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ภาพรวมของกรอบแนวคิด 

บทน า

คณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ

(คณะกรรมการฯ) ไดเ้ผยแพร่ กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน (กรอบแนวคิด) ในเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงไดค้รอบคลุมถึง

การวางแนวคิดต่างๆ ของการรายงานทางการเงิน โดยมีเน้ือหาตาม

แผนภาพ

โดยขอ้สรุปแผนงาน (Project Summary) ท่ีเผยแพร่โดย IASB สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี

• ท าไมคณะกรรมการฯ ถึงปรบัปรุงกรอบแนวคิด

• การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากกรอบแนวคิด (ปรบัปรุง 2558)

• แนวคิดและแนวทางท่ีส าคญัในแต่ละบทของกรอบแนวคิด

วตัถุประสงค์

• ช่วยคณะกรรมการฯ พฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ (มาตรฐาน) ท่ีอยูบ่นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนั ส่งผลใหข้อ้มลูการเงิน

มีประโยชน์ต่อนักลงทุน ผูใ้หกู้แ้ละเจา้หน้ีอ่ืน

• ช่วยผูจ้ดัท ารายงานการเงินในการพฒันานโยบายการบญัชีท่ีสอดคลอ้งกนั

เม่ือไมมี่มาตรฐานใชก้บัรายการน้ันหรือเหตุการณอ่ื์นหรือเม่ือมาตรฐาน

อนุญาตใหม้ีทางเลือกของนโยบายการบญัชี 

• ช่วยผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดในการท าความเขา้ใจและตีความมาตรฐานฉบบัต่างๆ

สถานะ

• ใหแ้นวคิดและแนวทางท่ีสนับสนุนการตดัสินใจของ

คณะกรรมการฯ ในการพฒันามาตรฐานฯ 

• ไมใ่ช่มาตรฐาน 

• ไมม่ีประเด็นใดของกรอบแนวคิดท่ีจะแทนท่ีมาตรฐาน

หรือขอ้ก าหนดใดในมาตรฐาน

วนัที่มีผลบงัคบัใช้

• ส าหรบัคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการการตีความมาตรฐานฯ: ถือ

ปฏิบติัทนัที

• ส าหรบัผูจ้ดัท าซ่ึงพฒันานโยบายการบญัชีบนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิด: 

ถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2564

เกณฑส์ าหรบัการรวม

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินในงบ

การเงิน (การรบัรูร้ายการ) 

และแนวทางว่าเมื่อใดจะ

เอารายการเหล่าน้ันออก

(การเลิกรบัรูร้ายการ) 

วตัถุประสงคข์อง

การรายงานทาง

การเงิน

ลกัษณะเชิงคุณภาพ

ของขอ้มลูการเงินท่ี

มีประโยชน์

ค าอธิบายถึงกิจการ

ท่ีเสนอรายงานและ

การก าหนดขอบเขต

ค านิยามของ

สินทรพัย์ หน้ีสิน

ส่วนของเจา้ของ

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย

หลกัการวดัค่าและ

แนวทางวา่เม่ือใดท่ี

จะใชห้ลกัการน้ัน

แนวคิดและแนว

ทางการแสดง

รายการและการ

เปิดเผยขอ้มลู
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ท าไมถึงตอ้งมีการปรบัปรุงกรอบแนวคิด??

• เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1989 และมีการปรบัปรุงบางส่วนในปี 2010

• มีประโยชน์ แต่เน้ือหายงัไม่ครบถว้น และยงัคงตอ้งท าการปรบัปรุงใหดี้ขึ้ น

กรอบแนวคิด 

(ปรบัปรุง 2558)

ครอบคลุมถึงการวางแนวคิดต่างๆ ของการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิด 

(ปรบัปรุงใหม่)

การล าดบัความส าคญั

ถกูระบุถึงล าดบัความส าคญัโดยผูม้ีส่วนไดเ้สียใน Agenda Consultation ปี 2011

การลดความแตกตา่ง

ยกตวัอยา่งเชน่ แนวทางในการวดัค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลู

การอพัเดต

ยกตวัอยา่งเชน่ ค านิยามของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน

การท าใหช้ดัเจนข้ึน

ยกตวัอยา่งเชน่ บทบาทของความไมแ่น่นอนของการวดัคา่

วิธีการ

ในการปรบัปรุงกรอบแนวคิด คณะกรรมการฯ มอง

หาความสมดุลระหวา่งการใหแ้นวคิดในระดบัสงูและ

การใหร้ายละเอียดท่ีเพียงพอส าหรบักรอบแนวคิด

เพ่ือเป็นประโยชน์กบัคณะกรรมการฯ และบุคคลอ่ืน

คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา่กรอบแนวคิดเป็น

เสมือนเคร่ืองมือในทางปฏิบติัท่ีช่วยในการพฒันา

มาตรฐาน ดงัน้ันกรอบแนวคิดจึงรวมแนวคิดท่ีช่วย

คณะกรรมการฯ ในการพฒันามาตรฐาน และยงัรวม

การอภิปรายถึงปัจจยัท่ีคณะกรรมการฯ ใชพิ้จารณา

ในการใชดุ้ลยพินิจเมื่อการประยุกตใ์ชแ้นวคิดน้ัน

ไมไ่ดน้ ามาซ่ึงค าตอบเพียงค าตอบเดียว

กรอบแนวคิด (ท่ีปรบัปรุงในปี 2558) ประกอบดว้ย 

3 บท

บทท่ี 1 วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือ

วตัถุประสงคท์ัว่ไป

บทท่ี 3 ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มลูทางการเงินท่ีมี

ประโยชน์

บทท่ี 4 กรอบแนวคิด ขอ้ความส่วนท่ีเหลือจากแมบ่ท

การบญัชี (ปรบัปรุง 2552)
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การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั

กรอบแนวคิด (ปรบัปรุงใหม่) ไดมี้การปรบัปรุงใหด้ีข้ึนในเรื่องท่ีส  าคญั 3 กลุม่ดงัน้ี

กลุม่ใหม่

• การวดัค่า - แนวคิดในการวดัคา่ 

เช่น ปัจจยัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาใน

เลือกใชห้ลกัการวดัค่า

• การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูล - แนวคิดในการ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู

เช่น เมื่อใดท่ีควรจะจดัประเภท

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

• การเลิกรบัรูร้ายการ - แนวทางวา่

เมื่อใดท่ีควรเอาสินทรพัยแ์ละ

หน้ีสินออกจากงบการเงิน

กลุม่ที่อพัเดต

• ค านิยาม - ค านิยามของสินทรพัย์

และหน้ีสิน

• การรบัรูร้ายการ - เงื่อนไขในการ

น าสินทรพัยแ์ละหน้ีสินมารวมในงบ

การเงิน

กลุม่ท่ีท  าใหช้ดัเจนข้ึน

• ความรอบคอบ (Prudence)

• หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

(Stewardship)

• ความไม่แน่นอนของการวดัค่า 

(Measurement uncertainty)

• เน้ือหาส าคญักว่ารูปแบบ 

(Substance over form)
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บทที่ 1 - วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงิน

บทน้ีกลา่วถึง วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป (การรายงานทางการเงิน) ขอ้มูลอะไรที่

จ  าเป็นเพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคน์ั้น และใครคือผูใ้ชห้ลกั (ผูใ้ช)้ ของรายงานการเงิน

วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงิน

เพื่อใหข้อ้มลูการเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชห้ลกัในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการจดัหาทรพัยากรใหแ้กก่ิจการหน่ึงๆ

การตดัสนิใจขงผูใ้ช ้เป็นการตดัสนิเก่ียวกบั

การซื้ อ ขาย หรือถือตราสารทุน

และตราสารหน้ี

การใหห้รือช าระเงินกูแ้ละสินเชื่อใน

รปูแบบอ่ืน 

การใชสิ้ทธิออกเสียงหรือมีอิทธิพลต่อ

การด าเนินการของฝ่ายบริหาร

ในการตดัสนิใจขา้งตน้ ผูใ้ชจ้ะประเมิน

ความเป็นไปไดส้ าหรบักระแสเงินสดรบัสุทธิอนาคต

ท่ีจะเขา้สู่กิจการ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหารตอ่

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ

ในการประเมินทั้งสองเรือ่งขา้งตน้ ผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูลเก่ียวกบั

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกรอ้งต่อกิจการ 

และการเปล่ียนแปลงทรพัยากรและสิทธิเรียกรอ้งเหล่าน้ัน 

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูบ้ริหารในการใช้

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการตามความรบัผิดชอบ

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ในการปรบัปรุงกรอบแนวคิด คณะกรรมการฯ โดยพื้ นฐานไม่ได้

พิจารณาใหม่ส าหรบับทน้ี อย่างไรก็ตาม ไดม้ีการท าให้ชดัเจนขึ้ น

ว่าท าไมขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินความสามารถในการดูแลรกัษา

จึงจ าเป็นเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงิน

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ผูใ้ชร้ายงานการเงินตอ้งการขอ้มลูเพ่ือช่วยในการประเมินหนา้ท่ี

และความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรอบแนวคิดไดอ้ภิปราย

อยา่งชดัเจนถึงความตอ้งการดงักล่าว และความตอ้งการขอ้มลูเพ่ือ

ช่วยผูใ้ชใ้นการประเมินความเป็นไปไดส้ าหรบักระแสเงินสดรบั

สุทธิอนาคตท่ีจะเขา้สู่กิจการ 

ผูใ้ชร้ายงานการเงิน

ผูใ้ชร้ายงานการเงินคือนักลงทุน ผูใ้หกู้แ้ละเจา้หน้ีอ่ืนทั้งในปัจจุบนั

และท่ีอาจจะเป็นในอนาคตของกิจการ ผูใ้ชเ้หล่าน้ันตอ้งเช่ือใน

รายงานการเงินส าหรบัขอ้มลูการเงินท่ีพวกเคา้ตอ้งการ
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บทที่ 2 – ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลการเงินที่มีประโยชน์
บทน้ีไดอ้ภิปรายว่าอะไรท่ีท าใหข้อ้มูลการเงินมีประโยชน์

ลกัษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน

• ขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ หากขอ้มลูน้ันสามารถท าให้

ผูใ้ชต้ดัสินใจแตกต่างกนั 

• ขอ้มลูการเงินสามารถท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ถา้

ขอ้มลูน้ันมีคุณค่าเพื่อการพยากรณ ์คุณค่าเพื่อการยืนยนั

• ขอ้มลูตอ้งเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมถึงสาระของส่ิงท่ีตั้งใจจะ

ส่ือความ 

• ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (โดยการมีลกัษณะดงักล่าว

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได)้ คือ ความครบถว้น ความเป็น

กลาง และการปราศจากขอ้ผิดพลาด

• ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมจะถูกกระทบโดยระดบัของ

ความไมแ่น่นอนของการวดัค่า

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสนิใจ ความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสรมิ

• ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริมทั้งส่ีน้ันจะช่วยเพิ่มประโยชน์ของขอ้มลู

• แต่ลกัษณะดงักล่าวไมไ่ดท้ าใหข้อ้มลูท่ีไมม่ีประโยชน์น้ันกลายเป็นขอ้มลูท่ีมีประโยชน์ได้

การเปรยีบเทียบกนัได้

ขอ้จ  ากดัดา้นตน้ทุน

• ผลประโยชน์ของขอ้มลูท่ีใหจ้ าเป็นตอ้งอธิบายถึงตน้ทุนในการใหข้อ้มลูและการใชข้อ้มลูน้ัน

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ในการปรบัปรุงกรอบแนวคิด คณะกรรมการฯ โดยพื้ นฐานไม่ได้

พิจารณาใหมส่ าหรบับทน้ี อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ไดม้ีการ

ท าใหช้ดัเจนข้ึนในการประเมินวา่ขอ้มลูมีประโยชน์หรือไม่ ในเร่ือง

บทบาทของความรอบคอบ เร่ืองความไม่แน่นอนของการวัดค่า 

และเร่ืองเน้ือหาส าคญักวา่รปูแบบ

ความรอบคอบ

ความเป็นกลางจะตอ้งมีการใชค้วามรอบคอบ ความรอบคอบเป็น

การใช้ดุลยพินิจภายใต้เ ง่ือนไขของความไม่แน่นอนอย่าง

ระมดัระวงั โดยความไม่รอบคอบน้ันไม่ยอมใหสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแสดงสงูเกินไปหรือต า่เกินไป

ความไม่แน่นอนของการวดัค่า

ความไม่แน่นอนของการวดัค่าไม่ไดกี้ดกนัในการท าใหข้ ้อมลูไม่มี

ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การตัดสินใจมากท่ีสุดอาจมีความไม่แน่นอนของการวัดค่ าใน

ระดบัสงู ซ่ึงขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดอาจเป็นขอ้มลูท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลดลงเพียงเล็กน้อยแต่มีความไม่แน่นอน

ของการวดัค่าต า่กวา่ 

ส าหรบัขอ้มลูท่ีมีประโยชน์ ขอ้มลูตอ้งมีทั้งความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (relevant) และตอ้งสามารถเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (faithful representation) ถึงส่ิงท่ีตั้งใจ

จะส่ือ โดยทั้งสองรายการขา้งตน้น้ีคือลกัษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานของขอ้มลูการเงินท่ีมีประโยชน์ และยงัใชเ้ป็นแนวคิดน าทางในการน ามาปรับปรุงกรอบแนวคิดน้ี

การพิสูจนย์นืยนัได้ ความทนัเวลา ความเขา้ใจได้
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บทที่ 3 – งบการเงินและกิจการที่เสนอรายงาน
บทน้ีไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงบการเงินและใหค้ าบรรยายของกิจการท่ีเสนอรายงาน

สรุปการเปล่ียนแปลง

บทน้ีเป็นบทใหม่

ขอบเขตของกิจการทีเ่สนอรายงาน

การก าหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมของกิจการท่ีเสนอรายงานอาจท า

ไดย้าก ตวัอยา่งเช่น หากกิจการท่ีเสนอรายงานไม่ใช่นิติบุคคล ใน

กรณีดังกล่าว การก าหนดขอบเขตของกิจการท่ีเสนอรายงานจะ

ขึ้ นอยู่กับความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ชง้บการเงินของกิจการ ผูใ้ช ้

เหล่าน้ันตอ้งการขอ้มลูซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและสามารถส่ือ

ความเป็นตัวแทนอนัเท่ียงธรรมถึงส่ิงท่ีตั้งใจจะส่ือ กิจการท่ีเสนอ

รายงานไม่ไดป้ระกอบดว้ยการรวบรวม (collection) ท่ีก าหนดขึ้ น

เองหรือท่ีไม่สมบรูณข์องสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได้

และค่าใชจ้่าย

• กิจการท่ีตอ้งหรือท่ีเลือกจดัท างบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป

• ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นนิติบุคคล โดยสามารถเป็นส่วนหน่ึงของกิจการ หรือประกอบดว้ยกิจการมากกว่า

หน่ึงกิจการ 

กิจการท่ีเสนอ

รายงาน

รูปแบบเฉพาะของรายงานการเงินท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ

ค่าใชจ้่ายของกิจการท่ีเสนอรายงาน
งบการเงิน

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วน

ของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทั้ง

บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยต่างๆ เสมือน

วา่เป็นกิจการท่ีเสนอรายงานหน่ึงเดียว 

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของ

เจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเฉพาะบริษัทใหญ่

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของ

เจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกิจการสอง

แห่งข้ึนไปท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งดว้ย

ความสมัพนัธเ์ชิงบริษัทใหญ่-บริษัทยอ่ย

งบการเงินรวม 

(Consolidated FS)

งบการเงินเดี่ยว

(Unconsolidated FS)

งบการเงินผนวกรวม

(Combined FS)
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บทที่ 4 – องคป์ระกอบของงบการเงิน
บทน้ีไดนิ้ยาม 5 องคป์ระกอบของงบการเงิน ไดแ้ก่ สินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ้า่ย

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ค านิยามของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินไดม้ีการท าใหดี้ขึ้ น ส่วนค านิยาม

ของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแค่เป็นการอพัเดตเพื่อสะทอ้นกบัการท าให้

ดีขึ้ นดงักล่าวขา้งตน้เท่าน้ัน

ค านิยามส่วนของเจา้ของมิไดเ้ปล่ียนแปลง ซ่ึงยงัคงเป็นส่วนไดเ้สีย

คงเหลือในสินทรพัยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินของกิจการทั้งหมด 

ทั้งน้ีคณะกรรมการวิจยั (Board’s research project) เร่ืองเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีมีคุณลกัษณะของทุน ไดอ้ยู่ระหว่างการวิเคราะหศึ์กษา

ถึงการแบ่งแยกระหวา่งหน้ีสินและทุน  

การไม่มีความสามารถในทางปฏิบตัทิี่จะหลีกเลี่ยง

กรอบแนวคิดปรับปรุงใหม่อภิปรายถึงการน าเกณฑ์ “การไม่มี

ความสามารถในทางปฏิบติัท่ีจะหลีกเล่ียง” มาใชใ้นสภาพแวดลอ้ม

ต่อไปน้ี

(1) หากหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบเกิดขึ้ นจากประเพณีปฏิบัติ 

นโยบายท่ีเผยแพร่หรือค าแถลงการณ์ของกิจการ-กิจการมี

ภาระผูกพันถา้กิจการไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติท่ีจะ

ปฏิบัติผิดไปจากประเพณีปฏิบัติ นโยบายท่ีเผยแพร่หรือค า

แถลงการณด์งักล่าว

(2) หากหนา้ท่ีหรือความรบัผิดชอบข้ึนอยูก่บัการกระท าในอนาคต

อย่างหน่ึงท่ีกิจการอาจเป็นผูท้ า-กิจการมีภาระผูกพนัถา้ไม่มี

ความสามารถในทางปฏิบติัท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท าดงักล่าว

ค านิยามสินทรพัย ์(ใหม่)

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ

กิจการซ่ึงเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ คือ สิทธิท่ีมีศกัยภาพในการสรา้ง

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ค านิยามสินทรพัย ์(เดิม)

ทรพัยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ 

ทรพัยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีตซ่ึง

กิจการคาดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก

ทรพัยากรน้ันในอนาคต

• แยกค านิยามของ “ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ” เพ่ือท าใหช้ัดเจนขึ้ นว่าสินทรัพยคื์อทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีรบัท่ีจะเกิดขึ้ นในท่ีสุด

• ตดัเร่ือง “คาดวา่จะไดร้บั” เน่ืองจากไม่จ าเป็นท่ีวา่ตอ้งมีความแน่นอนหรือคาดวา่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จะเกิดขึ้ น

• ความน่าจะเป็นท่ีต า่ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอาจกระทบการตดัสินใจในการรบัรูร้ายการ และการวดัค่า

ของสินทรพัย์

การเปล่ียนแปลงที่

ส  าคญัในค านิยาม

ของสินทรพัย์

ค  านิยามหน้ีสิน (ใหม่)

ภาระผูกพนัปัจจุบนัของกิจการในการโอนทรพัยากรเชิง

เศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต

ภาระผูกพนัเป็นหนา้ท่ีหรือความรบัผิดชอบท่ีกิจการไมม่ี

ความสามารถทางปฏิบติัท่ีจะหลีกเล่ียง 

ค านิยามหน้ีสิน (เดิม)

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของ

เหตุการณใ์นอดีตโดยการช าระภาระผูกพนัน้ันคาด

วา่จะส่งผลใหกิ้จการสญูเสียทรพัยากรท่ีมีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ

• แยกค านิยามของ “ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ” เพ่ือท าใหช้ัดเจนขึ้ นว่าหน้ีสินคือภาระผูกพันในการโอน

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีสญูเสียท่ีจะเกิดขึ้ นในท่ีสุด

• ตดัเร่ือง “คาดวา่จะสญูเสีย” เน่ืองดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัสินทรพัยด์า้นบน

• การน าเกณฑ ์“การไม่มีความสามารถในทางปฏิบติัท่ีจะหลีกเล่ียง” มาใชก้บัค านิยามของภาระผกูพนั

การเปล่ียนแปลงที่

ส าคญัในค านิยาม

ของหน้ีสิน
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บทที่ 4 – องคป์ระกอบของงบการเงิน

สญัญาที่ยงัจะตอ้งปฏิบตัติาม (Executory contracts)

สญัญาท่ียงัจะตอ้งปฏิบติัตามเป็นสญัญาท่ียงัไม่ไดป้ฏิบัติจากทั้งสองฝ่าย

อยา่งเท่ากนั (กล่าวคือ ยงัไม่มีฝ่ายใดปฏิบติัตามภาระผูกพันหรือทั้งสอง

ฝ่ายปฏิบัติตามภาระผูกพันบางส่วนในขอบเขตท่ีเท่ากัน) ซ่ึงสัญญา

ก่อใหเ้กิดสินทรัพย์เดียวหรือหน้ีสินเดียวส าหรับสิทธิและภาระผูกพัน

รวมกนัซ่ึงแบ่งแยกไม่ไดใ้นการแลกเปล่ียนทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ

สาระของสญัญา (Substance of contracts)

งบการเงินจะต้องรายงานสาระในฐานะของการเป็นตัวแทนอันเท่ียง

ธรรมของสิทธิตามสญัญาและภาระผูกพนัตามสญัญา ในบางกรณี สาระ

ของสิทธิและภาระผูกพันเหล่าน้ันมีความชัดเจนจากรูปแบบตาม

กฎหมายของสัญญา แต่ในบางกรณี เง่ือนไขของสัญญาเดียว หรือกลุ่ม

หรือชุดของสัญญาอาจต้องมีการวิเคราะห์เพ่ือระบุสาระของสิทธิและ

ภาระผกูพนั

คือสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิ ภาระผูกพนัหรือกลุ่มของภาระผูกพนั หรือกลุ่มของสิทธิและภาระผูกพนัท่ีจะใช้

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการและแนวคิดการวดัค่า
หน่วยบญัชี

ค านิยามค่าใชจ้า่ย (ใหม่)

การลดลงของสินทรพัยห์รือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินส่งผลให้

เกิดการลดลงของส่วนของเจา้ของ ทั้งน้ี ไมร่วมถึงการจดัสรร

คืนใหผู้ถื้อสิทธิเรียกรอ้งส่วนของเจา้ของ 

ค านิยามรายได ้(ใหม่)

การเพ่ิมขึ้ นของสินทรพัยห์รือการลดลงของหน้ีสินส่งผลให้

เกิดการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจา้ของ ทั้งน้ี ไมร่วมถึงเงินทุนท่ี

ไดร้บัจากผูถื้อสิทธิเรียกรอ้งส่วนของเจา้ของ 

การเลือกหน่วยบญัชี

• หน่วยบญัชีท่ีเลือกตอ้งใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

เก่ียวกบัสินทรพัยห์รือหน้ีสิน และรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง

• หน่วยบญัชีท่ีเลือกตอ้งใหข้อ้มลูท่ีเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม

ถึงสาระของรายการหรือเหตุการณอ่ื์นท่ีท าใหสิ้นทรพัยห์รือ

หน้ีสินและรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดขึ้ น

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม

แมร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยนิยามในรูปของการ

เปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ขอ้มูลเก่ียวกบั

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยยงัคงส าคญัเท่ากบัขอ้มูลเก่ียวกบั

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
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บทที่ 5 – การรบัรูร้ายการและการเลิกรบัรูร้ายการ
บทน้ีไดอ้ภิปรายถึงเกณฑส์ าหรบัการรวมสินทรพัยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน (การรบัรูร้ายการ) และแนวทางว่าเม่ือใด

จะเอารายการเหลา่นั้นออก (การเลิกรบัรูร้ายการ)
สรุปการเปล่ียนแปลง

เกณฑ์การรบัรูร้ายการเดิม คือ กิจการตอ้งรบัรูร้ายการท่ีเป็นไปตามค า

นิยามขององคป์ระกอบหาก (1) มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ

ได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และหาก (2) 

รายการดงักล่าวมีราคาทุนหรือมลูค่าท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการใหม่น้ันอา้งอิงอยา่งชดัแจง้ถึงลกัษณะเชิงคุณภาพ

ของขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการฯ คือการพฒันาแนวคิดทั้งหมดใหมี้ความ

สอดคลอ้งกนัมากขึ้ น ไม่ใช่เป็นการเพ่ิมหรือลดขอบเขตของสินทรพัยแ์ละ

หน้ีสินท่ีรบัรู ้

ท าไมการรบัรูร้ายการจงึส าคญั

การรับรูสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแสดง

ภาพฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการเงินของกิจการในรปูของการ

สรุปท่ีมีแบบแผน (งบฐานะการเงินและงบผลการด าเนินงานการเงิน) 

จ านวนเงินท่ีรบัรูน้ั้นใหร้วมในยอดรวมและในบางกรณีใหร้วมในยอดรวม

ยอ่ยในงบการเงิน  งบการเงินเช่ือมโยงกนัเพราะรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายน้ัน

เช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน

เป็นกระบวนการของการน ารายการท่ีเป็นไปตามค านิยามของสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดห้รือ

ค่าใชจ้่าย มารวมไวใ้นงบฐานะการเงิน (statement of financial position) หรืองบผลงานการเงิน

(statement(s) of financial performance)

การรบัรูร้ายการ

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ

• การรบัรูร้ายการเป็นผลใหข้อ้มลูมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจหรือไม ่อาจถูกกระทบโดย ตวัอยา่งเช่น

• การรบัรูร้ายการเป็นผลใหส้ามารถเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม

หรือไม ่อาจถูกกระทบโดย ตวัอยา่งเช่น

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม

ขอ้จ  ากดัดา้นตน้ทุน

ตน้ทุนสรา้งขอ้จ ากดัส าหรบัการตดัสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ตน้ทุนก็สรา้งขอ้จ ากดัส าหรบัการตดัสินใจการรบัรูร้ายการเช่นน้ัน

การรบัรูร้ายการจะมีความเหมาะสม หากการรบัรูด้งักล่าวเป็นผลให ้ขอ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และสามารถเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมส าหรบัรายการเหล่าน้ัน เพราะจุดมุง่หมายคือการใหข้อ้มลูท่ีเป็น

ประโยชน์กบันักลงทุน ผูใ้หกู้แ้ละเจา้หน้ีอ่ืน

ความน่าจะเป็นในระดบัต า่ของกระแสรบัหรือ

จา่ยของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ความไม่แน่นอนของการมีอยู่

ความไม่แน่นอนของการวดัค่า

ความไม่สม า่เสมอของการรบัรูร้ายการ 

(การจบัคู่อยา่งไม่เหมาะสมทางการบญัชี)

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู
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บทที่ 5 – การรบัรูร้ายการและการเลิกรบัรูร้ายการ

สรุปการเปล่ียนแปลง

แนวทางส าหรบัการเลิกรบัรูร้ายการเป็นเร่ืองใหม่

การเลิกรบัรูร้ายการซ่ึงเป็นผลจากการโอน

โดยปกติ ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมของการโอนสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินจะบรรลุดว้ยการเลิกรบัรูร้ายการสินทรพัยห์รือหน้ีสิน พรอ้มดว้ย

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม

อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี (ท่ีค่อนขา้งจ ากดั) อาจจ าเป็นท่ีจะยงัคงรบัรู ้

ส่วนประกอบท่ีโอนของสินทรพัยห์รือหน้ีสินต่อไป พรอ้มกับหน้ีสินหรือ

สินทรพัยส์ าหรบัเงินท่ีไดร้บั (หรือจา่ย) พรอ้มดว้ยการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม

คือการเอาสินทรพัยห์รือหน้ีสินส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดท่ีเคยรบัรูอ้อกจากงบฐานะการเงินของกิจการการเลิกรบัรูร้ายการ

การเลิกรบัรูร้ายการโดยปกตเิกิดข้ึน

เมื่อกิจการสญูเสียการควบคุมสินทรพัยส์่วนหน่ึงหรือทั้งหมดท่ีเคย

รบัรู ้

เมื่อกิจการไมม่ีภาระผูกพนัปัจจุบนัอีกต่อไปส าหรบัหน้ีสินส่วนหน่ึง

หรือทั้งหมดท่ีเคยรบัรู ้

ส าหรบัสินทรพัย์ ส  าหรบัหน้ีสิน

การเลิกรบัรูร้ายการมุ่งเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรมถึง

• สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเหลือหลงัจากรายการท่ีน าไปสู่การเลิกรบัรูร้ายการ และ

• การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินของกิจการอนัเป็นผลของรายการ
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บทที่ 6 – การวดัค่า

สรุปการเปล่ียนแปลง

กรอบแนวคิดฉบับเดิมได้มีการรวมเร่ืองแนวทางของการวัดค่าเพียง

เล็กน้อย 

ทั้งน้ีกรอบแนวคิดฉบับปรับปรุงได้บรรยายถึงหลักการวัดค่ าแต่ละ

ประเภทว่าเป็นการใหข้อ้มลูอะไรกบัผูใ้ช ้และอธิบายปัจจยัท่ีใชพิ้จารณา

ในการเลือกหลกัการวดัค่า

หลกัการวดัค่าตามตน้ทุนเดิม (Historical cost)

• ตน้ทุนเดิมอาศยัขอ้มลูทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีไดม้าจากราคาของรายการหรือเหตุการณอ่ื์นท่ีท าใหเ้กิดรายการท่ีตอ้งวดัค่าน้ัน

• ตน้ทุนเดิมของสินทรพัยจ์ะลดลงหากสินทรพัยน้ั์นเกิดการดอ้ยค่า และตน้ทุนเดิมของหน้ีสินจะเพิ่มข้ึนหากหน้ีสินน้ันสรา้งภาระเพ่ิม

มากขึ้ น

• แนวทางหน่ึงในการน าหลกัการวดัค่าตามตน้ทุนเดิมไปประยุกตก์บัสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินคือการวดัค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจ าหน่าย

บทน้ีไดบ้รรยายหลกัการวดัค่าหลายหลกัการ และอภิปรายถึงปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาในการเลือกหลกัการวดัค่า

หลกัการวดัค่าตามมูลค่าสภาพปัจจุบนั (Current value)

• มลูค่าสภาพปัจจุบนัอาศยัขอ้มลูท่ีปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัเพ่ือสะทอ้นสภาพ ณ วนัท่ีวดัค่า 

• หลกัการวดัค่าตามมลูค่าสภาพปัจจุบนั  ไดแ้ก่

• มลูค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน

จากรายการในสถานการณป์กติระหวา่งผูร้่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัค่า

• มลูค่ายุติธรรมสะทอ้นความคาดหวงัในปัจจุบนัของผูร้่วมตลาดเก่ียวกับจ านวนเงิน 

จงัหวะเวลาและความไมแ่น่นอนของกระแสเงินสดอนาคต 

• มลูค่าจากการใชแ้ละมลูค่าปฏิบติัตามภาระสะทอ้นความคาดหวงัในปัจจุบนัเฉพาะ

กิจการ (entity-specific) เก่ียวกบัจ านวนเงิน จงัหวะเวลาและความไมแ่น่นอนของ

กระแสเงินสดอนาคต 

• ตน้ทุนปัจจุบนัสะทอ้นจ านวนเงินปัจจุบนั ซ่ึงคือ

• ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัยเ์ทียบเท่า 

• ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากเขา้รบัภาระหน้ีสินเทียบเท่า 

มลูค่ายุติธรรม

(Fair value)

มลูค่าจากการใช ้(ส าหรบัสินทรพัย)์

มลูค่าปฏิบติัตามภาระ(ส าหรบัหน้ีสิน)*

ตน้ทุนปัจจุบนั

(Current cost)
*Value in use (for assets)

Fulfilment value (for liabilities) 12



บทที่ 6 – การวดัค่า

การเลือกหลกัการวดัค่า 

ในการเลือกหลกัการวดัค่า จ าเป็นตอ้งพิจารณาธรรมชาติของขอ้มลูท่ี

หลกัการวดัค่าน้ันจะใหท้ั้งในงบฐานะการเงินและงบผลการด าเนินงาน

การเงิน

ความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของแต่ละปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาขึ้ นอยูก่บั

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มในแต่ละกรณี

การพิจารณาเร่ืองปัจจยัและเร่ืองขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนมกัจะส่งผลใหก้าร

เลือกหลกัการวดัค่าท่ีแตกต่างกนัส าหรบัสินทรพัย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละ

ค่าใชจ้า่ยท่ีแตกต่างกนั

ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาในการเลือกหลกัการวดัค่า ประกอบดว้ย ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมเพราะจุดมุ่งหมายคือการใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์กบันักลงทุน ผูใ้หกู้แ้ละเจา้หน้ีอ่ืน

ปัจจยัที่ใชพิ้จารณาในการเลือกหลกัการวดัค่า 

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มลูท่ีไดจ้ากหลกัการวดัค่าจะไดร้บัผลกระทบจาก

• ความผนัแปรของกระแสเงินสด

• ความอ่อนไหวของมลูค่าต่อปัจจยัตลาดหรือความเส่ียงอ่ืน

• ตวัอยา่งเช่น ตน้ทุนตดัจ าหน่ายไม่สามารถใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจเก่ียวกบัอนุพนัธ์

• ไม่วา่กระแสเงินสดจะถกูสรา้งโดยตรง หรือโดยออ้มท่ีใชร้่วมกนักบั

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจอ่ืน

• ลกัษณะกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ

• ตวัอยา่งเช่น หากสินทรพัยถ์ูกใชร้่วมกนัเพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการ 

ตน้ทุนเดิมจะสามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตัดสินใจเก่ียวกับ

การค านวณก าไรในระหวา่งรอบระยะเวลา

หลกัการวดัค่าสามารถใหข้อ้มลูท่ีเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมไดห้รือไม่น้ัน อาจไดร้บัผลกระทบจาก

• หากงบการเงินมีความไม่สอดคลอ้งของการวดัค่า (การจบัคูอ่ยา่ง

ไม่เหมาะสมทางการบญัชี) งบการเงินอาจไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียง

ธรรมในบางแง่มุมของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการเงิน

ของกิจการ

• ไม่จ าเป็นตอ้งกีดกันการใชห้ลักการวดัค่าท่ีใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การตดัสินใจ 

• แต่ในกรณีท่ีระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าสูงมาก อาจมี

ความเหมาะสมท่ีจะพิจารณาเลือกหลกัการวดัค่าท่ีแตกต่างออกไป

ลกัษณะของสินทรพัยห์รือหน้ีสิน

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

การก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดอนาคต

ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม

ความไม่สอดคลอ้งของการวดัค่า ความไม่แน่นอนของการวดัค่า

ขอ้จ  ากดัดา้นตน้ทุน

ตน้ทุนสรา้งขอ้จ ากดัส าหรบัการตดัสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ตน้ทุนก็สรา้งขอ้จ ากดัส าหรบัการเลือกหลกัการวดัค่าเช่นน้ัน 13



บทที่ 7 – การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

สรุปการเปล่ียนแปลง

บทน้ีเป็นบทใหม่

งบก าไรขาดทุน

• งบก าไรขาดทุนเป็นแหล่งขอ้มลูหลกัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานการเงินของกิจการส าหรบัรอบระยะเวลารายงาน

• ก าไรหรือขาดทุนสามารถเป็นส่วนหน่ึงของงบผลการด าเนินการเงินงบเดียว หรืองบก าไรขาดทุนท่ีแสดงแยกต่างหาก

• งบผลการด าเนินงานการเงินประกอบดว้ยยอดรวม (ยอดรวมยอ่ย*) ส าหรบัก าไรหรือขาดทุน

• โดยหลกัการแลว้ รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทั้งหมดจะจดัประเภทและรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน

บทน้ีไดร้วมแนวคิดของการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล และแนวทางของการรวมรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในงบ

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

*ใชใ้นกรณีท่ีกิจการเลือกจดัท างบผลการด าเนินงานการเงินงบ

เดียว (งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

• ในบางสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ คณะกรรมการฯ อาจตดัสินใจท่ีจะไม่รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทุน โดยใหร้ายได้

หรือค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าสภาพปัจจุบนัของสินทรพัยห์รือหน้ีสินรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

• คณะกรรมการฯ อาจท าการตดัสินใจตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หากการท าเช่นน้ันท าใหง้บก าไรขาดทุนใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

มากกวา่หรือเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมดีกวา่

การจดัประเภทใหม่ (Recycling)

• โดยหลกัการแลว้  รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยซ่ึงรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลาหน่ึงอาจถกูจดัประเภทใหม่ในงบก าไร

ขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาอนาคต หากการท าเช่นน้ันท าใหง้บก าไรขาดทุนใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากกวา่หรือเป็น

ตวัแทนอนัเท่ียงธรรมดีกวา่

• เม่ือการจดัประเภทใหม่ในงบก าไรขาดทุนไม่ไดส้่งผลท าใหข้อ้มลูมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากกวา่หรือเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม

ดีกวา่ คณะกรรมการฯ อาจตดัสินใจใหร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายซ่ึงรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่มีการจดัประเภทใหม่ในภายหลงั

การสื่อสารที่ดีข้ึน

ขอ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

ถูกส่ือสารผ่านการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน

การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพของขอ้มลูในงบการเงินท าใหข้อ้มลูน้ัน

มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากขึ้ น และน ามาซ่ึงความเป็นตวัแทน

อนัเท่ียงธรรมของสินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ

ค่าใชจ้่ายของกิจการ

กรอบแนวคิดฉบบัปรบัปรุงไดร้วมแนวคิด ซ่ึงบรรยายวา่ขอ้มลูน้ันตอ้ง

แสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินอยา่งไร

คณะกรรมการฯ ยงัคงมีแผนงานท่ีอนู่ระหวา่งการศึกษาอีกหลาย

แผนงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการการส่ือสารท่ีดีขึ้ น เพ่ือท าใหข้อ้มลู

การเงินน้ันเป็นประโยชน์มากขึ้ นกบันักลงทุน ผูใ้หกู้แ้ละเจา้หน้ีอ่ืน 

รวมถึงปรบัปรุงการส่ือสารขอ้มลูน้ันใหดี้ขึ้ น
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