
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

คําแถลงการณ

แมบทการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นตามแมบทการบัญชี (Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements (Bound volume 2009)) 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ฉบับนี้ ไมมีเนื้อหาแตกตางจากแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
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แมบทการบัญชีฉบับนี้ไมไดมีการแกไขเพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

คํานํา

งบการเงินที่กิจการตางๆ ในประเทศจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอกอาจมี
ความแตกตางจากงบการเงินของประเทศอื่น เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
ที่แตกตางกัน แมวางบการเงินในแตละประเทศเหลานั้นอาจมีสวนคลายคลึงกันอยูบาง แตก็ยังคงมี
ความแตกตางซึ่งอาจเปนผลมาจากความหลากหลายของสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
อีกทั้ง แตละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานการบัญชีในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชงบการเงินที่แตกตางกัน

ความแตกตางของสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการใหคํานิยามขององคประกอบในงบการเงินมีความ
หลากหลาย ตัวอยางเชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย นอกจากนี้ ยังทําใหเกิด
ความแตกตางของเกณฑการรับรูและวิธีการวัดมูลคารายการตางๆ ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึง
ขอบเขตของงบการเงิน และการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกดวย

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดพยายามลดความแตกตางนี้ โดยการทําใหขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี และวิธีการที่ใชเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
ซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อวา วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหงบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
คือการมุงไปที่การจัดทํางบการเงินซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อวา งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคนี้จะสามารถ
ตอบสนองความตองการโดยทั่วไปของผูใชงบการเงินสวนใหญ เนื่องจากผูใชงบการเงินเกือบทั้งหมด
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อขอใดขอหนึ่งตามตัวอยางตอไปนี้

1. ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน
2. ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร
3. ประเมินความสามารถของกิจการในการจายและใหผลประโยชนอื่นแกพนักงานของกิจการ
4. ประเมินความปลอดภัยในการใหกูยืมแกกิจการ
5. กําหนดนโยบายทางภาษี
6. กําหนดการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
7. จัดเตรียมรายไดประชาชาติหรือใชเปนขอมูลทางสถิติ
8. กํากับดูแลกิจกรรมของกิจการ

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา รัฐบาลอาจมีขอกําหนดที่แตกตาง
หรือเพิ่มเติมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งขอกําหนดเหลานี้ไมควรกระทบตองบการเงินที่เผยแพร
เพื่อประโยชนของผูใชงบการเงินอื่นนอกจากวารัฐบาลจะมีความตองการเชนเดียวกับผูใชงบการเงินอื่น
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โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการรักษาระดับ
ทุนทางการเงิน แมวาแบบจําลองทางการบัญชี และแนวคิดอื่นอาจมีความเหมาะสมมากกวาในการ
ตอบสนองวัตถุประสงคในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แตปจจุบันยังไมมี
ความคิดเห็นของคนสวนใหญวาใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ แมบทการบัญชีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
รูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนตางๆ เหลานั้น 

บทนํา

วัตถุประสงคและสถานภาพ

1. แมบทการบัญชีนี้กําหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแก
ผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก โดยแมบทการบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.1  เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐาน 

การบัญชีในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน
1.2 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงขอกําหนด

ในมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการนําเสนองบการเงินให
สอดคลองกันโดยใหหลักเกณฑเพื่อใชในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เคยอนุญาตใหใช

1.3 เปนแนวทางใหองคกรที่จัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีเองได

1.4 เปนแนวทางสําหรับผูจัดทํางบการเงินในการนํามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ
รวมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีรองรับ

1.5 เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีหรือไม

1.6 ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี

1.7 ใหผูสนใจไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของ
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

2. แมบทการบัญชีนี้ไมใชมาตรฐานการบัญชี และมิไดมีไวเพื่อกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคาหรือ
ในการเปดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แมบทการบัญชีจึงไมสามารถ
ใชหักลางมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชเฉพาะเรื่องได

3.  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา ในบางกรณี แมบทการบัญชีอาจมีขอขัดแยง
กับมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู ในกรณีดังกลาวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันตามกรอบของแมบทการบัญชีเพื่อใหขอขัดแยง
ดังกลาวคอยๆ หมดไปในอนาคต
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4. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแมบทการบัญชีนี้เปนระยะ ๆ ตามประสบการณ
ที่ไดรับจากการนําแมบทการบัญชีไปใช

ขอบเขต

5. แมบทการบัญชีครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
5.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน
5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพที่กําหนดวาขอมูลในงบการเงินมีประโยชน
5.3 คํานิยาม การรับรูรายการ และการวัดมูลคาขององคประกอบที่ประกอบขึ้นเปนงบการเงิน
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุน และการรักษาระดับทุน

6. แมบทการบัญชีนี้เกี่ยวของกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไป 
(ตอไปนี้เรียกวา “งบการเงิน”) งบการเงินดังกลาวจัดทํา และนําเสนออยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพื่อสนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินหลายกลุม แมวาผูใชงบการเงินบางกลุม
อาจมีสิทธิเรียกรองหรือมีอํานาจในการไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน 
แตผูใชงบการเงินสวนใหญยังจําเปนตองใชงบการเงินเปนแหลงขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
ผูจัดทํางบการเงินจึงตองตระหนักถึงความตองการของผูใชงบการเงินสวนใหญในการจัดทํา 
และนําเสนองบการเงิน แมบทการบัญชีนี้ไมครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ 
เชน หนังสือชี้ชวน และรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีอาจนํามา
ประยุกตใชในการจัดทํารายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะไดหากขอกําหนดเอื้ออํานวย

7. งบการเงินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย งบดุล   
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทําและนําเสนอไดหลายแบบ  
เชน งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และ
คําอธิบายที่ทําใหงบการเงินนั้นสมบูรณขึ้น นอกจากนี้ งบการเงินอาจรวมรายละเอียดประกอบ
และขอมูลเพิ่มเติมที่อางถึง หรือที่ไดมาจากงบการเงิน ซึ่งผูใชงบการเงินคาดวาจะไดรับเพื่อใช
พิจารณาพรอมกับงบการเงินนั้น ตัวอยางรายละเอียดประกอบหรือขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไดแก 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางอุตสาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร และการเปดเผย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา อยางไรก็ตามงบการเงินไมรวมถึงรายงานของผูบริหาร 
สารจากประธาน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่
อาจปรากฏในรายงานประจําปหรือรายงานการเงิน

8. แมบทการบัญชีนี้ใหนํามาประยุกตใชกับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
และธุรกิจอื่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจการเหลานี้หมายถึง กิจการที่เสนองบการเงินโดยที่
งบการเงินดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลหลักที่ผูใชงบการเงินใชหาขอมูลเกี่ยวกับกิจการ
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ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล

9.  ผูใชงบการเงินประกอบดวยผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) 
ลูกจาง ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่น ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชนผูใชงบการเงิน
เหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ
9.1 ผูลงทุนซึ่งเปนเจาของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาของผูลงทุน ตองการทราบถึงความเสี่ยง 

และผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจ
ซื้อขาย หรือถือเงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยัง
ตองการขอมูลที่จะชวยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย

9.2 ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนตองการขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคง และความสามารถในการทํา
กําไรของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถประเมินความสามารถ
ของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน

9.3 ผูใหกูตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับ
ชําระเมื่อครบกําหนด

9.4 ผูขายสินคา และเจาหนี้อื่นตองการขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจวาหนี้สินจะไดรับชําระ
เมื่อครบกําหนด เจาหนี้การคาอาจใหความสนใจขอมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกวา
ผูใหกู นอกจากวาการดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ
ซึ่งเปนลูกคารายใหญ

9.5 ลูกคาตองการขอมูลเกี่ยวกับความตอเนื่องของการดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณี
ที่มีความสัมพันธอันยาวนาน หรือตองพึ่งพากิจการนั้น

9.6 รัฐบาล และหนวยงานราชการตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการในการ
จัดสรรทรัพยากร และกิจกรรมตางๆ ของกิจการ หนวยงานเหลานี้ตองการขอมูลเพื่อการ
กํากับดูแลกิจกรรม การพิจารณากําหนดนโยบายทางภาษีและเพื่อใชเปนฐานในการ
คํานวณรายไดประชาชาติ และจัดทําสถิติในดานตางๆ

9.7 ขอมูลกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในหลายๆ ทาง ตัวอยางเชน กิจการ
อาจมีสวนชวยอยางมากตอเศรษฐกิจทองถิ่นในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการจางงาน และการ
รับซื้อสินคาจากผูผลิตในทองถิ่น งบการเงินจะชวยสาธารณชนในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวโนมความสําเร็จ และกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ

10. แมวางบการเงินไมอาจตอบสนองความตองการขอมูลของผูใชงบการเงินไดทุกกลุม แตผูใช
งบการเงินทุกกลุมก็มีความตองการขอมูลบางสวนที่มีลักษณะรวมกัน ตามปกติ ขอมูลใดใน
งบการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนสวนใหญ ซึ่งเปนผูรับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในกิจการ ขอมูลเหลานั้นก็จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงิน
กลุมอื่นไดเชนกัน
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11. ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํา และนําเสนองบการเงินของกิจการ ฝายบริหาร
ใหความสนใจตอขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน แมวาฝายบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเพิ่มเติม
ทางดานการจัดการ และการเงิน ซึ่งชวยในการวางแผนการตัดสินใจ และชวยในดานการควบคุม
ตามหนาที่ ผูบริหารสามารถกําหนดรูปแบบ และเนื้อหาของขอมูลเพิ่มเติมตามที่ตองการได 
ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของแมบทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพรไดจัดทําขึ้น
จากขอมูลที่ผูบริหารใชเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ 

วัตถุประสงคของงบการเงิน

12. งบการเงินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินหลายกลุมในการ
นําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

13. งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามวัตถุประสงคขางตนสามารถตอบสนองความตองการรวมของผูใช
งบการเงินสวนใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินไมไดใหขอมูลทุกประเภทที่ผูใชงบการเงิน
ตองการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากขอมูลสวนใหญที่แสดงในงบการเงินแสดงถึง
ผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณในอดีต และงบการเงินอาจไมแสดงขอมูลที่มิใชขอมูล 
ทางการเงิน

14. งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการ
บริหารทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบ
ของฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการ
ตัดสินใจขาย หรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือการตัดสินใจแตงตั้งใหมหรือเปลี่ยนผูบริหาร

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

15. ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงจังหวะเวลา และความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสด
นั้น ความสามารถในการกอใหเกิดเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดนี้เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึง
ความสามารถของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจาง และผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจายคืน
เงินกู และการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของเปนตน ผูใชงบการเงินจะประเมินความสามารถของ
กิจการในการกอใหเกิดเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดไดดีขึ้นหากผูใชงบการเงินไดรับขอมูล
ที่มุงเนนถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

16. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินของกิจการ ขอมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความสามารถในอดีตของกิจการ
ในการใชทรัพยากรดังกลาวเปนประโยชนตอการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะกอใหเกิด
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ขอมูลโครงสรางทางการเงินเปนประโยชนตอ
การคาดคะเนความตองการเงินกู  และความสําเร็จในการจัดหาเงินของกิจการ รวมทั้ง
ความสามารถของกิจการในการแบงปนกําไร และกระแสเงินสดในอนาคตใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ขอมูลสภาพคลอง และความสามารถในการชําระหนี้เปนประโยชนตอการประเมินความสามารถ
ของกิจการในการชําระภาระผูกพันทางการเงินเมื่อครบกําหนด สภาพคลองในที่นี้ หมายถึง 
เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในอนาคตอันใกลสุทธิจากภาระผูกพัน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในชวงเวลาที่
ยาวนานขึ้นเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกําหนดในอนาคต

17. ขอมูลผลการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํากําไรของกิจการเปนสิ่งจําเปน
และมีความสําคัญตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่อยูในความควบคุมของกิจการ ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการ
คาดคะเนความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรที่มีอยู และ
ในการพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใชทรัพยากรเพิ่มเติม

18. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการประเมินกิจกรรมการ
ดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงานขอมูล
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตลอดจนความจําเปนในการใชกระแสเงินสดนั้น ในการจัดทํา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน คําวาเงินทุนอาจมีคํานิยามหลายความหมาย เชน 
ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยที่มีสภาพคลองหรือเงินสด แมบท
การบัญชีนี้มิไดมุงหมายที่จะกําหนดคํานิยามของคําวาเงินทุน

19. โดยทั่วไป ขอมูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะที่ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงใน
งบกําไรขาดทุน สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกตางหาก

20. องคประกอบของงบการเงินมีความสัมพันธกันเนื่องจากองคประกอบเหลานั้นสะทอนใหเห็น
ลักษณะที่แตกตางของรายการ หรือเหตุการณทางบัญชีตางๆ ที่เหมือนกันแมวางบการเงิน
แตละงบจะใหขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกัน แตไมมีงบการเงินใดที่ตอบสนองวัตถุประสงคใด
เพียงวัตถุประสงคเดียว หรือใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอความตองการเฉพาะของผูใชงบการเงิน 
ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนไมอาจสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดครบถวน
หากผูใชงบการเงินมิไดพิจารณางบกําไรขาดทุนรวมกับงบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน

หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน

21. งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและขอมูลอื่น 
ตัวอยางเชน งบการเงินอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับรายการในงบดุล และงบกําไร
ขาดทุนซึ่งจําเปนตอผูใชงบการเงิน งบการเงินดังกลาวอาจรวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
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ความเสี่ยง และความไมแนนอนที่มีผลกระทบตอกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรือ
ภาระผูกพันที่ไมไดแสดงไวในงบดุล (เชน ปริมาณสํารองแร) ขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงาน
ทางภูมิศาสตรและทางอุตสาหกรรม และผลกระทบตอกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา

ขอสมมติ

เกณฑคงคาง

22. งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑคงคางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว ภายใต
เกณฑคงคาง รายการ และเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด 
หรือรายการเทียบเทาเงินสด โดยรายการตางๆ จะบันทึก และแสดงในงบการเงินตามงวด
ที่เกี่ยวของ งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับ
รายการคาในอดีตที่เกี่ยวของกับการรับและจายเงินสดแลว ยังใหขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพัน
ที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสด
ในอนาคตดวย ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถใหขอมูลรายการ และเหตุการณทางบัญชีในอดีต 
ซึ่งเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การดําเนินงานตอเนื่อง

23. โดยท่ัวไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไป
ในอนาคต ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาด
ของการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบการเงิน
ตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอื่น และตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

24. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมีสี่ประการ ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได

ความเขาใจได

25. ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว ซึ่งมีขอสมมติวา
ผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี รวมทั้ง
มีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม ขอมูลแมวาจะมีความซับซอน
แตถาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผล
ที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวาที่ผูใชงบการเงินบางสวนจะเขาใจได
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ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

26. ขอมูลที่มีประโยชนตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ขอมูลจะเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมา
ของผูใชงบการเงินได

27. บทบาทของขอมูลที่ชวยในการคาดคะเน และยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนที่ผานมา 
มีความสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ และโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยู
ในปจจุบัน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน เมื่อผูใชงบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถ
ของกิจการในการไดรับประโยชนจากโอกาสใหมๆ และความสามารถในการแกไขสถานการณ 
ขอมูลเดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เกี่ยวกับโครงสราง
ของกิจการที่คาดวาจะเปน และผลของการดําเนินงานตามที่วางแผนไว

28. ขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักใชเปนเกณฑในการคาดคะเน 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูใชงบการเงินสนใจ เชน การจาย
เงินปนผล การจายคาจาง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการใน 
การชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด อยางไรก็ตาม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนได 
โดยไมจําเปนตองจัดทําในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นไดดวย
ลักษณะการแสดงขอมูลในงบการเงินของรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต 
ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนจะมีประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ รายการผิดปกติ และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายได และ
คาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน

ความมีสาระสําคัญ

29. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลขึ้นอยูกับลักษณะ และความมีสาระสําคัญของขอมูลนั้น 
ในบางกรณี ลักษณะของขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพิจารณาวาขอมูลมีความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน การรายงานสวนงานใหมอาจสงผลกระทบตอการประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ แมวาผลการดําเนินงานของสวนงานในงวดนั้นจะไมมีสาระสําคัญ 
ในบางกรณี ทั้งลักษณะ และความมีสาระสําคัญของขอมูลมีสวนสําคัญตอการพิจารณาวาขอมูล 
มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน มูลคาของสินคาคงเหลือที่แยกตามประเภท
หลักที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลคาของสินคาคงเหลือไมมีสาระสําคัญ ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
คงเหลือนั้นก็ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

30. ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูล หรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอ 
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดของรายการ 
หรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนแตละกรณี 
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ดังนั้น ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลตองมี
หากขอมูลนั้นจะถือวามีประโยชน

ความเชื่อถือได

31. ขอมูลที่เปนประโยชนตองเชื่อถือได ขอมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือไดหากปราศจาก
ความผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําใหผูใชงบการเงินขอมูลสามารถเชื่อไดวา
ขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดง หรือสามารถคาดการณได
อยางสมเหตุสมผลวาแสดงได

32. ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการบันทึกขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงิน
เขาใจผิด เนื่องจากขอมูลขาดความนาเชื่อ ตัวอยางเชน ประมาณการคาเสียหายจากการ
ถูกฟองรองที่อยูระหวางการพิจารณาคดีอาจขาดความนาเชื่อถือ เนื่องจากจํานวนคาเสียหาย 
และผลการพิจารณาคดียังไมเปนที่แนนอน ดังนั้น อาจเปนการไมเหมาะสมที่กิจการจะรับรู
คาเสียหายดังกลาวในงบดุล แตกิจการตองเปดเผยจํานวนคาเสียหายที่มีการเรียกรองและ
เหตุการณเกี่ยวกับการฟองรองดังกลาว

การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม

33. ขอมูลจะมีความเชื่อถือไดเมื่อรายการและเหตุการณทางบัญชีไดถูกแสดงไวอยางเที่ยงธรรมตาม 
ที่ตองการใหแสดงหรือ สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาแสดงได ตัวอยางเชน งบดุลตอง
เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีซึ่งกอใหเกิดสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของของกิจการเฉพาะสวนท่ีเขาเกณฑการรับรูรายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เปนตน

34. ขอมูลทางการเงินสวนใหญอาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการ
ที่ตองการใหแสดงอยูบาง โดยมิไดมีสาเหตุมาจากความลําเอียง แตเกิดจากความซับซอนใน
การระบุรายการและเหตุการณทางบัญชี หรือเกิดจากการนําหลักการวัดมูลคาและเทคนิคใน
การนําเสนอรายการมาประยุกตใช ในบางกรณี การวัดมูลคาผลกระทบทางการเงินของรายการบาง
รายการอาจมีความไมแนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมรับรูรายการนั้นในงบการเงิน ตัวอยางเชน 
กิจการมีคาความนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากไดดําเนินงานมาระยะหนึ่ง แตกิจการไมสามารถบันทึก
คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได เนื่องจากเปนการยากที่กิจการจะระบุหรือกําหนดมูลคาของ
คาความนิยมดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรูบางรายการ และ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรับรูและการวัดมูลคาของรายการนั้น

เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ

35. เพื่อใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี ขอมูลดังกลาวตอง
บันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจมิใชตามรูปแบบทางกฎหมาย 
เพียงอยางเดียว เนื้อหาของรายการ และเหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมาย
หรือรูปแบบที่ทําขึ้น ตัวอยางเชน กิจการอาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวา
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ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปใหกับบุคคลนั้นแลว แตมีขอตกลงใหกิจการยังคงไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีดังกลาวการที่กิจการรายงานวา 
ไดขายสินทรัพยจึงไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น (แมวาในความเปนจริง
มีรายการดังกลาวเกิดขึ้น)

ความเปนกลาง

36. ขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินมีความนาเชื่อถือเมื่อมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง 
งบการเงินจะขาดความเปนกลางหากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผล 
ทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจเพื่อใหไดผลตามเจตนาของกิจการ

ความระมัดระวัง

37. โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอมตางๆ ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชน
ของโรงงาน และอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน 
กิจการตองแสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยการเปดเผยถึงลักษณะ และผลกระทบโดยการใช
หลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใชดุลยพินิจที่จําเปน
ในการประมาณการภายใตความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพย หรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป 
และหนี้สิน หรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวังมิได
อนุญาตใหกิจการตั้งสํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพย หรือรายได 
ใหต่ําเกินไปหรือแสดงหนี้สิน หรือคาใชจายใหสูงเกินไปเนื่องจากจะทําใหงบการเงินขาดความเปนกลาง
ซึ่งมีผลตอการความนาเชื่อถือ

ความครบถวน

38. ขอมูลในงบการเงินที่เชื่อถือไดตองครบถวน โดยคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูล และตนทุน
ในการจัดทํารายการ การละเวนไมแสดงบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลผิดพลาดหรือ 
ทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด ขอมูลดังกลาวจะขาดความนาเชื่อถือ และมีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจนอยลง

การเปรียบเทียบกันได

39. ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน 
เพื่อคาดคะเนถึงแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ 
ผูใชงบการเงินยังตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบ
ทางการเงินของรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกันจึงจําเปนตองปฏิบัติ  
อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปนการ
ปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม
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40. การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กลาวคือ ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูใชงบการเงินตองสามารถระบุความ
แตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึง
กันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตางกันของกิจการเดียวกัน และความแตกตางระหวางนโยบาย
การบัญชีที่ใชของกิจการแตละกิจการได การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผย
นโยบายการบัญชีจะชวยใหงบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได

41. การที่ขอมูลจําเปนตองเปรียบเทียบกันไดมิไดหมายความวาขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกัน
ตลอดไป และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบัติ 
กิจการตองไมใชนโยบายการบัญชีตอไปสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชี หากนโยบาย
การบัญชีนั้นไมสามารถทําใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และความ
เชื่อถือได นอกจากนี้กิจการตองเลือกใชนโยบายบัญชีอื่นหากทําใหขอมูลเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
และเชื่อถือไดมากขึ้น 

42. เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน ดังนั้น งบการเงินตอง
แสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่ผานมาดวย

ขอจํากัดของขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได

ความทันตอเวลา

43. การรายงานขอมูลลาชาอาจทําใหขอมูลสูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม 
ฝายบริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ความทันตอเวลา
กับความเชื่อถือไดของรายงานนั้น กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานใหทันตอเวลากอนที่จะทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลใหความเชื่อถือไดของขอมูล
ลดลง ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบขอมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน 
รายงานนั้นอาจมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจในชวงเวลานั้น  
ในการหาความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดของขอมูล กิจการ
จึงตองพิจารณาถึงความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก

ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน

44. ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนถือเปนขอจํากัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกวา
จะถือเปนลักษณะเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลตองมากกวาตนทุนในการ
จัดหาขอมูลนั้น การประเมินประโยชนและตนทุนจําเปนตองใชดุลยพินิจเปนหลัก โดยเฉพาะ
เมื่อผูที่ไดรับประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหาขอมูลนั้น ขอมูลอาจให
ประโยชนแกบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูท่ีกิจการนําเสนอขอมูลให ตัวอยางเชน การใหขอมูลเพิ่มเติม
แกผูใหกูอาจทําใหตนทุนการกูยืมของกิจการลดลง ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดสูตรสําเร็จ
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ในการหาความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนเพื่อใหนํามาปฏิบัติในแตละกรณี อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงขอจํากัดนี้ รวมทั้งผูจัดทําและผูใชงบการเงิน
ตองตระหนักถึงขอจํากัดนี้ดวยเชนกัน

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

45. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ ถือเปนสิ่งจําเปน 
วัตถุประสงคหลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ เพื่อใหงบการเงินบรรลุ
วัตถุประสงค แตความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปน
ตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว

การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร
46. งบการเงินตองแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควรเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ แมวาแมบทการบัญชีนี้ไมเกี่ยวของโดยตรงกับแนวคิด 
ในการแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร แตการนําหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
การบัญชีที่เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถสงผลใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองและยุติธรรมได 
หรืออีกนัยหนึ่งงบการเงินนั้นใหขอมูลที่ถูกตองตามควรนั่นเอง

องคประกอบของงบการเงิน

47. งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชี
ตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกลาวเรียกวาองคประกอบของงบการเงิน 
องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก สินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ไดแก 
รายไดและคาใชจาย โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะทอนถึงองคประกอบใน
งบกําไรขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในงบดุล ดังนั้นแมบทการบัญชีจึงมิไดระบุ
องคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไวเปนการเฉพาะ

48. องคประกอบตาง ๆ ที่แสดงอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนตองจัดประเภทยอย ตัวอยางเชน 
สินทรัพยและหนี้สินตองจัดประเภทยอยตามลักษณะหรือหนาที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดง
ขอมูลในลักษณะที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน

49. องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
คํานิยามขององคประกอบตางๆ กําหนดไวดังนี้
49.1 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผล

ของเหตุการณในอดีตซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต
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49.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต
โดยการชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ

49.3 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สิน
ทั้งสิ้นออกแลว

50. คํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินขางตนกําหนดลักษณะที่สําคัญแตมิไดกําหนดเกณฑการรับรู
รายการในงบดุล ดังนั้น คํานิยามดังกลาวจึงรวมรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดรับรูในงบดุล 
เนื่องจาก ไมเขาเกณฑการรับรูรายการดังที่กลาวไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การคาดคะเนการไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ตองมีความแนนอน
เพียงพอที่จะผานเกณฑความนาจะเปนตามยอหนาที่ 83 กอนที่จะรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินในงบดุลได

51. ในการพิจารณาวารายการใดเปนสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของตามคํานิยามหรือไม 
กิจการตองใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมาย 
เพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ในกรณีสัญญาเชาการเงิน เนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ
คือผูเชาไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการใชสินทรัพยที่เชาสําหรับอายุการใหประโยชน
สวนใหญของสินทรัพยนั้น ในขณะเดียวกันผูเชามีภาระผูกพันที่ตองชําระเงินเปนจํานวนใกลเคียง
กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของ ดังนั้น การทําสัญญาเชา
การเงินกอใหเกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินตามคํานิยาม ผูเชาจึงตองรับรูรายการดังกลาวในงบดุล

52. งบดุลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันอาจรวมรายการที่ไมเปนไปตามคํานิยาม
ของสินทรัพย หรือหนี้สิน และไมควรถูกแสดงเปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบัน และพัฒนามาตรฐาน 
การบัญชีที่จะใชในอนาคตใหสอดคลองกับคํานิยามตามยอหนาที่ 49

สินทรัพย

53. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิด 
กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพดังกลาว
อาจอยูในรูปของการเพิ่มประโยชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน หรืออาจอยูในรูป
ของความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือความสามารถในการ
ลดกระแสเงินสดจาย เชน กระบวนการผลิตใหมที่ชวยลดตนทุนการผลิต

54. โดยทั่วไป กิจการใชสินทรัพยเพื่อผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือ
ความจําเปนของลูกคา เมื่อสินคาหรือบริการนั้นตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของ
ลูกคาได ลูกคาจึงพรอมที่จะจายเงินใหกิจการเพื่อซื้อสินคาหรือบริการซ่ึงทําใหกิจการไดรับกระแส
เงินสดที่จะเปนประโยชนในการจัดหาทรัพยากรอื่น
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55. กิจการอาจไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน 
55.1 กิจการอาจใชสินทรัพยหรือนําสินทรัพยมาใชรวมกับสินทรัพยอื่นเพื่อผลิตสินคา หรือ

ใหบริการ
55.2 กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับสินทรัพยอื่น
55.3 กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน
55.4 กิจการอาจนําสินทรัพยมาจายใหกับเจาของ

56. สินทรัพยหลายประเภทเปนสินทรัพยที่มีรูปแบบทางกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
อยางไรก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใชเรื่องสําคัญที่กําหนดวาสินทรัพยมีอยูจริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรถือเปนสินทรัพยของกิจการไดหากคาดคะเนไดวากิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยูในความควบคุม
ของกิจการ

57. สินทรัพยหลายประเภทเกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น เชน 
ลูกหนี้และที่ดิน อยางไรก็ตาม กรรมสิทธิ์มิใชเรื่องสําคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของ
สินทรัพย ตัวอยางเชน ที่ดินตามสัญญาเชาถือเปนสินทรัพยหากกิจการสามารถควบคุมประโยชน 
ที่คาดวาจะเกิดจากที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชนของ
สินทรัพยเปนผลจากสิทธิตามกฎหมาย แตรายการบางรายการอาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยาม
แมวากิจการจะไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น เชน ความรูความชํานาญที่กิจการ
ไดจากการวิจัยพัฒนาอาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรูความชํานาญ
ดังกลาวเปนความลับ ซึ่งทําใหกิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากความรู 
ความชํานาญนั้น

58. สินทรัพยของกิจการเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต โดยทั่วไปกิจการได
สินทรัพยมาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพยขึ้นเอง แตกิจการอาจไดสินทรัพยมาจากรายการและ
เหตุการณทางบัญชีในลักษณะอื่น เชน ที่ดินที่ไดรับจากรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการคนพบแหลงแร อยางไรก็ตาม รายการและเหตุการณทางบัญชีที่คาดวา
จะเกิดในอนาคตยังไมถือเปนสินทรัพย ตัวอยางเชน ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสินคาจึงไมใช
สินทรัพยเพราะไมเปนไปตามคํานิยาม

59. การเกิดรายจายอาจเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการไดมาซึ่งสินทรัพยแตไมจําเปนตองเกิดพรอมกัน
เสมอไป ดังนั้น รายจายที่เกิดขึ้นอาจเปนหลักฐานวากิจการกําลังแสวงหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต แตมิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสามารถสรุปไดวารายจายนั้นเปนสินทรัพยตามคํานิยาม
ในทํานองเดียวกัน สินทรัพยอาจเปนไปตามคํานิยามแมจะไมมีรายจายเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ที่ดิน
ที่ไดรับจากการบริจาค อาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามซึ่งกิจการสามารถรับรูในงบดุลได



ลงราชกิจจา  14-05-52
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) หนา 18/27

หนี้สิน

60. ลักษณะสําคัญของหนี้สินคือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง 
หนาที่หรือความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตาม
กฎหมายเนื่องจากเปนสัญญาผูกมัดหรือเปนขอบังคับตามกฎหมาย ตัวอยางเชน จํานวนเงิน 
คงคางจายคาสินคาหรือบริการที่กิจการไดรับ อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการจากประเพณีการคา หรือจากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธ
เชิงธุรกิจหรือตองการปฏิบัติในลักษณะที่เปนธรรม ตัวอยางเชน หากกิจการมีนโยบายที่จะแกไข
ขอบกพรองของสินคาแมไมอยูในระยะเวลารับประกัน กิจการตองบันทึกจํานวนเงินที่คาดวา
จะตองจายเพื่อการแกไขขอบกพรองของสินคาที่ขายไปเปนหนี้สิน

61. กิจการตองแยกภาระผูกพันในปจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอยางชัดเจน การที่ฝายบริหาร
ของกิจการเพียงแตตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพยไมถือวาภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้นแลว 
ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการไดรับมอบสินทรัพยหรือเมื่อไดทําสัญญาจัดหาสินทรัพย 
ที่มิอาจยกเลิกได ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดกอใหเกิดผลเสียหาย
ทางเศรษฐกิจตอกิจการหากกิจการไมปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอยางเชน กิจการตองจายคาปรับ
เปนจํานวนมาก) ซึ่งเปนผลทําใหกิจการไมอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคูสัญญาได

62. ตามปกติ กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน
ใหกับผูอื่น การชําระภาระผูกพันในปจจุบันอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน
62.1 การจายเงินสด
62.2 การโอนสินทรัพยอื่นๆ
62.3 การใหบริการ
62.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม
62.5 การแปลงหนี้ใหเปนทุน

นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอื่น เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให เปนตน

63. หนี้สินเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ตัวอยางเชน การไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการจึงกอใหเกิดเจาหนี้การคา (หากกิจการไมไดจายลวงหนาหรือชําระทันทีเมื่อสงมอบ) 
การรับเงินกูจากธนาคารกอใหเกิดภาระผูกพันในการจายคืนเงินกู ในกรณีที่กิจการมีการใหสวนลด
ภายหลังจากการขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของป กิจการตองรับรูจํานวนเงินที่ตองจาย 
คาสวนลดดังกลาวเปนหนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินคาในอดีตถือเปนรายการที่กอใหเกิดหนี้สิน

64. หนี้สินบางประเภทจะวัดคาไดจากการประมาณเทานั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้วาประมาณ
การหนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากคํานิยามของหนี้สิน
คอนขางจํากัด ดังนั้น จึงถือเอาเฉพาะสวนที่ไมไดเกิดจากการประมาณการ แตคํานิยามใน 
ยอหนาที่ 49 จะมีความหมายกวางกวาประมาณการหนี้สินจะถือเปนหนี้สินหากเกี่ยวของกับ 
ภาระผูกพันในปจจุบันและเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวแมวาจะไดจากการประมาณก็ตาม 
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ตัวอยางของประมาณการหนี้สิน ไดแก ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน และประมาณการ
หนี้สินภายใตโครงการเงินบํานาญ

สวนของเจาของ

65. แมวายอหนาที่ 49 ไดใหคํานิยามสวนของเจาของวาเปนสวนไดเสียคงเหลือ สวนของเจาของ
ยังคงตองจําแนกเปนประเภทยอยในงบดุล เชน กิจการที่เปนบริษัทจะจําแนกสวนของเจาของ
เปนเงินทุนที่ไดจากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองที่จัดสรรจากกําไรสะสม และสํารองการปรับปรุง 
เพื่อการรักษาระดับทุน การจําแนกประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน 
เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นที่มีตอความสามารถของกิจการใน
จายเงินใหกับเจาของหรือการนําสวนทุนไปใช การจําแนกประเภทยังสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริง
ที่วาผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของอาจมีสิทธิที่แตกตางกันในการไดรับเงินปนผลและการจายคืน 
สวนของเจาของ

66. บางครั้งกิจการตองกันเงินสํารองตามขอบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเปนมาตรการเพิ่มเติม 
เพื่อปองกันผลกระทบจากการขาดทุนที่มีตอกิจการและเจาหนี้ การตั้งสํารองอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นจาก
การไดรับยกเวนภาษีหรือ การลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกําไรสะสมไปเปนสํารอง 
การกันสํารองทั้งที่เปนไปตามขอบังคับหรือตามกฎหมายและจํานวนที่กันไวลวนเปนขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสม
และไมถือเปนคาใชจาย

67. เนื่องจากสวนของเจาของถือเปนสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว 
มูลคาของสวนของเจาของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงขึ้นอยูกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยทั่วไป เปนการยากที่สวนของเจาของทั้งหมดของกิจการจะเทากับราคาตลาดรวมของ
หุนที่ออกหรือเทากับจํานวนเงินรวมที่จะไดจากการขายสินทรัพยสุทธิเปนสวน ๆ หรือขายกิจการ
ทั้งหมดขณะที่กิจการยังมีการดําเนินงานตอเนื่อง

68. การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยูในรูปของกิจการเชน เจาของคนเดียว 
หางหุนสวน ทรัสต หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกลาวมักมีโครงสรางทางกฎหมายและขอบังคับ
ที่แตกตางจากบริษัท เชน อาจไมมีขอจํากัดมากนักในการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของ หรือ
ผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนอื่น อยางไรก็ตาม คํานิยามของสวนของเจาของและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งกําหนดอยูในแมบทการบัญชีนี้ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับกิจการอื่นดังกลาวไดเชนกัน

ผลการดําเนินงาน

69. กําไรเปนเกณฑทั่วไปที่ใชวัดผลการดําเนินงานหรือมักใชเปนฐานสําหรับการวัดผลอื่น เชน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดกําไรคือ 
รายไดและคาใชจาย การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสวนหนึ่งขึ้นอยูกับแนวคิด
เรื่องทุนและการรักษาระดับทุนที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน แนวคิดนี้ไดกลาวไวในยอหนาที่ 
102 ถึง 110
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70. องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน ไดแก รายไดและคาใชจาย คํานิยาม
ขององคประกอบดังกลาวกําหนดไวดังนี้
70.1 รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส

เขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

70.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
ลดลง ทั้งนี้ ไมรวมถึงการแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

71. คํานิยามของรายไดและคาใชจายกําหนดลักษณะที่สําคัญ แตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการ 
ในงบกําไรขาดทุน เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายกําหนดไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98

72. กิจการอาจแสดงรายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนไดในหลายลักษณะเพื่อเปนการใหขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การแยกรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติกับที่มิไดเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเปนวิธีปฏิบัติ
โดยทั่วไป ดวยเหตุผลวา แหลงที่มาของรายการเกี่ยวของกับการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกิจกรรมที่ไมใช
กิจกรรมหลัก เชน การจําหนายเงินลงทุนระยะยาวมักไมเกิดขึ้นเปนประจํา การแยกรายไดหรือ
คาใชจายออกจากกันตามเกณฑนี้ใหพิจารณาถึงลักษณะและการดําเนินงานของกิจการเปนหลัก 
รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหนึ่งอาจเปนรายการที่ไมปกติของอีกกิจการหนึ่ง

73. การแยกรายการที่เปนรายไดและคาใชจายออกจากกันและการรวมรายการเหลานั้นเขาดวยกันใน
หลายลักษณะทําใหเห็นภาพของผลการดําเนินงานในหลายแงมุมและทําใหเห็นผลรวมใน 
แตละระดับ ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนสามารถแสดงกําไรขั้นตน กําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานกอนภาษี กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี และกําไรหรือขาดทุน

รายได

74. รายได ตามคํานิยามรวมถึง ผลกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ 
รายไดดังกลาว รวมถึงรายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล 
รายไดคาสิทธิ และรายไดคาเชา เปนตน

75. ผลกําไร หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไมก็ได ผลกําไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะ 
ไมแตกตางไปจากรายได ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลกําไรเปนองคประกอบแยกตางหาก

76. ผลกําไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของรายไดรวมถึงผลกําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้น เชน ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดและผลกําไรจากการ
ตีราคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่ม ตามปกติ ผลกําไรเมื่อมีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะ
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แสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ผลกําไรมักแสดงสุทธิจากคาใชจายที่เกี่ยวของ

77. รายไดอาจกอใหเกิดการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยประเภทตางๆ ตัวอยางเชน 
เงินสด ลูกหนี้ สินคาหรือบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอื่น การชําระหนี้สิน
อาจกอใหเกิดรายได เชน กิจการอาจสงมอบสินคาหรือบริการแกผูใหกูเพื่อชําระหนี้สิน

คาใชจาย

78. คาใชจาย ตามคํานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการ ตัวอยางของ คาใชจายดังกลาว รวมถึง ตนทุนขาย คาจาง และคาเสื่อมราคา คาใชจาย
มักอยูในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมคาของสินทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

79.  ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไมก็ได ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะ 
ไมแตกตางไปจากคาใชจาย ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลขาดทุนเปนองคประกอบ 
แยกตางหาก

80.  ตัวอยางของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม น้ําทวม และผลขาดทุน
ที่เกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของคาใชจายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 
เชน ผลขาดทุนที่เปนผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ซึ่งเกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรูในงบกําไร
ขาดทุนจะแสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดงสุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของ

การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน

81. การตีราคาใหมหรือการปรับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สวนของเจาของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แมวาจะเปนไปตามคํานิยามของรายไดและคาใชจาย 
แตไมรวมอยูในงบกําไรขาดทุนภายใตแนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกลาวจะรวมอยูใน
สวนของเจาของเปนรายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน หรือเปนสวนเกินจากการตีราคา 
แนวคิดการรักษาระดับทุนไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 ของแมบทการบัญชีนี้

การรับรูรายการขององคประกอบของงบการเงิน

82. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน 
หากรายการนั้นเปนไปตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งระบุใน 
ยอหนาที่ 83 การรับรูคือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดวยขอความและ
จํานวนเงิน พรอมกับรวมจํานวนเงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการ
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ตองรับรูรายการที่เขาเกณฑการรับรูรายการไวในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การที่กิจการมิไดรับรู
รายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่เขาเกณฑการรับรูรายการถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจ
แกไขไดดวยการเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใชหรือการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม

83. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบใหรับรูเมื่อเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้
83.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากรายการดังกลาว
83.2 รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

84. ในการประเมินวารายการใดเขาเกณฑการรับรูในงบการเงิน ใหพิจารณาถึงความมีสาระสําคัญ
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 29 และ 30 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวา
รายการที่เปนไปตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูขององคประกอบหนึ่งจะทําใหเกิดการรับรู
ของอีกองคประกอบหนึ่งโดยปริยาย เชน การรับรูสินทรัพยจะทําใหเกิดการรับรูรายไดหรือหนี้สิน 
โดยปริยาย

ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

85. เงื่อนไขขอแรกของเกณฑการรับรูรายการใชแนวคิดของความนาจะเปนเพื่ออางอิงถึงระดับ 
ความแนนอนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้
เหมาะที่จะใชประเมินความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่กิจการดําเนินงานอยู การประเมิน
ระดับความไมแนนอนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตทําไดโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูในขณะ
จัดทํางบการเงิน เชน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ก็ถือเปนการ
สมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรูลูกหนี้เปนสินทรัพยหากไมมีหลักฐานเปนอยางอื่น ในกรณีที่ลูกหนี้ 
มีจํานวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้บางรายจะผิดนัดชําระหนี้จึงมีความเปนไปไดคอนขางแน 
ดังนั้น กิจการตองรับรูลูกหนี้ที่คาดวาจะผิดนัดเปนคาใชจายเนื่องจากกิจการคาดวาประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง

ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา  

86. เงื่อนไขขอที่สองของเกณฑการรับรูรายการคือ รายการนั้นตองมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถ 
วัดไดอยางนาเชื่อถือตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลคานั้น
ไดมาจากการประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและ 
ไมทําใหงบการเงินขาดความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายการในงบดุลหรือ 
งบกําไรขาดทุนหากกิจการไมสามารถประมาณมูลคาของรายการนั้นไดอยางสมเหตุสมผล 
ตัวอยางเชน คาเสียหายที่คาดวาจะไดรับจากการฟองรองอาจเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย
และรายได พรอมทั้งเขาเงื่อนไขของเกณฑการรับรูรายการในเรื่องความนาจะเปน แตถาหาก
เปนไปไมไดที่กิจการจะประมาณคาเสียหายจากการฟองรองไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองไมรับรู
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รายการนั้นเปนสินทรัพยหรือรายได แตตองเปดเผยกรณีฟองรองที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม

87. รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 83 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนมาเขาเกณฑการรับรู 
ในเวลาตอมาเนื่องจากผลของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง

88. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบแตไมเขาเกณฑการรับรู ตองเปดเผยไวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวของกับ 
การตัดสินใจของผู ใชงบการเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดํา เนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

การรับรูรายการของสินทรัพย

89. กิจการตองรับรูสินทรัพยในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

90. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยในงบดุลจากรายจายที่เกิดขึ้น หากไมนาเปนไปไดที่กิจการจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากรายจายที่เกิดขึ้นเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจายนั้น
แตกิจการตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแทน รายจายที่เกิดขึ้น
มิไดแสดงวาฝายบริหารมิไดมุงหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงวาฝายบริหาร
ผิดพลาดในการจายรายจายนั้น เพียงแตแสดงวาระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันนั้นไมเพียงพอที่กิจการจะรับรูรายจายเปน
สินทรัพยในงบดุล

การรับรูรายการของหนี้สิน

91. กิจการตองรับรูหนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการตองสูญเสียประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตอง
ชําระนั้นสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ กิจการไมตองรับรูภาระผูกพันภายใตสัญญาเปนหนี้สินใน 
งบดุลหากคูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน กิจการไมตองรับรูรายการ 
ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินคาที่ยังมิไดรับเปนหนี้สินในงบดุล แตในบางกรณี ภาระผูกพันดังกลาว
อาจเปนหนี้สินตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งกิจการตองรับรูในงบดุล โดยการรับรู
หนี้สินนั้นทําใหเกิดการรับรูสินทรัพยหรือคาใชจายในเวลาเดียวกัน

การรับรูรายการของรายได

92. กิจการตองรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน (ตัวอยางเชน สินทรัพยสุทธิจะเพิ่มขึ้น
เมื่อกิจการขายสินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้ให)
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93. แมบทการบัญชีนี้กําหนดเกณฑการรับรูรายไดไวเปนขั้นตอนเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ 
ตัวอยางเชน รายไดจะรับรูตอเมื่อเกิดขึ้นแลว ขั้นตอนดังกลาวกําหนดใหกิจการรับรูรายได
เฉพาะรายการที่มีระดับความแนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูรายการของคาใชจาย

94. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจาก
การลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย ตัวอยางเชน การตั้งคาแรงคางจายหรือ
การตัดคาเสื่อมราคาของอุปกรณ

95. คาใชจายใหรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยใชเกณฑความเกี่ยวพันโดยตรงระหวางตนทุนที่เกิดขึ้นกับ
รายไดที่ไดมาจากรายการเดียวกัน เกณฑนี้เรียกวา การจับคูตนทุนกับรายได ซึ่งกําหนดใหกิจการ
รับรูรายไดพรอมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน ตัวอยางเชน 
กิจการจะรับรูคาใชจายหลาย ๆ รายการเปนตนทุนขายพรอมกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคา 
อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีนี้ไมอนุญาตใหนําแนวคิดของการจับคูดังกลาวเพื่อบันทึกรายการ
ในงบดุลหากรายการนั้นไมเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม

96. เมื่อกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นสัมพันธโดยทางออมหรืออยางกวางๆ กับรายได กิจการตองรับรูคาใชจายนั้น
ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑการปนสวนอยางเปนระบบและอยางมีเหตุผล การปนสวนเปน
สิ่งจําเปนในการรับรูคาใชจายที่เกี่ยวกับการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย โรงงาน อุปกรณ 
คาความนิยม สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา คาใชจายนี้ เรียกวา คาเสื่อมราคาหรือ 
คาตัดจําหนาย ขั้นตอนในการปนสวนมุงที่จะรับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหมดไป

97. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันทีที่รายจายนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูหรือ
สิ้นสุดเกณฑการรับรูเปนสินทรัพยในงบดุล

98. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตองรับรูหนี้สินโดยไมมีการรับรูสินทรัพย 
เชน การรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินคา

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน

99. การวัดมูลคาคือ กระบวนการกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงิน
ในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑการวัดมูลคา
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100. งบการเงินใชเกณฑในการวัดมูลคาตาง ๆ โดยใชประกอบกันในสัดสวนที่แตกตางกัน ไดแก
100.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด

ที่จายหรือดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น 
และการบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือดวยจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได

100.2 ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา 
เงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกันหรือสินทรัพยที่
เทาเทียมกัน และการแสดงหนี้สินดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่
ตองใชชําระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไมตองคิดลด

100.3 มูลคาที่จะไดรับ (จาย) หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสดที่จะไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยเปนไปตามขั้นตอนปกติ
ในการจําหนายสินทรัพย และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาที่จะตองจายคืนหรือดวยจํานวน
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติโดยไมตองคิดลด

100.4 มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
ในอนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซึ่งคาดวาจะตองจาย
ชําระหนี้สินในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ

101. เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการสวนใหญใชในการจัดทํางบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชรวมกับ
เกณฑอื่น ๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตจํานวนใด 
จะ ต่ํากวาหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาตลาด และหนี้สินเงินบํานาญ 
แสดงดวยมูลคาปจจุบัน นอกจากนั้น กิจการบางแหงใชเกณฑราคาทุนปจจุบันแทนเกณฑ 
ราคาทุนเดิมเนื่องจากราคาทุนเดิมไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับราคาของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน

แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน

แนวคิดเรื่องทุน

102. กิจการสวนใหญนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่อง
ทุนทางการเงิน (เชน เงินที่ลงทุน หรืออํานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพยสุทธิ
หรือสวนของเจาของ อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินคือทุนทางกายภาพ เชน 
ระดับความสามารถในการดําเนินงาน ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกําลังการผลิต
ที่กิจการมี และสามารถผลิตไดจริง เชน ผลผลิตตอวัน
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103. กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใชในการจัดทํางบการเงิน โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูใชงบการเงินเปนหลัก ดังนั้น หากผูใชงบการเงินใหความสนใจในการรักษาระดับของทุน 
ที่ลงไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอํานาจซื้อ กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช  
แตถาผูใชงบการเงินใหความสนใจกับระดับความสามารถในการดําเนินงาน กิจการตองนําแนวคิด
เรื่องทุนทางกายภาพมาใช การเลือกใชแนวคิดใดในการจัดทํางบการเงินชี้ใหเห็นความตองการที่
จะบรรลุเปาหมายที่ใชในการวัดกําไรของกิจการ แมวาในทางปฏิบัติการนําแนวคิดนั้นมาใชอาจมี
ความยากในการวัดมูลคาก็ตาม

แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร

104. แนวคิดเรื่องทุนในยอหนาที่ 102 ทําใหเกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังตอไปนี้
104.1 การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินของ

สินทรัพยสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาจํานวนที่เปนตัวเงินของสินทรัพยสุทธิ 
เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุน
ที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดคาได
ในลักษณะของหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิมหรือหนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่

104.2 การรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อกําลังการผลิต หรือ
ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จําเปนในการ
บรรลุกําลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ 
ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลา
เดียวกัน

105. แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการตองการรักษาไว แนวคิดดังกลาวทําใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวางแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องกําไรเนื่องจากทุนที่ตองการรักษาเปน
ตัวกําหนดจุดในการอางอิงเพื่อวัดผลกําไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางแรกคือ การจําแนก
ความแตกตางใหชัดเจนระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเปนผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) 
กับผลที่ไดรับจากเงินลงทุน (ซึ่งเปนผลที่ไดรับไมวาจะเกินทุนหรือไม) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
สวนที่ เกินกวาจํานวนเงินที่จําเปนตองใชในการรักษาระดับทุนถือไดวาเปนกําไร ซึ่งคือ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น กําไรคือจํานวนคงเหลือของรายไดหลังหักคาใชจาย 
โดยคาใชจายรวมถึงรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม ถาคาใชจายมีจํานวน
เกินกวารายไดสวนคงเหลือนั้นถือเปนขาดทุน

106. แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพทําใหตองใชราคาทุนปจจุบันเปนเกณฑการวัดมูลคา 
ในขณะที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไมไดกําหนดใหใชเกณฑการวัดมูลคาแบบใดแบบหนึ่ง 
ดังนั้น เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการเลือกใชจึงขึ้นอยูกับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการตองการ
รักษาระดับไว
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107. ความแตกตางที่สําคัญระหวางแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือวาสามารถ
รักษาระดับทุนไวไดหากจํานวนทุนเมื่อสิ้นงวดมีจํานวนเทากับทุนเมื่อเริ่มตนงวด จํานวนเงิน 
ที่เกินกวาทุนที่ไดรักษาระดับไวถือเปนกําไร

108. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม 
กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหวางรอบระยะเวลาโดยวัดจากหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม
ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่ถือครองอยูในรอบระยะเวลานั้น 
จึงถือเปนกําไร (เดิมถือเปนผลกําไรจากการถือครอง) กิจการอาจไมรับรูกําไรดังกลาวจนกวาจะมี
การจําหนายสินทรัพยนั้น ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใช 
หนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่ กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอํานาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ราคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นเฉพาะสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไป
เทานั้นที่จะถือเปนกําไร สวนที่เหลือถือเปนรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน ซึ่งตองแสดง
ในสวนของเจาของ

109. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลคาทุนโดยใชกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง 
กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกลาวในรอบระยะเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงราคา
ที่สงผลกระทบตอสินทรัพยและหนี้สินของกิจการถือเปนการเปลี่ยนแปลงในการวัดคาของกําลัง
การผลิตที่ใชผลิตจริงของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจึงถือเปนการปรับปรุง 
เพื่อรักษาระดับทุนซึ่งแสดงอยูในสวนของเจาของโดยไมถือเปนกําไร

110. การเลือกเกณฑการวัดมูลคาและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเปนตัวกําหนดรูปแบบทางการบัญชี  
ที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ตางกันใหระดับของความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจและความเชื่อถือไดแตกตางกัน เชนเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ฝายบริหารตองพิจารณาถึง
ความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได แมบทการบัญชีนี้สามารถ
ประยุกตใชกับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเปนแนวทางในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีไมมี เจตจํ านงที่จะกําหนดรูปแบบทางการบัญชี ใดเปนการเฉพาะเวนแต ใน
บางสถานการณที่จําเปน เชน ในกรณีของกิจการที่ตองรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟอรุนแรง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะทบทวนเจตจํานงนี้
เมื่อสถานการณในวันหนาเปลี่ยนแปลงไป




