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คู่มืออธิบายกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
บทนา
สภาวิชาชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ได้ จัดทากรอบแนวคิดสาหรั บ การรายงานทางการเงิน
ซึ่ ง เป็ นไปตามหลั ก การภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่อ อกโดย
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board (IASB))
โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แทนแม่ บ ทการบั ญ ชี (ปรั บ ปรุ ง 2552) โดยที่ ก รอบแนวคิ ด ส าหรั บ การรายงาน
ทางการเงิน กล่าวถึงแนวคิดหลักเกี่ยวกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินแก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน แต่ไม่ถือ
เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ การวั ด มู ลค่ า หรื อ
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรั บ การจัดทางบการเงิน โดยเฉพาะ ด้ วยเหตุน้ ี กรอบแนวคิดสาหรั บการรายงาน
ทางการเงิน จึงไม่สามารถใช้ หักล้ างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศไว้ เฉพาะเรื่ องได้ ทั้งนี้
เนื้อหาของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้ วย 4 บท ดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป
2) กิจการที่เสนอรายงาน (รอเพิ่มเติม)
3) ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
4) กรอบแนวคิด ข้ อความส่วนที่เหลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
สรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน มีเนื้อหาที่สาคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากแม่บทการบัญชี
(ปรับปรุง 2552) โดยสรุป ดังนี้
- กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน กาหนดวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ท่วั ไป (The Objective of General Purpose Financial Reporting) ใหม่ โดยไม่จากัดเพียงแค่
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (The Objective of Financial Statements) ตามที่เคยกาหนดไว้ ในแม่บทการ
บัญชี (ปรับปรุง 2552) นอกจากนี้ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน กาหนดผู้ใช้ หลัก (Primary
Users) ของรายงานทางการเงิน ได้ แก่ ผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้ และเจ้ าหนี้อ่นื ในปัจจุบันและในอนาคต ขณะที่แม่บท
การบัญชี (ปรั บปรุง 2552) กาหนดผู้ใช้ หลายกลุ่ม ได้ แ ก่ ผู้ลงทุน ลูกจ้ าง ผู้ให้ กู้ ผู้ขายสินค้ า เจ้ าหนี้ อื่น
ลูกค้ า รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชน
- กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ได้ เปลี่ยนแนวคิดลักษณะเชิงคุณภาพจากเดิมที่
กาหนดเป็ นลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (Qualitative Characteristics of Financial Statements)
มาเป็ นลักษณะเชิงคุ ณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ (Qualitative Characteristics of Useful
Financial Information) โดยระบุว่า ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ท่สี ุดต่อผู้ลงทุน ผู้ให้ ก้ ูยืม หรือเจ้ าหนี้อ่ นื ในปั จจุบัน
และอนาคต ต้ องมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics) 2 ประการ ได้ แก่
ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ (Relevance) และความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation)
ทั้งนี้ ข้ อมู ลทางการเงินที่มีประโยชน์ อันเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมสามารถ
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ถู กเสริ มด้ วยลั กษณะเชิ งคุ ณภาพเสริ ม (Enhancing Qualitative Characteristics) 4 ประการ ได้ แก่
ความสามารถเปรียบเทียบได้ (Comparability) ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (Verifiability) ความทันเวลา
(Timeliness) และความสามารถเข้ าใจได้ (Understandability) ซึ่งแตกต่างจากลักษณะเชิงคุณภาพของงบ
การเงินตามที่กาหนดไว้ ในแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ที่ประกอบด้ วย ความเข้ าใจได้ (Understandability)
ความเกี่ ยวข้ องกับ การตั ดสิน ใจ (Relevance) ความเชื่ อถือได้ (Reliability) และการเปรี ยบเทียบกัน ได้
(Comparability) โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพรองภายใต้ ความเชื่อถือได้ ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
(Faithful Representation) เนื้อหาสาคัญกว่ารูปแบบ (Substance over Form) ความเป็ นกลาง (Neutrality)
ความระมัดระวัง (Prudence) และความครบถ้ วน (Completeness)
- กรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิน กาหนดข้ อสมมติของงบการเงิน (Underlying
Assumption) ซึ่งระบุไว้ เพียงการดาเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) ขณะที่แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง
2552) กาหนดข้ อสมมติของงบการเงินไว้ 2 ประการ ได้ แก่ เกณฑ์คงค้ าง (Accrual Basis) และการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง (Going Concern)
วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรายงานทางการเงิ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ัว ไป (The Objective of General
Purpose Financial Reporting) คือ การให้ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
และสิทธิเรียกร้ องต่อกิจการ ซึ่งถูกนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ รายงานทางการเงินยัง
สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสิทธิเรียกร้ องเหล่านั้น ซึ่งเป็ นผล
มาจากผลการดาเนินงานของกิจการ ตลอดจนรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ ืนที่ข้อมูลเหล่านี้เป็ น
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้ หลัก (Primary Users) โดยผู้ใช้ หลักของรายงานทางการเงิน
หมายถึง ผู้ลงทุน ผู้ให้ ก้ ู ยืม และเจ้ าหนี้อ่ ืนทั้งในปั จจุ บันและอนาคตสามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลทาง
การเงินในการประเมิน จานวนเงิน จั งหวะเวลา ตลอดจนความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดรั บสุทธิใน
อนาคตของกิจการ ทั้งนี้ ข้ อมูลทางการเงินนั้นยังสามารถช่วยประเมินมูลค่าของกิจการได้ ซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่ อ การประเมิ น ผลตอบแทนจากตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การให้
ทรัพยากรแก่กจิ การ ไม่ว่าจะเป็ นการซื้อ ขาย หรือการถือครองตราสารทุนและตราสารหนี้ รวมทั้งการให้ กู้
หรือการชาระเงินกู้และสินเชื่อในรูปแบบอื่นๆก็ตาม เช่น เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ เป็ นต้ น
ทั้งนี้ ข้ อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คงค้ างถูกนาเสนอในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นของกิจการ โดยมีข้อสมมติของการดาเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ หลัก
สามารถทราบผลตอบแทนจากการใช้ ท รั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิจ ของกิจ การ ตลอดจนสามารถประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ ทรั พ ยากรของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้ง สามารถใช้ ใ นการพยากรณ์
ผลตอบแทนในอนาคตจากการใช้ ทรัพยากรของกิจการ
ขณะที่ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ถูกสะท้ อนด้ วยกระแสเงินสดในอดีตถูกนาเสนอในงบกระแสเงินสด
ของกิจ การ เพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ หลั ก สามารถทราบข้ อ มู ลเกี่ยวกับ กระแสเงิ นสดระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน
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สาหรับกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ตลอดจนสามารถใช้ ประเมินสภาพคล่อง
ของกิจการได้
วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
1) เป็ นแนวทางสาหรับคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศในการพัฒนา
และทบทวนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) เป็ นแนวทางสาหรับคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศในการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ สอดคล้ องกัน
3) เป็ นแนวทางสาหรับผู้จัดทางบการเงิน ในกรณีท่ยี ังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินรองรับ
4) เป็ นแนวทางสาหรับผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
5) ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจความหมายของข้ อมูลที่แสดงในงบการเงิน
6) เพื่อให้ ผ้ ูสนใจได้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
ลัก ษณะเชิงคุณ ภาพของข้ อมู ลทางการเงิ นที่มีป ระโยชน์ (Qualitative Characteristics of Useful
Financial Information) หมายถึง ลักษณะที่ทาให้ ข้อมูลมีประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ งบการเงิน ซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้ให้ กู้ยืม และเจ้ าหนี้
อื่นในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้ วย
1) ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics) กล่าวคือ ข้ อมูล
ทางการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ก็ต่อเมื่อข้ อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความเป็ นตัวแทนอัน
เที่ยงธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) กล่ าวคือ ข้ อมูลทางการเงิน ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจสามารถทาให้ ผ้ ูใช้ ตัดสินใจแตกต่างไป ทั้งนี้ ข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจนั้นควรสามารถนามาใช้ ในกระบวนการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตหรือที่เรียกกันว่า ข้ อมูล
นั้นมีคุณค่าทางการพยากรณ์ (Predictive Value) โดยข้ อมูลที่มีคุณค่าทางการพยากรณ์ไม่จาเป็ นต้ องเป็ น
ค่าพยากรณ์หรือค่าคาดการณ์ (Prediction /Forecast) นอกจากข้ อมูลนั้นควรมีคุณค่าทางการพยากรณ์แล้ ว
ข้ อมูลนั้นควรสามารถช่วยในการยืนยันหรือชี้ให้ เห็นถึงผลของการประเมินในอดีตหรือที่เรียกกันว่า ข้ อมูล
นั้นมีคุณค่าทางการยืนยัน (Confirmatory Value) ซึ่งโดยปกติแล้ ว คุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่า
ทางการยืนยันของข้ อมูลทางการเงินมีความสัมพันธ์กัน กล่ าวคือ หากข้ อมูลทางการเงินมีคุณค่าทางการ
พยากรณ์แล้ วมักมีคุณค่า ทางการยืนยันด้ วย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนนาข้ อมูลผลการดาเนินงานในงบกาไร
ขาดทุ นและก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่นสาหรั บปี ปั จจุ บันมาเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เพื่ อประเมินผลการดาเนิ นงาน
ในอดีตและคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคต เป็ นต้ น
ทั้งนี้ นอกจากความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของข้ อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้ อมูลแล้ วยังขึ้นอยู่กับ
ความมีสาระสาคัญ (Materiality) ของข้ อมูลด้ วย กล่าวคือ ข้ อมูลมีสาระสาคัญก็ต่อเมื่อการไม่แสดงข้ อมูล
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หรือการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงมีผลกระทบต่อผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่ง
ความมีสาระสาคัญต้ องพิ จารณาจากลักษณะหรือขนาดของรายการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของแต่ละ
กิจการ โดยในบางกรณีลักษณะของรายการเพียงอย่างเดียวก็สามารถบอกได้ ว่า ข้ อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจ เช่น ผลการดาเนินงานของส่วนงานดาเนินงานใหม่ เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอก
ถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการในอนาคตได้ เป็ นต้ น
1.2) ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation) กล่ าวคือ ข้ อมู ล
ทางการเงินที่มีความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนั้นต้ องแสดงเนื้อหาและความเป็ นจริงเชิงเศรษฐกิจแทนที่จะ
เป็ นรูปแบบทางกฎหมายเพี ยงอย่างเดียว เนื่องจากในบางกรณี ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงตามเนื้อหาและ
ความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิจอาจแตกต่างไปจากข้ อมู ลทางการเงินที่แสดงตามรู ปแบบทางกฎหมาย ทั้งนี้
ข้ อมูลทางการเงินที่มีความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมต้ องมีความครบถ้ วน ความเป็ นกลาง และปราศจาก
ข้ อผิดพลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1) ความครบถ้วน (Completeness) กล่าวคือ กิจการต้ องนาเสนอและเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงิน ตลอดจนการให้ ความหมายและคาอธิบายที่จาเป็ นอย่างครบถ้ วนสาหรับผู้ใช้ เพื่อเข้ าใจ
ปรากฏการณ์น้ัน เพื่อให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูลทางการเงินไม่เข้ าใจผิดในฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
ตัวอย่ า งเช่ น ผู้ จัดทางบการเงิ น ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ สัญญาซื้ อ วั ตถุ ดิบล่ วงหน้ า ที่ยกเลิ กไม่ ได้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นต้ น
1.2.2) ความเป็ นกลาง (Neutrality) กล่าวคือ กิจการต้ องนาเสนอข้ อมูลทางการเงิน
โดยปราศจากอคติหรือความเอนเอียง แม้ ว่าการนาเสนอข้ อมูลทางการเงินนั้นอาจส่งผลเสียหายแก่กิจการได้
เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคดีความที่กจิ การถูกฟ้ องร้ องอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นต้ น
1.2.3) การปราศจากข้อผิดพลาด (Free from Error) กล่าวคือ การไม่มีข้อผิดพลาด
หรือการละเว้ นการให้ ข้อมูลทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลทางการเงินไม่จาเป็ นต้ องถูกต้ องสมบูรณ์ทุก
ลั กษณะ เนื่ องจากในการจั ดท าข้ อมู ลทางการเงิ นบางรายการอาจจ าเป็ นต้ องใช้ ดุ ลยพิ นิ จและการประมาณการ
เช่น การคานวณค่าเสื่อมราคา โดยอาศัยการประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เป็ นต้ น
การใช้ลกั ษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
กรอบแนวคิ ด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น ได้ ก าหนดกระบวนการที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากที่สดุ สาหรับการใช้ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ ดังนี้
ก) ระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินของ
กิจการที่เสนอรายงาน
ข) ระบุประเภทของข้ อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ันซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากที่สุด
หากข้ อมูลนั้นมีความพร้ อมและสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์
ค) พิจารณาว่าข้ อมูลนั้นมีพร้ อมหรือไม่ และสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ หรื อไม่ หาก
ข้ อมูลมีพร้ อมและสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ ถือว่าเป็ นการสิ้นสุดกระบวนการเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
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ข้ อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน แต่หากข้ อมูลไม่พร้ อมหรื อไม่สามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้
กิจ การต้ อ งดาเนิ น การตามกระบวนการอี ก ครั้ ง กับ ข้ อ มู ลที่มีความเกี่ ยวข้ อ งกับ การตั ด สิน ใจมากที่สุ ด
รองลงมา
2) ลักษณะเชิ งคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics) นอกจากข้ อมูลทาง
การเงินที่มีประโยชน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมแล้ ว ข้ อมูล
ทางการเงินยังสามารถเพิ่มประโยชน์ได้ มากยิ่งขึ้นด้ วยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ซึ่งประกอบด้ วย 4 ประการ
ได้ แก่ ความสามารถเปรียบเทียบได้ ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ความทันเวลา และความสามารถเข้ าใจได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) ความสามารถเปรียบเที ยบได้ (Comparability) ผู้ ใช้ สามารถใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมู ลทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดยการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูล ทางการเงิน ที่คล้ ายกันของกิจการอื่น สาหรั บ
รอบระยะเวลารายงานเดียวกัน (Cross-Sectional Analysis) หรือโดยการเปรียบเทียบกับข้ อมูลทางการเงิน
ที่คล้ ายกันของกิจการเดียวกันสาหรับรอบระยะเวลารายงานอื่น (Time-Series Analysis or Trend Analysis)
ทั้งนี้ ความสามารถเปรียบเทียบได้ ไม่ ใช่ความสม่าเสมอ (Consistency) กล่าวคือ ความสม่าเสมอ หมายถึง
การใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการที่มีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็ นต่าง
รอบระยะเวลารายงานภายในกิจการเดียวกัน หรือภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน แต่ต่างกิจการกัน
โดยที่ ความสม่ าเสมอสามารถช่ วยให้ เกิ ดความสามารถเปรี ยบเทียบได้ ของข้ อมู ลทางการเงิ นได้ อย่ างไรก็ตาม
ในบางกรณี ข้ อ มู ล ทางการเงิ น อาจสามารถเปรี ย บเทีย บกัน ได้ แม้ ว่ า ขาดความสม่ า เสมอก็ต าม เช่ น
ในกรณีท่กี ิจการใช้ วิธีการบั ญชี ท่แี ตกต่างกันสาหรั บรายการที่มีเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจเดียวกันแต่ต่างรอบ
ระยะเวลารายงานกัน ผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินอาจใช้ ประโยชน์จากการที่กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
บัญชี ท่ีเปลี่ ยนแปลงไป และผลกระทบที่มีต่อรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่ อประโยชน์ ใน
การเปรียบเทียบได้ ของข้ อมูลทางการเงิน เป็ นต้ น
2.2) ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (Verifiability)กล่ าวคือ ผู้สังเกตการณ์ท่มี ีความ
รอบรู้แตกต่างกันและมีความเป็ นอิสระจากกันสามารถได้ ข้อสรุปตรงกันว่าข้ อมูลนั้นเป็ นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่นาเสนอ ทั้งนี้ ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ สามารถกระทาทางตรง
หรือทางอ้ อมได้ ซึ่งความสามารถพิสจู น์ยืนยันได้ ทางตรง (Direct Verifiability) เป็ นการพิสูจน์จานวนหรือ
สังเกตได้ โดยตรง เช่น การตรวจนับเงินสดและสินค้ าคงเหลือ เป็ นต้ น ส่วนความสามารถพิสูจน์ ได้ ทางอ้ อม
(Indirect Verifiability) เป็ นการตรวจสอบปัจจัยนาเข้ า แบบจาลอง สูตรหรือเทคนิคอื่น เช่น การคานวณ
มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือปลายงวดอีกครั้งโดยใช้ วิธกี ารตีราคาสินค้ าคงเหลือเหมือนเดิม เป็ นต้ น
2.3) ความทันเวลา (Timeliness) กล่าวคือ ประโยชน์ของข้ อมูลทางการเงินจะมากขึ้น
เมื่อข้ อมูลนั้นรายงานอย่างทันเวลา เนื่องจากการมีข้อมูลทางการเงินพร้ อมให้ ผ้ ูตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจใช้
ทันเวลาที่ข้อมูลนั้นสามารถมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
2.4) ความสามารถเข้าใจได้ (Understandability) กล่าวคือ ผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินจะ
สามารถเข้ า ใจข้ อ มู ล ทางการเงิน นั้ นเพื่ อ ประโยชน์ ในการตัดสิน ใจเชิ งเศรษฐกิจ ก็ต่อเมื่อข้ อมู ลนั้ น ถู ก
จัดประเภท กาหนดลักษณะ และนาเสนออย่างชัดเจนและกระชับ โดยมีข้อกาหนดว่า ผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน
ต้ อ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมเชิ ง เศรษฐกิ จ อย่ า งสมเหตุ ส มผล รวมทั้ ง มี
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ความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาข้ อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินอาจจาเป็ นต้ อง
อาศัยความช่วยเหลือของที่ปรึ กษาเพื่อให้ สามารถเข้ าใจข้ อมูลทางการเงินที่ซับซ้ อนได้ ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ แม้ ว่า
ข้ อมูลบางรายการมีความซับซ้ อนก็ตาม แต่หากข้ อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจ
ข้ อมูลนั้นก็ควรถูกนาเสนอในรายงานทางการเงิน โดยกิจการไม่สามารถอ้ างว่า ข้ อมูลนั้นไม่ควรแสดงใน
รายงานทางการเงิน เนื่องจากข้ อมูลนั้นมีความยากซับซ้ อนจนเกินไปสาหรั บผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน ที่จะ
เข้ า ใจได้ อย่ า งไรก็ต าม ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จะไม่ มี ป ระโยชน์ กับ ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล หากผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ไม่ เ ข้ า ใจ
ความหมายของข้ อมูลทางการเงินนั้น แม้ ว่าข้ อมูลนั้น เป็ นข้ อมู ลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมก็ตาม
การใช้ลกั ษณะเชิงคุณภาพเสริม
ข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ ในการตัดสินใจจาเป็ นต้ องมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดทาข้ อมูลทางการเงิน ต้ องพยายามทาให้ ข้อมูลทาง
การเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพเสริมให้ มากที่สดุ เท่าที่จะกระทาได้
จากคาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ข้างต้ นนั้น สามารถ
สรุปดังแผนภาพที่ 1 ได้ ดังนี้
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
(Qualitative Characteristics of Useful Financial Information)
(Relevance)
ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
(Fundamental Qualitative Characteristics)
ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
(Relevance)

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
(Enhancing Qualitative Characteristics)

ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
(Faithful Representation)

ความสามารถเปรียบเทียบได้
(Comparability)

คุณค่าทางการพยากรณ์
(Predictive Value)

ครบถ้ วน
(Completeness)

คุณค่าทางการยืนยัน
(Confirmatory Value)

เป็ นกลาง
(Neutrality)

ความทันเวลา
(Timeliness)

ปราศจากข้ อผิดพลาด
(Free from Error)

ความสามารถเข้ าใจได้
(Understandability)

ความมีสาระสาคัญ
(Materiality)

ความสามารถพิสจู น์ยนื ยันได้
(Verifiability)

แผนภาพที่ 1 : ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ีประโยชน์
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ข้อจากัดด้านต้นทุนต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์
ในการน าเสนอรายงานทางการเงิ น นั้ น กิจ การต้ องถู ก จ ากัดด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจั ด ท ารายงาน
ทางการเงินที่มีประโยชน์ ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนเกี่ยวกับการรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการพิสูจน์
ยืนยันและการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ ต้ นทุนยังเกิดขึ้นกับผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน เช่น ต้ นทุน
ในการวิ เ คราะห์ และตี ความข้ อมู ลทางการเงิน เป็ นต้ น ขณะที่ประโยชน์ ของข้ อ มู ลทางการเงิ นสาหรั บ
ผู้จัดทาและผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงิน เช่ น การเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนที่มีต้นทุนต่าลง การจัดสรรทรั พยากรเพื่อ
ก่อให้ เกิดผลตอบแทน เป็ นต้ น ดังนั้น ผู้จัดทาและผู้ใช้ ข้อมูลทางการเงินจาเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา
เปรี ยบเทียบระหว่ างประโยชน์จะที่ได้ รับกับต้ นทุนที่จะเกิดขึ้นในการจัดทารายงานทางการเงิน ตลอดจน
ต้ นทุนในการวิเคราะห์และการตีความข้ อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่าง
ประเทศได้ นาข้ อจากัดด้ านต้ นทุนต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์มาเป็ นข้ อพิจารณาการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับด้ วย
ข้อสมมติ
ข้ อสมมติในการจัดทางบการเงิน (Underlying Assumption) คือ การดาเนินงานต่ อเนื่อง (Going
Concern) กล่าวคือ งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ต้ องมีข้อสมมติ
ที่ว่ากิจการจะดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและดารงอยู่ต่อไปในอนาคต หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กิจการ
ไม่มีเจตนาหรื อความจาเป็ นที่จะเลิกกิจการหรื อลดขนาดการดาเนินงานอย่างมีสาระสาคัญ อย่างไรก็ตาม
หากกิจการมีเจตนาหรือมีความจาเป็ นดังกล่าว งบการเงินต้ องจัดทาขึ้นโดยใช้ เกณฑ์อ่ืน และต้ องเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วย
องค์ประกอบของงบการเงิน
องค์ ป ระกอบของงบการเงิ น (The Elements of Financial Statements) หมายถึ ง ประเภทของ
รายการทางบัญชีท่แี ยกแสดงตามลักษณะเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแบ่งองค์ประกอบของงบการเงิน
ได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะการเงิน ได้ แก่ สินทรั พย์ หนี้สินและส่วนของ
เจ้ าของ ซึ่งกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ได้ ให้ คานิยามของแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
สินทรัพย์ (Assets) หมายถึ ง ทรั พ ยากรที่อยู่ ในความควบคุ มของกิจการ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่ามาจากการซื้อ การผลิต หรือการรั บบริจาคก็ตาม แต่ต้องไม่รวมถึงรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีท่คี าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทาสัญญาซื้อสินค้ าล่วงหน้ า เป็ นต้ น โดยที่กิจการ
คาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตจากทรัพยากรนั้น นั่นหมายความว่า ทรั พยากรนั้นต้ อง
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่ น การใช้
สิน ทรั พ ย์ เ พื่ อ ผลิ ตสิน ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก าร การน าสิน ทรั พ ย์ ท่ีมีอ ยู่ ไปแลกเปลี่ ยนกับ สิน ทรั พย์อ่ืน การน า
สินทรั พย์ไปชาระหนี้ การนาสินทรัพย์มาแบ่งปั นให้ กับ ผู้เป็ นเจ้ าของ เป็ นต้ น ทั้งนี้ ทรั พยากรนั้นอาจมี
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ตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น ลูกหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็ นต้ น ซึ่งจากคานิยาม
ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า สินทรัพย์ของกิจการไม่จาเป็ นต้ องเป็ นทรัพยากรที่กจิ การมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่
กิจ การสามารถควบคุ มประโยชน์ ท่ีคาดว่ า จะได้ รั บ จากทรั พยากรนั้ น ในกรณี น้ ี ทรั พยากรนั้ น ถือ เป็ น
สินทรัพย์ของกิจการ เช่น สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินทางด้ านผู้เช่า เป็ นต้ น
หนี้ สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต เช่ น การซื้อสินค้ าหรือบริการเป็ นเงินเชื่อ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การขายสินค้ าพร้ อมกับ
การรับประกันภายหลังการขาย เป็ นต้ น โดยที่กจิ การคาดว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการชาระภาระผู ก พั น นั้ น ซึ่ งการชาระภาระผู กพั น นั้ น อาจเกิด ขึ้น ได้ หลายลั กษณะ เช่ น
การจ่ า ยเงิ น สด การโอนสิน ทรั พ ย์ อ่ ืน การให้ บ ริ ก าร การเปลี่ ยนภาระผู ก พั น เดิ มเป็ นภาระผู ก พั น ใหม่
การแปลงหนี้เป็ นทุน เป็ นต้ น ทั้งนี้ ตัวอย่างรายการหนี้สิน เช่น เจ้ าหนี้การค้ า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สนิ จากการรับประกันสินค้ า เป็ นต้ น
ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ส่วนได้ เสียคงเหลือ ในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหัก
หนี้สินทั้งหมดออกแล้ ว เช่น หุ้นสามัญ กาไรสะสม เป็ นต้ น ทั้งนี้ มูลค่าของส่วนของเจ้ าของในงบแสดง
ฐานะการเงินมักไม่ เท่ากับราคาตลาดของหุ้ นทั้งหมดที่อยู่ ในมือของผู้ ถือหุ้ น เนื่องจากการวั ดมูลค่ าของ
ส่วนของเจ้ าของขึ้นอยู่กับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่ได้
แสดงด้ วยราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้น
2) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อ งโดยตรงกับผลการดาเนินงาน ได้ แก่ รายได้ แ ละค่าใช้ จ่าย ซึ่ ง
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ได้ ให้ คานิยามของแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
ผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
รายได้ (Income) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงานใน
รูป ของกระแสเข้ าหรื อ การเพิ่ มค่ า ของสินทรั พย์ หรื อการลดลงของหนี้ สิน อัน ส่ งผลให้ ส่วนของเจ้ า ของ
เพิ่มขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้ รับจากผู้มีส่วนร่ วมในส่วนของเจ้ าของ ทั้งนี้ ตัวอย่างรายการรายได้ เช่น
รายได้ จากการขายสินค้ า รายได้ ค่าธรรมเนียม รายได้ ดอกเบี้ย รายได้ เงินปั นผล รายได้ ค่าเช่ า เป็ นต้ น
รายได้ รวมถึงรายการที่เป็ นรายได้ (Revenue) และผลกาไร (Gain)
ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน
ในรูปของกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่ งผลให้ ส่วนของเจ้ าของ
ลดลง แต่ ต้ อ งไม่ ร วมถึ ง การแบ่ ง ปั น ส่ ว นทุ น ให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในส่ ว นของเจ้ า ของ เช่ น การลดทุ น
การจ่ายเงินปันผล เป็ นต้ น ทั้งนี้ ตัวอย่างรายการค่าใช้ จ่าย เช่น ต้ นทุนขาย ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้ จ่ายในการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน เป็ นต้ น ทั้งนี้ผลขาดทุนจึงเป็ นรายการที่
เป็ นค่าใช้ จ่าย เช่นเดียวกัน
จากองค์ประกอบของงบการเงินข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงถึงองค์ประกอบ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ฐานะการเงิ น ส่ ว นงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น จะแสดงถึ ง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผลการดาเนินงาน ขณะที่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของและ
งบกระแสเงินสดจะแสดงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุนและ
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กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับฐานะการเงินในงบแสดง
ฐานะการเงิน
อย่างไรก็ตาม การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงินนั้น ไม่ได้ เพี ยงแค่เข้ าคานิยามของ
องค์ประกอบของงบการเงิน แต่ยังจาเป็ นต้ องเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน
ด้ วย ซึ่งจะกล่าวโดยรายละเอียดในหัวข้ อต่อไป
การรับรูร้ ายการขององค์ประกอบของงบการเงิน
การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน (Recognition) หมายถึง กระบวนการของการแสดง
รายการหรือการรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หากรายการนั้นเป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน และเข้ าเกณฑ์การรับรู้
รายการทั้ง 2 ข้ อ (Criteria of Recognition) ดังนี้
1) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ (Probable) ที่กิจการจะได้ รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการดังกล่าว
2) รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ (Reliably Measurable)
ทั้งนี้ ในกรณีท่กี จิ การไม่รับรู้รายการนั้น แม้ ว่ารายการนั้นเป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบของ
งบการเงินและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการทั้งสองข้ อ ข้ างต้ น ในกรณีน้ ี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงิน ถือว่าการละเลยไม่รับรู้รายการนี้เป็ นข้ อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วย การเปิ ดเผยข้ อมูลนั้น
เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทนได้ อย่างไรก็ตาม หากรายการนั้นเป็ นไปตามคานิยามของ
องค์ประกอบของงบการเงิน แต่ไม่เข้ าเกณฑ์การรับรู้ท้งั สองข้ อ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องนั้นไว้
ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน หากข้ อมู ลนั้ น เกี่ยวข้ องกับ การตัดสิน ใจของผู้ ใช้ งบการเงิน เช่ น การ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการถูกฟ้ องร้ องที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นต้ น
นอกจากนี้ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ไม่อนุญาตให้ นาเกณฑ์การจับคู่ต้นทุนกับ
รายได้ (Matching Principle) มาถือปฏิบัติเพื่อบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
หากรายการนั้นไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน (Measurement) หมายถึง กระบวนการกาหนดจานวนที่เป็ น
ตัวเงินเพื่ อรั บรู้ องค์ประกอบของงบการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในการวัดมูลค่าที่ถูกกาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิน ซึ่ง กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิน กาหนดเกณฑ์ในการวัดมูลค่า (Measurement Base) ไว้ 4 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ราคาทุนเดิม (Historical Cost) กล่าวคือ การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นาไปแลกสินทรัพย์ ณ วันที่ได้ สินทรัพย์น้ันมา เช่น ใน
วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้ อที่ดินด้ วยเงินสด 1,000,000 บาท กิจการต้ องบั นทึกรายการที่ดินใน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 17 กันยายน 2558) คู่มืออธิบาย Framework หน้ า 9

คู่มอื อธิบายกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินนี้ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ถือเป็ นราคาทุนเดิมของที่ดิน เป็ นต้ น ส่วนการ
บันทึกหนี้สินด้ วยจานวนเงิน สดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ รับจากการก่อภาระผูกพั น หรือต้ องจ่าย
ชาระภาระผู กพั น ที่เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการ ณ วั น ที่ก่อ ภาระผู กพั น เช่ น ในวั น ที่ 1
มกราคม 25x1 กิจการออกจาหน่ายหุ้นกู้ อายุ 20 ปี เป็ นจานวนเงิน 950 บาท ซึ่งมีราคาตราไว้ 1,000
บาท ในกรณีน้ ี ราคาทุนเดิมของหุ้นกู้เท่ากับ 950 บาท เนื่องจากจานวนเงินดังกล่าวเป็ นจานวนเงินสดที่
กิจการได้ รับเมื่อกิจการจาหน่ายหุ้ นกู้และเป็ นจานวนเงินเดียวกัน ที่มาคิดมาจาก ราคาของมูลค่าปั จจุ บัน
(Present Value) หากกิจการต้ องการชาระภาระผูกพันของหุ้นกู้ ณ วันที่กจิ การนาหุ้นกู้ออกจาหน่าย เป็ นต้ น
2) ราคาทุนปั จจุ บนั (Current Cost) กล่ า วคือ การบันทึกสินทรั พย์ด้วยจานวนเงิน สดหรื อ
รายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการต้ องจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรั พย์ท่ี
เท่าเทียมกันมาทดแทนสินทรัพย์ท่มี ีอยู่ (Entry Value) เช่น ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้อที่ดินมา
ด้ วยเงิ น สด 1,000,000 บาท ต่ อ มาสิ้น ปี 25x5 กิจ การต้ อ งการบั น ทึก ที่ดิ น ด้ ว ยราคาทุ น ปั จ จุ บั น ด้ ว ย
จานวนเงิน 3,000,000 บาท เนื่องจากจานวนเงินดังกล่าวถือเป็ นราคาทุนปัจจุบันซึ่งเป็ นจานวนเงิน สดที่
กิจการจะต้ องจ่ ายเพื่ อซื้อที่ดินในขณะนั้น เป็ นต้ น ส่วนการบันทึกหนี้สินด้ วยจานวนเงิน สดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่กิจการต้ องจ่ายชาระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไม่ต้องคิดลด เช่ น เมื่อวันที่ 1 มกราคม
25x1 กิจ การซื้ อเครื่ อ งจั ก รเป็ นเงิ น เชื่ อ 1,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ก าหนดจ่ า ยชาระหนี้ 5 ปี อัต รา
แลกเปลี่ยนขณะนั้น 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 30 บาท ต่อมาในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 อัตราแลกเปลี่ยน
1 ดอลลาร์ สหรั ฐเท่ากับ 31 บาท ในกรณีน้ ี กิจการต้ องแสดงบัญชีเจ้ าหนี้เครื่องจักรในงบแสดงฐานะ
การเงินด้ วยจานวนเงิน 31,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับจานวนเงินที่กิจการต้ องจ่ายชาระหนี้ให้ เจ้ าหนี้ หาก
กิจการต้ องจ่ายชาระหนี้ในขณะนั้นแทนที่จะเป็ น 30,000,000 บาท เป็ นต้ น
3) มู ลค่ าที่จะได้รบั (จ่ าย) (Realizable or Settlement Value) กล่าวคือ การบันทึกสินทรัพย์
ด้ วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจะได้ รับในขณะนั้นจากการขายสินทรัพย์ โดยไม่ใช่
การบั ง คั บ ขาย (Exit Value) เช่ น ที่ ดิ น ที่ กิ จ การซื้ อมาด้ ว ยเงิ น สดเมื่ อ ต้ น ปี 25x1 เป็ นจ านวนเงิ น
1,000,000 บาท ต่ อ มาสิ้น ปี 25x2 กิ จ การต้ อ งการบั น ทึก ที่ ดิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่จ ะได้ รั บ ด้ ว ยจ านวนเงิ น
1,500,000 บาท เป็ นต้ น ส่วนกรณีท่เี ป็ นหนี้สิน คือ การบันทึกหนี้สินด้ วยจานวนเงินสดหรื อรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่กจิ การคาดว่าจะต้ องจ่ายชาระหนี้สนิ ในการดาเนินงานตามปกติโดยไม่ต้องคิดลด เช่น ใน
วั น ที่ 1 มกราคม 25x1 กิจ การกู้ เงิน จากธนาคาร 1,000,000 บาท กาหนดชาระหนี้ 3 ปี ต่ อมาสิ้น ปี
25x2 กิจการประสบปัญหาทางการเงิน จนคาดว่าไม่อาจสามารถชาระหนี้ได้ ครบถ้ วนเมื่อครบกาหนดชาระ
หนี้ได้ กิจการจึงได้ เจรจาขอลดหนี้กบั ธนาคาร โดยธนาคารยอมลดหนี้ให้ 200,000 บาท กิจการต้ องแสดง
บัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยจานวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
กิจการจะต้ องจ่ายคืน เป็ นต้ น
4) มูลค่าปั จจุบนั (Present Value) กล่าวคือ การบันทึกสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดรับสุทธิในอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์น้ันในการดาเนินงานตามปกติของกิจการ และการ
แสดงหนี้สินด้ วยมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดจ่ ายสุทธิ ในอนาคตซึ่งคาดว่ าจะต้ องจ่ ายชาระหนี้สินใน
การดาเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ในกรณีท่มี ูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายต่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่า ผู้เช่าต้ องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็ นสินทรัพย์และหนี้สิน ตามสัญญาเช่าการเงิน
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ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าด้ วยจานวนเงินเท่ากับมูลค่าปั จจุ บันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายตาม
สัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้ น
แนวคิดเรือ่ งทุนและการรักษาระดับทุน
แนวคิดเรื่องทุน (Concepts of Capital) เป็ นแนวคิดที่ใช้ ในการจัดทางบการเงิน ซึ่งสามารถแบ่ง
แนวคิดเรื่องทุนออกเป็ น 2 แนวคิดย่อย ดังนี้
1) แนวคิดทางการเงิน (Financial Concept of Capital) เป็ นแนวคิดของทุนที่ใช้ ตัวเงินที่ลงทุน
หรื ออานาจซื้อที่ลงทุ น ซึ่งเท่ากับสินทรั พย์สุทธิ (สินทรัพย์หักหนี้สิน ) หรือส่วนของเจ้ าของเป็ นหน่วยวัด
โดยวัดอยู่ในรูปของตัวเงินที่เป็ นหน่วยเงินตราเดิม หรือหน่วยเงินตราที่มีอานาจซื้อคงที่ โดยการปรั บด้ วย
อัตราเงินเฟ้ อ เช่น จานวนเงินบาท เป็ นต้ น ซึ่งกิจการส่วนใหญ่มักนาแนวคิดทุนทางการเงินนี้มาใช้ ในการ
จัดทางบการเงิน
2) แนวคิดทางกายภาพ (Physical Concept of Capital) เป็ นแนวคิดของทุนที่ใช้ กาลังการผลิต
ที่สามารถใช้ ในการผลิ ตหรื อที่ใช้ ผลิ ตจริ งเป็ นหน่ วยวัด ซึ่งสามารถวัดได้ ในรูปของผลผลิต เช่ น จานวน
ผลผลิตที่ผลิตได้ ต่อวัน เป็ นต้ น
แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดผลกาไร
แนวคิ ด การรัก ษาระดับ ทุ นและการวัด ผลก าไร (Concept of Capital Maintenance and the
Determination of Profit) จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทุ น ข้ า งต้ น ท าให้ เกิ ด แนวคิ ด การรั ก ษาระดั บ ทุ น และ
การวัดผลกาไร ซึ่งเป็ นแนวคิดในการกาหนดระดับทุนที่กิจการต้ องรั กษาและการวัดผลกาไร โดยสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 แนวคิดย่อย ดังนี้
1) การรัก ษาระดับ ทุ น ทางการเงิ น ตามแนวคิ ด นี้ ก าไรเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ จ านวนที่เ ป็ นตั ว เงิ น ของ
สิน ทรั พ ย์สุทธิเมื่อสิ้น รอบระยะเวลารายงานสูงกว่ า จานวนที่เ ป็ นตั วเงิ น ของสิน ทรั พย์สุทธิเมื่อเริ่ มรอบ
ระยะเวลารายงาน แต่จานวนที่เพิ่มขึ้นนั้นต้ องไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับเจ้ าของในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน เช่น เงินทุนที่ได้ รับจากเจ้ าของ การแบ่งปั นส่วนทุนให้ กับเจ้ าของ เป็ นต้ น ทั้งนี้ การรักษา
ระดับทุนทางการเงินสามารถวัดค่าของทุนโดยใช้ หน่วยเงินตามอานาจซื้อเดิมหรือ ใช้ หน่วยเงินตามอานาจ
ซื้อคงที่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) การรักษาระดับทุนทางการเงิน – ตามอานาจซื้ อเดิม การวัดมูลค่าทุนตามแนวคิดนี้โดย
ใช้ หน่วยเงินตามอานาจซื้อเดิม ซึ่งอานาจซื้อของเงินเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในกรณีน้ ี กาไร หมายถึง
การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานโดยวัดจากหน่วยเงินตามอานาจซื้อเดิมตลอดรอบ
ระยะเวลารายงานนั้น ด้ วยเหตุน้ ี จึงทาให้ การเพิ่ มขึ้นของราคาสินทรัพย์ท่ถี ือในรอบระยะเวลารายงานถือ
เป็ นกาไรตามแนวคิดนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะยังไม่ได้ รับรู้กาไรดังกล่ าวในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ากิจการจะจาหน่ายสินทรัพย์น้ันก็ตาม
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คู่มอื อธิบายกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินนี้ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้อที่ดินในมูลค่า 10,000,000 บาท ในวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของที่ดินแปลงนี้ เท่ากับ 15,000,000 บาท จานวนที่ต้อง
ได้ รับคืนทุนหรื อการปรับปรุงเพื่ อรักษาระดับทุน ตามอานาจซื้อเดิมเท่ากับ 10,000,000 บาท
ดังนั้น กาไรของกิจการตามแนวคิดนี้จึงเท่ากับ 5,000,000 บาท (15,000,000 - 10,000,000)
1.2) การรักษาระดับทุนทางการเงิน – ตามอานาจซื้ อคงที่ การวัดมูลค่าทุนตามแนวคิดนี้
โดยใช้ หน่วยเงินตามอานาจซื้อคงที่ เนื่องจากในกรณีท่เี กิดภาวะเงินเฟ้ อขึ้น อานาจซื้อของเงินจะลดลง เมื่อ
เวลาผ่านไป ดังนั้น กาไร จึงหมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานหนึ่ง ด้ วยเหตุ
นี้ เมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ เฉพาะส่วนที่สูงกว่ าการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไปเท่านั้นที่ถือ
เป็ นกาไร ส่วนที่เหลือถือเป็ นการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุนซึ่งต้ องแสดงไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
ตัวอย่างที่ 2 เมื่อวั นที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้ อที่ดินในมูลค่า 10,000,000 บาท ในขณะที่
ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 100 ต่อมา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ ายุ ติธรรมของที่ดิน
แปลงนี้เท่ากับ 15,000,000 บาท ดัชนีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 105 จานวนที่ต้องได้ รับคืนทุนหรือ
การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน ตามอานาจซื้อคงที่เท่ากับ 10,500,000 บาท ส่วนที่เพิ่ มขึ้น
500,000 บาทนี้ ถือ เป็ น การปรั บปรุ งเพื่ อรั กษาระดับทุนซึ่ งต้ องแสดงไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
ดั งนั้ น ก าไรของกิ จ การตามแนวคิ ดนี้ จึ งเท่ ากั บ 4,500,000 บาท (15,000,000 10,500,000)
2) การรัก ษาระดับ ทุ น ทางกายภาพ ตามแนวคิ ด นี้ ก าไรเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ก าลั ง การผลิ ต หรื อ
ความสามารถในการดาเนินงาน หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่กิจการสามารถใช้ ในการผลิตหรือที่ใช้ ผลิตจริง
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานสูงกว่าเมื่อเริ่มรอบระยะเวลารายงาน โดยต้ องไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
กิจ การกับ เจ้ า ของในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งแนวคิดนี้ ต้ องวั ดมู ลค่ า โดยใช้ ร าคาทุ น ปั จจุ บั น
(Current Cost) เป็ นเกณฑ์เท่านั้น
ตัวอย่างที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้อที่ดินในมูลค่า 10,000,000 บาท ในวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน ราคาทุ นปั จจุ บั น ที่จะซื้ อที่ดินแปลงนี้ มาทดแทนเท่ากับ 10,500,000
บาท ดังนั้น จานวนที่ต้องได้ รับคืนทุนหรือการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับกาลังการผลิตเท่าเดิม ซึ่ง
ในกรณีน้ ี คือที่ดินแปลงดังกล่ าวเท่ากับ 10,500,000 บาท ส่วนที่เพิ่ มขึ้น 500,000 บาท
(10,500,000 - 10,000,000) นี้ถือเป็ นรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนซึ่งต้ องแสดงใน
ส่วนของเจ้ าของ โดยไม่เกิดกาไรขึ้น
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
- กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน นี้ช่วยให้ กิจการสามารถบันทึกรายการตลอดจนจัดทางบ
การเงินได้ ในกรณีท่ีไม่ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บใดกล่ า วไว้ เ ป็ นการเฉพาะเกี่ยวกับ
รายการค้ าที่เกิดขึ้นนั้น
***************
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