กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุงใหม่) - สรุปการเปลี่ยนแปลง
*เอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้ นโดยเรียบเรียงจากเอกสาร Conceptual Framework Project Summary (Published Date: 1 May 2015) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ifrs.org
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >> https://www.ifrs.org/projects/2018/conceptual-framework/#supporting-material

การใช้งานท่านต้องศึกษาควบคู่กบั กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน

ภาพรวมของกรอบแนวคิด
•
บทนา
คณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(คณะกรรมการฯ) ได้เผยแพร่ กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (กรอบแนวคิด) ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้ครอบคลุมถึง
การวางแนวคิดต่างๆ ของการรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้ อหาตาม
แผนภาพ
โดยข้อสรุปแผนงาน (Project Summary) ที่เผยแพร่โดย IASB สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
• ทาไมคณะกรรมการฯ ถึงปรับปรุงกรอบแนวคิด
• การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากกรอบแนวคิด (ปรับปรุง 2558)
• แนวคิดและแนวทางที่สาคัญในแต่ละบทของกรอบแนวคิด

แนวคิดและแนว
ทางการแสดง
รายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูล

หลักการวัดค่าและ
แนวทางว่าเมื่อใดที่
จะใช้หลักการนั้น

•
•
•

•
•

วัตถุประสงค์ของ
การรายงานทาง
การเงิน

วัตถุประสงค์
ช่วยคณะกรรมการฯ พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (มาตรฐาน) ที่อยูบ่ นแนวคิดที่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ขอ้ มูลการเงิน
มีประโยชน์ต่อนักลงทุน ผูใ้ ห้กแู ้ ละเจ้าหนี้ อื่น
ช่วยผูจ้ ดั ทารายงานการเงินในการพัฒนานโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกัน
เมื่อไม่มีมาตรฐานใช้กบั รายการนั้นหรือเหตุการณ์อื่นหรือเมื่อมาตรฐาน
อนุ ญาตให้มีทางเลือกของนโยบายการบัญชี
ช่วยผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดในการทาความเข้าใจและตีความมาตรฐานฉบับต่างๆ

สถานะ
ให้แนวคิดและแนวทางที่สนับสนุ นการตัดสินใจของ
คณะกรรมการฯ ในการพัฒนามาตรฐานฯ
ไม่ใช่มาตรฐาน
ไม่มีประเด็นใดของกรอบแนวคิดที่จะแทนที่มาตรฐาน
หรือข้อกาหนดใดในมาตรฐาน

ลักษณะเชิงคุณภาพ
ของข้อมูลการเงินที่
มีประโยชน์

เกณฑ์สาหรับการรวม
สินทรัพย์และหนี้ สินในงบ
การเงิน (การรับรูร้ ายการ)
และแนวทางว่าเมื่อใดจะ
เอารายการเหล่านั้นออก
(การเลิกรับรูร้ ายการ)

คาอธิบายถึงกิจการ
ที่เสนอรายงานและ
การกาหนดขอบเขต

คานิ ยามของ
สินทรัพย์ หนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
รายได้และค่าใช้จา่ ย

•
•

วันที่มีผลบังคับใช้
สาหรับคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการการตีความมาตรฐานฯ: ถือ
ปฏิบตั ิทนั ที
สาหรับผูจ้ ดั ทาซึ่งพัฒนานโยบายการบัญชีบนพื้ นฐานของกรอบแนวคิด:
ถือปฏิบตั ิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2564
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ทาไมถึงต้องมีการปรับปรุงกรอบแนวคิด??
กรอบแนวคิด
(ปรับปรุง 2558)

• เผยแพร่ต้งั แต่ปี 1989 และมีการปรับปรุงบางส่วนในปี 2010
• มีประโยชน์ แต่เนื้ อหายังไม่ครบถ้วน และยังคงต้องทาการปรับปรุงให้ดีขนึ้

บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป

การลาดับความสาคัญ
ถูกระบุถึงลาดับความสาคัญโดยผูม้ ีส่วนได้เสียใน Agenda Consultation ปี 2011

บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน์

การลดความแตกต่าง

บทที่ 4 กรอบแนวคิด ข้อความส่วนที่เหลือจากแม่บท
การบัญชี (ปรับปรุง 2552)

ยกตัวอย่างเช่น แนวทางในการวัดค่า การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูล

วิธีการ

การอัพเดต

ในการปรับปรุงกรอบแนวคิด คณะกรรมการฯ มอง
หาความสมดุลระหว่างการให้แนวคิดในระดับสูงและ
การให้รายละเอียดที่เพียงพอสาหรับกรอบแนวคิด
เพื่อเป็ นประโยชน์กบั คณะกรรมการฯ และบุคคลอื่น

ยกตัวอย่างเช่น คานิ ยามของสินทรัพย์และหนี้ สิน

การทาให้ชดั เจนขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่น บทบาทของความไม่แน่ นอนของการวัดค่า

กรอบแนวคิด
(ปรับปรุงใหม่)

กรอบแนวคิด (ที่ปรับปรุงในปี 2558) ประกอบด้วย
3 บท

ครอบคลุมถึงการวางแนวคิดต่างๆ ของการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากรอบแนวคิดเป็ น
เสมือนเครื่องมือในทางปฏิบตั ิที่ช่วยในการพัฒนา
มาตรฐาน ดังนั้นกรอบแนวคิดจึงรวมแนวคิดที่ช่วย
คณะกรรมการฯ ในการพัฒนามาตรฐาน และยังรวม
การอภิปรายถึงปั จจัยที่คณะกรรมการฯ ใช้พิจารณา
ในการใช้ดุลยพินิจเมื่อการประยุกต์ใช้แนวคิดนั้น
ไม่ได้นามาซึ่งคาตอบเพียงคาตอบเดียว
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
กรอบแนวคิด (ปรับปรุงใหม่) ได้มีการปรับปรุงให้ดีข้ ึนในเรื่องที่สาคัญ 3 กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ใหม่
•

•

•

การวัดค่า - แนวคิดในการวัดค่า
เช่น ปั จจัยที่ตอ้ งนามาพิจารณาใน
เลือกใช้หลักการวัดค่า
การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูล - แนวคิดในการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เช่น เมื่อใดที่ควรจะจัดประเภท
รายการรายได้และค่าใช้จา่ ยใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเลิกรับรูร้ ายการ - แนวทางว่า
เมื่อใดที่ควรเอาสินทรัพย์และ
หนี้ สินออกจากงบการเงิน

กลุม่ ที่อพั เดต
•
•

คานิยาม - คานิ ยามของสินทรัพย์
และหนี้ สิน
การรับรูร้ ายการ - เงื่อนไขในการ
นาสินทรัพย์และหนี้ สินมารวมในงบ
การเงิน

กลุม่ ที่ทาให้ชดั เจนขึ้น

• ความรอบคอบ (Prudence)
• หน้าที่และความรับผิดชอบ
(Stewardship)
• ความไม่แน่นอนของการวัดค่า
(Measurement uncertainty)
• เนื้อหาสาคัญกว่ารูปแบบ
(Substance over form)
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บทที่ 1 - วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน
บทนี้ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั ่วไป (การรายงานทางการเงิน) ข้อมูลอะไรที่
จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้นั และใครคือผูใ้ ช้หลัก (ผูใ้ ช้) ของรายงานการเงิน

วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน
เพื่อให้ขอ้ มูลการเงินซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้หลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรให้แก่กิจการหนึ่ งๆ

การตัดสินใจขงผูใ้ ช้ เป็ นการตัดสินเกี่ยวกับ
การซื้ อ ขาย หรือถือตราสารทุน
และตราสารหนี้

การให้หรือชาระเงินกูแ้ ละสินเชื่อใน
รูปแบบอื่น

การใช้สิทธิออกเสียงหรือมีอิทธิพลต่อ
การดาเนิ นการของฝ่ ายบริหาร

ในการตัดสินใจข้างต้น ผูใ้ ช้จะประเมิน
ความเป็ นไปได้สาหรับกระแสเงินสดรับสุทธิอนาคต
ที่จะเข้าสู่กิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารต่อ
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ในการปรับปรุงกรอบแนวคิด คณะกรรมการฯ โดยพื้ นฐานไม่ได้
พิจารณาใหม่สาหรับบทนี้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการทาให้ชดั เจนขึ้ น
ว่าทาไมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการดูแลรักษา
จึงจาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผูใ้ ช้รายงานการเงินต้องการข้อมูลเพื่อช่วยในการประเมินหน้าที่
และความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร กรอบแนวคิดได้อภิปราย
อย่างชัดเจนถึงความต้องการดังกล่าว และความต้องการข้อมูลเพื่อ
ช่วยผูใ้ ช้ในการประเมินความเป็ นไปได้สาหรับกระแสเงินสดรับ
สุทธิอนาคตที่จะเข้าสู่กิจการ

ผูใ้ ช้รายงานการเงิน

ในการประเมินทั้งสองเรือ่ งข้างต้น ผูใ้ ช้ตอ้ งการข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ
และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้องเหล่านั้น

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูบ้ ริหารในการใช้
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการตามความรับผิดชอบ

ผูใ้ ช้รายงานการเงินคือนักลงทุน ผูใ้ ห้กแู ้ ละเจ้าหนี้ อื่นทั้งในปั จจุบนั
และที่ อาจจะเป็ นในอนาคตของกิ จการ ผูใ้ ช้เหล่านั้ นต้อ งเชื่อใน
รายงานการเงินสาหรับข้อมูลการเงินที่พวกเค้าต้องการ
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บทที่ 2 – ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์
บทนี้ ได้อภิปรายว่าอะไรที่ทาให้ขอ้ มูลการเงินมีประโยชน์
สาหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ ข้อมูลต้องมีท้งั ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (relevant) และต้องสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (faithful representation) ถึงสิ่งที่ต้งั ใจ
จะสื่อ โดยทั้งสองรายการข้างต้นนี้ คือลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐานของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ และยังใช้เป็ นแนวคิดนาทางในการนามาปรับปรุงกรอบแนวคิดนี้
สรุปการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
•
•

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หากข้อมูลนั้นสามารถทาให้
ผูใ้ ช้ตดั สินใจแตกต่างกัน
ข้อมูลการเงินสามารถทาให้เกิดการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ถ้า
ข้อมูลนั้นมีคุณค่าเพื่อการพยากรณ์ คุณค่าเพื่อการยืนยัน

•
•
•

ข้อมูลต้องเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสาระของสิ่งที่ต้งั ใจจะ
สื่อความ
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (โดยการมีลกั ษณะดังกล่าว
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้) คือ ความครบถ้วน ความเป็ น
กลาง และการปราศจากข้อผิดพลาด
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมจะถูกกระทบโดยระดับของ
ความไม่แน่ นอนของการวัดค่า

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม

ในการปรับปรุงกรอบแนวคิด คณะกรรมการฯ โดยพื้ นฐานไม่ได้
พิจารณาใหม่สาหรับบทนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้มีการ
ทาให้ชดั เจนขึ้ นในการประเมินว่าข้อมูลมีประโยชน์หรื อไม่ ในเรื่อง
บทบาทของความรอบคอบ เรื่องความไม่แ น่ นอนของการวัดค่า
และเรื่องเนื้ อหาสาคัญกว่ารูปแบบ

ความรอบคอบ
ความเป็ นกลางจะต้องมีการใช้ความรอบคอบ ความรอบคอบเป็ น
การใช้ดุ ล ยพิ นิ จภายใต้เ งื่ อ นไขของความไม่ แ น่ นอนอย่ า ง
ระมัดระวัง โดยความไม่รอบคอบนั้ นไม่ยอมให้สินทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้และค่าใช้จ่ายแสดงสูงเกินไปหรือตา่ เกินไป

ความไม่แน่นอนของการวัดค่า

การเปรียบเทียบกันได้
•
•

การพิสูจน์ยนื ยันได้

ความทันเวลา

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมทั้งสี่น้ันจะช่วยเพิ่มประโยชน์ของข้อมูล
แต่ลกั ษณะดังกล่าวไม่ได้ทาให้ขอ้ มูลที่ไม่มีประโยชน์น้ันกลายเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

ข้อจากัดด้านต้นทุน
•

ผลประโยชน์ของข้อมูลที่ให้จาเป็ นต้องอธิบายถึงต้นทุนในการให้ขอ้ มูลและการใช้ขอ้ มูลนั้น

ความเข้าใจได้

ความไม่แน่ นอนของการวัดค่าไม่ได้กีดกันในการทาให้ข ้อมูลไม่มี
ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัด สิ น ใจมากที่ สุ ด อาจมี ค วามไม่แ น่ น อนของการวัด ค่ า ใน
ระดับสูง ซึ่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์มากที่สุดอาจเป็ นข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลดลงเพียงเล็กน้อยแต่มีความไม่แน่ นอน
ของการวัดค่าตา่ กว่า
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บทที่ 3 – งบการเงินและกิจการที่เสนอรายงาน
บทนี้ ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของงบการเงินและให้คาบรรยายของกิจการที่เสนอรายงาน
กิจการที่เสนอ
รายงาน

•
•

กิจการที่ตอ้ งหรือที่เลือกจัดทางบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทวั ่ ไป
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นนิ ติบุคคล โดยสามารถเป็ นส่วนหนึ่ งของกิจการ หรือประกอบด้วยกิ จการมากกว่า
หนึ่ งกิจการ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
บทนี้ เป็ นบทใหม่
ขอบเขตของกิจการทีเ่ สนอรายงาน

งบการเงิน

รูปแบบเฉพาะของรายงานการเงินที่ ให้ขอ้ มูลเกี่ ย วกับสิ นทรัพ ย์ หนี้ สิ น ส่วนของเจ้าของ รายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายของกิจการที่เสนอรายงาน

งบการเงินรวม
(Consolidated FS)
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วน
ของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายทั้ง
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต่างๆ เสมือน
ว่าเป็ นกิจการที่เสนอรายงานหนึ่ งเดียว

งบการเงินเดี่ยว
(Unconsolidated FS)
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะบริษัทใหญ่

งบการเงินผนวกรวม
(Combined FS)
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการสอง
แห่งขึ้ นไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ความสัมพันธ์เชิงบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย

การกาหนดขอบเขตที่เหมาะสมของกิจการที่เสนอรายงานอาจทา
ได้ยาก ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่เสนอรายงานไม่ใช่นิติบุคคล ใน
กรณี ดังกล่าว การกาหนดขอบเขตของกิจการที่ เสนอรายงานจะ
ขึ้ นอยู่กับความต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้งบการเงินของกิ จการ ผูใ้ ช้
เหล่านั้นต้องการข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและสามารถสื่อ
ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้งั ใจจะสื่อ กิจการที่เสนอ
รายงานไม่ได้ประกอบด้วยการรวบรวม (collection) ที่กาหนดขึ้ น
เองหรือที่ไม่สมบูรณ์ของสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้
และค่าใช้จ่าย
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บทที่ 4 – องค์ประกอบของงบการเงิน
บทนี้ ได้นิยาม 5 องค์ประกอบของงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จา่ ย
คานิยามสินทรัพย์ (เดิม)
ทรัพยากรที่อยูใ่ นความควบคุมของกิจการ
ทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่ง
กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต
•

การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในคานิยาม
ของสินทรัพย์

•
•

ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการ ซึ่งเป็ นผลของ
เหตุการณ์ในอดีตโดยการชาระภาระผูกพันนั้นคาด
ว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ
•
•
•

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
กิจการซึ่งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ คือ สิทธิที่มีศกั ยภาพในการสร้าง
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

แยกคานิ ยามของ “ทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจ” เพื่ อทาให้ชัดเจนขึ้ นว่าสินทรัพย์คือทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จ
ไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่รบั ที่จะเกิดขึ้ นในที่สุด
ตัดเรื่อง “คาดว่าจะได้รบั ” เนื่ องจากไม่จาเป็ นที่วา่ ต้องมีความแน่ นอนหรือคาดว่าผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
จะเกิดขึ้ น
ความน่ าจะเป็ นที่ตา่ ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอาจกระทบการตัดสินใจในการรับรูร้ ายการ และการวัดค่า
ของสินทรัพย์

คานิยามหนี้ สิน (เดิม)

การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในคานิยาม
ของหนี้ สิน

คานิยามสินทรัพย์ (ใหม่)

คานิยามหนี้ สิน (ใหม่)
ภาระผูกพันปั จจุบนั ของกิจการในการโอนทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจซึ่งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต
ภาระผูกพันเป็ นหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่กิจการไม่มี
ความสามารถทางปฏิบตั ิที่จะหลีกเลี่ยง

แยกค านิ ยามของ “ทรัพ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ” เพื่ อท าให้ชัด เจนขึ้ นว่าหนี้ สิ น คื อ ภาระผู ก พัน ในการโอน
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สญ
ู เสียที่จะเกิดขึ้ นในที่สุด
ตัดเรื่อง “คาดว่าจะสูญเสีย” เนื่ องด้วยเหตุผลเดียวกันกับสินทรัพย์ดา้ นบน
การนาเกณฑ์ “การไม่มีความสามารถในทางปฏิบตั ิที่จะหลีกเลี่ยง” มาใช้กบั คานิ ยามของภาระผูกพัน

สรุปการเปลี่ยนแปลง
คานิ ยามของสินทรัพย์และหนี้ สินได้มีการทาให้ดีขึ้น ส่วนคานิ ยาม
ของรายได้และค่าใช้จ่ายแค่เป็ นการอัพเดตเพื่อสะท้อนกับการทาให้
ดีขนดั
ึ้ งกล่าวข้างต้นเท่านั้น
คานิ ยามส่วนของเจ้าของมิได้เปลี่ยนแปลง ซึ่ งยังคงเป็ นส่วนได้เสีย
คงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้ สินของกิจการทั้งหมด
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิจยั (Board’s research project) เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีคุณลักษณะของทุน ได้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ศึกษา
ถึงการแบ่งแยกระหว่างหนี้ สินและทุน

การไม่มีความสามารถในทางปฏิบตั ทิ ี่จะหลีกเลี่ยง
กรอบแนวคิ ด ปรับ ปรุ ง ใหม่ อ ภิ ป รายถึ ง การน าเกณฑ์ “การไม่ มี
ความสามารถในทางปฏิบตั ิที่จะหลีกเลี่ยง” มาใช้ในสภาพแวดล้อม
ต่อไปนี้
(1) หากหน้าที่ ห รื อความรับผิ ดชอบเกิ ดขึ้ นจากประเพณี ป ฏิ บัติ
นโยบายที่ เผยแพร่ห รือคาแถลงการณ์ของกิ จ การ-กิ จการมี
ภาระผู ก พัน ถ้ากิ จ การไม่มีความสามารถในทางปฏิ บัติที่ จ ะ
ปฏิ บัติผิดไปจากประเพณี ปฏิบัติ นโยบายที่ เผยแพร่ ห รือคา
แถลงการณ์ดงั กล่าว
(2) หากหน้าที่หรือความรับผิดชอบขึ้ นอยูก่ บั การกระทาในอนาคต
อย่างหนึ่ งที่กิจการอาจเป็ นผูท้ า-กิจการมีภาระผูกพันถ้าไม่มี
ความสามารถในทางปฏิบตั ิที่จะหลีกเลี่ยงการกระทาดังกล่าว
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บทที่ 4 – องค์ประกอบของงบการเงิน
สัญญาที่ยงั จะต้องปฏิบตั ติ าม (Executory contracts)

หน่วยบัญชี

คือสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิ ภาระผูกพันหรือกลุ่มของภาระผูกพัน หรือกลุ่มของสิทธิและภาระผูกพันที่จะใช้
เกณฑ์การรับรูร้ ายการและแนวคิดการวัดค่า

การเลือกหน่วยบัญชี
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
•

หน่ วยบัญชีที่เลือกต้องให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหนี้ สิน และรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง

ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
•

หน่ วยบัญชีที่เลือกต้องให้ขอ้ มูลที่เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ถึงสาระของรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ทาให้สินทรัพย์หรือ
หนี้ สินและรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้ น

คานิยามรายได้ (ใหม่)

คานิยามค่าใช้จา่ ย (ใหม่)

การเพิ่มขึ้ นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้ สินส่งผลให้
เกิดการเพิ่มขึ้ นของส่วนของเจ้าของ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่
ได้รบั จากผูถ้ ือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของ

การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้ นของหนี้ สินส่งผลให้
เกิดการลดลงของส่วนของเจ้าของ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรร
คืนให้ผูถ้ ือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของ

สัญญาที่ยงั จะต้องปฏิบตั ิตามเป็ นสัญญาที่ยงั ไม่ได้ปฏิ บัติจากทั้งสองฝ่ าย
อย่างเท่ากัน (กล่าวคือ ยังไม่มีฝ่ายใดปฏิบตั ิตามภาระผูกพันหรือทั้งสอง
ฝ่ ายปฏิ บัติ ต ามภาระผู ก พัน บางส่ วนในขอบเขตที่ เ ท่ ากัน ) ซึ่ ง สัญ ญา
ก่อให้เกิ ด สิ น ทรัพย์เดี ยวหรื อหนี้ สิ นเดี ยวสาหรับสิ ทธิ แ ละภาระผูกพัน
รวมกันซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

สาระของสัญญา (Substance of contracts)
งบการเงิ น จะต้อ งรายงานสาระในฐานะของการเป็ นตัวแทนอัน เที่ ย ง
ธรรมของสิทธิตามสัญญาและภาระผูกพันตามสัญญา ในบางกรณี สาระ
ของสิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น เหล่ า นั้ นมี ค วามชั ด เจนจากรู ป แบบตาม
กฎหมายของสัญญา แต่ในบางกรณี เงื่ อนไขของสัญญาเดี ยว หรือกลุ่ ม
หรื อ ชุ ด ของสัญญาอาจต้อ งมี ก ารวิเคราะห์เพื่ อ ระบุ สาระของสิ ท ธิ และ
ภาระผูกพัน

แม้รายได้และค่าใช้จา่ ยนิยามในรูปของการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สิน ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้และค่าใช้จา่ ยยังคงสาคัญเท่ากับข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้ สิน
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บทที่ 5 – การรับรูร้ ายการและการเลิกรับรูร้ ายการ
บทนี้ ได้อภิปรายถึงเกณฑ์สาหรับการรวมสินทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน (การรับรูร้ ายการ) และแนวทางว่าเมื่อใด
จะเอารายการเหล่านั้นออก (การเลิกรับรูร้ ายการ)
การรับรูร้ ายการ

เป็ นกระบวนการของการนารายการที่เป็ นไปตามคานิ ยามของสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือ
ค่าใช้จ่าย มารวมไว้ในงบฐานะการเงิน (statement of financial position) หรืองบผลงานการเงิน
(statement(s) of financial performance)

การรับรูร้ ายการจะมีความเหมาะสม หากการรับรูด้ งั กล่าวเป็ นผลให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายมี
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมสาหรับรายการเหล่านั้น เพราะจุดมุง่ หมายคือการให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์กบั นักลงทุน ผูใ้ ห้กแู ้ ละเจ้าหนี้ อื่น

เกณฑ์การรับรูร้ ายการ
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

•

ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

การรับรูร้ ายการเป็ นผลให้ขอ้ มูลมีความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจหรือไม่ อาจถูกกระทบโดย ตัวอย่างเช่น

•

การรับรูร้ ายการเป็ นผลให้สามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
หรือไม่ อาจถูกกระทบโดย ตัวอย่างเช่น
ความไม่แน่ นอนของการวัดค่า

ความน่ าจะเป็ นในระดับตา่ ของกระแสรับหรือ
จ่ายของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ความไม่สมา่ เสมอของการรับรูร้ ายการ
(การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี)

ความไม่แน่ นอนของการมีอยู่

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การรับรูร้ ายการเดิม คือ กิจการต้องรับรูร้ ายการที่ เป็ นไปตามคา
นิ ยามขององค์ประกอบหาก (1) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะ
ได้รับ หรื อ สู ญ เสี ย ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต และหาก (2)
รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่ าเชื่อถือ
เกณฑ์การรับรูร้ ายการใหม่น้ั นอ้างอิงอย่างชัดแจ้งถึงลักษณะเชิงคุณภาพ
ของข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการฯ คือการพัฒนาแนวคิดทั้งหมดให้มี ความ
สอดคล้องกันมากขึ้ น ไม่ใช่เป็ นการเพิ่มหรือลดขอบเขตของสิน ทรัพย์และ
หนี้ สินที่รบั รู ้

ทาไมการรับรูร้ ายการจึงสาคัญ
การรับรูส้ ิ นทรัพย์ หนี้ สิ น ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่ าใช้ จ่ายแสดง
ภาพฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานการเงินของกิจการในรูปของการ
สรุปที่ มีแบบแผน (งบฐานะการเงินและงบผลการดาเนิ นงานการเงิน )
จานวนเงินที่รบั รูน้ ้ันให้รวมในยอดรวมและในบางกรณี ให้รวมในยอดรวม
ย่อยในงบการเงิน งบการเงินเชื่อมโยงกันเพราะรายได้และค่าใช้จ่ ายนั้ น
เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สิน

ข้อจากัดด้านต้นทุน
ต้นทุนสร้างข้อจากัดสาหรับการตัดสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ต้นทุนก็สร้างข้อจากัดสาหรับการตัดสินใจการรับรูร้ ายการเช่นนั้น
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บทที่ 5 – การรับรูร้ ายการและการเลิกรับรูร้ ายการ
สรุปการเปลี่ยนแปลง
การเลิกรับรูร้ ายการ

คือการเอาสินทรัพย์หรือหนี้ สินส่วนหนึ่ งหรือทั้งหมดที่เคยรับรูอ้ อกจากงบฐานะการเงินของกิจการ

การเลิกรับรูร้ ายการซึ่งเป็ นผลจากการโอน

การเลิกรับรูร้ ายการโดยปกติเกิดขึ้ น
สาหรับสินทรัพย์
เมื่อกิจการสูญเสียการควบคุมสินทรัพย์ส่วนหนึ่ งหรือทั้งหมดที่เคย
รับรู ้

สาหรับหนี้ สิน
เมื่อกิจการไม่มีภาระผูกพันปั จจุบนั อีกต่อไปสาหรับหนี้ สินส่วนหนึ่ ง
หรือทั้งหมดที่เคยรับรู ้

การเลิกรับรูร้ ายการมุ่งเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึง
•
•

แนวทางสาหรับการเลิกรับรูร้ ายการเป็ นเรื่องใหม่

โดยปกติ ความเป็ นตัว แทนอัน เที่ ยงธรรมของการโอนสิ น ทรัพ ย์ห รื อ
หนี้ สินจะบรรลุดว้ ยการเลิกรับรูร้ ายการสินทรัพย์หรือหนี้ สิน พร้อมด้วย
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี (ที่ค่อนข้างจากัด) อาจจาเป็ นที่ จะยังคงรับรู ้
ส่วนประกอบที่ โอนของสินทรัพย์หรือหนี้ สินต่อไป พร้อมกับ หนี้ สินหรือ
สินทรัพย์สาหรับเงินที่ได้รบั (หรือจ่าย) พร้อมด้วยการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

สินทรัพย์และหนี้ สินที่เหลือหลังจากรายการที่นาไปสู่การเลิกรับรูร้ ายการ และ
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้ สินของกิจการอันเป็ นผลของรายการ
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บทที่ 6 – การวัดค่า
บทนี้ ได้บรรยายหลักการวัดค่าหลายหลักการ และอภิปรายถึงปั จจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกหลักการวัดค่า
หลักการวัดค่าตามต้นทุนเดิม (Historical cost)
•
•

•

ต้นทุนเดิมอาศัยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้มาจากราคาของรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ทาให้เกิดรายการที่ ตอ้ งวัดค่านั้น
ต้นทุนเดิมของสินทรัพย์จะลดลงหากสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า และต้นทุนเดิมของหนี้ สินจะเพิ่มขึ้ นหากหนี้ สินนั้นสร้างภาระเพิ่ม
มากขึ้ น
แนวทางหนึ่ งในการนาหลักการวัดค่าตามต้นทุนเดิมไปประยุกต์กบั สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินคือการวัดค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่ าย

สรุปการเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิ ด ฉบับเดิ ม ได้มี ก ารรวมเรื่ อ งแนวทางของการวัด ค่ าเพี ย ง
เล็กน้อย
ทั้ ง นี้ กรอบแนวคิ ด ฉบั บ ปรับ ปรุ ง ได้บ รรยายถึ ง หลั ก การวัด ค่ า แต่ ล ะ
ประเภทว่าเป็ นการให้ขอ้ มูลอะไรกับผูใ้ ช้ และอธิบายปั จจัยที่ ใช้พิจารณา
ในการเลือกหลักการวัดค่า

หลักการวัดค่าตามมูลค่าสภาพปั จจุบนั (Current value)
•
•

มูลค่าสภาพปั จจุบนั อาศัยข้อมูลที่ปรับให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อสะท้อนสภาพ ณ วันที่วดั ค่า
หลักการวัดค่าตามมูลค่าสภาพปั จจุบนั ได้แก่
มูลค่ายุติธรรม
(Fair value)

มูลค่าจากการใช้ (สาหรับสินทรัพย์)
มูลค่าปฏิบตั ิตามภาระ(สาหรับหนี้ สิน)*

ต้นทุนปั จจุบนั
(Current cost)

•
•

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่ อโอนหนี้ สิน
จากรายการในสถานการณ์ปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั ค่า
มูลค่ายุติธรรมสะท้อนความคาดหวังในปั จจุบนั ของผูร้ ่วมตลาดเกี่ยวกั บจานวนเงิน
จังหวะเวลาและความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดอนาคต

•

มูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏิบตั ิตามภาระสะท้อนความคาดหวังในปั จจุ บนั เฉพาะ
กิจการ (entity-specific) เกี่ยวกับจานวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่ นอนของ
กระแสเงินสดอนาคต

•

ต้นทุนปั จจุบนั สะท้อนจานวนเงินปั จจุบนั ซึ่งคือ
• สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์เทียบเท่า
• สิ่งตอบแทนที่จะได้รบั จากเข้ารับภาระหนี้ สินเทียบเท่า

*Value in use (for assets)
Fulfilment value (for liabilities)
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บทที่ 6 – การวัดค่า
ปั จจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกหลักการวัดค่า ประกอบด้วย ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมเพราะจุดมุ่งหมายคือการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ กบั นักลงทุน ผูใ้ ห้กแู ้ ละเจ้าหนี้ อื่น

ปั จจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกหลักการวัดค่า
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลที่ได้จากหลักการวัดค่าจะได้รบั ผลกระทบจาก
ลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน

•
•
•

การก่อให้เกิดกระแสเงินสดอนาคต

ความผันแปรของกระแสเงินสด
ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อปั จจัยตลาดหรือความเสี่ยงอื่น
ตัวอย่างเช่น ต้นทุนตัดจาหน่ ายไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่ เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนุ พนั ธ์

•
•
•

ไม่วา่ กระแสเงินสดจะถูกสร้างโดยตรง หรือโดยอ้อมที่ใช้ร่ วมกันกับ
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอื่น
ลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ
ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์ถูกใช้ร่วมกันเพื่อผลิตสิน ค้าหรือบริการ
ต้นทุนเดิมจะสามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การคานวณกาไรในระหว่างรอบระยะเวลา

การเลือกหลักการวัดค่า
ในการเลือกหลักการวัดค่า จาเป็ นต้องพิจารณาธรรมชาติของข้อมูลที่
หลักการวัดค่านั้นจะให้ท้งั ในงบฐานะการเงินและงบผลการดาเนิ นงาน
การเงิน
ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละปั จจัยที่ใช้พิจารณาขึ้ นอยูก่ บั
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมในแต่ละกรณี
การพิจารณาเรื่องปั จจัยและเรื่องข้อจากัดด้านต้นทุนมักจะส่งผลให้การ
เลือกหลักการวัดค่าที่แตกต่างกันสาหรับสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และ
ค่าใช้จา่ ยที่แตกต่างกัน

ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
หลักการวัดค่าสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้หรือไม่น้ัน อาจได้รบั ผลกระทบจาก

ความไม่สอดคล้องของการวัดค่า
•

ความไม่แน่ นอนของการวัดค่า

หากงบการเงินมีความไม่สอดคล้องของการวัดค่า (การจับคูอ่ ย่าง
ไม่เหมาะสมทางการบัญชี) งบการเงินอาจไม่เป็ นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมในบางแง่มุมของฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานการเงิน
ของกิจการ

•
•

ไม่จาเป็ นต้องกีดกันการใช้หลักการวัดค่าที่ให้ขอ้ มู ลที่ เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ
แต่ ใ นกรณี ที่ ระดับความไม่ แน่ น อนของการวัด ค่ าสูง มาก อาจมี
ความเหมาะสมที่จะพิจารณาเลือกหลักการวัดค่าที่แตกต่างออกไป

ข้อจากัดด้านต้นทุน
ต้นทุนสร้างข้อจากัดสาหรับการตัดสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ต้นทุนก็สร้างข้อจากัดสาหรับการเลือกหลักการวัดค่ าเช่นนั้น
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บทที่ 7 – การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
บทนี้ ได้รวมแนวคิดของการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล และแนวทางของการรวมรายได้และค่าใช้จา่ ยในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบกาไรขาดทุน
•
•
•
•

งบกาไรขาดทุนเป็ นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานการเงินของกิจการสาหรับรอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรือขาดทุนสามารถเป็ นส่วนหนึ่ งของงบผลการดาเนิ นการเงินงบเดียว หรืองบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
งบผลการดาเนิ นงานการเงินประกอบด้วยยอดรวม (ยอดรวมย่อย*) สาหรับกาไรหรือขาดทุน
โดยหลักการแล้ว รายได้และค่าใช้จา่ ยทั้งหมดจะจัดประเภทและรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

•
•

ในบางสภาพแวดล้อมที่เป็ นข้อยกเว้น คณะกรรมการฯ อาจตัดสินใจที่จะไม่รวมรายได้และค่าใช้จา่ ยในงบกาไรขาดทุน โดยให้รายได้
หรือค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสภาพปั จจุบนั ของสินทรัพย์หรือหนี้ สินรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
คณะกรรมการฯ อาจทาการตัดสินใจตามที่กล่าวข้างต้น หากการทาเช่นนั้นทาให้งบกาไรขาดทุนให้ขอ้ มูลที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
มากกว่าหรือเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมดีกว่า
การจัดประเภทใหม่ (Recycling)

•

•

โดยหลักการแล้ว รายได้และค่าใช้จา่ ยซึ่งรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาหนึ่ งอาจถูกจัดประเภทใหม่ในงบกาไร
ขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาอนาคต หากการทาเช่นนั้นทาให้งบกาไรขาดทุนให้ขอ้ มูลที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่าหรือเป็ น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมดีกว่า
เมื่อการจัดประเภทใหม่ในงบกาไรขาดทุนไม่ได้ส่งผลทาให้ขอ้ มูลมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่าหรือเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ดีกว่า คณะกรรมการฯ อาจตัดสินใจให้รายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีการจัดประเภทใหม่ในภายหลัง

สรุปการเปลี่ยนแปลง
บทนี้ เป็ นบทใหม่
การสื่อสารที่ดีขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย
ถูกสื่อสารผ่านการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของข้อมูลในงบการเงินทาให้ขอ้ มูลนั้น
มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ น และนามาซึ่งความเป็ นตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
กรอบแนวคิดฉบับปรับปรุงได้รวมแนวคิด ซึ่งบรรยายว่าข้อมูลนั้นต้อง
แสดงรายการและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างไร
คณะกรรมการฯ ยังคงมีแผนงานที่อนู่ระหว่างการศึกษาอีกหลาย
แผนงาน ซึ่งเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการการสื่อสารที่ดีขนึ้ เพื่อทาให้ขอ้ มูล
การเงินนั้นเป็ นประโยชน์มากขึ้ นกับนักลงทุน ผูใ้ ห้กแู ้ ละเจ้าหนี้ อื่น
รวมถึงปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลนั้นให้ดีขนึ้

*ใช้ในกรณีที่กิจการเลือกจัดทางบผลการดาเนิ นงานการเงินงบ
เดียว (งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
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