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คู่มืออธิบายกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน    

 

บทน า  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดท ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน   

ซ่ึงเป็นไปตามหลักการภายใต้กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดย

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board (IASB)) 

โดยมีผลบังคับใช้แทนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) โดยที่กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน 

ทางการเงิน กล่าวถึงแนวคิดหลักเกี่ยวกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงิน แต่ไม่ถือ

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เน่ืองจากไม่ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าหรือ 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับการจัดท างบการเงินโดยเฉพาะ ด้วยเหตุน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน 

ทางการเงิน  จึงไม่สามารถใช้หักล้างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศไว้เฉพาะเร่ืองได้ ทั้งน้ี 

เน้ือหาของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 บท ดังต่อไปนี้  

1) วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

2) กจิการที่เสนอรายงาน (รอเพ่ิมเติม) 

3) ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

4) กรอบแนวคิด ข้อความส่วนที่เหลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน มีเน้ือหาที่ส าคัญที่เปล่ียนแปลงไปจากแม่บทการบัญชี 

(ปรับปรุง 2552) โดยสรุป ดังน้ี 

 - กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป (The Objective of General Purpose Financial Reporting) ใหม่ โดยไม่จ ากัดเพียงแค่

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (The Objective of Financial Statements) ตามที่เคยก าหนดไว้ในแม่บทการ

บัญชี (ปรับปรุง 2552) นอกจากน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ก าหนดผู้ใช้หลัก (Primary 

Users) ของรายงานทางการเงิน ได้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ และเจ้าหน้ีอื่นในปัจจุบันและในอนาคต  ขณะที่แม่บท

การบัญชี (ปรับปรุง 2552) ก าหนดผู้ใช้หลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้า เจ้าหน้ีอื่น 

ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชน          

  - กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ได้เปล่ียนแนวคิดลักษณะเชิงคุณภาพจากเดิมที่

ก  าหนดเป็นลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (Qualitative Characteristics of Financial Statements)  

มาเป็นลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ (Qualitative Characteristics of Useful 

Financial Information) โดยระบุว่า ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม หรือเจ้าหน้ีอื่นในปัจจุบัน

และอนาคต ต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics) 2 ประการ ได้แก่ 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) และความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation)  

ทั้งน้ี ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมสามารถ          
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ถู ก เสริมด้ วยลักษณะเชิ งคุณภาพเสริม  (Enhancing Qualitative Characteristics) 4 ประการ ได้แก่ 

ความสามารถเปรียบเทยีบได้ (Comparability) ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (Verifiability) ความทนัเวลา 

(Timeliness) และความสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ซ่ึงแตกต่างจากลักษณะเชิงคุณภาพของงบ

การเงินตามที่ก าหนดไว้ในแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ที่ประกอบด้วย ความเข้าใจได้ (Understandability) 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ความเช่ือถือได้ (Reliability) และการเปรียบเทียบกันได้ 

(Comparability) โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพรองภายใต้ความเช่ือถือได้ ได้แก่ การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

(Faithful Representation) เน้ือหาส าคัญกว่ารูปแบบ (Substance over Form) ความเป็นกลาง (Neutrality) 

ความระมัดระวัง (Prudence) และความครบถ้วน (Completeness)    

 - กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ก าหนดข้อสมมติของงบการเงิน (Underlying 

Assumption) ซ่ึงระบุไว้เพียงการด าเนินงานต่อเน่ือง (Going Concern) ขณะที่แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 

2552) ก าหนดข้อสมมติของงบการเงินไว้ 2 ประการ ได้แก่ เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง (Going Concern)  

 

วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

 

 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป (The Objective of General 

Purpose Financial Reporting) คือ การให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ

และสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ ซ่ึงถูกน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน  นอกจากน้ี รายงานทางการเงินยัง

สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสิทธิเรียกร้องเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นผล

มาจากผลการด าเนินงานของกิจการ ตลอดจนรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่ข้อมูลเหล่าน้ีเป็น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้หลัก (Primary Users) โดยผู้ใช้หลักของรายงานทางการเงิน 

หมายถึง ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทาง

การเงินในการประเมินจ านวนเงิน จังหวะเวลา ตลอดจนความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดรับสุทธิใน

อนาคตของกจิการ  ทั้งน้ี ข้อมูลทางการเงินนั้นยังสามารถช่วยประเมินมูลค่าของกิจการได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อการประเมินผลตอบแทนจากตราสารทุนหรือตราสารหน้ี เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้

ทรัพยากรแก่กจิการ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ ขาย หรือการถือครองตราสารทุนและตราสารหน้ี รวมทั้งการให้กู้

หรือการช าระเงินกู้และสนิเช่ือในรูปแบบอื่นๆกต็าม เช่น เงินปันผลรับ ดอกเบี้ ยรับ เป็นต้น 
 

 ทั้งน้ี ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คงค้างถูกน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นของกิจการ โดยมีข้อสมมติของการด าเนินงานต่อเน่ือง (Going Concern) เพ่ือให้ผู้ใช้หลัก

สามารถทราบผลตอบแทนจากการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ตลอดจนสามารถประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรของฝ่ายบริหาร รวมทั้งสามารถใช้ในการพยากรณ์

ผลตอบแทนในอนาคตจากการใช้ทรัพยากรของกจิการ 
 

 ขณะที่ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ถูกสะท้อนด้วยกระแสเงินสดในอดีตถูกน าเสนอในงบกระแสเงินสด

ของกิจการ เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
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ส าหรับกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน ตลอดจนสามารถใช้ประเมินสภาพคล่อง

ของกจิการได้ 
 

 วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  

1)  เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในการพัฒนา

และทบทวนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2)  เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกนั 

3)  เป็นแนวทางส าหรับผู้จัดท างบการเงิน ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินรองรับ 

4)  เป็นแนวทางส าหรับผู้สอบบัญชีในการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 

5)  ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน 

6)  เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน ์

 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ (Qualitative Characteristics of Useful 

Financial Information) หมายถึง ลักษณะที่ท  าให้ข้อมูลมีประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ

ผู้ใช้งบการเงิน ซ่ึงลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม และเจ้าหน้ี

อื่นในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย 
 

1) ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics) กล่าวคือ ข้อมูล

ทางการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ กต่็อเม่ือข้อมูลน้ันมีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและความเป็นตัวแทนอัน

เที่ยงธรรม โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี  
 

1.1) ความเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) กล่าวคือ ข้อมูลทางการเงินที่มี 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสามารถท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจแตกต่างไป  ทั้งน้ี ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจน้ันควรสามารถน ามาใช้ในกระบวนการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตหรือที่เรียกกันว่า ข้อมูล

น้ันมีคุณค่าทางการพยากรณ ์(Predictive Value) โดยข้อมูลที่มีคุณค่าทางการพยากรณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็น

ค่าพยากรณ์หรือค่าคาดการณ์ (Prediction /Forecast) นอกจากข้อมูลน้ันควรมีคุณค่าทางการพยากรณ์แล้ว 

ข้อมูลน้ันควรสามารถช่วยในการยืนยันหรือช้ีให้เหน็ถึงผลของการประเมินในอดีตหรือที่เรียกกันว่า ข้อมูล

น้ันมีคุณค่าทางการยืนยนั (Confirmatory Value) ซ่ึงโดยปกติแล้ว คุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่า

ทางการยืนยันของข้อมูลทางการเงินมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หากข้อมูลทางการเงินมีคุณค่าทางการ

พยากรณ์แล้วมักมีคุณค่าทางการยืนยันด้วย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนน าข้อมูลผลการด าเนินงานในงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับปีก่อน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน              

ในอดีตและคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต เป็นต้น 

ทั้งน้ี นอกจากความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลแล้วยังข้ึนอยู่กับ

ความมีสาระส าคญั (Materiality) ของข้อมูลด้วย กล่าวคือ ข้อมูลมีสาระส าคัญกต่็อเมื่อการไม่แสดงข้อมูล
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หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงมีผลกระทบต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึง

ความมีสาระส าคัญต้องพิจารณาจากลักษณะหรือขนาดของรายการ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับบริบทเฉพาะของแต่ละ

กิจการ โดยในบางกรณีลักษณะของรายการเพียงอย่างเดียวกส็ามารถบอกได้ว่า ข้อมูลน้ันมีความเกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจ เช่น ผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานใหม่ เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอก

ถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคตได้ เป็นต้น 
  

1.2) ความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม (Faithful Representation) กล่าวคือ ข้อมูล

ทางการเงินที่มีความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมน้ันต้องแสดงเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจแทนที่จะ

เป็นรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากในบางกรณี ข้อมูลทางการเงินที่แสดงตามเน้ือหาและ

ความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจอาจแตกต่างไปจากข้อมูลทางการเงินที่แสดงตามรูปแบบทางกฎหมาย ทั้งน้ี 

ข้อมูลทางการเงินที่มีความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมต้องมีความครบถ้วน ความเป็นกลาง และปราศจาก

ข้อผิดพลาด โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
 

       1.2.1) ความครบถว้น (Completeness) กล่าวคือ กจิการต้องน าเสนอและเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการให้ความหมายและค าอธิบายที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนส าหรับผู้ใช้เพ่ือเข้าใจ

ปรากฏการณ์น้ัน เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินไม่เข้าใจผิดในฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดท างบการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าที่ยกเลิกไม่ได้ใน             

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น 

1.2.2) ความเป็นกลาง (Neutrality) กล่าวคือ กิจการต้องน าเสนอข้อมูลทางการเงิน

โดยปราศจากอคติหรือความเอนเอยีง แม้ว่าการน าเสนอข้อมูลทางการเงินนั้นอาจส่งผลเสียหายแก่กิจการได้ 

เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัคดีความที่กจิการถูกฟ้องร้องอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น 

1.2.3) การปราศจากขอ้ผิดพลาด (Free from Error) กล่าวคือ การไม่มีข้อผิดพลาด

หรือการละเว้นการให้ข้อมูลทางการเงิน อย่างไรกต็าม ข้อมูลทางการเงินไม่จ าเป็นต้องถูกต้องสมบูรณ์ทุก

ลักษณะ เน่ืองจากในการจัดท าข้อมูลทางการเงินบางรายการอาจจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ                     

เช่น การค านวณค่าเสื่อมราคา โดยอาศัยการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ เป็นต้น 

 การใชล้กัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ได้ก าหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลมากที่สดุส าหรับการใช้ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ดังน้ี 

 ก) ระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินของ

กจิการที่เสนอรายงาน 

 ข) ระบุประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด 

หากข้อมูลน้ันมีความพร้อมและสามารถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ 

 ค) พิจารณาว่าข้อมูลน้ันมีพร้อมหรือไม่ และสามารถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้หรือไม่ หาก

ข้อมูลมีพร้อมและสามารถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
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ข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน แต่หากข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่สามารถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ 

กิจการต้องด าเนินการตามกระบวนการอีกคร้ังกับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด

รองลงมา 

2) ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics) นอกจากข้อมูลทาง

การเงินที่มีประโยชน์ ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมแล้ว ข้อมูล

ทางการเงินยังสามารถเพ่ิมประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ซ่ึงประกอบด้วย 4 ประการ 

ได้แก่ ความสามารถเปรียบเทยีบได้ ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ความทนัเวลา และความสามารถเข้าใจได้ 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

  2.1) ความสามารถเปรียบเทียบได ้(Comparability) ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลทางการเงินมากย่ิงขึ้ น โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินที่คล้ายกันของกิจการอื่นส าหรับ   

รอบระยะเวลารายงานเดียวกัน (Cross-Sectional Analysis) หรือโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงิน

ที่คล้ายกนัของกจิการเดียวกันส าหรับรอบระยะเวลารายงานอื่น (Time-Series Analysis or Trend Analysis) 

ทั้งน้ี ความสามารถเปรียบเทยีบได้ไม่ใช่ความสม ่าเสมอ (Consistency) กล่าวคือ ความสม ่าเสมอ หมายถึง 

การใช้แนวปฏบัิติทางการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการที่มีเน้ือหาทางเศรษฐกิจเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นต่าง

รอบระยะเวลารายงานภายในกิจการเดียวกัน หรือภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน แต่ต่างกิจการกัน  

โดยที่ความสม ่าเสมอสามารถช่วยให้เกิดความสามารถเปรียบเทียบได้ของข้อมูลทางการเงินได้  อย่างไรก็ตาม                 

ในบางกรณี ข้อมูลทางการเงินอาจสามารถเปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าขาดความสม ่าเสมอก็ตาม เช่น                  

ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับรายการที่มีเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจเดียวกันแต่ต่างรอบ

ระยะเวลารายงานกัน ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินอาจใช้ประโยชน์จากการที่กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

บัญชีที่เปล่ียนแปลงไป และผลกระทบที่มีต่อรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือประโยชน์ใน   

การเปรียบเทยีบได้ของข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น  

2.2) ความสามารถพิสูจนย์ืนยนัได ้(Verifiability)กล่าวคือ ผู้สังเกตการณ์ที่มีความ

รอบรู้แตกต่างกันและมีความเป็นอิสระจากกันสามารถได้ข้อสรุปตรงกันว่าข้อมูลน้ันเป็นตัวแทนอันเที่ยง

ธรรมของปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่น าเสนอ  ทั้งน้ี ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้สามารถกระท าทางตรง

หรือทางอ้อมได้ ซ่ึงความสามารถพิสจูน์ยืนยันได้ทางตรง (Direct Verifiability) เป็นการพิสูจน์จ านวนหรือ

สงัเกตได้โดยตรง เช่น การตรวจนับเงินสดและสนิค้าคงเหลือ เป็นต้น ส่วนความสามารถพิสูจน์ได้ทางอ้อม 

(Indirect Verifiability) เป็นการตรวจสอบปัจจัยน าเข้าแบบจ าลอง สูตรหรือเทคนิคอื่น เช่น การค านวณ

มูลค่าตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือปลายงวดอกีคร้ังโดยใช้วิธกีารตีราคาสนิค้าคงเหลือเหมือนเดิม เป็นต้น 

2.3) ความทนัเวลา (Timeliness) กล่าวคือ ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะมากขึ้ น 

เมื่อข้อมูลน้ันรายงานอย่างทันเวลา เน่ืองจากการมีข้อมูลทางการเงินพร้อมให้ผู้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจใช้

ทนัเวลาที่ข้อมูลน้ันสามารถมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ  

2.4) ความสามารถเขา้ใจได ้(Understandability) กล่าวคือ ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินจะ

สามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินน้ันเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ กต่็อเมื่อข้อมูลน้ันถูก              

จัดประเภท ก าหนดลักษณะ และน าเสนออย่างชัดเจนและกระชับ โดยมีข้อก าหนดว่า ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมี          
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ความขยันหม่ันเพียรที่จะศึกษาข้อมูลน้ัน  อย่างไรกต็าม ในบางกรณี ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินอาจจ าเป็นต้อง

อาศัยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาเพ่ือให้สามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนได้ดีย่ิงขึ้น  ทั้งน้ี แม้ว่า

ข้อมูลบางรายการมีความซับซ้อนกต็าม แต่หากข้อมูลน้ันมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

ข้อมูลน้ันกค็วรถูกน าเสนอในรายงานทางการเงิน โดยกิจการไม่สามารถอ้างว่า ข้อมูลน้ันไม่ควรแสดงใน

รายงานทางการเงิน เน่ืองจากข้อมูลน้ันมีความยากซับซ้อนจนเกินไปส าหรับผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินที่จะ

เข้าใจได้  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินจะไม่มีประโยชน์กับผู้ใช้ ข้อมูล หากผู้ใช้ข้อมูลไม่เข้าใจ

ความหมายของข้อมูลทางการเงินน้ัน แม้ว่าข้อมูลน้ันเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ 

ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมกต็าม  

การใชล้กัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

 ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ

ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  อย่างไรกต็าม ผู้จัดท าข้อมูลทางการเงินต้องพยายามท าให้ข้อมูลทาง

การเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพเสริมให้มากที่สดุเทา่ที่จะกระท าได้ 

 จากค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ข้างต้นน้ัน สามารถ

สรุปดังแผนภาพที่ 1 ได้ ดังน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 : ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินทีม่ีประโยชน ์

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินท่ีมีประโยชน ์

(Qualitative Characteristics of Useful Financial Information) 

(Relevance) 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

(Fundamental Qualitative Characteristics) 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม  

(Enhancing Qualitative Characteristics) 

ความเกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจ 

(Relevance) 

คุณค่าทางการพยากรณ ์

(Predictive Value) 

คุณค่าทางการยืนยัน 

(Confirmatory Value) 

ความมสีาระส าคญั 

(Materiality) 

ความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม 

(Faithful Representation) 

ครบถ้วน 

(Completeness) 

เป็นกลาง 

(Neutrality) 

ปราศจากข้อผดิพลาด 

(Free from Error) 

ความสามารถเปรียบเทยีบได้ 

(Comparability) 

ความทนัเวลา 

(Timeliness) 

ความสามารถพิสจูน์ยนืยันได้ 

(Verifiability) 

ความสามารถเข้าใจได้ 

(Understandability) 
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ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน ์

 ในการน าเสนอรายงานทางการเงินน้ัน กิจการต้องถูกจ ากัดด้วยต้นทุนในการจัดท ารายงาน               

ทางการเงินที่มีประโยชน์ ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนเกี่ยวกับการรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการพิสูจน์

ยืนยันและการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน  นอกจากน้ี ต้นทุนยังเกดิขึ้นกบัผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น ต้นทุน

ในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น  ขณะที่ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินส าหรับ

ผู้จัดท าและผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต ่าลง การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ

ก่อให้เกดิผลตอบแทน เป็นต้น  ดังน้ัน ผู้จัดท าและผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา

เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์จะที่ได้รับกับต้นทุนที่จะเกิดข้ึนในการจัดท ารายงานทางการเงิน ตลอดจน

ต้นทุนในการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลทางการเงิน  ทั้งน้ี คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศได้น าข้อจ ากัดด้านต้นทุนต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์มาเป็นข้อพิจารณาการบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับด้วย 

ขอ้สมมติ 
 

 ข้อสมมติในการจัดท างบการเงิน (Underlying Assumption) คือ การด าเนินงานต่อเนื่อง (Going 

Concern) กล่าวคือ งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ต้องมีข้อสมมติ

ที่ว่ากจิการจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและด ารงอยู่ต่อไปในอนาคต หรือสามารถกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า กิจการ

ไม่มีเจตนาหรือความจ าเป็นที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดการด าเนินงานอย่างมีสาระส าคัญ  อย่างไรกต็าม 

หากกิจการมีเจตนาหรือมีความจ าเป็นดังกล่าว งบการเงินต้องจัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์อื่น และต้องเปิดเผย

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
 

องคป์ระกอบของงบการเงิน 
 

 องค์ประกอบของงบการเงิน (The Elements of Financial Statements) หมายถึง ประเภทของ

รายการทางบัญชีที่แยกแสดงตามลักษณะเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของงบการเงิน

ได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 

1) องคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของ

เจ้าของ ซ่ึงกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ได้ให้ค านิยามของแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ี 

    สินทรพัย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่ามาจากการซ้ือ การผลิต หรือการรับบริจาคกต็าม แต่ต้องไม่รวมถึงรายการและ

เหตุการณ์ทางบัญชีที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคต เช่น การท าสัญญาซ้ือสินค้าล่วงหน้า เป็นต้น โดยที่กิจการ

คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากทรัพยากรน้ัน น่ันหมายความว่า ทรัพยากรน้ันต้อง

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การใช้

สินทรัพย์เพ่ือผลิตสินค้าหรือให้บริการ การน าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์อื่น การน า

สินทรัพย์ไปช าระหน้ี การน าสินทรัพย์มาแบ่งปันให้กับผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น  ทั้งน้ี ทรัพยากรน้ันอาจมี
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ตัวตนหรือไม่มีตัวตนกไ็ด้ เช่น ลูกหน้ี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น  ซ่ึงจากค านิยาม

ข้างต้น จะเหน็ได้ว่า สนิทรัพย์ของกจิการไม่จ าเป็นต้องเป็นทรัพยากรที่กจิการมีกรรมสทิธิ์ตามกฎหมาย แต่

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพยากรน้ัน ในกรณีน้ี ทรัพยากรน้ันถือเป็น

สนิทรัพย์ของกจิการ เช่น สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินทางด้านผู้เช่า เป็นต้น   

    หนี้ สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกจิการ ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต เช่น การซ้ือสินค้าหรือบริการเป็นเงินเช่ือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การขายสินค้าพร้อมกับ 

การรับประกนัภายหลังการขาย เป็นต้น  โดยที่กจิการคาดว่าจะสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการช าระภาระผูกพันน้ัน ซ่ึงการช าระภาระผูกพันน้ันอาจเกิดขึ้ นได้หลายลักษณะ เช่น      

การจ่ายเงินสด การโอนสินทรัพย์อื่น การให้บริการ การเปล่ียนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่     

การแปลงหน้ีเป็นทุน เป็นต้น  ทั้งน้ี ตัวอย่างรายการหน้ีสิน เช่น เจ้าหน้ีการค้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ประมาณการหน้ีสนิจากการรับประกนัสนิค้า เป็นต้น   

   ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหัก

หน้ีสินทั้งหมดออกแล้ว เช่น หุ้นสามัญ ก าไรสะสม เป็นต้น  ทั้งน้ี มูลค่าของส่วนของเจ้าของในงบแสดง

ฐานะการเงินมักไม่เท่ากับราคาตลาดของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้น เน่ืองจากการวัดมูลค่าของ             

ส่วนของเจ้าของขึ้นอยู่กับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ได้

แสดงด้วยราคาตลาดของสนิทรัพย์และหน้ีสนินั้น  
 

2) องคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผลการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย ซ่ึง              

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ได้ให้ค านิยามของแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ดังน้ี 

   รายได ้(Income) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงานใน

รูปของกระแสเข้าหรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพ่ิมขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ  ทั้งน้ี ตัวอย่างรายการรายได้ เช่น 

รายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบ้ีย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าเช่า เป็นต้น 

รายได้รวมถึงรายการที่เป็นรายได้ (Revenue) และผลก าไร (Gain) 

   ค่าใชจ่้าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน

ในรูปของกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

ลดลง แต่ต้องไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ  เช่น การลดทุน                

การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น  ทั้งน้ี ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขาย ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น ทั้งน้ีผลขาดทุนจึงเป็นรายการที่

เป็นค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกนั 

จากองค์ประกอบของงบการเงินข้างต้น จะเหน็ได้ว่า งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงถึงองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะการเงิน  ส่วนงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะแสดงถึง

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัผลการด าเนินงาน ขณะที่งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและ

งบกระแสเงินสดจะแสดงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนและ
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ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะการเงินในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

อย่างไรกต็าม การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงินน้ัน ไม่ได้เพียงแค่เข้าค านิยามของ

องค์ประกอบของงบการเงิน แต่ยังจ าเป็นต้องเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน

ด้วย ซ่ึงจะกล่าวโดยรายละเอยีดในหัวข้อต่อไป  

 

การรบัรูร้ายการขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
 

 การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน (Recognition) หมายถึง กระบวนการของการแสดง

รายการหรือการรวมรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น หากรายการน้ันเป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบของงบการเงินและเข้าเกณฑ์การรับรู้

รายการทั้ง 2 ข้อ (Criteria of Recognition) ดังน้ี 

 1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable) ที่กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากรายการดังกล่าว  

 2) รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ (Reliably Measurable) 
 

 ทั้งน้ี ในกรณีที่กจิการไม่รับรู้รายการน้ัน แม้ว่ารายการน้ันเป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบของ

งบการเงินและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการทั้งสองข้อข้างต้น ในกรณีน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง

การเงิน  ถือว่าการละเลยไม่รับรู้รายการน้ีเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย   การเปิดเผยข้อมูลน้ัน

เพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทนได้  อย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเป็นไปตามค านิยามของ

องค์ประกอบของงบการเงิน แต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ทั้งสองข้อ  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องน้ันไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากข้อมูลน้ันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน เช่น การ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการถูกฟ้องร้องที่เกดิข้ึนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น   

 นอกจากน้ี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ไม่อนุญาตให้น าเกณฑ์การจับคู่ต้นทุนกับ

รายได้ (Matching Principle) มาถือปฏบัิติเพ่ือบันทกึรายการสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

หากรายการน้ันไม่เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ  
 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 
 

 การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน (Measurement) หมายถึง กระบวนการก าหนดจ านวนที่เป็น

ตัวเงินเพ่ือรับรู้องค์ประกอบของงบการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น  ทั้งน้ี กระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงในการวัดมูลค่าที่ถูกก าหนด

ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ซ่ึงกรอบแนวคิด

ส าหรับการรายงานทางการเงิน  ก าหนดเกณฑใ์นการวัดมูลค่า (Measurement Base) ไว้ 4 เกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

 1) ราคาทุนเดิม (Historical Cost) กล่าวคือ การบันทกึสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการ

เทยีบเทา่เงินสดที่จ่ายไปหรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่น าไปแลกสินทรัพย์ ณ วันที่ได้สินทรัพย์น้ันมา เช่น ใน

วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซ้ือที่ดินด้วยเงินสด 1,000,000 บาท กิจการต้องบันทึกรายการที่ดินใน  
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งบแสดงฐานะการเงินเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ถือเป็นราคาทุนเดิมของที่ดิน เป็นต้น ส่วนการ

บันทึกหน้ีสินด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือต้องจ่าย

ช าระภาระผูกพันที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ ณ วันที่ก่อภาระผูกพัน เช่น ในวันที่ 1 

มกราคม 25x1 กิจการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ อายุ 20 ปี เป็นจ านวนเงิน 950 บาท ซ่ึงมีราคาตราไว้ 1,000 

บาท ในกรณีน้ี ราคาทุนเดิมของหุ้นกู้เท่ากับ 950 บาท  เน่ืองจากจ านวนเงินดังกล่าวเป็นจ านวนเงินสดที่

กิจการได้รับเมื่อกิจการจ าหน่ายหุ้นกู้และเป็นจ านวนเงินเดียวกัน ที่มาคิดมาจาก ราคาของมูลค่าปัจจุบัน 

(Present Value) หากกจิการต้องการช าระภาระผูกพันของหุ้นกู้ ณ วันที่กจิการน าหุ้นกู้ออกจ าหน่าย เป็นต้น 

 2) ราคาทุนปัจจุบนั (Current Cost) กล่าวคือ การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินสดหรือ

รายการเทยีบเท่าเงินสดที่กิจการต้องจ่ายในขณะน้ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรัพย์ที่

เท่าเทยีมกันมาทดแทนสินทรัพย์ที่มีอยู่ (Entry Value) เช่น ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซ้ือที่ดินมา

ด้วยเงินสด 1,000,000 บาท ต่อมาสิ้ นปี 25x5 กิจการต้องการบันทึกที่ดินด้วยราคาทุนปัจจุบันด้วย

จ านวนเงิน 3,000,000 บาท เน่ืองจากจ านวนเงินดังกล่าวถือเป็นราคาทุนปัจจุบันซ่ึงเป็นจ านวนเงินสดที่

กิจการจะต้องจ่ายเพ่ือซ้ือที่ดินในขณะน้ัน เป็นต้น ส่วนการบันทึกหน้ีสินด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการ

เทยีบเท่าเงินสดที่กิจการต้องจ่ายช าระภาระผูกพันในขณะน้ันโดยไม่ต้องคิดลด เช่น เม่ือวันที่ 1 มกราคม 

25x1 กิจการซ้ือเคร่ืองจักรเป็นเงินเช่ือ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก าหนดจ่ายช าระหน้ี 5 ปี อัตรา

แลกเปล่ียนขณะน้ัน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 30 บาท ต่อมาในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 อัตราแลกเปล่ียน 

1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31 บาท ในกรณีน้ี กิจการต้องแสดงบัญชีเจ้าหน้ีเคร่ืองจักรในงบแสดงฐานะ

การเงินด้วยจ านวนเงิน 31,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับจ านวนเงินที่กิจการต้องจ่ายช าระหน้ีให้เจ้าหน้ี หาก

กจิการต้องจ่ายช าระหน้ีในขณะน้ันแทนที่จะเป็น 30,000,000 บาท เป็นต้น 

 3) มูลค่าที่จะไดร้บั (จ่าย) (Realizable or Settlement Value) กล่าวคือ การบันทึกสินทรัพย์

ด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่กิจการจะได้รับในขณะน้ันจากการขายสินทรัพย์โดยไม่ใช่

การบังคับขาย (Exit Value) เช่น ที่ ดินที่กิจการซ้ือมาด้วยเงินสดเม่ือต้นปี 25x1 เป็นจ านวนเงิน 

1,000,000 บาท ต่อมาสิ้ นปี 25x2 กิจการต้องการบันทึกที่ ดินด้วยมูลค่าที่จะได้รับด้วยจ านวนเงิน 

1,500,000 บาท เป็นต้น  ส่วนกรณีที่เป็นหน้ีสิน  คือ การบันทึกหน้ีสินด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการ

เทยีบเทา่เงินสดที่กจิการคาดว่าจะต้องจ่ายช าระหน้ีสนิในการด าเนินงานตามปกติโดยไม่ต้องคิดลด เช่น ใน

วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการกู้เงินจากธนาคาร 1,000,000 บาท ก าหนดช าระหน้ี 3 ปี ต่อมาสิ้ นปี 

25x2 กจิการประสบปัญหาทางการเงินจนคาดว่าไม่อาจสามารถช าระหน้ีได้ครบถ้วนเมื่อครบก าหนดช าระ

หน้ีได้ กจิการจึงได้เจรจาขอลดหน้ีกบัธนาคาร โดยธนาคารยอมลดหน้ีให้ 200,000 บาท กิจการต้องแสดง

บัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเงิน 800,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินที่

กจิการจะต้องจ่ายคืน เป็นต้น 

 4) มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) กล่าวคือ การบันทกึสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดรับสทุธใินอนาคตซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ันในการด าเนินงานตามปกติของกิจการ และการ

แสดงหน้ีสินด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิในอนาคตซ่ึงคาดว่าจะต้องจ่ายช าระหน้ีสินใน  

การด าเนินงานตามปกติของกจิการ เช่น ในกรณีที่มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายต ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
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ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายตาม

สญัญาเช่าการเงิน เป็นต้น  

 

แนวคิดเรือ่งทุนและการรกัษาระดบัทุน 

 แนวคิดเรื่องทุน (Concepts of Capital) เป็นแนวคิดที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน ซ่ึงสามารถแบ่ง

แนวคิดเร่ืองทุนออกเป็น 2 แนวคิดย่อย ดังน้ี 

 1) แนวคิดทางการเงิน (Financial Concept of Capital) เป็นแนวคิดของทุนที่ใช้ตัวเงินที่ลงทุน

หรืออ านาจซ้ือที่ลงทุน ซ่ึงเท่ากับสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักหน้ีสิน) หรือส่วนของเจ้าของเป็นหน่วยวัด 

โดยวัดอยู่ในรูปของตัวเงินที่เป็นหน่วยเงินตราเดิม หรือหน่วยเงินตราที่มีอ านาจซ้ือคงที่ โดยการปรับด้วย

อัตราเงินเฟ้อ เช่น จ านวนเงินบาท เป็นต้น ซ่ึงกิจการส่วนใหญ่มักน าแนวคิดทุนทางการเงินน้ีมาใช้ในการ

จัดท างบการเงิน   

2) แนวคิดทางกายภาพ (Physical Concept of Capital) เป็นแนวคิดของทุนที่ใช้ก าลังการผลิต

ที่สามารถใช้ในการผลิตหรือที่ใช้ผลิตจริงเป็นหน่วยวัด ซ่ึงสามารถวัดได้ในรูปของผลผลิต เช่น จ านวน

ผลผลิตที่ผลิตได้ต่อวัน เป็นต้น    
 

แนวคิดการรกัษาระดบัทุนและการวดัผลก าไร 

 แนวคิดการรักษาระดบัทุนและการวดัผลก าไร (Concept of Capital Maintenance and the 

Determination of Profit) จากแนวคิดเกี่ยวกับทุนข้างต้นท าให้เกิดแนวคิดการรักษาระดับทุนและ       

การวัดผลก าไร ซ่ึงเป็นแนวคิดในการก าหนดระดับทุนที่กิจการต้องรักษาและการวัดผลก าไร โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 แนวคิดย่อย ดังน้ี 

 1) การรักษาระดบัทุนทางการเงิน ตามแนวคิดน้ีก าไรเกิดข้ึนเม่ือจ านวนที่เป็นตัวเงินของ

สินทรัพย์สุทธิเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลารายงานสูงกว่าจ านวนที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิเมื่อเร่ิมรอบ

ระยะเวลารายงาน แต่จ านวนที่เพ่ิมข้ึนน้ันต้องไม่รวมรายการที่เกิดข้ึนระหว่างกิจการกับเจ้าของในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงาน เช่น เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ การแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของ เป็นต้น  ทั้งน้ี การรักษา              

ระดับทุนทางการเงินสามารถวัดค่าของทุนโดยใช้หน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิมหรือใช้หน่วยเงินตามอ านาจ

ซ้ือคงที่ ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี 

    1.1) การรกัษาระดบัทุนทางการเงิน – ตามอ านาจซ้ือเดิม การวัดมูลค่าทุนตามแนวคิดน้ีโดย

ใช้หน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิม ซ่ึงอ านาจซ้ือของเงินเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ในกรณีน้ี ก าไร หมายถึง 

การเพ่ิมขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานโดยวัดจากหน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิมตลอดรอบ

ระยะเวลารายงานน้ัน ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้การเพ่ิมข้ึนของราคาสินทรัพย์ที่ถือในรอบระยะเวลารายงานถือ

เป็นก าไรตามแนวคิดน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะยังไม่ได้รับรู้ก าไรดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นจนกว่ากจิการจะจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันกต็าม  



คู่มอือธบิายกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 17 กนัยายน 2558)    คู่มืออธบิาย Framework  หน้า 12 

 

ตัวอย่างที่ 1 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซ้ือที่ดินในมูลค่า 10,000,000 บาท ในวันสิ้ น

รอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของที่ดินแปลงน้ีเท่ากับ 15,000,000 บาท จ านวนที่ต้อง

ได้รับคืนทุนหรือการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนตามอ านาจซ้ือเดิมเท่ากับ 10,000,000 บาท 

ดังน้ัน ก าไรของกจิการตามแนวคิดน้ีจึงเทา่กบั 5,000,000 บาท (15,000,000 - 10,000,000) 

    1.2) การรกัษาระดบัทุนทางการเงิน – ตามอ านาจซ้ือคงที่ การวัดมูลค่าทุนตามแนวคิดน้ี

โดยใช้หน่วยเงินตามอ านาจซ้ือคงที่ เน่ืองจากในกรณีที่เกดิภาวะเงินเฟ้อขึ้น อ านาจซ้ือของเงินจะลดลง เมื่อ

เวลาผ่านไป ดังน้ัน ก าไร จึงหมายถึง การเพ่ิมข้ึนของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานหน่ึง ด้วยเหตุ

น้ี เมื่อเกิดการเพ่ิมขึ้นของราคาสินทรัพย์ เฉพาะส่วนที่สูงกว่าการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาทั่วไปเท่าน้ันที่ถือ

เป็นก าไร ส่วนที่เหลือถือเป็นการปรับปรุงเพ่ือการรักษาระดับทุนซ่ึงต้องแสดงไว้ในส่วนของเจ้าของ 

ตัวอย่างที่ 2 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซ้ือที่ดินในมูลค่า 10,000,000 บาท ในขณะที่

ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 100 ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

แปลงน้ีเท่ากับ 15,000,000 บาท ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 105 จ านวนที่ต้องได้รับคืนทุนหรือ

การปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนตามอ านาจซ้ือคงที่เท่ากับ 10,500,000 บาท ส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

500,000 บาทน้ีถือเป็น  การปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนซ่ึงต้องแสดงไว้ในส่วนของเจ้าของ 

ดังน้ัน ก าไรของกิจการตามแนวคิดน้ีจึงเท่ากับ 4,500,000 บาท (15,000,000 - 

10,500,000) 

2) การรักษาระดับทุนทางกายภาพ  ตามแนวคิดน้ีก าไรเกิดขึ้ น เมื่ อก าลังการผลิตหรือ

ความสามารถในการด าเนินงาน หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่กิจการสามารถใช้ในการผลิตหรือที่ใช้ผลิตจริง

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานสงูกว่าเมื่อเร่ิมรอบระยะเวลารายงาน โดยต้องไม่รวมรายการที่เกิดข้ึนระหว่าง

กิจการกับเจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงแนวคิดน้ีต้องวัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุนปัจจุบัน 

(Current Cost) เป็นเกณฑเ์ทา่นั้น 

ตัวอย่างที่ 3 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซ้ือที่ดินในมูลค่า 10,000,000 บาท ในวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน ราคาทุนปัจจุบันที่จะซ้ือที่ดินแปลงน้ีมาทดแทนเท่ากับ 10,500,000 

บาท ดังน้ัน จ านวนที่ต้องได้รับคืนทุนหรือการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับก าลังการผลิตเท่าเดิม ซ่ึง

ในกรณีน้ีคือที่ดินแปลงดังกล่าวเท่ากับ 10,500,000 บาท ส่วนที่เพ่ิมข้ึน 500,000 บาท 

(10,500,000 - 10,000,000) น้ีถือเป็นรายการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนซ่ึงต้องแสดงใน

ส่วนของเจ้าของ โดยไม่เกดิก าไรขึ้น 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  น้ีช่วยให้กิจการสามารถบันทกึรายการตลอดจนจัดท างบ

การเงินได้ ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดกล่าวไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ

รายการค้าที่เกดิข้ึนน้ัน 
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