่งทาให้ กิจการได้ รับกระแส
เงินสด เงินสดเป็ นสินทรัพย์ท่ใี ห้ บริการแก่กิจการ เนื่องจากเงินสดมีอานาจเหนือทรัพยากรอื่น
กิจการอาจได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ในหลายลักษณะ เช่น
4.10.1
กิจการอาจใช้ สินทรั พย์ รายการใดรายการหนึ่งหรื อใช้ สินทรั พย์รายการนั้น ร่ วมกับ
สินทรัพย์รายการอื่นเพื่อผลิตสินค้ า หรือ บริการที่จะนาไปขาย
4.10.2 กิจการอาจนาสินทรัพย์ท่มี ีอยู่ไปแลกกับสินทรัพย์อ่นื
4.10.3 กิจการอาจนาสินทรัพย์ไปชาระหนี้สนิ
4.10.4 กิจการอาจนาสินทรัพย์มาจ่ายให้ กบั เจ้ าของ
สิน ทรั พย์ หลายประเภทเป็ นสินทรั พ ย์ท่ีมีรูป แบบทางกายภาพ เช่ น ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์
อย่างไรก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใช่เรื่องสาคัญที่กาหนดว่าสินทรัพย์มีอยู่จริง ดังนั้น สิทธิบัตร
และลิ ข สิ ท ธิ์ ถื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ข องกิจ การได้ ห ากคาดคะเนได้ ว่ า กิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์น้ันอยู่ในความควบคุมของ
กิจการ
สินทรั พย์หลายประเภทเกี่ยวข้ องกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่ งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรั พย์น้ั น เช่ น
ลูกหนี้และที่ดิน อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์มิใช่เรื่องสาคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของสินทรัพย์
เช่น ที่ดินตามสัญญาเช่าถือเป็ นสินทรัพย์หากกิจการสามารถควบคุมประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดจาก
ที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นผลจากสิทธิ
ตามกฎหมาย แต่รายการบางรายการอาจถือเป็ นสินทรัพย์ตามคานิยามแม้ ว่ากิจการจะไม่มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะควบคุ มสินทรั พย์น้ั น เช่ น ความรู้ ความชานาญที่กิจการได้ จากการพั ฒนาอาจเป็ น
สินทรัพย์ตามคานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรู้ความชานาญดังกล่าวเป็ นความลับ ซึ่งทาให้
กิจการสามารถควบคุมประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากความรู้ ความชานาญนั้น
สินทรัพย์ของกิจการเป็ นผลของรายการและเหตุการณ์ อ่ืนในอดีต โดยทั่วไปกิจการได้ สินทรัพย์มา
โดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพย์ข้ ึนเอง แต่กิจการอาจได้ สินทรัพย์มาจากรายการและเหตุการณ์ อ่นื ใน
ลั ก ษณะอื่ น เช่ น ที่ดิ น ที่ไ ด้ รั บ จากรั ฐ บาลตามโครงการส่ ง เสริ มการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จและ
การค้ นพบแหล่งแร่ อย่างไรก็ตาม รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีท่คี าดว่าจะเกิดในอนาคตยังไม่ถือ
เป็ นสินทรัพย์ เช่น ความตั้งใจที่กจิ การจะซื้อสินค้ าจึงไม่ใช่สนิ ทรัพย์เพราะไม่เป็ นไปตามคานิยาม
การเกิดรายจ่ ายอาจเกี่ยวพั นอย่ างใกล้ ชิดกับการได้ มาซึ่ งสินทรั พย์แต่ไม่จาเป็ นต้ องเกิดพร้ อมกัน
เสมอไป ดังนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นอาจเป็ นหลักฐานว่ากิจการกาลังแสวงหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต แต่ มิได้ เ ป็ นหลั ก ฐานที่ทาให้ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า รายจ่ ายนั้ น เป็ นสิน ทรั พ ย์ ตามคานิ ยาม
ในทานองเดียวกันสินทรัพย์อาจเป็ นไปตามคานิยามและกิจการสามารถพิจารณารับรู้ในงบดุล แม้
จะไม่มีรายจ่ายเกิดขึ้น เช่น รายการที่ได้ รับจากการบริจาค อาจเป็ นสินทรัพย์ตามคานิยามได้
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หนี้ สิน
4.15 ลักษณะสาคัญของหนี้สินคือ กิจ การมีภาระผู ก พั นในปั จจุ บัน ภาระผู กพั นหมายถึง หน้ าที่หรื อ
ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจาก
เป็ นสัญญาผูกมัดหรือเป็ นข้ อบังคับตามกฎหมาย เช่น จานวนเงิน คงค้ างจ่ายค่าสินค้ าหรือบริการ
ที่กิจการได้ รับ อย่ างไรก็ตาม ภาระผู กพั น อาจเกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการจาก
ประเพณีการค้ า หรื อจากความต้ องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจหรือต้ องการปฏิบัติใน
ลั ก ษณะที่เ ป็ นธรรม เช่ น หากกิ จ การมี น โยบายที่จ ะแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของสิ น ค้ า แม้ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ระยะเวลารั บประกัน กิจการต้ องบันทึกจานวนเงินที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายเพื่ อการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ของสินค้ าที่ขายไปเป็ นหนี้สนิ
4.16 กิจการต้ องแยกภาระผูกพันในปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอย่างชัดเจน การที่ฝ่ายบริหาร
ของกิจการเพี ยงแต่ตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรั พย์ในอนาคตไม่ถือว่าภาระผูกพันในปั จจุ บันเกิดขึ้น
แล้ ว ภาระผู กพั นจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ รั บมอบสินทรั พย์หรื อเมื่อได้ ทาสัญญาจัดหาสินทรั พย์
ที่มิอาจยกเลิกได้ ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ก่อให้ เกิดผลเสียหายทาง
เศรษฐกิจต่อกิจการหากกิจการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (เช่น กิจการต้ องจ่ายค่าปรับเป็ นจานวนมาก)
ซึ่งเป็ นผลทาให้ กจิ การไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปให้ คู่สญ
ั ญาได้
4.17 ตามปกติ กิจการต้ องสละทรั พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อชาระภาระผู กพั นในปั จจุ บัน
ให้ กบั ผู้อ่นื ที่มีสทิ ธิ์เรียกร้ อง การชาระภาระผูกพันในปัจจุบันอาจเกิดได้ หลายลักษณะ เช่น
4.17.1 การจ่ายเงินสด
4.17.2 การโอนสินทรัพย์อ่นื ๆ
4.17.3 การให้ บริการ
4.17.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเป็ นภาระผูกพันใหม่
4.17.5 การแปลงหนี้ให้ เป็ นทุน
นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงด้ วยวิธอี ่นื เช่น การที่เจ้ าหนี้ยกหนี้ให้ เป็ นต้ น
4.18 หนี้สนิ เป็ นผลของรายการและเหตุการณ์อ่นื ในอดีต เช่น การได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการจึงก่อให้ เกิด
เจ้ าหนี้การค้ า (หากกิจการไม่ได้ จ่ายล่วงหน้ าหรือชาระทันทีเมื่อส่งมอบ) การรับเงินกู้จากธนาคาร
ก่อให้ เกิดภาระผูกพั นในการจ่ ายคืนเงินกู้ ในกรณีท่กี ิจการมีการให้ ส่วนลดภายหลังจากการขาย
โดยพิ จารณาจากยอดขายรวมของปี กิจการต้ องรั บรู้ จานวนเงินที่ต้องจ่ ายค่ าส่วนลดดังกล่ าวเป็ น
หนี้สนิ ซึ่งในกรณีน้ ีการขายสินค้ าในอดีตถือเป็ นรายการที่ก่อให้ เกิดหนี้สนิ
4.19 หนี้สนิ บางประเภทจะวัดค่าได้ จากการประมาณเท่านั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้ว่าประมาณการ
หนี้ สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้ สิน จะไม่ ถื อเป็ นหนี้ สิน เนื่ องจากคานิ ยามของหนี้ สิน
ค่ อ นข้ า งจ ากัด ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ เอาเฉพาะส่ ว นที่ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการประมาณการ แต่ ค านิ ย ามใน
ย่ อหน้ าที่ 4.4 จะมีความหมายกว้ างกว่ า ประมาณการหนี้ สินจะถือเป็ นหนี้ สินหากเกี่ยวข้ องกับ
ภาระผู ก พั น ในปั จจุ บั นและเป็ นไปตามคานิ ยามที่กาหนดไว้ แม้ ว่าจะได้ จากการประมาณก็ตาม
ตัวอย่างของประมาณการหนี้สิน ได้ แก่ ประมาณการหนี้สินภายใต้ สัญญารับประกัน และประมาณการ
หนี้สนิ ภายใต้ โครงการเงินบานาญ
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ส่วนของเจ้าของ
4.20 แม้ ว่าย่ อหน้ าที่ 4.4 ได้ ให้ คานิ ยามส่วนของเจ้ าของว่ าเป็ นส่วนได้ เสียคงเหลือ ส่วนของเจ้ าของ
ยังคงต้ องจาแนกเป็ นประเภทย่อยในงบดุล เช่น กิจการที่เป็ นบริษัทจะจาแนกส่วนของเจ้ าของเป็ น
เงินทุนที่ได้ จากผู้ถือหุ้น กาไรสะสม สารองที่จัดสรรจากกาไรสะสม และสารองการปรั บปรุง เพื่ อ
การรั ก ษาระดั บ ทุ น การจ าแนกประเภทดั งกล่ าวเกี่ยวข้ อ งกับ การตั ดสิน ใจของผู้ ใช้ งบการเงิ น
เนื่อ งจากชี้ ให้ เห็นถึ งข้ อจากัดทางกฎหมายหรื อข้ อจากั ดอื่นที่มีต่อความสามารถของกิจการใน
จ่ายเงินให้ กับเจ้ าของหรือการนาส่วนทุนไปใช้ การจาแนกประเภทยังสะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อเท็จจริง
ที่ว่าผู้มีส่วนได้ เสียที่เป็ นเจ้ าของอาจมีสทิ ธิท่แี ตกต่างกันในการได้ รับเงินปันผลและการจ่ายคืน ส่วน
ของเจ้ าของ
4.21 บางครั้งกิจการต้ องกันเงินสารองตามข้ อบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเป็ นมาตรการเพิ่มเติม เพื่ อ
ป้ องกันผลกระทบจากการขาดทุ นที่มีต่อกิจการและเจ้ าหนี้ การตั้งสารองอื่นๆ อาจเกิดขึ้นจาก
การได้ รับยกเว้ นภาษีหรือ การลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกาไรสะสมไปเป็ นสารอง การ
กันสารองทั้งที่เป็ นไปตามข้ อบังคับหรือตามกฎหมายและจานวนที่กันไว้ ล้วนเป็ นข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน การกันสารองดังกล่าวถือเป็ นการจัดสรรกาไรสะสมและไม่ถือ
เป็ นค่าใช้ จ่าย
4.22 มูลค่าของส่วนของเจ้ าของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลขึ้นอยู่กับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้ สิน
โดยทั่วไป เป็ นการยากที่ส่วนของเจ้ าของทั้งหมดของกิจการจะเท่ากับราคาตลาดรวมของหุ้นที่ออก
หรื อเท่ากับจานวนเงินรวมที่จะได้ จากการขายสินทรั พย์สุทธิเป็ นส่วน ๆ หรื อขายกิจการทั้งหมด
ขณะที่กจิ การยังมีการดาเนินงานต่อเนื่อง
4.23 การประกอบพาณิ ช ยกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมมั ก อยู่ ใ นรู ป ของกิ จ การเช่ น เจ้ า ของคนเดี ย ว
ห้ างหุ้ นส่วน ทรั สต์ หรื อ รั ฐวิ สาหกิจ กิจการดังกล่ า วมักมีโครงสร้ างทางกฎหมายและข้ อบังคับ
ที่แตกต่างจากบริ ษัท เช่น อาจไม่มีข้อจากัดมากนักในการแบ่ งปั นส่วนทุนให้ กับเจ้ าของ หรื อผู้มี
สิทธิได้ รับผลประโยชน์อ่ ืน อย่างไรก็ตาม คานิ ยามของส่วนของเจ้ าของและเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งกาหนดอยู่ในกรอบแนวคิดนี้ถือว่าเหมาะสมที่จะนามาใช้ กบั กิจการอื่นดังกล่าวได้ เช่นกัน

ผลการดาเนินงาน
4.24 ก าไรเป็ นเกณฑ์ ท่ัว ไปที่ใ ช้ วั ด ผลการด าเนิ น งานหรื อ มั ก ใช้ เ ป็ นฐานส าหรั บ การวั ด ผลอื่ น เช่ น
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรื อกาไรต่อหุ้ น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการวัดกาไรคือ
รายได้ และค่าใช้ จ่าย การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิด
เรื่องทุนและการรักษาระดับทุนที่กจิ การใช้ ในการจัดทางบการเงิน แนวคิดนี้ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่
4.57 ถึง 4.65
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4.25 องค์ประกอบของรายได้ และค่าใช้ จ่าย คานิยามขององค์ประกอบดังกล่าวกาหนดไว้ ดังนี้
4.25.1 รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสเข้ าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ ส่ วนของ
เจ้ าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้ รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้ าของ
4.25.2 ค่าใช้ จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ ส่วน
ของเจ้ าของลดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้ กบั ผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้ าของ
4.26 คานิยามของรายได้ และค่าใช้ จ่ายกาหนดลักษณะที่สาคัญ แต่มิได้ กาหนดเกณฑ์การรับรู้รายการใน
งบกาไรขาดทุน เกณฑ์การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.37 ถึง 4.53
4.27 กิจการอาจแสดงรายได้ และค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนได้ ในหลายลักษณะเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่ น การแยกรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการดาเนิน
กิ จ กรรมตามปกติ กั บ ที่ มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการด าเนิ น กิ จ กรรมตามปกติ อ อกจากกั น เป็ นวิ ธี ป ฏิบั ติ
โดยทั่วไป ด้ วยเหตุผลว่า แหล่งที่มาของรายการเกี่ยวข้ องกับการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการก่ อ ให้ เ กิ ดเงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สดในอนาคต ตั ว อย่ า งของกิจ กรรมที่ไ ม่ ใ ช่
กิจกรรมหลัก เช่น การจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวมักไม่เกิดขึ้นเป็ นประจา การแยกรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายออกจากกันตามเกณฑ์ น้ ีให้ พิจารณาถึงลักษณะและการดาเนินงานของกิจการเป็ นหลัก
รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหนึ่งอาจเป็ นรายการที่ไม่ปกติของอีกกิจการหนึ่ง
4.28 การแยกรายการที่เป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายออกจากกันและการรวมรายการเหล่านั้นเข้ าด้ วยกันใน
หลายลั ก ษณะท าให้ เ ห็น ภาพของผลการด าเนิ น งานในหลายแง่ มุ ม และท าให้ เ ห็น ผลรวมใน
แต่ละระดับ เช่น งบกาไรขาดทุนสามารถแสดงกาไรขั้นต้ น กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงาน
ก่อนภาษี กาไรจากการดาเนินงานหลังภาษี และกาไรหรือขาดทุน

รายได้
4.29 รายได้ ตามคานิยามรวมถึง ผลกาไร และรายได้ ท่ีเกิดจากการดาเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ
รายได้ ดังกล่าว รวมถึงรายได้ จากการขาย รายได้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายได้ เงินปันผล รายได้
ค่าสิทธิ และรายได้ ค่าเช่า เป็ นต้ น
4.30 ผลกาไร หมายถึง รายการที่เป็ นไปตามคานิยามของรายได้ และอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจ การหรื อ ไม่ ก ไ็ ด้ ผลก าไรแสดงถึ ง การเพิ่ ม ขึ้น ของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ จึ ง มี ลัก ษณะไม่
แตกต่างไปจากรายได้ ดังนั้น กรอบแนวคิดนี้ไม่ถือว่าผลกาไรเป็ นองค์ประกอบแยกต่างหาก
4.31 ผลกาไรอาจเกิดจากการจาหน่ายสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนคานิยามของรายได้ รวมถึงผลกาไรที่ยังไม่
เกิด ขึ้ น เช่ น ผลก าไรจากการตี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของตลาดและผลก าไรจาก
การตีราคาของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่ม ตามปกติ ผลกาไรเมื่อมีการรับรู้ในงบกาไรขาดทุนจะ
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ผลกาไรมักแสดงสุทธิจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
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4.32 รายได้ อาจก่อให้ เกิดการได้ มาซึ่งสินทรั พย์หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น เงินสด
ลู กหนี้ สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ มาจากการแลกเปลี่ ยนกับสินค้ าหรื อบริ การอื่น การชาระหนี้ สินอาจ
ก่อให้ เกิดรายได้ เช่น กิจการอาจส่งมอบสินค้ าหรือบริการแก่ผ้ ูให้ กู้เพื่อชาระหนี้สิน

ค่าใช้จ่าย
4.33 ค่าใช้ จ่าย ตามคานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมตามปกติของ
กิจการ ตัวอย่างของ ค่าใช้ จ่ายดังกล่ าว รวมถึง ต้ นทุนขาย ค่าจ้ าง และค่าเสื่อมราคา ค่าใช้ จ่าย
มักอยู่ในรูปกระแสออกหรือการเสื่ อมค่าของสินทรัพย์ เช่ น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
4.34 ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เป็ นไปตามคานิยามของค่าใช้ จ่ายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไม่กไ็ ด้ ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จึงมี ลักษณะไม่
แตกต่างไปจากค่าใช้ จ่าย ดังนั้น กรอบแนวคิดนี้ไม่ถือว่าผลขาดทุนเป็ นองค์ประกอบแยกต่างหาก
4.35 ตัวอย่างของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ นา้ ท่วม และผลขาดทุน
ที่เกิดจากการขายสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน คานิยามของค่าใช้ จ่ายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
เช่น ผลขาดทุนที่เป็ นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิด
จากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรั บรู้ในงบกาไรขาดทุน
จะแสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหาก เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ นประโยชน์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจ
เชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดงสุทธิจากรายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง

การปรับปรุงเพือ่ การรักษาระดับทุน
4.36 การตีราคาใหม่หรือการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วน
ของเจ้ าของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แม้ ว่าจะเป็ นไปตามคานิยามของรายได้ และค่าใช้ จ่าย แต่ไม่
รวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนภายใต้ แนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกล่าวจะรวมอยู่ในส่วน
ของเจ้ าของเป็ นรายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน หรือเป็ นส่วนเกินจากการตีราคา แนวคิด
การรักษาระดับทุนได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.57 ถึง 4.65 ของกรอบแนวคิดนี้

การรับรูร้ ายการขององค์ประกอบของงบการเงิน
4.37 การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบดุลหรืองบกาไรขาดทุน หาก
รายการนั้นเป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการซึ่งระบุใน ย่อหน้ าที่
4.38 การรับรู้รายการคือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกาไรขาดทุนด้ วยข้ อความและจานวน
เงิน พร้ อมกับรวมจานวนเงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกาไรขาดทุนดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้
รายการที่เข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการไว้ ในงบดุลและงบกาไรขาดทุน การที่กจิ การมิได้ รับรู้รายการใน
งบดุลหรืองบกาไรขาดทุนทั้งที่เข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการถือเป็ นข้ อผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ ไขได้ ด้วย
การเปิ ดเผยนโยบายการบั ญชี ท่ีใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมู ลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อ
คาอธิบายเพิ่มเติม
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4.38 รายการที่เป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบให้ รับรู้เมื่อเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี้
4.38.1 มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจการจะได้ รั บหรื อ สูญเสียประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการดังกล่าว
5
4.38.2 รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ
4.39 ในการประเมินว่ ารายการใดเข้ าเกณฑ์การรั บรู้ในงบการเงิน ให้ พิจารณาถึงความมี สาระสาคัญ
ตามที่กล่ าวไว้ ในบทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ีประโยชน์ ความสัมพั นธ์
ระหว่ างองค์ประกอบต่างๆ แสดงให้ เห็นว่ ารายการที่เป็ นไปตามคานิ ยามและเข้ าเกณฑ์การรั บรู้
ขององค์ป ระกอบหนึ่งจะทาให้ เกิดการรั บ รู้ของอีกองค์ป ระกอบหนึ่ งโดยปริ ยาย เช่ น การรั บรู้
สินทรัพย์จะทาให้ เกิดการรับรู้รายได้ หรือหนี้สนิ โดยปริยาย

ความน่าจะเป็ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
4.40 เงื่ อ นไขข้ อ แรกของเกณฑ์ก ารรั บ รู้ ร ายการใช้ แ นวคิ ดของความน่ า จะเป็ นเพื่ อ อ้ า งอิงถึ ง ระดั บ
ความแน่นอนที่กจิ การจะได้ รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้
เหมาะที่จะใช้ ประเมินความไม่ แน่ นอนของสภาพแวดล้ อมที่กิจการดาเนิ นงานอยู่ การประเมิน
ระดับความไม่แน่นอนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทาได้ โดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ในขณะ
จั ด ท างบการเงิ น เช่ น หากมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ างแน่ ท่ี ลู ก หนี้ จะช าระหนี้ ก็ถื อ เป็ น
การสมเหตุสมผลที่กิจการจะรั บรู้ ลูกหนี้ เป็ นสินทรั พย์หากไม่ มีหลั กฐานเป็ นอย่ างอื่น ในกรณีท่ี
ลูกหนี้มีจานวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้บางรายจะผิดนัดชาระหนี้ จึงมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ดังนั้น กิจการต้ องรั บรู้ลูกหนี้ท่คี าดว่าจะผิดนัดเป็ นค่าใช้ จ่ายเนื่องจากกิจการคาดว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากลูกหนี้น้ันจะลดลง

ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า
4.41 เงื่อนไขข้ อที่สองของเกณฑ์การรับรู้รายการคือ รายการนั้นต้ องมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้
อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ในบางกรณี ราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า นั้ น ได้ มาจากการ ประมาณ การประมาณ
ที่สมเหตุสมผลเป็ นส่วนสาคัญในการจัดทางบการเงินและไม่ทาให้ งบการเงินขาดความน่ าเชื่ อถือ
อย่ า งไรก็ตาม กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการในงบดุ ล หรื อ งบก าไรขาดทุ น หากกิจการไม่ สามารถ
ประมาณมู ล ค่ า ของรายการนั้ น ได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล เช่ น ค่ า เสี ย หายที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จาก
การฟ้ องร้ องอาจเป็ นไปตามคานิ ยามของสิน ทรั พย์ และรายได้ พร้ อมทั้งเข้ า เงื่อนไขของเกณฑ์
การรับรู้รายการในเรื่องความน่าจะเป็ น แต่ถ้าหากเป็ นไปไม่ได้ ท่กี ิจการจะประมาณค่าเสียหายจาก
การฟ้ องร้ องได้ อย่ างน่ าเชื่อถื อ กิจการต้ องไม่ รับรู้รายการนั้ นเป็ นสินทรั พย์หรื อรายได้ แต่ต้อง
เปิ ดเผยกรณีฟ้องร้ องที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคาอธิบายเพิ่มเติม

5

ข้ อมูลจะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อข้ อมูลนั้นครบถ้ วน เป็ นกลาง และปราศจากข้ อผิดพลาด
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4.42 รายการที่ไม่ เข้ าเกณฑ์การรั บรู้ รายการตามย่ อหน้ าที่ 4.38 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ ยนมาเข้ าเกณฑ์
การรับรู้รายการ ในเวลาต่อมาเนื่องจากผลของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในภายหลัง
4.43 รายการที่เป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบแต่ไม่เข้ าเกณฑ์การรั บรู้รายการ ต้ องเปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคาอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ งบการเงินในการพิ จารณาฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และการเปลี่ ยนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ

การรับรูร้ ายการของสินทรัพย์
4.44 กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ในงบดุลเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพย์น้ันมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ
4.45 กิจการต้ องไม่รับรู้สินทรัพย์ในงบดุลจากรายจ่ ายที่เกิดขึ้น หากไม่ น่าเป็ นไปได้ ท่กี ิจการจะได้ รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีท่เี กิดรายจ่ายนั้นแต่กิจการ
ต้ องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนแทน รายจ่ายที่เกิดขึ้นมิได้ แสดงว่ าฝ่ าย
บริหารมิได้ มุ่งหวังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงว่าฝ่ ายบริหารผิดพลาดในการจ่าย
รายจ่ ายนั้น เพียงแต่แสดงว่าระดับความแน่ นอนที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่ า
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอที่กจิ การจะรับรู้รายจ่ายเป็ นสินทรัพย์ในงบดุล

การรับรูร้ ายการของหนี้ สิน
4.46 กิจการต้ องรับรู้หนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการต้ องสูญเสียประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชาระ
นั้นสามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันภายใต้ สัญญาเป็ นหนี้สินในงบดุล
หากคู่สัญญายังมิได้ ปฏิบัติตามภาระผู กพั นในสัญญา เช่ น กิจการไม่ต้องรั บรู้รายการ ที่เกี่ยวกับ
การสั่งซื้อสินค้ าที่ยังมิได้ รับเป็ นหนี้สนิ ในงบดุล แต่ในบางกรณี ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเป็ นหนี้สิน
ตามคานิยามและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการซึ่งกิจการต้ องรับรู้ในงบดุล โดยการรับรู้หนี้สินนั้นทาให้
เกิดการรับรู้สนิ ทรัพย์หรือค่าใช้ จ่ายในเวลาเดียวกัน

การรับรูร้ ายการของรายได้
4.47 กิจการต้ องรับรู้รายได้ ในงบกาไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่ มขึ้นเนื่ องจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรั บรู้ร ายได้ จะเกิดขึ้นพร้ อมกับ การรั บ รู้
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน (เช่น สินทรัพย์สุทธิจ ะเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการขาย
สินค้ าหรือให้ บริการ หรือหนี้สนิ จะลดลงเมื่อเจ้ าหนี้ยกหนี้ให้ )
4.48 กระบวนการทั่วไปที่ใช้ ในทางปฏิบัติในการรับรู้รายได้ กรอบแนวคิดนี้กาหนดเกณฑ์การรับรู้รายได้
ไว้ เป็ นขั้นตอนเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ เช่น รายได้ จะรับรู้ต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้ ว ขั้นตอนดังกล่าว
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กาหนดให้ กจิ การรับรู้รายได้ เฉพาะรายการที่มีระดับความแน่นอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การรับรูร้ ายการของค่าใช้จ่าย
4.49 กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจาก
การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างน่ าเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรู้ค่าใช้ จ่ายจะเกิดขึ้นพร้ อมกับการรับรู้
การเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ หรือการลดลงของสินทรัพย์ เช่น การตั้งค่าแรงค้ างจ่ายหรือการตัดค่าเสื่อมราคา
ของอุปกรณ์
4.50 ค่าใช้ จ่ายให้ รับรู้ในงบกาไรขาดทุนโดยใช้ เกณฑ์ความเกี่ยวพั นโดยตรงระหว่ างต้ นทุนที่เกิดขึ้นกับ
รายได้ ท่ไี ด้ มาจากรายการเดียวกัน เกณฑ์น้ ีเรียกว่า การจับคู่ต้นทุนกับรายได้ ซึ่งกาหนดให้ กิจการ
รับรู้รายได้ พร้ อมกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณ์อ่ ืนที่เป็ นรายการหรือเหตุการณ์
อื่นเดียวกัน เช่น กิจการจะรับรู้ค่าใช้ จ่ายหลายๆ รายการเป็ นต้ นทุนขายพร้ อมกับรายได้ ท่เี กิดจาก
การขายสินค้ า อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิ ดนี้ไม่อนุ ญาตให้ นาแนวคิดของการจับคู่ดังกล่ าวเพื่ อ
บันทึกรายการในงบดุลหากรายการนั้นไม่เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ตามคานิยาม
4.51 เมื่อ กิจการคาดว่ าประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญ ชี แ ละ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นสัมพันธ์โดยทางอ้ อมหรืออย่างกว้ างๆ กับรายได้ กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายนั้นใน
งบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์การปันส่วนอย่างเป็ นระบบและอย่างมีเหตุผล การปันส่วนเป็ นสิ่งจาเป็ น
ในการรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ สินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ค่าความนิยม สิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้ า ค่าใช้ จ่ายนี้เรียกว่า ค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจาหน่าย ขั้นตอนในการปันส่วน
มุ่งที่จะรับรู้ค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่กี จิ การได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์หรือ
เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์หมดไป
4.52 กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุนทันทีท่รี ายจ่ายนั้นไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จในอนาคตของสินทรัพย์น้ันไม่เข้ าเกณฑ์การรับรู้หรื อ
สิ้นสุดเกณฑ์การรับรู้เป็ นสินทรัพย์ในงบดุล
4.53 กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการต้ องรับรู้หนี้สินโดยไม่มีการรับรู้สินทรัพย์
เช่น การรับรู้หนี้สนิ ที่เกิดจากการรับประกันสินค้ า

การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
4.54 การวัดมูลค่าคือ กระบวนการกาหนดจานวนที่เป็ นตัวเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบของงบการเงินใน
งบดุลและงบกาไรขาดทุน การวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้ องกับการเลือกใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่า
4.55 งบการเงินใช้ เกณฑ์ในการวัดมูลค่าต่างๆ โดยใช้ ประกอบกันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้ แก่
4.55.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่จ่ายหรือด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นาไปแลกสินทรั พย์ ณ เวลาที่ได้ มาซึ่งสินทรัพย์น้ัน
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และการบันทึกหนี้สนิ ด้ วยจานวนเงินที่ได้ รับจากการก่อภาระผูกพันหรือในบางสถานการณ์
(เช่น ภาษีเงินได้ ) ด้ วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพื่อ
ชาระหนี้สนิ ที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติของกิจการ
4.55.2 ราคาทุนปั จจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดที่ต้องจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรัพย์ท่เี ท่าเทียม
กัน และการแสดงหนี้สนิ ด้ วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องใช้ ชาระภาระ
ผูกพันในขณะนั้นโดยไม่ต้องคิดลด
4.55.3 มูล ค่ า ที ่จ ะได้รับ (จ่า ย) หมายถึ ง การแสดงสิน ทรั พ ย์ ด้ วยจ านวนเงิน สดหรื อ รายการ
เทียบเท่าเงินสดที่จะได้ มาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพย์โดยเป็ นไปตามขั้นตอนปกติ
ในการจาหน่ายสินทรัพย์ และการแสดงหนี้สินด้ วยมูลค่าที่จะต้ องจ่ายคืนหรือด้ วยจานวน
เงิ น สดหรื อ รายการเทียบเท่าเงิ น สดที่คาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยเพื่ อ ช าระหนี้ สิน ที่เกิดจากการ
ดาเนินงานตามปกติโดยไม่ต้องคิดลด
4.55.4 มูลค่ าปั จจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดรับสุทธิ
ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์น้ันในการดาเนินงานตามปกติของกิจการ และ
การแสดงหนี้สินด้ วยมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงคาดว่ าจะต้ องจ่ายชาระ
หนี้สนิ ในการดาเนินงานตามปกติของกิจการ
4.56 เกณฑ์การวั ดมู ลค่ าที่กิจการส่วนใหญ่ ใช้ ในการจั ดทางบการเงิน คือ ราคาทุ นเดิ มโดยใช้ ร่วมกับ
เกณฑ์อ่ ืนๆ เช่ น สินค้ าคงเหลื อ แสดงด้ ว ยราคาทุ น หรื อ มู ลค่ า สุทธิท่ีจ ะได้ รั บ แล้ ว แต่ จานวนใด
จะต่า กว่ า หลั กทรั พย์ในความต้ องการของตลาดแสดงด้ ว ยราคาตลาด และหนี้ สินเงินบ านาญ
แสดงด้ วยมูลค่าปั จจุ บัน นอกจากนั้น กิจการบางแห่งใช้ เกณฑ์ราคาทุนปั จจุ บันแทนเกณฑ์ ราคา
ทุนเดิมเนื่องจากราคาทุนเดิมไม่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับ
ราคาของสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน

แนวคิดเรือ่ งทุนและการรักษาระดับทุน
แนวคิดเรือ่ งทุน
4.57 กิจการส่วนใหญ่นาแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช้ ในการจัดทางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่องทุน
ทางการเงิน (เช่น เงินที่ลงทุน หรืออานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพย์สุทธิหรือ
ส่วนของเจ้ า ของ อีก แนวคิดหนึ่ งซึ่ งใช้ ในการจั ดทางบการเงิน คือทุ น ทางกายภาพ เช่ น ระดั บ
ความสามารถในการดาเนิ นงาน ตามแนวคิดเรื่ องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกาลังการผลิ ตที่
กิจการมี และสามารถผลิตได้ จริง เช่น ผลผลิตต่อวัน
4.58 กิจการต้ องนาแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใช้ ในการจัดทางบการเงิน โดยคานึงถึงความต้ องการ
ของผู้ใช้ งบการเงินเป็ นหลัก ดังนั้น หากผู้ใช้ งบการเงินให้ ความสนใจในการรั กษาระดับของทุนที่
ลงไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอานาจซื้อ กิจการต้ องนาแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช้ แต่
ถ้ าผู้ใช้ งบการเงินให้ ความสนใจกับระดับความสามารถในการดาเนินงาน กิจการต้ องนาแนวคิด
เรื่องทุนทางกายภาพมาใช้ การเลือกใช้ แนวคิดใดในการจัดทางบการเงินชี้ให้ เห็นความต้ องการที่
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จะบรรลุเป้ าหมายที่ใช้ ในการวัดกาไรของกิจการ แม้ ว่าในทางปฏิบัติการนาแนวคิดนั้นมาใช้ อาจมี
ความยากในการวัดมูลค่าก็ตาม

แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกาไร
4.59 แนวคิดเรื่องทุนในย่อหน้ าที่ 4.57 ทาให้ เกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังต่อไปนี้
4.59.1 การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กาไรเกิดขึ้นเมื่อจานวนที่เป็ นตัวเงินของ
สินทรัพย์สุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาสูงกว่าจานวนที่เป็ นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิ เมื่อเริ่ ม
รอบระยะเวลา ทั้งนี้ ไม่รวมการแบ่งปั นส่วนทุนให้ กับเจ้ าของหรือเงินทุนที่รับจากเจ้ าของ
ในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดค่าได้ ในลักษณะของ
หน่วยเงินตามอานาจซื้อเดิมหรือหน่วยเงินตามอานาจซื้อคงที่
4.59.2 การรัก ษาระดับ ทุน ทางกายภาพ ตามแนวคิ ดนี้ ก าไรเกิด ขึ้ นเมื่ อ ก าลั ง การผลิ ต หรื อ
ความสามารถในการด าเนิ น งานของกิ จ การ หรื อ ทรั พ ยากรหรื อ เงิ น ทุ น ที่ จ าเป็ นใน
การบรรลุกาลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาสูงกว่าเมื่อเริ่มรอบระยะเวลา ทั้งนี้ ไม่รวม
การแบ่งปันส่วนทุนให้ กบั เจ้ าของหรือเงินทุนที่รับจากเจ้ าของในรอบระยะเวลาเดียวกัน
4.60 แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการต้ องการรั กษาไว้ แนวคิดดังกล่าวทาให้ เกิด
การเชื่ อ มโยงระหว่ า งแนวคิ ด เรื่ อ งทุ น และแนวคิ ดเรื่ อ งก าไรเนื่ อ งจากทุ น ที่ต้อ งการรั ก ษาเป็ น
ตัวกาหนดจุดในการอ้ างอิงเพื่อวัดผลกาไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจาเป็ นอย่างแรกคือ การจาแนก
ความแตกต่างให้ ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเป็ นผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป)
กับผลที่ได้ รับจากเงินลงทุน (ซึ่งเป็ นผลที่ได้ รับไม่ว่าจะเกินทุนหรื อไม่) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการรักษาระดับทุนถือได้ ว่าเป็ นกาไร ซึ่งคือผลตอบแทน
จากการลงทุน ดังนั้น กาไรคือจานวนคงเหลือของรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย โดยค่าใช้ จ่ายรวมถึง
รายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม ถ้ าค่าใช้ จ่ายมีจานวนเกินกว่ารายได้ ส่วน
คงเหลือนั้นถือเป็ นขาดทุน
4.61 แนวคิ ดการรั ก ษาระดับ ทุ น ทางกายภาพท าให้ ต้องใช้ ร าคาทุ น ปั จจุ บั น เป็ นเกณฑ์ก ารวั ด มู ลค่ า
ในขณะที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไม่ได้ กาหนดให้ ใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าแบบใดแบบหนึ่ง
ดังนั้น เกณฑ์การวัดมูลค่าที่กจิ การเลือกใช้ จึงขึ้นอยู่กบั ประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการต้ องการ
รักษาระดับไว้
4.62 ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรั พย์และหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือว่ าสามารถ
รั ก ษาระดับ ทุ น ไว้ ได้ ห ากจ านวนทุ น เมื่อ สิ้น รอบระยะเวลามีจ านวนเท่า กับ ทุ น เมื่อเริ่ มต้ น รอบ
ระยะเวลา จานวนเงินที่เกินกว่าทุนที่ได้ รักษาระดับไว้ ถือเป็ นกาไร
4.63 ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลค่าทุนโดยใช้ หน่วยเงินตามอานาจซื้อเดิม กาไร
หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลาโดยวัดจากหน่วยเงินตามอานาจซื้อเดิมตลอด
รอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ท่ถี ือครองอยู่ในรอบระยะเวลานั้น จึงถือ
เป็ นก าไร (เดิมถือ เป็ นผลก าไรจากการถือครอง) กิจการอาจไม่รั บ รู้กาไรดังกล่ าวจนกว่ าจะมี
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การจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ตามแนวคิ ด การรั ก ษาระดั บ ทุ น ทางการเงิ น ที่วั ด มู ล ค่ า ทุ น โดยใช้
หน่ วยเงินตามอานาจซื้ อคงที่ กาไร หมายถึง การเพิ่ มขึ้นของอานาจซื้ อของเงิน ที่ลงทุ น ในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ราคาสินทรัพย์ท่เี พิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไป
เท่านั้นที่จะถือเป็ นกาไร ส่วนที่เหลือถือเป็ นรายการปรั บปรุงเพื่ อรั กษาระดับทุน ซึ่งต้ องแสดงใน
ส่วนของเจ้ าของ
4.64 ตามแนวคิดการรั กษาระดับทุ นทางกายภาพที่วัดมู ลค่ าทุนโดยใช้ กาลั งการผลิ ตที่ใช้ ผลิตจริ ง กาไร
หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกล่าวในรอบระยะเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงราคาที่ส่งผลกระทบต่อ
สินทรั พย์และหนี้สินของกิจการถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงในการวัดค่าของกาลังการผลิตที่ใช้ ผลิ ต
จริงของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวจึงถือเป็ นการปรับปรุง เพื่อรักษาระดับทุนซึ่ง
แสดงอยู่ในส่วนของเจ้ าของโดยไม่ถือเป็ นกาไร
4.65 การเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่าและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเป็ นตัวกาหนดรูปแบบทางการบัญชี
ที่ใ ช้ ใ นการจั ด ท างบการเงิ น รู ป แบบทางการบั ญ ชี ท่ีต่ า งกั น ให้ ร ะดั บ ของความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตัดสินใจและความเชื่อถือได้ แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ ฝ่ ายบริหารต้ องพิจารณาถึง
ความสมดุ ลระหว่ างความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้ กรอบแนวคิ ด นี้สามารถ
ประยุกต์ใช้ กับรูปแบบทางการบัญชี หลายรูปแบบ และสามารถถือเป็ นแนวทางในการจัดทาและ
นาเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีท่เี ลือกใช้ คณะกรรมการฯ ไม่มีเจตจานงที่จะกาหนด
รูปแบบทางการบัญชีใดเป็ นการเฉพาะเว้ นแต่ในบางสถานการณ์ท่จี าเป็ น เช่น ในกรณีของกิจการที่
ต้ อ งรายงานงบการเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ ที่มี เ งิ น เฟ้ อรุ น แรง อย่ า งไรก็ตาม คณะกรรมการฯ
จะทบทวนเจตจานงนี้เมื่อสถานการณ์ในวันหน้ าเปลี่ยนแปลงไป
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ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวอังคณา
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นันทวดีพิศาล)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

