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กรอบแนวคิดส ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก  ำหนดข้ึนโดยมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ เร่ือง กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวำคม 

2562 (The Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound volume 2020 Consolidated 

without early application))  

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญำตให้กจิกำรน ำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หำกกิจกำรถือปฏบัิติตำมกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจกำร

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่ำวด้วย 
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สำรบญั  

 จากย่อหนา้ที ่

สถำนะและวตัถุประสงคข์องกรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน สว 1.1 

บทที ่1 วตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

บทน ำ 1.1 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จ ำกดัของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 1.2 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำน สิทธิ

เรียกรอ้งต่อกิจกำรและกำรเปลีย่นแปลงทรพัยำกรและสิทธิเรียกรอ้ง 1.12 

ทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.13 

กำรเปลีย่นแปลงทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.15 

ผลกำรด ำเนนิงำนกำรเงินทีส่ะทอ้นจำกกำรบญัชีคงคำ้ง 1.17 

ผลกำรด ำเนนิงำนกำรเงินทีถู่กสะทอ้นดว้ยกระแสเงินสดในอดีต 1.20 

กำรเปลี่ยนแปลงทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจำกผล

กำรด ำเนนิงำนกำรเงิน 1.21 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใชท้รพัยำกรของ

กิจกำร 1.22 

บทที ่2 ลกัษณะเชิงคุณภำพของขอ้มูลกำรเงินทีม่ีประโยชน ์  

บทน ำ 2.1 

ลกัษณะเชิงคุณภำพของขอ้มูลกำรเงินทีม่ีประโยชน ์ 2.4 

ลกัษณะเชิงคุณภำพพื้ นฐำน 2.5 

ลกัษณะเชิงคุณภำพเสริม 2.23 

ขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุนต่อกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีประโยชน ์ 2.39 

บทที ่3 งบกำรเงินและกิจกำรทีเ่สนอรำยงำน  

งบกำรเงิน 3.1 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงบกำรเงิน 3.2 

รอบระยะเวลำรำยงำน 3.4 

มุมมองทีป่รบัใชใ้นงบกำรเงิน 3.8 

ขอ้สมมติกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 3.9 

กิจกำรทีเ่สนอรำยงำน 3.10 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเดีย่ว 

 
3.15 
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บทที ่4 องคป์ระกอบของงบกำรเงิน  

บทน ำ 4.1 

ค ำนยิำมของสินทรพัย ์ 4.3 

สิทธิ 4.6 

ศกัยภำพในกำรสรำ้งผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 4.14 

กำรควบคุม 4.19 

ค ำนยิำมของหนี้ สิน 4.26 

ภำระผูกพนั 4.28 

กำรโอนทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจ 4.36 

ภำระผูกพนัปัจจุบนัทีเ่ป็นผลของเหตุกำรณใ์นอดีต 4.42 

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 4.48 

หน่วยบญัชี 4.48 

สญัญำทีย่งัจะตอ้งปฏิบติัตำม 4.56 

สำระของสิทธิตำมสญัญำและภำระผูกพนัตำมสญัญำ 4.59 

ค ำนยิำมส่วนของเจำ้ของ 4.63 

ค ำนยิำมของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 4.68 

บทที ่5 กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรเลิกรบัรูร้ำยกำร  

กระบวนกำรรบัรูร้ำยกำร 5.1 

เกณฑก์ำรรบัรูร้ำยกำร 5.6 

ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 5.12 

ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 5.18 

กำรเลิกรบัรูร้ำยกำร 5.26 

บทที ่6 กำรวดัค่ำ  

บทน ำ 6.1 

หลกักำรวดัค่ำ 6.4 

ตน้ทุนเดิม 6.4 

มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 6.10 

ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยหลกักำรวดัค่ำ 6.23 

ตน้ทุนเดิม 6.24 

มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 6.32 

ปัจจยัทีใ่ชพ้ิจำรณำในกำรเลือกหลกักำรวดัค่ำ 6.43 

ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 6.49 
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ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 6.58 

ลกัษณะเชิงคุณภำพเสริมและขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุน 6.63 

ปัจจยัเฉพำะกำรวดัค่ำเมือ่เริม่แรก 6.77 

หลกักำรวดัค่ำมำกกว่ำหนึง่หลกั 6.83 

กำรวดัค่ำส่วนของเจำ้ของ 6.87 

เทคนคิกำรวดัค่ำอิงกระแสเงินสด 6.91 

บทที ่7 กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล  

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลในฐำนะเครือ่งมือสือ่สำร 7.1 

วตัถุประสงคแ์ละหลกักำรกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล 7.4 

กำรจดัประเภท 7.7 

กำรจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 7.9 

กำรจดัประเภทส่วนของเจำ้ของ 7.12 

กำรจดัประเภทรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 7.14 

กำรสรุปรวม 7.20 

บทที ่8 แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุนและกำรรกัษำระดบัเงินทุน  

แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุน 8.1 

แนวคิดเกีย่วกบักำรรกัษำระดบัเงินทุนและกำรค ำนวณก ำไร 8.3 

กำรปรบัปรุงกำรรกัษำระดบัเงินทุน 8.10 

ภำคผนวก  

ค ำนยิำม  
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สถำนะและวตัถุประสงคข์องกรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

สว1.1  กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (กรอบแนวคิด) อธบิำย วัตถุประสงค์และแนวคิด

ส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดคือ 

1) ช่วยคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ (คณะกรรมกำรฯ) พัฒนำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (มำตรฐำน) ที่อยู่บนแนวคิดที่สอดคล้องกนั 

2) ช่วยผู้จัดท ำพัฒนำนโยบำยกำรบัญชีที่สอดคล้องกันเม่ือไม่มีมำตรฐำนใช้กับ 

รำยกำรน้ันหรือเหตุกำรณ์อื่นหรือเมื่อมำตรฐำนอนุญำตให้มีทำงเลือกของนโยบำย

กำรบัญชี และ 

3) ช่วยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรท ำควำมเข้ำใจและตีควำมมำตรฐำนฉบับต่ำงๆ 

สว1.2  กรอบแนวคิดไม่ใช่มำตรฐำน ไม่มีประเด็นใดของกรอบแนวคิดที่จะแทนที่มำตรฐำนหรือ

ข้อก ำหนดใดในมำตรฐำน 

สว1.3  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป บำงคร้ังคณะกรรมกำรฯ 

อำจระบุข้อก ำหนดที่แตกต่ำงจำกแนวทำงของกรอบแนวคิด หำกคณะกรรมกำรฯ ปฏบัิติเช่นนั้น 

คณะกรรมกำรฯ จะอธบิำยควำมแตกต่ำงไว้ในสรุปหลักกำรและเหตุผลประกอบมำตรฐำนนั้น 

สว1.4  อำจมีกำรแก้ไขกรอบแนวคิดเป็นคร้ังครำวตำมประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรฯ ที่ท  ำหน้ำที่ 

กำรแก้ไขกรอบแนวคิดไม่น ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนโดยอัตโนมัติ กำรตัดสนิใจปรับปรุง

มำตรฐำนจะก ำหนดให้คณะกรรมกำรฯ ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรจัดท ำมำตรฐำนโดยเพ่ิมโครงกำร

ในวำระและพัฒนำกำรปรับปรุงมำตรฐำนนั้น 

สว1.5  กรอบแนวคิดสนับสนุนพันธกิจของ IFRS Foundation และคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของ IFRS Foundation พันธกิจดังกล่ำวคือ กำรพัฒนำมำตรฐำนที่น ำมำซ่ึงควำมโปร่งใส  

ควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่และควำมมีประสิทธิภำพมำสู่ตลำดกำรเงินทั่วโลก  งำนของ 

คณะกรรมกำรฯ สนองประโยชน์สำธำรณะในเศรษฐกิจโลก โดยกำรเสริมสร้ำงควำมไว้วำงใจ 

กำรเติบโตและเสถียรภำพทำงกำรเงินระยะยำว กรอบแนวคิดปูพ้ืนฐำนเพ่ือให้มำตรฐำน 

1) สนับสนุนควำมโปร่งใสโดยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบกันได้ระหว่ำง

ประเทศและเพ่ิมคุณภำพของข้อมูลกำรเงิน ช่วยนักลงทุนและผู้ร่วมตลำดอื่นให้

ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่ำงมีข้อมูลประกอบ 

2) เสริมควำมควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่โดยลดช่องว่ำงของข้อมูลระหว่ำงผู้ให้เงินทุน

กับผู้ดูแลเงิน มำตรฐำนที่อิงจำกกรอบแนวคิดจะให้ข้อมูลที่จ ำเป็นเพ่ือให้ฝ่ำยบริหำร

มีควำมควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ ในฐำนะแหล่งข้อมูลที่เปรียบเทยีบกนัได้ระดับโลก 

มำตรฐำนเหล่ำนี้มีควำมส ำคัญต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลทั่วโลก 

3) สนับสนุนควำมมีประสิทธิภำพเชิงเศรษฐกิจโดยช่วยนักลงทุนให้ระบุโอกำสและ 

ควำมเสี่ยงทั่วโลก จึงเป็นกำรปรับปรุงกำรจัดสรรเงินทุนให้ดีขึ้น ส ำหรับกำรประกอบ

ธุรกจิ กำรใช้ภำษำบัญชีเดียวที่เช่ือถือได้เพรำะมำจำกมำตรฐำนที่องิจำกกรอบแนวคิด

ท ำให้ต้นทุนเงินทุนต ่ำลงและลดต้นทุนกำรรำยงำนระหว่ำงประเทศ 
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สำรบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

บทที ่1 วตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

บทน ำ 1.1 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จ ำกดัของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 1.2 

ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรทีเ่สนอรำยงำน สิทธิ

เรียกรอ้งต่อกิจกำรและกำรเปลีย่นแปลงทรพัยำกรและสิทธิเรียกรอ้ง 1.12 

ทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.13 

กำรเปลีย่นแปลงทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.15 

ผลกำรด ำเนนิงำนกำรเงินทีส่ะทอ้นจำกกำรบญัชีคงคำ้ง 1.17 

ผลกำรด ำเนนิงำนกำรเงินทีถู่กสะทอ้นดว้ยกระแสเงินสดในอดีต 1.20 

กำรเปลี่ยนแปลงทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจำกผล

กำรด ำเนนิงำนกำรเงิน 1.21 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใชท้รพัยำกรของ

กิจกำร 1.22 

 

  



กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2563  7 

บทน ำ 

1.1 วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปวำงรำกฐำนกรอบแนวคิด  

ส่วนอื่นของกรอบแนวคิด ก ำหนดขึ้ นอย่ำงมีเหตุมีผลจำกวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทั้งลักษณะ 

เชิงคุณภำพและข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุนของข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์ แนวคิดกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน องค์ประกอบของงบกำรเงิน กำรรับรู้รำยกำรและกำรเลิกรับรู้รำยกำร กำรวัดค่ำ  

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 

 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จ ำกดัของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 1 คือ กำรให้ข้อมูลกำรเงิน

เกี่ยวกับกิจกำรที่เสนอรำยงำนที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและ 

ที่อำจจะเป็นในอนำคต ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดหำทรัพยำกรให้แก่กิจกำรน้ัน2 กำรตัดสินใจ

เหล่ำน้ันเกี่ยวกบั  

1.2.1 กำรซ้ือ ขำย หรือถือตรำสำรทุนและตรำสำรหน้ี 

1.2.2 กำรให้หรือช ำระเงินกู้และสนิเช่ือในรูปแบบอื่น หรือ 

1.2.3 กำรใช้สิทธิออกเสียงหรือมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรที่กระทบ 

กำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกจิกำร 

1.3 กำรตัดสินใจที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 1.2 ข้ึนอยู่กับผลตอบแทนที่นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่น 

ทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคตคำดหวัง เช่น ปันผล กำรจ่ำยคืนเงินต้นและกำรจ่ำย

ดอกเบี้ ยหรือกำรเพ่ิมขึ้นของรำคำตลำด ควำมคำดหวังเกี่ยวกบัผลตอบแทนของนักลงทุน ผู้ให้กู้

และเจ้ำหน้ีอื่น ขึ้ นอยู่กับกำรประเมินจ ำนวนเงิน จังหวะเวลำและควำมไม่แน่นอน (กำรคำดกำรณ์)  

ของกระแสเงินสดรับสทุธอินำคตที่จะเข้ำสู่กจิกำรและกำรประเมินหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

ฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบัน

และที่อำจจะเป็นในอนำคตต้องกำรข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรประเมิน 

1.4 ในกำรประเมินเร่ืองต่ำงๆ ตำมย่อหน้ำที่ 1.3 นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและ 

ที่อำจจะเป็นในอนำคตต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกบั 

1.4.1 ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร สิทธิเรียกร้องต่อกิจกำร และกำรเปล่ียนแปลง

ทรัพยำกรและสทิธเิรียกร้องเหล่ำนั้น (ดูย่อหน้ำที่ 1.12 ถึง 1.21) และ 

                                                           
1
  ในกรอบแนวคิดฉบับนี้  ค ำว่ำ รำยงำนกำรเงิน และกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หมำยถึง รำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไปและกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงคท์ั่วไปถ้ำไม่ระบุเจำะจงเป็นอื่น 
2
  ในกรอบแนวคิดฉบบันี้  ค ำว่ำ กจิกำร หมำยถงึกจิกำรที่เสนอรำยงำนถ้ำไม่ระบุเจำะจงเป็นอื่น 
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1.4.2 ควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 3ของ

กิจกำรในกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรตำมควำมรับผิดชอบ (ดูย่อหน้ำที่ 

1.22 ถึง 1.23) 

1.5 นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคตจ ำนวนมำกไม่สำมำรถ

ก ำหนดให้กิจกำรที่เสนอรำยงำนเสนอข้อมูลโดยตรงต่อพวกเขำได้และต้องใช้รำยงำนกำรเงิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลกำรเงินส่วนใหญ่ที่พวกเขำต้องกำร ดังน้ัน บุคคลเหล่ำนี้

จึงเป็นผู้ใช้หลักของรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป4 

1.6 อย่ำงไรกต็ำม รำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ให้และไม่สำมำรถให้ข้อมูลทั้งหมด 

ที่นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคตต้องกำร ผู้ใช้เหล่ำน้ี

ต้องพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกแหล่งอื่น เช่น สภำพเศรษฐกิจและควำมคำดหวังเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจโดยทั่วไป เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและบรรยำกำศกำรเมือง สภำพกำรณ์เกี่ยวกับ

อุตสำหกรรมและบริษัท 

1.7 รำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบเพ่ือแสดงมูลค่ำของกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน แต่รำยงำนทำงกำรเงินน้ีให้ข้อมูลเพ่ือช่วยนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบัน

และที่อำจจะเป็นในอนำคตประมำณมูลค่ำของกจิกำรที่เสนอรำยงำน 

1.8 ผู้ใช้หลักแต่ละรำยมีควำมต้องกำรข้อมูลที่แตกต่ำงกนัและอำจขัดแย้งกนั ในกำรพัฒนำมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรฯ จะหำวิธีที่จะให้ชุดข้อมูลซ่ึงตรงกับควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้หลักจ ำนวนสูงที่สุด แต่กำรเน้นควำมต้องกำรข้อมูลของผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกำรกีดกัน

กิจกำรที่เสนอรำยงำนในกำรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่มีประโยชน์ที่สุดต่อกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

ของผู้ใช้หลักดังกล่ำว 

1.9 ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรที่เสนอรำยงำนมีควำมสนใจข้อมูลกำรเงินเกี่ยวกับกิจกำรเช่นกนั อย่ำงไรกต็ำม 

ฝ่ำยบริหำรไม่จ ำเป็นต้องอำศัยรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปเพรำะฝ่ำยบริหำรสำมำรถ

ได้รับข้อมูลกำรเงินที่ต้องกำรจำกภำยในกจิกำร 

1.10 ผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น หน่วยงำนก ำกับดูแลและสำธำรณชนนอกจำกนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่น 

อำจพบว่ำรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปมีประโยชน์ อย่ำงไรกต็ำม รำยงำนเหล่ำนั้นไม่ได้

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้กลุ่มน้ี 

1.11 รำยงำนกำรเงินในหลำยส่วนมีกำรใช้กำรประมำณกำร ดุลยพินิจและแบบจ ำลองมำกกว่ำกำรแสดงภำพ 

ที่ถูกต้องแม่นย ำ กรอบแนวคิดน้ีก ำหนดแนวคิดเบ้ืองหลังกำรประมำณกำร ดุลยพินิจและ

แบบจ ำลองเหล่ำน้ัน แนวคิดดังกล่ำวคือเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรฯ และผู้จัดท ำรำยงำนกำรเงิน

มุ่งจะไปให้ถึง แต่เช่นเดียวกับเป้ำหมำยส่วนใหญ่ วิสัยทัศน์ของกรอบแนวคิดของกำรรำยงำน

กำรเงินในอุดมคติไม่มีทำงที่จะส ำเร็จได้อย่ำงสมบูรณ์ อย่ำงน้อยที่สุดภำยในระยะเวลำสั้น  

เพรำะต้องใช้เวลำท ำควำมเข้ำใจ ยอมรับ และใช้วิธีกำรใหม่ในกำรวิเครำะห์รำยกำรและเหตุกำรณ์อื่น  

                                                           
3
 ในกรอบแนวคดิฉบบันี้  ค ำว่ำ ฝ่ำยบริหำรหมำยถงึ ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรหำกไม่ระบุเจำะจงเป็นอื่น 

4
  ในกรอบแนวคิดฉบับนี้  ค ำว่ำ ผู้ใช้หลักและผู้ใช้หมำยถึง นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหนี้อื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็น

ในอนำคตซึ่งต้นเชื่อถอืรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงคท์ั่วไปส ำหรับข้อมูลกำรเงินส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้ต้องกำร 
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แต่กระน้ัน กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องมุ่งไปให้ถึงเป็นสิ่งจ ำเป็นหำกกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

จะต้องมีกำรพัฒนำต่อไปเพ่ือปรับปรุงกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้มีประโยชน์มำกยิ่งขึ้น 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรทีเ่สนอรำยงำน สิทธิเรียกรอ้งต่อกิจกำร

และกำรเปลีย่นแปลงทรพัยำกรและสิทธิเรียกรอ้ง 

1.12 รำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำน 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน รำยงำนกำรเงินยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของรำยกำรและเหตุกำรณ์อื่นที่

เปล่ียนแปลงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำร 

ข้อมูลทั้งสองประเภทให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสนิใจเกี่ยวกบักำรจัดหำทรัพยำกรให้แก่

กจิกำรหน่ึงๆ 

 

ทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 

1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ ำนวนเงินของทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและ

สิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรช่วยผู้ใช้ในกำรระบุจุดแขง็และจุดอ่อนทำงกำรเงินของกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน ข้อมูลน้ันช่วยผู้ใช้ในกำรประเมินสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของ

กิจกำรที่เสนอรำยงำน ควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนเพ่ิมเติมและควำมเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนน้ัน 

ข้อมูลน้ันยังช่วยผู้ใช้ในกำรประเมินหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกิจของกิจกำร ข้อมูลเกี่ยวกับล ำดับควำมส ำคัญและข้อก ำหนดกำรจ่ำยช ำระของสิทธิ

เรียกร้องที่มีอยู่ช่วยผู้ใช้ในกำรคำดกำรณ์ว่ำจะจัดสรรกระแสเงินสดอนำคตให้บุคคลต่ำงๆ ที่มี

สทิธเิรียกร้องต่อกจิกำรที่เสนอรำยงำนอย่ำงไร 

1.14 ประเภทของทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันส่งผลที่แตกต่ำงกันต่อกำรประเมินของผู้ใช้

เกี่ยวกับกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดอนำคตของกิจกำรที่เสนอรำยงำน กระแสเงินสดอนำคต 

บำงรำยกำรเป็นผลโดยตรงจำกทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ เช่น ลูกหน้ีกำรค้ำ กระแสเงินสดอื่น

เป็นผลจำกกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ร่วมกนัเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยสนิค้ำหรือบริกำรให้ลูกค้ำ แม้ว่ำ

กระแสเงินสดเหล่ำน้ันไม่สำมำรถระบุได้ว่ำเป็นผลจำกทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ  (หรือสิทธิ

เรียกร้อง) รำยกำรใดเป็นกำรเฉพำะ ผู้ใช้รำยงำนกำรเงินจ ำเป็นต้องทรำบลักษณะและจ ำนวนเงิน

ของทรัพยำกรที่มีไว้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของกจิกำรที่เสนอรำยงำน  

 

กำรเปลีย่นแปลงทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 

1.15 กำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำร

เป็นผลมำจำกผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรน้ัน (ดูย่อหน้ำที่ 1.17 ถึง 1.20) และจำก

เหตุกำรณ์อื่นหรือรำยกำร เช่น กำรออกตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน (ดูย่อหน้ำที่ 1.21) ในกำร
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ประเมินอย่ำงเหมำะสมถึงควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแสเงินสดรับสุทธอินำคตของกจิกำรที่เสนอ

รำยงำนและหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรได้ 

ผู้ใช้ต้องสำมำรถระบุกำรเปล่ียนแปลงทั้งสองประเภทน้ีได้  

1.16 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำนช่วยผู้ใช้ให้เข้ำใจผลตอบแทน

ที่กจิกำรได้มำจำกทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกจิกำร ข้อมูลเกี่ยวกบัผลตอบแทนที่กิจกำรได้มำน้ี

สำมำรถช่วยผู้ใช้ในกำรประเมินหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกิจของกิจกำรที่ เสนอรำยงำน ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผันแปรและส่วนประกอบของ

ผลตอบแทนน้ันมีควำมส ำคัญเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกำรประเมินควำมไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดอนำคต ข้อมูลเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินในอดีตของกิจกำรที่เสนอรำยงำน

และวิธีกำรที่ฝ่ำยบริหำรยุติควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกิจ มักมีประโยชน์ในกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนในอนำคตของกิจกำรจำกทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกจิ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินที่สะทอ้นจำกกำรบญัชีคงคำ้ง 

1.17 กำรบัญชีคงค้ำงแสดงภำพผลกระทบของรำยกำรและเหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมอื่น 

ต่อทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรในรอบ

ระยะเวลำที่ผลกระทบเหล่ำน้ันเกิดข้ึน แม้ว่ำกำรรับและจ่ำยเงินสดจะเกดิขึ้นในรอบระยะเวลำอื่น 

ประเดน็น้ีส ำคัญเน่ืองจำกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและ

สทิธเิรียกร้องต่อกิจกำรและกำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิและสิทธเิรียกร้องในระหว่ำง

รอบระยะเวลำเป็นเกณฑ์ที่ดีกว่ำข้อมูลกำรรับและจ่ำยเงินในระหว่ำงรอบระยะเวลำส ำหรับกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในอดีตและอนำคตของกจิกำร 

1.18 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินในระหว่ำงรอบระยะเวลำของกิจกำรที่เสนอรำยงำน 

ซ่ึงสะท้อนจำกกำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิและสิทธเิรียกร้องนอกเหนือจำกกำรได้รับ

ทรัพยำกรเพ่ิมเติมโดยตรงจำกนักลงทุนและเจ้ำหน้ี (ดูย่อหน้ำที่ 1.21) เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์

ต่อกำรประเมินควำมสำมำรถในอดีตและอนำคตของกิจกำรในกำรสร้ำงกระแสเงินสดรับสุทธิ  

ข้อมูลน้ันบ่งช้ีว่ำกิจกำรที่เสนอรำยงำนได้เพ่ิมทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ได้มำกข้ึนเพียงใด 

และยังบ่งบอกถึงศักยภำพในกำรสร้ำงกระแสเงินสดรับสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนของกจิกำรที่ไม่ใช่

กำรได้รับทรัพยำกรเพ่ิมเติมโดยตรงจำกนักลงทุนและเจ้ำหน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน

กำรเงินในระหว่ำงรอบระยะเวลำของกิจกำรที่เสนอรำยงำนยังช่วยผู้ใช้ในกำรประเมินหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกจิกำรที่เสนอรำยงำนด้วย 

1.19 ข้อมูลเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำนในระหว่ำงรอบระยะเวลำอำจ

บ่งช้ีว่ำเหตุกำรณ์ เช่น กำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดหรืออัตรำดอกเบ้ียท ำให้ทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกิจของกิจกำรและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงมำกน้อยเพียงใด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อควำมสำมำรถของกจิกำรในกำรสร้ำงกระแสเงินสดรับสทุธิ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนกำรเงินทีส่ะทอ้นจำกกระแสเงินสดอดีต 

1.20 ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในระหว่ำงรอบระยะเวลำของกิจกำรที่เสนอรำยงำน ยังช่วยให้ผู้ใช้

ประเมินควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรสร้ำงกระแสเงินสดรับสุทธิอนำคตและประเมินหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกิจกำร ข้อมูลดังกล่ำวบ่งช้ีว่ำ

กิจกำรที่เสนอรำยงำนได้รับเงินสดและจ่ำยเงินสดอย่ำงไร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมและ 

กำรจ่ำยคืนหน้ีสิน เงินปันผลหรือกำรจัดสรรคืนเงินสดอื่นให้นักลงทุน และปัจจัยอื่นที่อำจ

กระทบสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของกิจกำร ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด

ช่วยให้ผู้ใช้เข้ำใจกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ประเมินกิจกรรมกำรจัดหำเงินและกิจกรรมกำร

ลงทุน ประเมินสภำพคล่องหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และตีควำมข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผล

กำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

 

กำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจำกผลกำร

ด ำเนนิงำนกำรเงิน 

1.21 ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรอำจยังเปล่ียนแปลง 

ด้วยเหตุผลอื่นนอกจำกผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน เช่น กำรออกตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงประเภทน้ีมีควำมจ ำเป็น เพ่ือให้ผู้ใช้มีควำมเข้ำใจอย่ำงครบถ้วน

ถึงสำเหตุที่ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรได้

เปล่ียนแปลงและผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำน้ันต่อผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินอนำคต

ของกจิกำร 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบักำรใชท้รพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร 

1.22 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปลดเปล้ืองควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร

ของกิจกำรที่เสนอรำยงำนในกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ช่วยผู้ใช้ประเมินหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเหล่ำน้ัน ข้อมูลดังกล่ำวยังมีประโยชน์ส ำหรับ

กำรพยำกรณ์ว่ำ ฝ่ำยบริหำรจะใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลอย่ำงไรในรอบระยะเวลำอนำคต ดังน้ันข้อมูลน้ีจึงมีประโยชน์ส ำหรับกำรประเมิน

ควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแสเงินสดรับสทุธอินำคตของกจิกำร 

1.23 ตัวอย่ำงของควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรในกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำรรวมถึง

กำรปกป้องทรัพยำกรของกิจกำรจำกผลกระทบที่ไม่น่ำพอใจของปัจจัยเชิงเศรษฐกจิ เช่น กำรเปล่ียนแปลง

รำคำและกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และท ำให้มั่นใจว่ำ กิจกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและ

ข้อก ำหนดตำมสญัญำที่เกี่ยวข้อง 
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สำรบญั 

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่2 ลกัษณะเชิงคุณภำพของขอ้มูลกำรเงินที่มีประโยชน ์   

 บทน ำ 2.1  

 ลกัษณะเชิงคุณภำพของขอ้มูลกำรเงินทีม่ีประโยชน ์ 2.4  

 ลกัษณะเชิงคุณภำพพื้ นฐำน 2.5  

  ควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจ 2.6  

  ควำมมีสำระส ำคัญ 2.11  

  ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 2.12  

  กำรประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพพ้ืนฐำน 2.20  

 ลกัษณะเชิงคุณภำพเสริม 2.23  

  กำรเปรียบเทยีบกนัได้ 2.24  

  กำรพิสจูน์ยืนยันได้ 2.30  

  ควำมทนัเวลำ 2.33  

  ควำมเข้ำใจได้ 2.34  

  กำรประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพเสริม 2.37  

 ขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุนต่อกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีประโยชน ์ 2.39  
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บทน ำ 

2.1 ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์ซ่ึงอภิปรำยในบทน้ีระบุประเภทของข้อมูล 

ที่น่ำจะมีประโยชน์มำกที่สุดส ำหรับนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็น

ในอนำคต เพ่ือใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกำรที่เสนอรำยงำนโดยพิจำรณำจำกข้อมูลในรำยงำน

กำรเงิน (ข้อมูลกำรเงิน) 

2.2 รำยงำนกำรเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกจิกำรที่เสนอรำยงำน สทิธเิรียกร้อง

ต่อกิจกำรที่เสนอรำยงำน และผลกระทบของรำยกำรและเหตุกำรณ์และเง่ือนไขอื่นที่เปล่ียนแปลง

ทรัพยำกรและสิทธิเรียกร้องเหล่ำน้ัน (กรอบแนวคิดกล่ำวถึงข้อมูลน้ี ว่ำเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัปรำกฏกำรณ์

เชิงเศรษฐกิจ) รำยงำนกำรเงินยังรวมเอกสำรเชิงอรรถำธิบำยเกี่ยวกับควำมคำดหวังและกลยุทธ์

ของฝ่ำยบริหำรส ำหรับกจิกำรที่เสนอรำยงำนและข้อมูลคำดกำรณ์อนำคตประเภทอื่นด้วย 

2.3 ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์5ให้ประยุกต์กับข้อมูลกำรเงินที่ให้ในงบกำรเงิน

ตลอดจนข้อมูลกำรเงินที่ให้ในรูปแบบอื่น ต้นทุนซ่ึงเป็นข้อจ ำกดัในวงกว้ำงของควำมสำมำรถของ

กิจกำรที่เสนอรำยงำนในกำรให้ข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์กป็ระยุกต์ได้ในท ำนองเดียวกัน 

อย่ำงไรกต็ำม กำรพิจำรณำในกำรประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพและข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุนอำจ

แตกต่ำงกันตำมประเภทของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น กำรประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพ

และข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุนกับข้อมูลคำดกำรณ์อนำคตอำจแตกต่ำงจำกกำรประยุกต์กับข้อมูล

เกี่ยวกบัทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิและสิทธเิรียกร้องที่มีอยู่และกำรเปล่ียนแปลงทรัพยำกรและสิทธิ

เรียกร้องเหล่ำนั้น   

 

ลกัษณะเชิงคุณภำพของขอ้มูลกำรเงินทีม่ีประโยชน ์

2.4 ข้อมูลกำรเงินจะมีประโยชน์ ข้อมูลน้ันต้องเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

ถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ ประโยชน์ของข้อมูลกำรเงินจะเพ่ิมขึ้นถ้ำข้อมูลน้ันเปรียบเทียบกันได้ พิสูจน์

ยืนยันได้ ทนัเวลำและเข้ำใจได้ 

 

ลกัษณะเชิงคุณภำพพื้ นฐำน 

2.5 ลักษณะเชิงคุณภำพพ้ืนฐำนคือควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจและควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

 

                                                           
5
  ในกรอบแนวคิดฉบับนี้  ค ำว่ำ ลกัษณะเชิงคุณภาพและขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุน หมำยถึง ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูล 

ทำงกำรเงินที่มปีระโยชน์และข้อจ ำกดัด้ำนต้นทุนต่อข้อมูลกำรเงินที่มปีระโยชน์ 
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ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 

2.6 ข้อมูลกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจสำมำรถท ำให้ผู้ใช้ตัดสินใจแตกต่ำงกัน ข้อมูลอำจ

สำมำรถท ำให้เกดิกำรตัดสนิใจที่แตกต่ำงกนัแม้ว่ำผู้ใช้บำงรำยเลือกที่จะไม่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูล

หรือได้รับรู้ข้อมูลดังกล่ำวจำกแหล่งอื่นแล้ว 

2.7 ข้อมูลกำรเงินสำมำรถท ำให้เกิดกำรตัดสนิใจที่แตกต่ำงกนั ถ้ำข้อมูลน้ันมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์ 

คุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันหรือทั้งสองอย่ำง 

2.8 ข้อมูลกำรเงินมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์ ถ้ำข้อมูลน้ันสำมำรถใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำสู่กระบวนกำร 

ที่ผู้ใช้ใช้ในกำรพยำกรณ์ผลลัพธ์ในอนำคต ข้อมูลกำรเงินไม่จ ำเป็นต้องเป็นค่ำพยำกรณ์หรือ 

ค่ำคำดกำรณ์จึงจะถือว่ำมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์ ผู้ใช้ใช้ข้อมูลกำรเงินที่มีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ ์

ในกำรได้มำซ่ึงค่ำพยำกรณ์ของตนเอง   

2.9 ข้อมูลกำรเงินมีคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยัน ถ้ำข้อมูลน้ันให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกบั (ยืนยันหรือเปล่ียนแปลง) 

กำรประเมินก่อนหน้ำ 

2.10 คุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์และคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันของข้อมูลกำรเงินมีควำมสัมพันธ์ซ่ึงกนัและกนั 

ข้อมูลที่มีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์มักจะมีคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันด้วย เช่น ข้อมูลรำยได้ส ำหรับ 

ปีปัจจุบันซ่ึงสำมำรถใช้เป็นเกณฑ์ส ำหรับกำรพยำกรณ์รำยได้ในปีต่อๆ ไป สำมำรถเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลรำยได้ส ำหรับปีปัจจุบันที่ได้พยำกรณ์ไว้ในปีก่อนๆ ด้วย ผลของกำรเปรียบเทยีบดังกล่ำว

สำมำรถช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขและปรับปรุงกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เคยใช้ในกำรได้มำซ่ึงค่ำพยำกรณ์

ก่อนหน้ำ  

 

ความมีสาระส าคญั 

2.11 ข้อมูลมีสำระส ำคัญ หำกกำรละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือ 

กำรแสดงข้อมูลแบบไม่ชัดเจนน้ัน สำมำรถคำดได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำมีอทิธพิลต่อกำรตัดสินใจ 

บนข้อมูลของงบกำรเงินของผู้ใช้หลักของงบกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป (ดูย่อหน้ำที่ 1.5)  

ซ่ึงให้ข้อมูลกำรเงินเกี่ยวกบักจิกำรที่เสนอรำยงำน กล่ำวอกีนัยหน่ึง ควำมมีสำระส ำคัญเป็นแง่มุมหน่ึง

ของควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจอันมีควำมจ ำเพำะกับกิจกำรที่อิงกับลักษณะหรือขนำดของ

รำยกำรหรือทั้งสองอย่ำงซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลน้ันในบริบทของรำยงำนกำรเงินของกิจกำรใด

กิจกำรหน่ึง ดังน้ัน คณะกรรมกำรฯ ไม่สำมำรถก ำหนดเกณฑ์ขั้นต ่ำเชิงปริมำณเพียงเกณฑ์เดียว

ส ำหรับควำมมีสำระส ำคัญหรือไม่สำมำรถก ำหนดไว้ล่วงหน้ำได้ว่ำจ ำนวนเงินเท่ำใดถือว่ำมี

สำระส ำคัญในสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หน่ึง  

 

ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

2.12 รำยงำนกำรเงินสื่อควำมถึงปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อควำมและตัวเลข ข้อมูลกำรเงิน 

ที่มีประโยชน์ต้องไม่เพียงแต่สื่อควำมถึงปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจเทำ่น้ัน แต่ยังต้องเป็น
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ตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสำระของปรำกฏกำรณ์ที่ต้ังใจจะสื่อควำม ในหลำยสภำพแวดล้อมสำระ

ของปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจและรูปแบบตำมกฎหมำยมีควำมเหมือนกัน แต่ถ้ำไม่เหมือนกัน 

กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบตำมกฎหมำยเท่ำน้ันจะไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงปรำกฏกำรณ์ 

เชิงเศรษฐกจิ (ดูย่อหน้ำที่ 4.59 ถึง 4.62) 

2.13 เพ่ือให้เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมอย่ำงสมบูรณ์แบบ กำรแสดงภำพเชิงเศรษฐกจิจะมีสำมลักษณะ 

ได้แก่ ควำมครบถ้วน ควำมเป็นกลำง และกำรปรำศจำกข้อผิดพลำด แน่นอนที่ควำมสมบูรณ์แบบ 

หำกจะเกดิขึ้นกเ็ป็นไปได้ยำก วัตถุประสงค์ของคณะกรรมกำรฯ จึงเป็นกำรท ำให้ข้อมูลมีลักษณะ

ดังกล่ำวมำกที่สดุเทำ่ที่จะเป็นไปได้ 

2.14 กำรแสดงภำพที่ครบถ้วนจะรวมข้อมูลทั้งหมดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ใช้ เพ่ือให้เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ 

ที่ต้องกำรแสดงภำพ รวมทั้งค ำบรรยำยและค ำอธิบำยที่จ ำเป็นทั้งหมด เช่น กำรแสดงภำพ 

ที่ครบถ้วนของกลุ่มสินทรัพย์ อย่ำงน้อยที่สุดจะรวมค ำบรรยำยของลักษณะของสินทรัพย์ในกลุ่ม 

กำรแสดงภำพที่เป็นตัวเลขของสินทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มและค ำบรรยำยถึงสิ่งที่กำรแสดงภำพ 

ที่เป็นตัวเลขจะสื่อควำม (ตัวอย่ำงเช่น ต้นทุนเดิมหรือมูลค่ำยุติธรรม) ในบำงรำยกำร กำรแสดง

ภำพที่ครบถ้วนอำจน ำไปสู่ค ำอธิบำยของข้อเทจ็จริงที่มีนัยส ำคัญเกี่ยวกับคุณภำพและลักษณะ

ของรำยกำรน้ัน ปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่อำจกระทบคุณภำพและลักษณะของรำยกำรเหล่ำน้ัน

และกระบวนกำรที่ใช้ในกำรก ำหนดกำรแสดงภำพที่เป็นตัวเลข 

2.15 กำรแสดงภำพที่เป็นกลำงคือกำรเลือกหรือน ำเสนอข้อมูลกำรเงินที่ปรำศจำกอคติ กำรแสดงภำพ

ที่เป็นกลำงจะไม่เอนเอียง ไม่ถ่วงน ำ้หนักไปข้ำงใดข้ำงหน่ึง ไม่ย ำ้เน้น หรือย ำ้เน้น หรือมิฉะน้ัน 

ไม่ปรุงแต่งเพ่ือเพ่ิมควำมน่ำจะเป็นไปที่ท  ำให้ข้อมูลกำรเงินเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณต่อผู้ใช้ ข้อมูล

ที่เป็นกลำงมิได้หมำยควำมถึงข้อมูลที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในทำง

ตรงข้ำม ข้อมูลกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจโดยค ำนิยำมแล้วสำมำรถท ำให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

แตกต่ำงกนัได้   

2.16 ควำมเป็นกลำงจะต้องมีกำรใช้ควำมรอบคอบ ควำมรอบคอบเป็นกำรใช้ดุลยพินิจภำยใต้เง่ือนไข

ของควำมไม่แน่นอนอย่ำงระมัดระวัง กำรใช้ควำมรอบคอบหมำยควำมว่ำสินทรัพย์และรำยได้ไม่แสดง 

สูงเกินไป และหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยไม่แสดงต ่ำเกินไป6 และกำรใช้ควำมรอบคอบกไ็ม่ยอมให้

แสดงสินทรัพย์หรือรำยได้ต ่ำเกินไป หรือแสดงหน้ีสินหรือค่ำใช้จ่ำยสูงเกินไป กำรแสดงรำยกำร

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่ำวน ำไปสู่กำรแสดงรำยได้สูงเกินไปหรือค่ำใช้จ่ำยต ่ำเกินไปในรอบระยะเวลำ

อนำคต  

2.17 กำรใช้ควำมรอบคอบไม่ได้มีนัยถึงควำมจ ำเป็นต้องมีควำมอสมมำตร ตัวอย่ำงเช่น ระบบที ่

กำรรับรู้สินทรัพย์หรือรำยได้ต้องมีหลักฐำนที่ชักจูงให้เช่ือมำกกว่ำกำรรับรู้หน้ีสินหรือค่ำใช้จ่ำย 

ควำมอสมมำตรดังกล่ำวมิใช่ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์ แม้กระน้ันกต็ำม 

มำตรฐำนบำงฉบับอำจมีข้อก ำหนดที่อสมมำตร หำกเป็นผลที่ตำมมำของกำรตัดสินใจที่ต้ังใจ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจมำกที่สุดเพ่ือเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ  

                                                           
6
 สนิทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยนิยำมในตำรำงที่ 4.1 รำยกำรเหล่ำนี้ เป็นองคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
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2.18 ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมมิได้หมำยถึงควำมแม่นย ำในทุกแง่มุม กำรปรำศจำกข้อผิดพลำด 

หมำยควำมว่ำ ไม่มีข้อผิดพลำดหรือไม่มีกำรละเว้นในค ำบรรยำยของปรำกฏกำรณ์  และ

กระบวนกำรที่ใช้ในกำรสร้ำงข้อมูลที่รำยงำนได้เลือกและประยุกต์โดยไม่มีข้อผิดพลำด ในบริบทน้ี 

กำรปรำศจำกข้อผิดพลำดมิได้หมำยถึง ควำมแม่นย ำอย่ำงสมบูรณ์แบบในทุกแง่มุม เช่น 

ประมำณกำรรำคำหรือมูลค่ำที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำแม่นย ำหรือไม่แม่นย ำ 

อย่ำงไรกต็ำม ค่ำประมำณกำรน้ันสำมำรถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมหำกจ ำนวนเงินได้บรรยำยไว้

อย่ำงชัดเจนและถูกต้องว่ำเป็นค่ำประมำณกำร มีกำรอธิบำยถึงลักษณะและข้อจ ำกัดของ

กระบวนกำรในกำรประมำณกำร และไม่มีข้อผิดพลำดในกำรเลือกและประยุกต์กระบวนกำร 

ที่เหมำะสมเพ่ือกำรได้มำซ่ึงค่ำประมำณกำรน้ัน 

2.19 เม่ือจ ำนวนที่เป็นตัวเงินในรำยงำนกำรเงินไม่สำมำรถสังเกตได้โดยตรงและต้องใช้กำรประมำณ

กำรแทนควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำจะเกดิขึ้น กำรใช้ค่ำประมำณกำรที่สมเหตุสมผลเป็นส่วน

ส ำคัญของกำรจัดท ำข้อมูลกำรเงินและไม่ท ำให้ประโยชน์ของข้อมูลลดลง หำกค่ำประมำณกำร 

มีกำรบรรยำยและอธิบำยอย่ำงชัดเจนและถูกต้อง กำรมีควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำในระดับสูง 

ไม่กดีกนัค่ำประมำณกำรน้ันในกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ดูย่อหน้ำที่ 2.22) 

 

กำรประยุกตล์กัษณะเชิงคุณภำพพื้ นฐำน 

2.20 ข้อมูลต้องมีทั้งควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและต้องสำมำรถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่

ต้ังใจจะสื่อจึงจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของปรำกฏกำรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับกำรตัดสินใจหรือกำรไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ

ไม่ช่วยให้ผู้ใช้มีกำรตัดสนิใจที่ดี 

2.21 กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุดส ำหรับกำรประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพ

พ้ืนฐำนมักจะเป็นดังน้ี (ข้ึนอยู่กับผลกระทบของลักษณะเสริมและข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุนที่ไม่น ำมำ

พิจำรณำในตัวอย่ำงน้ี) ล ำดับแรก ระบุปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

ข้อมูลกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำน ล ำดับที่สอง ระบุประเภทของข้อมูลเกี่ยวกบัปรำกฏกำรณ์น้ัน

ซ่ึงมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกที่สุด ล ำดับที่สำม พิจำรณำว่ำข้อมูลมีพร้อมหรือไม่และ

สำมำรถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจน้ันหรือไม่ หำกเป็นเช่นน้ัน 

กระบวนกำรเพ่ือให้ได้มำซ่ึงลักษณะเชิงคุณภำพพ้ืนฐำนสิ้ นสุด ณ จุดน้ัน หำกไม่เป็นเช่นน้ัน  

ต้องปฏบัิติตำมกระบวนกำรอีกคร้ังกบัประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสินใจมำกที่สดุรองลงไป 

2.22 ในบำงกรณี กำรได้มำซ่ึงลักษณะเชิงคุณภำพพ้ืนฐำนลักษณะหน่ึงแลกกับกำรสูญเสียลักษณะ 

เชิงคุณภำพอีกอย่ำงหน่ึงอำจจ ำเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ซ่ึงคือ 

กำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับกำรตัดสินใจมำกที่สุดเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์หน่ึงอำจเป็นค่ำประมำณกำรที่มีควำมไม่แน่นอนสูง 

ในบำงกรณี ระดับควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรประมำณกำรอำจสูงมำก 

จนเกดิข้อสงสยัว่ำค่ำประมำณกำรจะเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอถึงปรำกฏกำรณ์น้ันหรือไม่ 

ในกรณีดังกล่ำว ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกที่สุดอำจเป็นค่ำประมำณกำรที่มีควำมไม่แน่นอนสูง 
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ซ่ึงมำพร้อมกับค ำบรรยำยของค่ำประมำณกำรและค ำอธบิำยของควำมไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบ

ต่อค่ำประมำณกำรน้ัน ในกรณีอื่น หำกข้อมูลน้ันไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอถึง

ปรำกฏกำรณ์น้ัน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกที่สุดอำจรวมค่ำประมำณกำรอีกประเภทหน่ึงที่มี

ควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจลดลงเพียงเล็กน้อยแต่มีควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำต ่ำกว่ำ  

ในสภำพแวดล้อมที่ไม่บ่อยนัก อำจไม่มีค่ำประมำณกำรใดที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงอำจ

จ ำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลที่ไม่อำศัยค่ำประมำณกำร  

 

ลกัษณะเชิงคุณภำพเสริม 

2.23 กำรเปรียบเทยีบกันได้ กำรพิสูจน์ยืนยันได้ ควำมทนัเวลำและควำมเข้ำใจได้ เป็นลักษณะเชิงคุณภำพ

ที่เสริมควำมมีประโยชน์ของข้อมูลที่ทั้งเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ ลักษณะเชิงคุณภำพเสริมอำจช่วยในกำรพิจำรณำระหว่ำงสองแนวทำงว่ำควรใช้

แนวทำงใดเพ่ือแสดงภำพปรำกฏกำรณ์ หำกทั้งสองแนวทำงน้ันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ

เทำ่กนัและเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมเทำ่กนัถึงปรำกฏกำรณ์น้ัน  

 

กำรเปรียบเทียบกนัได ้

2.24 กำรตัดสนิใจของผู้ใช้เกี่ยวข้องกบักำรเลือกระหว่ำงทำงเลือกต่ำงๆ เช่น กำรขำยหรือถือครองเงิน

ลงทุนหรือกำรลงทุนในกิจกำรแห่งหน่ึงหรืออีกแห่ง ดังน้ัน ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรที่เสนอรำยงำน

จะมีประโยชน์มำกข้ึน หำกข้อมูลน้ันสำมำรถเปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลที่คล้ำยกันเกี่ยวกับ

กิจกำรอื่นและกับข้อมูลที่คล้ำยกันเกี่ยวกับกิจกำรเดียวกันน้ันส ำหรับรอบระยะเวลำอื่นหรือ ณ 

วันที่อื่น 

2.25 กำรเปรียบเทียบกันได้เป็นลักษณะเชิงคุณภำพที่ท  ำให้ผู้ใช้สำมำรถระบุและเข้ำใจควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงของรำยกำรต่ำงๆ กำรเปรียบเทียบกันได้ไม่เหมือนลักษณะเชิงคุณภำพอื่น 

คือไม่เกี่ยวกบัรำยกำรเพียงรำยกำรเดียว กำรเปรียบเทยีบต้องมีอย่ำงน้อยสองรำยกำร 

2.26 แม้ควำมสม ่ำเสมอเกี่ยวข้องกับกำรเปรียบเทยีบกันได้แต่ไม่เหมือนกัน ควำมสม ่ำเสมอหมำยถึง

กำรใช้วิธีเดียวกันกับรำยกำรที่เหมือนกัน ไม่ว่ำจะเป็นจำกรอบระยะเวลำหน่ึงสู่รอบระยะเวลำหน่ึง 

ในกจิกำรที่เสนอรำยงำนเดียวกนัและในรอบระยะเวลำเดียวกันระหว่ำงกจิกำรต่ำง  ๆกำรเปรียบเทยีบกันได้

เป็นเป้ำหมำยในขณะที่ควำมสม ่ำเสมอช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยน้ัน 

2.27 กำรเปรียบเทียบกันได้ไม่ใช่กำรมีรูปแบบเดียวกัน กำรที่ ข้อมูลจะเปรียบเทียบกันได้ สิ่งที่

เหมือนกันต้องดูเหมือนกันและสิ่งที่แตกต่ำงกันต้องดูแตกต่ำงกัน กำรเปรียบเทียบกันได้ของ

ข้อมูลกำรเงินจะไม่เพ่ิมข้ึนด้วยกำรท ำให้สิ่งที่ไม่เหมือนกันดูเหมือนกันหรือกำรท ำให้สิ่งที่

เหมือนกนัดูแตกต่ำงกนั 

2.28 กำรเปรียบเทียบกันได้ในระดับหน่ึงน่ำจะได้มำโดยกำรท ำให้เป็นไปตำมลักษณะเชิงคุณภำพ

พ้ืนฐำน ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสินใจ

โดยธรรมชำติแล้วควรเปรียบเทียบกันได้ในระดับหน่ึงกับควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึง
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ปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจที่คล้ำยคลึงกันของกิจกำรที่เสนอรำยงำน

อกีแห่งหน่ึง   

2.29 แม้ว่ำปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกจิสำมำรถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้ในหลำยวิธี กำรอนุญำตให้

เลือกใช้วิธกีำรบัญชีต่ำงๆ ส ำหรับปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกจิเดียวกนัจะท ำให้กำรเปรียบเทยีบกัน

ได้ลดลง 

 

กำรพสูิจนย์ืนยนัได ้

2.30 กำรพิสจูน์ยืนยันได้ช่วยให้ควำมเช่ือม่ันแก่ผู้ใช้ว่ำข้อมูลเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงปรำกฏกำรณ์

เชิงเศรษฐกิจถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ กำรพิสูจน์ยืนยันได้หมำยควำมว่ำ ผู้สังเกตกำรณ์รำยต่ำงๆ ที่มี

ควำมรอบรู้และมีควำมเป็นอิสระมีฉันทำมติ แต่ไม่จ ำเป็นต้องเป็นเอกฉันทว่์ำกำรแสดงภำพน้ัน

คือควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลเชิงปริมำณที่พิสูจน์ยืนยันได้ไม่จ ำเป็นต้องเป็น

ค่ำประมำณกำรค่ำเดียว ช่วงของจ ำนวนเงินที่เป็นไปได้และควำมน่ำจะเป็นที่เกี่ยวข้องสำมำรถ

พิสจูน์ยืนยันได้เช่นกนั  

2.31 กำรพิสูจน์ยืนยันได้สำมำรถท ำได้โดยตรงหรือโดยอ้อม กำรพิสูจน์ยืนยันโดยตรงหมำยถึง 

กำรพิสูจน์ยืนยันจ ำนวนเงินหรือกำรสื่อควำมอื่นด้วยกำรสังเกตโดยตรง เช่น กำรนับเงินสด  

กำรพิสูจน์ยืนยันโดยอ้อมหมำยถึงกำรตรวจสอบปัจจัยน ำเข้ำแบบจ ำลอง สูตร หรือเทคนิคอื่น 

และกำรค ำนวณผลลัพธ์อีกคร้ังด้วยวิธีเดียวกัน เช่น กำรพิสูจน์ยืนยันมูลค่ำตำมบัญชีของสินค้ำ

คงเหลือด้วยกำรตรวจสอบปัจจัยน ำเข้ำ (ปริมำณและต้นทุน) และค ำนวณสินค้ำคงเหลือสิ้นงวด

อกีคร้ังด้วยข้อสมมติกำรไหลเล่ือนของต้นทุนเดยีวกนั (เช่น กำรใช้วิธเีข้ำก่อน ออกก่อน)  

2.32 กำรพิสูจน์ยืนยันค ำอธิบำยและข้อมูลกำรเงินคำดกำรณ์อนำคตบำงอย่ำงอำจเป็นไปไม่ได้จนกว่ำ

อนำคตจะมำถึง ซ่ึงบำงคร้ังอำจพิสูจน์ยืนยันไม่ได้เลย เพ่ือช่วยผู้ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะใช้ข้อมูลน้ัน

หรือไม่ โดยปกติแล้วจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลน้ัน วิธีรวบรวมข้อมูล 

และปัจจัยและสภำพแวดล้อมอื่นที่สนับสนุนข้อมูลน้ัน 

 

ควำมทนัเวลำ 

2.33 ควำมทันเวลำ หมำยถึง กำรมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจในเวลำที่ข้อมูลสำมำรถมีอิทธิพลต่อ 

กำรตัดสนิใจ โดยทั่วไป ข้อมูลย่ิงย้อนอดีตนำนขึ้นข้อมูลย่ิงมีประโยชน์น้อยลง แต่ข้อมูลบำงอย่ำง

อำจยังถือว่ำมีควำมทันเวลำไปอีกนำนหลังสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ด้วยเหตุผลเช่น ผู้ใช้บำงรำย 

อำจจ ำเป็นต้องระบุและประเมินแนวโน้ม 

 

ควำมเขำ้ใจได ้

2.34 กำรจัดประเภท กำรก ำหนดลักษณะ และกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำงชัดเจนและกระชับท ำให้ข้อมูลน้ัน

เป็นที่เข้ำใจได้ 
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2.35 ปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำงโดยตัวเองแล้วมีควำมซับซ้อนและไม่สำมำรถท ำให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ  

กำรไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์น้ันในรำยงำนกำรเงินอำจท ำให้ข้อมูลในรำยงำนกำรเงิน

ง่ำยขึ้ นต่อควำมเข้ำใจ แต่รำยงำนกำรเงินน้ันจะไม่สมบูรณ์และอำจเป็นไปได้ที่จะท ำให้เกิด 

ควำมเข้ำใจผิด 

2.36 รำยงำนกำรเงินจัดท ำเพ่ือผู้ใช้ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทำงธุรกิจและเศรษฐกิจอย่ำงสมเหตุสมผล 

และเป็นผู้ที่ทบทวนและวิเครำะห์ข้อมูลน้ันด้วยควำมอุตสำหะ บำงคร้ัง แม้ผู้ใช้ที่มีควำมอุตสำหะ

และรับทรำบข้อมูลเป็นอย่ำงดียังอำจจ ำเป็นต้องแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกที่ปรึกษำเพ่ือให้

เข้ำใจข้อมูลเกี่ยวกบัปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกจิที่ซับซ้อน 

 

กำรประยุกตล์กัษณะเชิงคุณภำพเสริม 

2.37 ลักษณะเชิงคุณภำพเสริมควรน ำมำประยุกต์ให้ครอบคลุมมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ อย่ำงไรกต็ำม 

ลักษณะเชิงคุณภำพเสริม ไม่ว่ำจะน ำมำประยุกต์โดยล ำพังหรือเป็นกลุ่มไม่สำมำรถท ำให้ข้อมูลมี

ประโยชน์ได้หำกข้อมูลน้ันไม่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจหรือไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึง 

สิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ  

2.38 กำรประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพเสริมเป็นกระบวนกำรที่ต้องทบทวนเป็นประจ ำโดยไม่มี 

กำรก ำหนดล ำดับไว้ ในบำงคร้ังอำจต้องลดลักษณะเชิงคุณภำพเสริมหน่ึงเพ่ือเพ่ิมลักษณะ 

เชิงคุณภำพเสริมอีกอย่ำงหน่ึงให้มำกที่สุด เช่น กำรลดกำรเปรียบเทียบกันได้เป็นกำรช่ัวครำว 

ซ่ึงเป็นผลของกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่แบบเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปอำจ

คุ้มค่ำเพ่ือเพ่ิมควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจหรือควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมในระยะยำว 

กำรเปิดเผยข้อมูลที่เหมำะสมอำจชดเชยกำรเปรียบเทยีบกนัไม่ได้ในบำงส่วน 

 

ขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุนต่อกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีประโยชน ์

2.39 ต้นทุนเป็นข้อจ ำกัดในวงกว้ำงของข้อมูลที่ได้จำกกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรรำยงำนข้อมูล

กำรเงินมีต้นทุน จึงมีควำมส ำคัญที่ต้นทุนน้ันต้องคุ้มกับผลประโยชน์ของกำรรำยงำนข้อมูลน้ัน 

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะน ำมำพิจำรณำมีหลำยประเภท 

2.40 ผู้ให้ข้อมูลกำรเงินใช้ควำมพยำยำมส่วนใหญ่ไปกบักำรรวบรวม กำรประมวลผล กำรพิสจูน์ยืนยัน 

และกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรเงิน แต่ในท้ำยที่สุด ผู้ใช้เป็นผู้แบกรับต้นทุนน้ันในรูปของผลตอบแทน 

ที่ลดลง ผู้ใช้ข้อมูลกำรเงินยังมีต้นทุนกำรวิเครำะห์และกำรตีควำมข้อมูลที่ได้ด้วย หำกไม่ได้รับ

ข้อมูลที่ต้องใช้ ผู้ใช้จะมีต้นทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือให้ได้รับข้อมูลน้ันจำกแหล่งอื่นหรือประมำณกำร

ข้อมูลน้ันขึ้นเอง 

2.41 กำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้ังใจ

จะสื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจด้วยควำมเช่ือมั่นย่ิงขึ้ น  ซ่ึงส่งผลให้กำรท ำหน้ำที่ของตลำดทุนมี

ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้ นและต้นทุนเงินทุนต ่ำลงส ำหรับเศรษฐกิจในภำพรวม นักลงทุน ผู้ให้กู้

หรือเจ้ำหน้ีอื่นแต่ละรำยยังได้รับผลประโยชน์จำกกำรตัดสินใจด้วยกำรรับทรำบข้อมูลที่มำกข้ึน 
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อย่ำงไรกต็ำม เป็นไปไม่ได้ที่รำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ทุกคน

เหน็ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจ  

2.42 ในกำรประยุกต์ข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุน คณะกรรมกำรฯ ประเมินว่ำผลประโยชน์ของกำรรำยงำน

ข้อมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน่ำจะคุ้มกบัต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่ เมื่อคณะกรรมกำรฯ 

ประยุกต์ข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุนในกำรพัฒนำข้อเสนอมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรฯ 

จะแสวงหำข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลกำรเงิน ผู้ใช้ ผู้สอบบัญชี นักวิชำกำรและบุคคลอื่นเกี่ยวกับลักษณะ

และปริมำณของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับและต้นทุนที่คำดว่ำจะเกิดของข้อเสนอมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ัน ในสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่ กำรประเมินจะอิงกับข้อมูลทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพรวมกนั  

2.43 ด้วยอัตวิสัยเอง กำรประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินรำยกำรใด

รำยกำรหน่ึงโดยผู้ประเมินคนละคนกันจะได้ผลที่แตกต่ำงกัน ดังน้ัน คณะกรรมกำรฯ จึงพยำยำม 

ที่จะพิจำรณำต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรำยงำนทำงกำรเงินโดยทั่วไปและ 

ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำนแต่ละกิจกำร ทั้งน้ีไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรประเมิน

ต้นทุนและผลประโยชน์จะสนับสนุนว่ำกำรใช้ข้อก ำหนดกำรรำยงำนที่เหมือนกันส ำหรับทุกกิจกำร 

มีควำมเหมำะสมเสมอไป กำรใช้ข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกนัอำจเหมำะสมเพรำะขนำดที่แตกต่ำงกัน

ของกิจกำร แนวทำงที่แตกต่ำงกันในกำรระดมทุน (ผ่ำนสำธำรณชนหรือเอกชน) ควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ที่แตกต่ำงกนัหรือปัจจัยอื่น 
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 รอบระยะเวลำรำยงำน 3.4  

 มุมมองทีป่รบัใชใ้นงบกำรเงิน 3.8  

 ขอ้สมมติกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 3.9  

 กิจกำรทีเ่สนอรำยงำน 3.10  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเดีย่ว 3.15  
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งบกำรเงิน 

3.1 บทที่ 1 และ 2 อภิปรำยข้อมูลที่ให้ไว้ในรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป และบทที่ 3 ถึง 8 

อภิปรำยข้อมูลที่ให้ไว้ในงบกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพำะของรำยงำน

กำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป งบกำรเงิน7ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกจิกำรที่

เสนอรำยงำน สิทธิเรียกร้องต่อกิจกำร และกำรเปล่ียนแปลงของทรัพยำกรและสิทธิเรียกร้อง

เหล่ำน้ันที่เป็นไปตำมนิยำมขององค์ประกอบของงบกำรเงิน (ดูตำรำงที่ 4.1) 

 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงบกำรเงิน 

3.2 วัตถุประสงค์ของงบกำรเงินคือกำรให้ข้อมูลกำรเงินเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ 

รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย8ของกิจกำรที่เสนอรำยงำน ซ่ึงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงินในกำรประเมิน

ควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแสเงินสดรับสุทธิอนำคตของกิจกำรที่เสนอรำยงำนและกำรประเมิน

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกจิกำร (ดูย่อหน้ำที่ 1.3) 

3.3 ข้อมูลดังกล่ำวจะปรำกฏใน 

3.3.1  งบฐำนะกำรเงินโดยกำรรับรู้สนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนของเจ้ำของ 

3.3.2  งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน9 โดยกำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย และ 

3.3.3  ในงบอื่นและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินโดยกำรน ำเสนอและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

3.3.3.1  สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับรู้ (ดูย่อหน้ำที่ 5.1) 

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนจำกสินทรัพย์และ

หน้ีสนิที่ได้รับรู้น้ัน 

3.3.3.2  สินทรัพย์และหน้ีสินที่ยังไม่รับรู้ (ดูย่อหน้ำที่ 5.6) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะและควำมเสี่ยงที่เกดิข้ึนจำกสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ี 

3.3.3.3  กระแสเงินสด 

3.3.3.4  เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของและกำรจัดสรรคืน 

ให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ และ 

3.3.3.5  วิธ ีข้อสมมติ และดุลยพินิจที่ใช้ในกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่น ำเสนอหรือ

เปิดเผย และกำรเปล่ียนแปลงวิธ ีข้อสมมติ และดุลยพินิจเหล่ำนั้น 

 

                                                           
7
  ในกรอบแนวคดิฉบบันี้  ค ำว่ำ งบกำรเงินหมำยถงึ งบกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงคท์ั่วไป 

8
  สินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยนิยำมในตำรำงที่ 4.1 รำยกำรเหล่ำนี้ เป็นองค์ประกอบของ 

งบกำรเงิน 

9
  กรอบแนวคิดไม่ระบุว่ำงบผลกำรด ำเนนิงำนกำรเงนิประกอบด้วยงบเดยีวหรือสองงบ 
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รอบระยะเวลำรำยงำน 

3.4 งบกำรเงินให้จัดท ำส ำหรับรอบระยะเวลำที่ระบุ (รอบระยะเวลำรำยงำน) และให้ข้อมูลเกี่ยวกบั 

3.4.1 สนิทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์และหน้ีสนิที่ยังไม่รับรู้ และส่วนของเจ้ำของที่มีอยู่ 

ณ สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนหรือระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน และ 

3.4.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน 

3.5 งบกำรเงินยังให้ข้อมูลเปรียบเทียบอย่ำงน้อยหน่ึงรอบระยะเวลำรำยงำนก่อนหน้ำเพ่ือช่วยผู้ใช้ 

งบกำรเงินในกำรระบุและประเมินกำรเปล่ียนแปลงและแนวโน้ม  

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรในอนำคตที่เป็นไปได้และเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เป็นไปได้อื่น (ข้อมูล

คำดกำรณ์อนำคต) จะรวมอยู่ในงบกำรเงิน หำกข้อมูลน้ัน  

3.6.1  เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของกจิกำรซ่ึงรวมถึงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ยังไม่รับรู้ หรือ

ส่วนของเจ้ำของที่มีอยู่ ณ สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนหรือระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน 

หรือรำยได้หรือค่ำใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน และ 

3.6.2  เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน 

ตัวอย่ำงเช่น หำกสินทรัพย์หรือหน้ีสินวัดค่ำโดยกำรประมำณกำรกระแสเงินสดอนำคต ข้อมูล

เกี่ยวกับกระแสเงินสดอนำคตที่ประมำณกำรอำจช่วยให้ผู้ใช้งบกำรเงินเข้ำใจค่ำวัดที่รำยงำนไว้ 

งบกำรเงินมักจะไม่ให้ข้อมูลคำดกำรณ์อนำคตประเภทอื่น ตัวอย่ำงเช่น เอกสำรเชิงอรรถำธิบำย

เกี่ยวกบัควำมคำดหวังและกลยุทธข์องฝ่ำยบริหำรส ำหรับกจิกำรที่เสนอรำยงำน 

3.7 งบกำรเงินยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรและเหตุกำรณ์อื่นที่ได้เกิดข้ึนหลังจำกสิ้นรอบระยะเวลำ

รำยงำน หำกกำรให้ข้อมูลน้ันมีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของงบกำรเงิน (ดูย่อหน้ำที่ 3.2) 

 

มุมมองทีป่รบัใชใ้นงบกำรเงิน 

3.8 งบกำรเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรและเหตุกำรณ์อื่นที่พิจำรณำจำกมุมมองของกิจกำรที่เสนอ

รำยงำนในภำพรวม ไม่ใช่จำกมุมมองของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของนักลงทุน ผู้ให้กู้หรือเจ้ำหน้ีอื่น 

ทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคต 

 

ขอ้สมมติกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 

3.9 โดยปกติ งบกำรเงินจะจัดท ำตำมข้อสมมติว่ำกจิกำรที่เสนอรำยงำนมีกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและ

จะด ำเนินงำนต่อไปในอนำคตที่คำดกำรณ์ได้ ดังน้ันจึงสมมติได้ว่ำกจิกำรไม่มีควำมต้ังใจและไม่มี

ควำมจ ำเป็นที่จะเข้ำสู่กำรช ำระบัญชีหรือหยุดด ำเนินกำร หำกควำมตั้งใจหรือควำมจ ำเป็นน้ัน 

มีอยู่จริง งบกำรเงินอำจจัดท ำด้วยหลักที่แตกต่ำง เม่ือเป็นเช่นน้ัน ให้เปิดเผยหลักดังกล่ำวใน 

งบกำรเงิน 
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กิจกำรทีเ่สนอรำยงำน 

3.10 กจิกำรที่เสนอรำยงำนคือกจิกำรที่ต้องหรือที่เลือกจัดท ำงบกำรเงิน กจิกำรที่เสนอรำยงำนสำมำรถ

เป็นกจิกำรหน่ึงเดียวหรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกำร หรือสำมำรถประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำหน่ึง

กจิกำร กจิกำรที่เสนอรำยงำนไม่จ ำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล  

3.11 บำงคร้ังกจิกำรหน่ึง (บริษัทใหญ่) มีอ ำนำจควบคุมกจิกำรอกีแห่งหน่ึง (บริษัทย่อย) หำกกจิกำร

ที่เสนอรำยงำนประกอบด้วยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต่ำงๆ งบกำรเงินของกิจกำรที่เสนอ

รำยงำนน้ีจึงเรียกว่ำงบกำรเงินรวม (ดูย่อหน้ำที่ 3.15 ถึง 3.16) หำกกิจกำรที่เสนอรำยงำนเป็น

บริษัทใหญ่เพียงล ำพังงบกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำนน้ีจึงเรียกว่ำงบกำรเงินเด่ียว (ดูย่อหน้ำที่ 

3.17 ถึง 3.18) 

3.12 หำกกิจกำรที่เสนอรำยงำนประกอบด้วยกิจกำรสองแห่งข้ึนไปที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยควำมสัมพันธ์ 

เชิงบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย งบกำรเงินของกจิกำรที่เสนอรำยงำนน้ีจึงเรียกว่ำงบกำรเงินผนวกรวม 

3.13 กำรก ำหนดขอบเขตที่เหมำะสมของกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจท ำได้ยำก หำกกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน 

3.13.1 ไม่ใช่นิติบุคคล และ 

3.13.2 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแค่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยควำมสัมพันธ์เชิงบริษัทใหญ่-

บริษัทย่อย 

3.14 ในกรณีดังกล่ำว กำรก ำหนดขอบเขตของกิจกำรที่เสนอรำยงำนจะข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรข้อมูล

ของผู้ใช้งบกำรเงินหลักของกิจกำรที่เสนอรำยงำน ผู้ใช้ดังกล่ำวต้องกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรตัดสนิใจที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมก ำหนดว่ำ 

3.14.1  ขอบเขตของกิจกำรที่เสนอรำยงำนไม่มีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่ก  ำหนดข้ึนเองหรือ 

ที่ไม่สมบูรณ์ 

3.14.2  กำรรวมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจดังกล่ำวภำยในขอบเขตของกิจกำรที่เสนอรำยงำนท ำให้ได้

ข้อมูลที่เป็นกลำง และ 

3.14.3  ค ำอธิบำยว่ำขอบเขตของกิจกำรที่เสนอรำยงำนก ำหนดอย่ำงไรและกิจกำรที่เสนอ

รำยงำนประกอบด้วยหน่วยงำนใดบ้ำง 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเดีย่ว 

3.15 งบกำรเงินรวมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของทั้ง

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่ำเป็นกิจกำรที่เสนอรำยงำนหน่ึงเดียว ข้อมูลน้ีเป็นประโยชน์

ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคตของบริษัทใหญ่ 

ในกำรประเมินควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแสเงินสดรับสุทธิอนำคตของบริษัทใหญ่ เพรำะกระแส

เงินสดรับสุทธิของบริษัทใหญ่ได้รวมถึงเงินที่บริษัทย่อยจัดสรรให้บริษัทใหญ่และเงินที่จัดสรรน้ี

ขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดรับสทุธขิองบริษัทย่อย   
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3.16 งบกำรเงินรวมไม่ได้ออกแบบเพ่ือให้ข้อมูลแยกต่ำงหำกเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ 

รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของบริษัทย่อยรำยใดรำยหน่ึง งบกำรเงินของบริษัทย่อยเองที่ออกแบบมำ

เพ่ือให้ข้อมูลน้ัน 

3.17 งบกำรเงินเด่ียวออกแบบเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทใหญ่และไม่ใช่ของบริษัทย่อย ข้อมูลน้ีเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และ

เจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคตของบริษัทใหญ่ เพรำะ 

3.17.1 โดยปกติสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทใหญ่ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิน้ันในกำรเรียกร้องต่อ

บริษัทย่อย และ  

3.17.2 ในบำงประเทศ จ ำนวนเงินที่สำมำรถจัดสรรคืนได้ตำมกฎหมำยให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้อง

ส่วนของเจ้ำของบริษัทใหญ่ข้ึนอยู่กบัส ำรองที่จัดสรรได้ของบริษัทใหญ่ 

แนวทำงอีกแนวทำงหน่ึงในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้ และ

ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทใหญ่เพียงล ำพังในงบกำรเงินรวมคือในหมำยเหตุ 

3.18 โดยปกติข้อมูลที่ให้ในงบกำรเงินเด่ียวจะไม่เพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรข้อมูลของ 

นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็นในอนำคตของบริษัทใหญ่ ดังน้ัน 

เมื่อต้องจัดท ำงบกำรเงินรวม งบกำรเงินเด่ียวไม่สำมำรถทดแทนงบกำรเงินรวมได้ แต่กระน้ัน 

บริษัทใหญ่อำจถูกก ำหนดหรือเลือกที่จะจัดท ำงบกำรเงินเด่ียวเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินรวม  
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สำรบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

 บทที ่4 องคป์ระกอบของงบกำรเงิน  

 บทน ำ 4.1 

 ค ำนยิำมของสินทรพัย ์ 4.3 

 สิทธิ 4.6 

 ศกัยภำพในกำรสรำ้งผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 4.14 

 กำรควบคุม 4.19 

 ค ำนยิำมของหนี้ สิน 4.26 

 ภำระผูกพนั 4.28 

 กำรโอนทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจ 4.36 

 ภำระผูกพนัปัจจุบนัทีเ่ป็นผลของเหตุกำรณใ์นอดีต 4.42 

 สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 4.48 

 หน่วยบญัชี 4.48 

 สญัญำทีย่งัจะตอ้งปฏิบติัตำม 4.56 

 สำระของสิทธิตำมสญัญำและภำระผูกพนัตำมสญัญำ 4.59 

 ค ำนยิำมส่วนของเจำ้ของ 4.63 

 
ค ำนยิำมของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 4.68 
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บทน ำ 

4.1 องค์ประกอบของงบกำรเงินที่นิยำมไว้ในกรอบแนวคิด ได้แก่ 

4.1.1 สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ ที่เกี่ยวข้องกับฐำนะกำรเงินของกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน และ 

4.1.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ที่เกี่ยวข้องกบัผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกจิกำรที่เสนอรำยงำน 

4.2 องค์ประกอบเหล่ำน้ันเช่ือมโยงกับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ สิทธิเรียกร้องและกำรเปล่ียนแปลง

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิกบัสิทธเิรียกร้องที่อภิปรำยในบทที่ 1 และองค์ประกอบเหล่ำนั้นได้นิยำม

ไว้ในตำรำงที่ 4.1 

 

ตำรำงที ่4.1 องคป์ระกอบของงบกำรเงิน 

รำยกำรทีอ่ภิปรำยใน 

บทที ่1 

องคป์ระกอบ ค ำนยิำมหรือค ำอธิบำย 

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ สนิทรัพย์ ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในควำมควบคุม

ของกจิกำรอนัเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีต 

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ คือ สิทธิที่มีศักยภำพในกำร

สร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

สทิธเิรียกร้อง หน้ีสนิ ภำระผูกพันในปัจจุบันของกิจกำรที่จะโอนทรัพยำกร

เชิงเศรษฐกจิอนัเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีต 

ส่วนของเจ้ำของ ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจกำรหลังจำก 

หักหน้ีสนิของกจิกำรทั้งหมด 

กำรเปล่ียนแปลงรัพยำกร

เชิงเศรษฐกิจและสิทธิ

เรียกร้องที่สะท้อนผลกำร

ด ำเนินงำนกำรเงิน 

รำยได้ กำรเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์หรือกำรลดลงของหน้ีสิน

ส่งผลให้เกิดกำรเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้ำของ ทั้ งน้ี   

ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสิทธเิรียกร้องส่วนของ

เจ้ำของ  

ค่ำใช้จ่ำย กำรลดลงของสินทรัพย์หรือกำรเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน

ส่งผลให้เกิดกำรลดลงของส่วนของเจ้ำของ ทั้งน้ี   

ไม่รวมถึงกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของ

เจ้ำของ  

กำรเปล่ียนแปลงอื่นของ

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ

และสทิธเิรียกร้อง 

- เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของ

และกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของ

เจ้ำของ 

- กำรแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ส่งผลให้ส่วน

ของเจ้ำของเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
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ค ำนยิำมของสินทรพัย ์

4.3 สินทรัพย์คือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกิจกำรซ่ึงเป็นผลของ

เหตุกำรณ์ในอดีต 

4.4 ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ คือ สทิธทิี่มีศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

4.5 ส่วนนี้อภิปรำยค ำนิยำมในสำมแง่มุมต่อไปนี้  

4.5.1 สทิธิ (ดูย่อหน้ำที่ 4.6 ถึง 4.13) 

4.5.2 ศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ (ดูย่อหน้ำที่ 4.14 ถึง 4.18) และ 

4.5.3 กำรควบคุม (ดูย่อหน้ำที่ 4.19 ถึง 4.25) 

 

สิทธิ 

4.6 สทิธทิี่มีศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิมีหลำยรูปแบบรวมถึง 

4.6.1 สทิธทิี่มำคู่กบัภำระผูกพันของอกีฝ่ำย (ดูย่อหน้ำที่ 4.39) เช่น 

4.6.1.1 สทิธิที่จะได้รับเงิน 

4.6.1.2 สทิธิที่จะได้รับสนิค้ำหรือบริกำร  

4.6.1.3 สิทธิที่จะแลกเปล่ียนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจกับอีกฝ่ำยด้วยเง่ือนไขที่เป็น

ผลดี เช่น สัญญำฟอร์เวิร์ดที่จะซ้ือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจด้วยเง่ือนไขที่เป็น

ผลดี ณ เวลำนี้  หรือสทิธเิลือกที่จะซ้ือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ 

4.6.1.4 สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จำกภำระผูกพันของกิจกำรอีกฝ่ำย ที่จะโอน

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเม่ือเหตุกำรณ์ในอนำคตที่ระบุไว้ที่มีควำมไม่แน่นอน

ได้เกดิขึ้น (ดูย่อหน้ำที่ 4.37) 

4.6.2 สทิธิที่ไม่ได้มำคู่กบัภำระผูกพันของอกีฝ่ำย เช่น 

4.6.2.1 สิทธิเหนือสิ่งที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรือสินค้ำคงเหลือ 

ตัวอย่ำงของสิทธิดังกล่ำว เช่น สิทธิที่จะใช้สิ่งที่มีตัวตนหรือสิทธิที่จะได้รับ

ผลประโยชน์จำกมูลค่ำคงเหลือของสิ่งที่เช่ำ 

4.6.2.2 สทิธิที่จะใช้ทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

4.7 สิทธิจ ำนวนมำกเกิดจำกสัญญำ ข้อกฎหมำยหรือวิธีอื่นที่คล้ำยกัน เช่น กิจกำรอำจได้รับสิทธจิำก

กำรเป็นเจ้ำของหรือกำรเช่ำสิ่งที่มีตัวตน หรือจำกกำรเป็นเจ้ำของตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน 

หรือจำกกำรเป็นเจ้ำของสิทธิบัตรที่จดทะเบียน อย่ำงไรกต็ำม กิจกำรอำจได้รับสิทธิจำกวิธีอื่น 

เช่น 

4.7.1  จำกกำรได้มำหรือกำรสร้ำงควำมรู้จัดเจนที่ไม่ใช่องค์ควำมรู้สำธำรณะ (ดูย่อหน้ำที่ 4.22) 

หรือ 

4.7.2  ผ่ำนภำระผูกพันของอีกฝ่ำยที่เกิดข้ึนเพรำะอีกฝ่ำยไม่สำมำรถในทำงปฏบัิติที่จะกระท ำกำร

ที่ไม่เป็นไปตำมประเพณีปฏิบัติ หรือนโยบำยที่เผยแพร่ หรือข้อควำมที่ระบุ (ดูย่อหน้ำที่ 

4.31) 



กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2563  29 

4.8 สินค้ำหรือบริกำรบำงประเภทที่ได้รับและใช้หมดในทนัท ีเช่น กำรให้บริกำรของพนักงำน สิทธิ

ของกิจกำรที่จะรับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินค้ำหรือบริกำรจะมีอยู่เพียงช่ัวขณะจนกระทั่ง

กจิกำรใช้สนิค้ำหรือบริกำรน้ันหมด 

4.9 ไม่ใช่สิทธิทุกประเภทของกิจกำรจะเป็นสินทรัพย์ของกิจกำรน้ัน  สิทธิที่จะเป็นสินทรัพย์ของ

กิจกำรต้องมีทั้งศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กิจกำรที่เกินกว่ำผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจที่ผู้อื่นได้รับ (ดูย่อหน้ำที่ 4.14 ถึง 4.18) และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกิจกำร  

(ดูย่อหน้ำที่ 4.19 ถึง 4.25) ตัวอย่ำง สิทธิที่ให้กับทุกกิจกำรโดยไม่มีต้นทุนที่มีนัยส ำคัญ เช่น 

สิทธิในกำรเข้ำถึงสินค้ำสำธำรณะ เช่น สิทธิสำธำรณะในกำรใช้ทำงผ่ำนบนที่ดิน หรือควำมรู้จัดเจน 

ที่เป็นองค์ควำมรู้สำธำรณะ โดยปกติแล้วไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ของกจิกำรที่ถือครองสทิธเิหล่ำน้ัน 

4.10 กจิกำรไม่สำมำรถมีสิทธิในกำรได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจำกตนเอง ดังน้ัน 

4.10.1 ตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุนที่กจิกำรออกและซ้ือคืนและถือโดยกิจกำรเอง (เช่น หุ้นทุน

ซ้ือคืน) ไม่ใช่ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกจิกำร และ 

4.10.2 ในกรณีที่กิจกำรที่เสนอรำยงำนประกอบด้วยนิติบุคคลมำกกว่ำหน่ึงรำย ตรำสำรหน้ี

หรือตรำสำรทุนที่ออกโดยนิติบุคคลหน่ึงและถือโดยนิติบุคคลอื่นไม่ใช่ทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกจิของกจิกำรที่เสนอรำยงำน 

4.11 โดยหลักกำรแล้ว สิทธิแต่ละสิทธิของกิจกำรเป็นสินทรัพย์ที่แยกต่ำงหำก อย่ำงไรก็ตำม  

เพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรบัญชี สิทธิที่เกี่ยวข้องกันมักจะถือปฏบัิติเป็นหน่วยบัญชีเดียวที่ถือเป็น

สินทรัพย์เดียว (ดูย่อหน้ำที่ 4.48 ถึง 4.55) ตัวอย่ำง ควำมเป็นเจ้ำของตำมกฎหมำยของสิ่งที่มี

ตัวตนรำยกำรหน่ึงอำจก่อให้เกดิสทิธหิลำยประกำร ได้แก่ 

4.11.1 สทิธกิำรใช้สิ่งน้ัน 

4.11.2 สทิธิในกำรขำยสทิธเิหนือสิ่งน้ัน 

4.11.3 สทิธิในกำรน ำสทิธเิหนือสิ่งน้ันไปค ำ้ประกนั และ 

4.11.4 สทิธอิื่นที่ไม่กล่ำวในย่อหน้ำที่ 4.11.1 ถึง 4.11.3 

4.12 ในหลำยกรณี กลุ่มของสิทธิที่เกิดจำกควำมเป็นเจ้ำของตำมกฎหมำยของสิ่งที่มีตัวตนรำยกำรหน่ึง 

ให้ถือปฏิบัติเป็นสินทรัพย์เดียว โดยหลักกำรแล้ว ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจคือกลุ่มของสิทธิ  

ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน ถึงแม้ว่ำ กำรอธิบำยกลุ่มของสิทธิด้วยสิ่งที่มีตัวตนมักให้ควำมเป็นตัวแทน 

อนัเที่ยงธรรมถึงสทิธเิหล่ำน้ันที่กระชับและเข้ำใจได้มำกที่สุด 

4.13 ในบำงกรณี มีควำมไม่แน่นอนว่ำสิทธิมีอยู่จริงหรือไม่ ตัวอย่ำง กิจกำรและอีกฝ่ำยอำจโต้แย้งว่ำ 

กจิกำรมีสทิธทิี่จะได้รับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจจำกอีกฝ่ำยหรือไม่ จนกว่ำควำมไม่แน่นอนว่ำสิทธิ

มีอยู่หรือไม่จะคล่ีคลำย เช่น ตำมค ำสั่งศำล ยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำกิจกำรมีสิทธิหรือไม่และ

สนิทรัพย์มีอยู่หรือไม่ (ย่อหน้ำที่ 5.14 อภิปรำยกำรรับรู้สนิทรัพย์ซ่ึงกำรมีอยู่มีควำมไม่แน่นอน) 

 

ศกัยภำพในกำรสรำ้งผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

4.14 ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจคือสิทธิที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กำรมีอยู่ของ

ศักยภำพน้ันไม่จ ำเป็นที่ว่ำสิทธิในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต้องมีควำมแน่นอนหรือ
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คำดว่ำจะเกิดขึ้ น ขอเพียงแค่สิทธิน้ันที่กิจกำรมีอยู่ซ่ึงภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงน้อยหน่ึงสถำนกำรณ ์

จะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแก่กจิกำรน้ันมำกกว่ำกจิกำรอื่น 

4.15 เมื่อสิทธิเป็นไปตำมนิยำมของทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ สิทธิน้ันถือเป็นสินทรัพย์แม้ว่ำจะมี 

ควำมน่ำจะเป็นต ่ำที่จะสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่กระน้ัน ควำมน่ำจะเป็นที่ต ่ำอำจกระทบ

กำรตัดสนิใจว่ำจะให้ข้อมูลใดบ้ำงและให้อย่ำงไรเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ รวมถึงกำรตัดสนิใจว่ำจะรับรู้

สนิทรัพย์น้ีหรือไม่ (ดูย่อหน้ำที่ 5.15 ถึง 5.17) และวัดค่ำอย่ำงไร 

4.16 ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิสำมำรถสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือกิจกำรโดยกำรให้สิทธกิิจกำร

หรือท ำให้กจิกำรสำมำรถด ำเนินกำรต่ำง ๆ อย่ำงน้อยหน่ึงอย่ำง ตัวอย่ำงเช่น 

4.16.1 รับกระแสเงินสดตำมสญัญำหรือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิอื่น 

4.16.2 แลกเปล่ียนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิน้ันกบัอกีฝ่ำยหน่ึงด้วยเง่ือนไขที่เป็นผลดีต่อกจิกำร 

4.16.3 ด ำเนินกำรใดๆ ที่สร้ำงกระแสเงินสดรับหรือหลีกเล่ียงกระแสเงินสดจ่ำย เช่น 

4.16.3.1 ใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจน้ันตำมล ำพังหรือใช้ร่วมกับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิอื่น

เพ่ือผลิตสนิค้ำหรือให้บริกำร 

4.16.3.2 ใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจน้ันเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอื่น หรือ 

4.16.3.3 ให้อกีฝ่ำยหน่ึงเช่ำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิน้ัน 

4.16.4 รับเงินสดหรือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิอื่นจำกกำรขำยทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิน้ัน หรือ 

4.16.5 ช ำระหน้ีสนิโดยกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิน้ัน 

4.17 แม้ว่ำมูลค่ำของทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเกิดมำจำกศักยภำพปัจจุบันในกำรสร้ำงผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจอนำคต ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเป็นสิทธิปัจจุบันที่ มีศักยภำพอยู่ แต่ไม่ใช่

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอนำคตที่สทิธน้ัินอำจสร้ำงข้ึน ตัวอย่ำงเช่น มูลค่ำสทิธเิลือกที่ซ้ือมำแล้ว

เกิดจำกศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจผ่ำนกำรใช้สิทธิเลือกในวันใดวันหน่ึง 

ในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจน้ีเป็นสิทธิปัจจุบันซ่ึงหมำยถึงสิทธิในกำรใช้

สทิธเิลือกนั้นในวันใดวันหน่ึงในอนำคต ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิน้ีไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

อนำคตที่ผู้ถือสทิธเิลือกจะได้รับหำกมีกำรใช้สทิธเิลือก 

4.18 กำรเกิดรำยจ่ำยและกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่รำยกำรทั้งสอง  

ไม่จ ำเป็นต้องเกิดคู่กันเสมอไป ดังน้ัน รำยจ่ำยของกิจกำรที่เกิดข้ึนอำจเป็นหลักฐำนว่ำกิจกำรเสำะหำ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอนำคต แต่ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่น ำไปสู่ข้อสรุปว่ำกิจกำรได้รับสินทรัพย์แล้ว  

ในท ำนองเดียวกัน กำรไม่มีรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตัดโอกำสของรำยกำรใดจำกกำรเป็นไปตำม

นิยำมของสินทรัพย์ ตัวอย่ำงเช่น สินทรัพย์สำมำรถรวมถึงสิทธิที่รัฐบำลให้กบักจิกำรโดยไม่เรียก

เกบ็สิ่งตอบแทนหรือสทิธทิี่อกีฝ่ำยบริจำคให้กจิกำร 

 

กำรควบคุม 

4.19 กำรควบคุมเช่ือมโยงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจกับกิจกำร กำรประเมินว่ำกำรควบคุมมีอยู่หรือไม่

ช่วยในกำรระบุทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิที่กิจกำรค ำนึงถึง ตัวอย่ำงเช่น กิจกำรอำจควบคุมสัดส่วน

หน่ึงของอสังหำริมทรัพย์โดยปรำศจำกกำรควบคุมกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์ทั้งรำยกำร  
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ในกรณีเหล่ำน้ัน สินทรัพย์ของกิจกำรคือสัดส่วนในอสังหำริมทรัพย์อันเกิดจำกกำรควบคุมของ

กจิกำร มิใช่เกดิจำกกรรมสทิธิ์ซ่ึงกจิกำรไม่ได้ควบคุมในอสงัหำริมทรัพย์ทั้งรำยกำร 

4.20 กิจกำรควบคุมทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเมื่อกิจกำรมีควำมสำมำรถปัจจุบันในกำรก ำกับกำรใช้

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจและได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันอำจมำจำกทรัพยำกรน้ัน  

กำรควบคุมรวมถึงควำมสำมำรถปัจจุบันในกำรกีดกันไม่ให้ฝ่ำยอื่นก ำกับกำรใช้ทรัพยำกร  

เชิงเศรษฐกิจและไม่ให้ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อำจมำจำกทรัพยำกรน้ัน ผลที่ตำมมำ

คือหำกฝ่ำยหน่ึงควบคุมทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิน้ันแล้ว จะไม่มีฝ่ำยอื่นควบคุมทรัพยำกรน้ันอกี 

4.21 กจิกำรมีควำมสำมำรถปัจจุบันในกำรก ำกบักำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิหำกกิจกำรมีสิทธริะดม

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจมำใช้ในกิจกรรมของกิจกำรหรืออนุญำตให้อีกฝ่ำยระดมทรัพยำกร  

เชิงเศรษฐกจิไปใช้ในกจิกรรมของฝ่ำยอื่น 

4.22 กำรควบคุมทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจมักเกิดขึ้ นจำกควำมสำมำรถบังคับสิทธิตำมกฎหมำย  

แต่กำรควบคุมยังสำมำรถเกิดข้ึนได้หำกกิจกำรมีวิธอีื่นที่ท  ำให้ม่ันใจว่ำกจิกำรเทำ่น้ันไม่ใช่ฝ่ำยอื่น

ที่มีควำมสำมำรถปัจจุบันในกำรก ำกับกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจและได้รับผลประโยชน์อัน

อำจเกิดจำกทรัพยำกรน้ัน ตัวอย่ำงเช่น กิจกำรสำมำรถควบคุมสิทธิกำรใช้ควำมรู้จัดเจนที่ไม่ใช่ 

องค์ควำมรู้สำธำรณะ ถ้ำกจิกำรมีสทิธเิข้ำถึงควำมรู้จัดเจนและมีควำมสำมำรถปัจจุบันในกำรเกบ็

ควำมรู้จัดเจนเป็นควำมลับแม้ว่ำควำมรู้จัดเจนน้ันไม่ได้รับกำรปกป้องด้วยสทิธบัิตรจดทะเบียน 

4.23 กิจกำรควบคุมทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเมื่อผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอนำคตจำกทรัพยำกรน้ัน

ต้องเข้ำสู่กิจกำรแทนที่จะเป็นอีกฝ่ำยไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม กำรควบคุมลักษณะน้ีไม่ได้สื่อ

โดยนัยว่ำ กิจกำรสำมำรถมั่นใจว่ำทรัพยำกรน้ันจะสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทุก

สภำพแวดล้อม แต่หมำยถึงว่ำ หำกทรัพยำกรน้ันสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจกำรเป็นผู้ที่

จะได้รับประโยชน์น้ันไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

4.24 กำรเปิดรับต่อควำมหลำกหลำยที่มีนัยส ำคัญของจ ำนวนผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สร้ำงจำก

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอำจช้ีว่ำกิจกำรควบคุมทรัพยำกรน้ัน อย่ำงไรกต็ำม กำรเปิดรับน้ีเป็น

เพียงปัจจัยหน่ึงเทำ่นั้นในกำรพิจำรณำประเมินภำพรวมว่ำกำรควบคุมมีอยู่หรือไม่ 

4.25 บำงคร้ังฝ่ำยหน่ึง (ตัวกำร) ให้อกีฝ่ำย (ตัวแทน) กระท ำกำรในนำมของตัวกำรและเพ่ือประโยชน์

ของตัวกำร เช่น ตัวกำรอำจให้ตัวแทนจัดกำรขำยสินค้ำที่ควบคุมโดยตัวกำร แม้ว่ำทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกิจที่ตัวกำรควบคุมจะอยู่ในควำมดูแลของตัวแทน ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจน้ันกไ็มใช่

สินทรัพย์ของตัวแทน นอกจำกน้ี แม้ว่ำตัวแทนจะมีภำระผูกพันในกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ 

ที่ตัวกำรควบคุมให้กับบุคคลที่สำมภำระผูกพันน้ันกมิ็ใช่หน้ีสินของตัวแทนเพรำะทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกจิที่จะโอนไปเป็นทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของตัวกำรไม่ใช่ของตัวแทน 
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ค ำนยิำมของหนี้ สิน 

4.26 หน้ีสินคือภำระผูกพันปัจจุบันของกิจกำรในกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลของ

เหตุกำรณ์ในอดีต 

4.27 หน้ีสนิจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตำมเกณฑท์ั้งสำมข้อต่อไปน้ี 

4.27.1  กจิกำรมีภำระผูกพัน (ดูย่อหน้ำที่ 4.28 ถึง 4.35) 

4.27.2  เป็นภำระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ (ดูย่อหน้ำที่ 4.36 ถึง 4.41) และ 

4.27.3  เป็นภำระผูกพันที่เป็นภำระผูกพันปัจจุบันที่มีอยู่อันเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีต  

(ดูย่อหน้ำที่ 4.42 ถึง 4.47) 

 

ภำระผูกพนั 

4.28 เกณฑแ์รกของหน้ีสนิคือ กจิกำรมีภำระผูกพัน 

4.29 ภำระผูกพันเป็นหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบที่กิจกำรไม่มีควำมสำมำรถทำงปฏบัิติที่จะหลีกเล่ียง 

ภำระผูกพันเป็นหน้ีต่ออกีฝ่ำย (หรือหลำยฝ่ำย) เสมอ ฝ่ำยอื่น (หรือหลำยฝ่ำย) อำจเป็นบุคคล

หรือกิจกำรอีกแห่ง กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจกำร หรือสังคมในวงกว้ำง จึงไม่จ ำเป็นต้องทรำบว่ำ

ภำระผูกพันนี้ เป็นหน้ีต่อผู้ใด 

4.30 หำกฝ่ำยหน่ึงมีภำระผูกพันให้โอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ ผลที่ตำมมำคือ อีกฝ่ำย (หรือหลำย

ฝ่ำย) มีสิทธิได้รับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ อย่ำงไรกต็ำม ข้อก ำหนดให้ฝ่ำยหน่ึงรับรู้หน้ีสินและ

วัดค่ำหน้ีสิน ณ จ ำนวนที่ระบุได้ ไม่ได้สื่อโดยนัยว่ำ อีกฝ่ำย (หรือหลำยฝ่ำย) ต้องรับรู้สินทรัพย์

หรือวัดค่ำด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกนั เช่น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหน่ึงอำจมีเกณฑก์ำรรับรู้

รำยกำรหรือข้อก ำหนดกำรวัดค่ำที่แตกต่ำงกันส ำหรับหน้ีสินของฝ่ำยหน่ึงและสินทรัพย์คู่กันของ

อีกฝ่ำยหน่ึง หำกเกณฑ์หรือข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกันน้ันเป็นผลของกำรตัดสินใจที่ต้ังใจเลือก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำกที่สดุที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อน้ัน 

4.31 ภำระผูกพันต่ำงๆ เกิดขึ้นจำกสัญญำ ข้อกฎหมำยหรือวิธีที่คล้ำยคลึงและบังคับได้ตำมกฎหมำย

โดยฝ่ำยหน่ึง (หรือหลำยฝ่ำย) ที่มีหน้ีต่อกัน อย่ำงไรกต็ำม ภำระผูกพันสำมำรถเกิดขึ้ นจำก

ประเพณีปฏิบัติ นโยบำยที่เผยแพร่หรือค ำแถลงกำรณ์ของกิจกำรที่กิจกำรไม่มีควำมสำมำรถ

ในทำงปฏิบัติที่จะปฏิบัติผิดไปจำกประเพณีปฏิบัติ นโยบำยที่เผยแพร่หรือค ำแถลงกำรณ์

ดังกล่ำว ภำระผูกพันที่เกดิในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีบำงคร้ังเรียกว่ำ “ภำระผูกพันโดยปริยำย” 

4.32 ในบำงสถำนกำรณ์ กิจกำรมีหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบในกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ 

เม่ือเกิดกำรกระท ำในอนำคตอย่ำงหน่ึงที่กิจกำรอำจเป็นผู้ท ำ กำรกระท ำดังกล่ำวรวมถึง 

กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงหน่ึงหรือด ำเนินงำนในตลำดแห่งหน่ึงในวันที่ระบุในอนำคต หรือใช้สิทธิ

เลือกอย่ำงหน่ึงตำมสัญญำ ในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ัน กิจกำรมีภำระผูกพันถ้ำไม่มีควำมสำมำรถ 

ในทำงปฏบัิติที่จะหลีกเล่ียงกำรกระท ำดังกล่ำว 
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4.33 ข้อสรุปที่ว่ำกำรท ำงบกำรเงินของกจิกำรตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองมีควำมเหมำะสมยังสื่อ

โดยนัยที่สรุปได้ว่ำกิจกำรไม่มีควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติที่จะหลีกเล่ียงกำรโอนที่หลีกเล่ียงได้

จำกกำรช ำระบัญชีของกจิกำรหรือจำกกำรยุติกำรค้ำเทำ่นั้น 

4.34 ปัจจัยที่ใช้ประเมินว่ำกิจกำรมีควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติที่จะหลีกเล่ียงกำรโอนทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกิจอำจข้ึนอยู่กับลักษณะของหน้ำที่หรือควำมรับผิดชอบของกิจกำร เช่น ในบำงกรณี 

กิจกำรอำจไม่มีควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติที่จะหลีกเล่ียงกำรโอนหำกกำรกระท ำใดๆ ที่กิจกำร

สำมำรถท ำเพ่ือเล่ียงกำรโอนจะเกิดผลที่ตำมมำเชิงเศรษฐกิจในทำงลบมำกกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ

เมื่อเทยีบกับกำรโอน อย่ำงไรกต็ำม ทั้งควำมตั้งใจโอนและควำมเป็นไปได้สูงในกำรโอนไม่เป็น

เหตุผลเพียงพอให้สรุปว่ำกจิกำรไม่มีควำมสำมำรถในทำงปฏบัิติที่จะเล่ียงกำรโอน 

4.35 ในบำงกรณี มีควำมไม่แน่นอนว่ำภำระผูกพันมีอยู่หรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น หำกฝ่ำยหน่ึงอยู่ระหว่ำง

กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับกำรกระท ำผิดของกิจกำรตำมข้อกล่ำวหำจึงอำจมี ควำม 

ไม่แน่นอนว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือไม่ กิจกำรเป็นผู้กระท ำผิดหรือไม่ หรือกฎหมำยจะบังคับใช้

อย่ำงไร มีควำมไม่แน่นอนว่ำกิจกำรมีภำระผูกพันต่อฝ่ำยที่เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนหรือไม่

และผลที่ตำมมำคือ หน้ีสินมีอยู่หรือไม่ จนกว่ำควำมไม่แน่นอนที่มีอยู่น้ันจะคล่ีคลำยลง เช่น  

จำกค ำตัดสนิของศำล (ย่อหน้ำที่ 5.14 อภิปรำยกำรรับรู้หน้ีสนิที่กำรเกดิข้ึนยังไม่แน่นอน) 

 

กำรโอนทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจ 

4.36 เกณฑท์ี่สองของหน้ีสนิคือ ภำระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ 

4.37 เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์น้ี ภำระผูกพันต้องมีศักยภำพในกำรท ำให้กิจกำรต้องโอนทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกิจให้อีกฝ่ำย (หรือหลำยฝ่ำย) กำรมีอยู่ของศักยภำพดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องมีควำม

แน่นอนหรือคำดว่ำจะเกิดข้ึนที่กิจกำรจะต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ เช่น กำรโอนอำจจะมีขึ้ น

เม่ือเกิดเหตุกำรณ์อนำคตที่ระบุไว้ซ่ึงมีควำมไม่แน่นอนว่ำจะเกิดขึ้ นเท่ำน้ัน กำรเข้ำเง่ือนไข

ดังกล่ำวขอเพียงแค่ ภำระผูกพันมีอยู่แล้วและมีอย่ำงน้อยหน่ึงสถำนกำรณ์ที่ก  ำหนดให้กิจกำร

ต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ 

4.38 ภำระผูกพันจะเป็นไปตำมค ำนิยำมของหน้ีสินแม้ว่ำมีควำมน่ำจะเป็นต ่ำที่จะโอนทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกิจ แต่กระน้ัน ควำมน่ำจะเป็นที่ต ่ำอำจกระทบกำรตัดสินใจว่ำจะให้ข้อมูลใดบ้ำงและ

ให้อย่ำงไรเกี่ยวกับหน้ีสิน รวมถึงกำรตัดสินใจว่ำจะรับรู้หน้ีสินหรือไม่ (ดูย่อหน้ำที่ 5.15 ถึง 

5.17) และวัดค่ำอย่ำงไร 

4.39 ภำระผูกพันที่จะโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ ให้รวมถึง ตัวอย่ำงต่อไปนี้   

4.39.1 ภำระผูกพันที่จะจ่ำยเงินสด 

4.39.2 ภำระผูกพันที่จะส่งมอบสนิค้ำหรือให้บริกำร 

4.39.3 ภำระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจกับอีกฝ่ำยด้วยเง่ือนไขที่เป็น

ผลเสียต่อกิจกำร ตัวอย่ำงของภำระผูกพันดังกล่ำวรวมถึงสัญญำฟอร์เวิร์ดที่จะขำย

ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจด้วยเง่ือนไขที่เป็นผลเสียในปัจจุบันหรือสิทธิเลือกที่ให้สิทธิอีก

ฝ่ำยที่จะซ้ือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิจำกกจิกำร 
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4.39.4 ภำระผูกพันที่จะโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจหำกเกิดเหตุกำรณ์อนำคตที่ระบุไว้ 

ซ่ึงมีควำมไม่แน่นอนว่ำจะเกดิขึ้น 

4.39.5 ภำระผูกพันที่จะออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินหำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ันจะผูกพัน

กจิกำรให้โอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิ 

4.40 แทนที่กิจกำรจะปฏบัิติตำมภำระผูกพันด้วยกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิให้อกีกิจกำรหน่ึงที่มี

สทิธรัิบทรัพยำกรน้ัน บำงคร้ังกจิกำรอำจตัดสนิใจด ำเนินกำรอื่นแทน ตัวอย่ำงเช่น 

4.40.1 ช ำระภำระผูกพันโดยเจรจำกำรปลดจำกภำระผูกพัน 

4.40.2 โอนภำระผูกพันให้บุคคลที่สำม หรือ 

4.40.3 ทดแทนภำระผูกพันที่จะโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจด้วยภำระผูกพันอื่นที่เกิดจำก 

กำรเข้ำท ำรำยกำรใหม่ 

4.41 ในสถำนกำรณ์ตำมที่อธิบำยในย่อหน้ำที่  4.40 กิจกำรมีภำระผูกพันที่จะโอนทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกจิจนกว่ำกจิกำรได้ช ำระ โอนหรือทดแทนภำระผูกพันนั้น 

 

ภำระผูกพนัปัจจุบนัทีเ่ป็นผลของเหตุกำรณใ์นอดีต 

4.42 เกณฑ์ที่สำมของหน้ีสินคือ ภำระผูกพันที่เป็นภำระผูกพันปัจจุบันที่มีอยู่อันเป็นผลของเหตุกำรณ์

ในอดีต 

4.43 ภำระผูกพันปัจจุบันอนัเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีตจะมีอยู่ เฉพำะเมื่อ 

4.43.1 กจิกำรได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแล้วหรือได้กระท ำกำรแล้ว และ 

4.43.2 อันส่งผลให้กิจกำรจะหรืออำจจะต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่มิฉะน้ันกิจกำร 

ไม่ต้องโอน 

4.44 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ได้รับแล้ว เช่น สินค้ำหรือบริกำร กำรด ำเนินกำรที่ได้กระท ำกำรแล้ว

อำจรวม เช่น กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงหน่ึงหรือด ำเนินงำนในตลำดแห่งหน่ึง หำกผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับหรือกำรกระท ำที่ด ำเนินกำรเกิดข้ึนในช่วงเวลำหน่ึง ภำระผูกพันปัจจุบัน 

ที่เกดิข้ึนอำจสะสมในช่วงเวลำนั้น 

4.45 หำกข้อกฎหมำยใหม่เร่ิมมีผลบังคับ ภำระผูกพันปัจจุบันเกิดข้ึนตำมที่กฎหมำยใหม่ก ำหนด

เฉพำะเมื่อกิจกำรจะหรืออำจจะต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลจำกกำรได้รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือได้กระท ำกำรแล้ว มิฉะน้ันแล้วกิจกำรไม่ต้องโอน กำรบังคับใช้

กฎหมำยด้วยตัวของมันเองไม่เพียงพอจะสร้ำงภำระผูกพันปัจจุบันให้กิจกำร เช่นเดียวกันกับ

ประเพณีปฏิบัติ นโยบำยที่เผยแพร่หรือค ำแถลงกำรณ์ที่ระบุตำมที่กล่ำวไว้ในย่อหน้ำที่ 4.31  

ท ำให้ภำระผูกพันปัจจุบันเกิดขึ้ นตำมประเพณีปฏิบัติ  นโยบำยที่เผยแพร่หรือค ำแถลงกำรณ์ 

เฉพำะเมื่อกิจกำรจะหรืออำจจะต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลจำกกำรได้รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิหรือได้กระท ำกำรแล้ว มิฉะน้ันแล้วกจิกำรไม่ต้องโอน  

4.46 ภำระผูกพันปัจจุบันสำมำรถมีอยู่ได้แม้ว่ำกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจยังไม่สำมำรถบังคับได้

จนกว่ำจะถึงวันหน่ึงในอนำคต เช่น หน้ีสินตำมสัญญำที่จะจ่ำยเงินสดอำจมีอยู่ ณ ตอนน้ีแม้ว่ำ

สัญญำยังไม่ก ำหนดให้จ่ำยช ำระจนกว่ำจะถึงวันหน่ึงในอนำคต เช่นเดียวกัน ภำระผูกพันตำมสัญญำ
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ที่ให้กิจกำรปฏิบัติงำน ในวันหน่ึงในอนำคตอำจมีอยู่ ณ ตอนน้ี แม้ว่ำคู่สัญญำไม่สำมำรถบังคับ 

ให้กจิกำรปฏบัิติงำนดังกล่ำวจนกว่ำจะถึงวันนั้นในอนำคต 

4.47 กิจกำรยังไม่มีภำระผูกพันปัจจุบันที่จะโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจหำกยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ในย่อหน้ำที่ 4.43 กล่ำวคือ หำกกจิกำรยังไม่ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิหรือกระท ำกำรที่จะ

หรืออำจท ำให้กิจกำรต้องโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่ มิฉะน้ันกิจกำรไม่ต้องโอน เช่น  

หำกกิจกำรเข้ำท ำสัญญำที่จะจ่ำยเงินเดือนให้พนักงำนเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกับกำรรับบริกำร

ของพนักงำน กิจกำรยังไม่มีภำระผูกพันปัจจุบันที่จะจ่ำยเงินเดือนจนกว่ำจะได้รับบริกำร 

จำกพนักงำน ก่อนหน้ำน้ันถือว่ำเป็นสัญญำที่จะต้องปฏิบัติตำม กล่ำวคือกิจกำรมีทั้งสิทธิและ

ภำระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนเงินเดือนในอนำคตส ำหรับบริกำรในอนำคตของพนักงำน  

(ดูย่อหน้ำที่ 4.56 ถึง 4.58) 

 

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

หน่วยบญัชี 

4.48 หน่วยบัญชีคือสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิ ภำระผูกพันหรือกลุ่มของภำระผูกพัน หรือกลุ่มของสิทธิ

และภำระผูกพันที่จะใช้เกณฑก์ำรรับรู้รำยกำรและแนวคิดกำรวัดค่ำ 

4.49 ให้เลือกหน่วยบัญชีส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินเมื่อพิจำรณำว่ำจะใช้เกณฑ์กำรรับรู้รำยกำรและ

แนวคิดกำรวัดค่ำอย่ำงไรกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันและกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง  

ในบำงสภำพแวดล้อม อำจจะเป็นกำรเหมำะสมที่จะเลือกหน่วยบัญชีหน่ึงเพ่ือกำรรับรู้รำยกำร

และอีกหน่วยบัญชีหน่ึงที่แตกต่ำงกันเพ่ือกำรวัดค่ำ ตัวอย่ำงเช่น ในบำงคร้ังอำจจะรับรู้รำยกำร 

ทีละสัญญำแต่วัดค่ำเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มของสัญญำ ในกำรน ำเสนอและกำรเปิดเผยข้อมูล 

สินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอำจจ ำเป็นต้องแสดงเป็นยอดรวมหรือแสดงแยกกัน  

เป็นส่วนประกอบต่ำงๆ 

4.50 หำกกิจกำรโอนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์หรือส่วนหน่ึงของหน้ีสิน หน่วยบัญชีอำจเปล่ียนแปลง  

ณ เวลำน้ัน เพ่ือที่ว่ำส่วนประกอบที่โอนไปกับส่วนประกอบที่คงไว้เป็นหน่วยบัญชีที่แยกจำกกัน 

(ดูย่อหน้ำที่ 5.26 ถึง 5.33) 

4.51 ให้เลือกหน่วยบัญชีเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงสื่อโดยนัยว่ำ 

4.51.1 ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง

ต้องเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ กำรปฏบัิติกับกลุ่มสิทธิและภำระผูกพันเป็นหน่วยบัญชี

เดียวกันอำจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจดีกว่ำกำรปฏิบัติกับสิทธิหรือภำระ

ผูกพันแต่ละรำยกำรเป็นหน่วยบัญชีแยกจำกกนั เช่น หำกสทิธแิละภำระผูกพันเหล่ำนี้   

4.51.1.1 ไม่สำมำรถเป็นหรือไม่น่ำจะเป็นไปได้ที่จะเป็นสิ่งที่เกิดจำกรำยกำรที่

แยกกนั 

4.51.1.2 ไม่สำมำรถหรือไม่น่ำจะเป็นไปได้ที่จะหมดอำยุด้วยรูปแบบที่แตกต่ำงกนั 
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4.51.1.3 มีลักษณะและควำมเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจคล้ำยคลึงกันและน่ำจะท ำให้ 

มีควำมหมำยโดยนัยที่คล้ำยกันเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแส 

เงินสดรับสุทธิอนำคตของกิจกำรหรือกระแสเงินสดจ่ำยสุทธิของกิจกำร 

หรือ 

4.51.1.4 ใช้ด้วยกันในกิจกรรมทำงธุรกิจที่กิจกำรท ำเพ่ือสร้ำงกระแสเงินสดและ 

วัดค่ำโดยอ้ำงอิงประมำณกำรของกระแสเงินสดอนำคตที่พ่ึงพิงระหว่ำงกนั 

4.51.2 ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง

ต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสำระของรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่นที่ท  ำให้สินทรัพย์

หรือหน้ีสินและรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเกดิข้ึน ดังน้ัน จึงอำจจ ำเป็นที่จะปฏบัิติ

กับสิทธิหรือภำระผูกพันที่เกิดข้ึนจำกแหล่งที่มำที่แตกต่ำงกันเป็นหน่วยบัญชีหน่วย

เดียวกันหรือแยกสิทธิหรือภำระผูกพันที่เกิดข้ึนจำกแหล่งที่มำเดียวกัน (ดูย่อหน้ำที่ 

4.62) ในท ำนองเดียวกัน ควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิทธิและภำระผูกพัน 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกนัอำจจ ำเป็นต้องรับรู้รำยกำรและวัดค่ำแยกจำกกนั 

4.52 ต้นทุนสร้ำงข้อจ ำกัดส ำหรับกำรตัดสินใจกำรรำยงำนทำงกำรเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้ำงข้อจ ำกัด

ส ำหรับกำรเลือกหน่วยบัญชีเช่นนั้น ดังน้ัน ในกำรเลือกหน่วยบัญชีจึงมีควำมส ำคัญที่จะพิจำรณำ

ว่ำผลประโยชน์ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้งบกำรเงินด้วยกำรเลือกหน่วยบัญชีน้ันน่ำจะอธิบำยถึง

ต้นทุนในกำรให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่ โดยทั่วไป ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้และวัดค่ำ

สินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจะเพ่ิมขึ้นเมื่อหน่วยบัญชีมีขนำดเลก็ลง ดังน้ัน โดยทั่วไป 

สทิธหิรือภำระผูกพันที่เกดิข้ึนจำกแหล่งที่มำเดียวกนัจะแยกกนัเฉพำะเม่ือข้อมูลที่เป็นผลจำกกำร

แยกกนัมีผลประโยชน์มำกกว่ำและผลประโยชน์เกนิกว่ำต้นทุน 

4.53 ทั้งสิทธิและภำระผูกพันมักเกิดข้ึนจำกแหล่งที่มำเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น บำงสัญญำก่อให้เกิด 

ทั้งสทิธแิละภำระผูกพันส ำหรับแต่ละคู่สญัญำ เมื่อสทิธแิละภำระผูกพันเหล่ำนั้นพ่ึงพิงระหว่ำงกัน

และไม่สำมำรถแยกกันได้ จึงประกอบกันขึ้ นเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินหน่ึงเดียวกันและ 

ไม่สำมำรถแยกกันได้ดังน้ันจึงก่อให้เกิดหน่วยบัญชีเดียว เช่น สัญญำที่ยังจะต้องปฏิบัติตำม  

(ดูย่อหน้ำที่ 4.57) ในทำงตรงข้ำม หำกสิทธิแยกจำกภำระผูกพันได้ ในบำงคร้ังอำจเหมำะสมที่

จะจัดกลุ่มสิทธิแยกออกจำกภำระผูกพัน ส่งผลให้เกิดกำรระบุสินทรัพย์แยกต่ำงหำกรำยกำร

เดียวหรือหลำยรำยกำร และหน้ีสินแยกต่ำงหำกรำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำร ส ำหรับกรณี

อื่นๆ อำจจะเหมำะสมกว่ำที่จะจัดกลุ่มสิทธิและภำระผูกพันที่แยกจำกกนัได้เป็นหน่วยบัญชีเดียว

ซ่ึงจะถือเป็นสนิทรัพย์เดียวหรือหน้ีสนิเดียว 

4.54 กำรปฏบัิติกบัชุดของสทิธแิละภำระผูกพันเป็นหน่วยบัญชีเดียวแตกต่ำงจำกกำรหักกลบสนิทรัพย์

และหน้ีสนิ (ดูย่อหน้ำที่ 7.10) 

4.55 หน่วยบัญชีที่เป็นไปได้ รวมถึง 

4.55.1  สทิธหิรือภำระผูกพันแต่ละรำยกำร 

4.55.2  สิทธิทั้งหมด ภำระผูกพันทั้งหมด หรือสิทธิทั้งหมดและภำระผูกพันทั้งหมดที่เกิดจำก

แหล่งเดียวกนั เช่น สญัญำ 
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4.55.3  กลุ่มย่อยของสิทธิและ/หรือภำระผูกพัน เช่น กลุ่มย่อยของสิทธิเหนือรำยกำรหน่ึงของ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงอำยุกำรใช้ประโยชน์และรูปแบบกำรใช้งำนแตกต่ำงจำก

สทิธอิื่นเหนือรำยกำรน้ัน 

4.55.4  กลุ่มของสิทธแิละ/หรือภำระผูกพันที่เกดิจำกกลุ่มของรำยกำรที่มีลักษณะคล้ำยกนั 

4.55.5  กลุ่มของสิทธิและ/หรือภำระผูกพันที่เกิดจำกกลุ่มของรำยกำรที่มีลักษณะไม่คล้ำยกัน 

เช่น กลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่จะจ ำหน่ำยเป็นรำยกำรเดียว และ 

4.55.6  ฐำนะเปิดควำมเสี่ยงภำยในกลุ่มของรำยกำร หำกกลุ่มของรำยกำรข้ึนอยู่กับควำมเสี่ยงร่วม 

ลักษณะทำงกำรบัญชีบำงอย่ำงส ำหรับกลุ่มน้ีสำมำรถเน้นฐำนะเปิดรวมต่อควำมเสี่ยง

ภำยในกลุ่มรำยกำรน้ัน 

 

สญัญำทีย่งัจะตอ้งปฏิบติัตำม 

4.56 สัญญำที่ยังจะต้องปฏิบัติตำมเป็นสัญญำหรือส่วนของสัญญำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจำกทั้งสองฝ่ำย 

อย่ำงเท่ำกัน กล่ำวคือ ยังไม่มีฝ่ำยใดปฏบัิติตำมภำระผูกพันหรือทั้งสองฝ่ำยปฏบัิติตำมภำระผูกพัน

บำงส่วนในขอบเขตที่เทำ่กนั 

4.57 สัญญำที่ยังจะต้องปฏิบัติตำมก ำหนดสิทธิและภำระผูกพันรวมกันในกำรแลกเปล่ียนทรัพยำกร

เชิงเศรษฐกจิ สทิธแิละภำระผูกพันดังกล่ำวมีกำรพ่ึงพำกนัและไม่สำมำรถแยกกนัได้ ดังน้ัน สทิธิ

และภำระผูกพันรวมกันจึงประกอบเป็นสินทรัพย์เดียวหรือหน้ีสินเดียว กิจกำรจะมีสินทรัพย์ 

หำกเง่ือนไขกำรแลกเปล่ียนเป็นผลดี ณ เวลำน้ี ในขณะที่กิจกำรจะมีหน้ีสินหำกเง่ือนไข 

กำรแลกเปล่ียนเป็นผลเสีย ณ เวลำน้ี สินทรัพย์หรือหน้ีสินดังกล่ำวน้ันจะรวมในงบกำรเงินหรือไม่

ขึ้ นอยู่กับเกณฑ์กำรรับรู้รำยกำร (ดูบทที่ 5) และหลักกำรวัดค่ำ (ดูบทที่ 6) ที่เลือกส ำหรับ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือในบำงกรณีให้รวมถึงกำรทดสอบว่ำเป็นสญัญำที่สร้ำงภำระหรือไม่   

4.58 เมื่อฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมสัญญำอย่ำงครบถ้วน สัญญำน้ีจะไม่ต้องปฏบัิติ

ตำมอีกต่อไป หำกกิจกำรที่เสนอรำยงำนท ำงำนตำมสัญญำก่อน และผลงำนดังกล่ำวเป็น

เหตุกำรณ์ที่เปล่ียนสิทธิและภำระผูกพันของกิจกำรที่เสนอรำยงำนในกำรแลกเปล่ียนทรัพยำกร

เชิงเศรษฐกิจเป็นสิทธิที่จะได้รับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ สิทธิน้ันถือเป็นสินทรัพย์ หำกอีกฝ่ำยหน่ึง

ท ำงำนก่อน และผลงำนดังกล่ำวเป็นเหตุกำรณ์ที่เปล่ียนสิทธิและภำระผูกพันของกิจกำรที่เสนอ

รำยงำนในกำรแลกเปล่ียนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจเป็นภำระผูกพันในกำรโอนทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกจิ ภำระผูกพันนั้นถือเป็นหน้ีสนิ 

 

สำระของสิทธิตำมสญัญำและภำระผูกพนัตำมสญัญำ 

4.59 เง่ือนไขของสัญญำท ำให้เกิดสิทธิและภำระผูกพันส ำหรับกิจกำรที่เป็นฝ่ำยหน่ึงในสัญญำน้ัน  

งบกำรเงินจะรำยงำนสำระในฐำนะเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิทธิและภำระผูกพัน  

(ดูย่อหน้ำที่ 2.12) ในบำงกรณี สำระของสิทธิและภำระผูกพันมีควำมชัดเจนจำกรูปแบบ 
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ตำมกฎหมำยของสัญญำ ในกรณีอื่น เง่ือนไขของสัญญำเดียว หรือกลุ่มหรือชุดของสัญญำต้องมี

กำรวิเครำะห์เพ่ือระบุสำระของสทิธแิละภำระผูกพัน 

4.60 เง่ือนไขทั้งหมดในสัญญำ  ไม่ว่ำจะกล่ำวโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะได้รับกำรพิจำรณำเว้นแต่

เง่ือนไขดังกล่ำวไม่มีสำระ เง่ือนไขโดยนัยอำจรวม ตัวอย่ำงเช่น ภำระผูกพันที่ก  ำหนดโดย

กฎหมำย เช่น ภำระผูกพันกำรรับประกนัตำมกฎหมำยที่บังคับกจิกำรที่เข้ำท ำสญัญำขำยสนิค้ำให้

ลูกค้ำ 

4.61 เง่ือนไขที่ไม่มีสำระไม่ต้องพิจำรณำ เง่ือนไขไม่มีสำระถ้ำเป็นเง่ือนไขไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้ 

ต่อผลทำงเศรษฐกจิของสญัญำ เง่ือนไขที่ไม่มีสำระอำจรวม เช่น 

4.61.1  เง่ือนไขที่ไม่ผูกพันคู่สญัญำ หรือ 

4.61.2  สิทธิรวมถึงสิทธิเลือกที่ผู้ถือครองไม่มีควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติที่จะใช้สิทธิไม่ว่ำจะ

อยู่ในสภำพแวดล้อมใด 

4.62 กลุ่มหรือชุดของสัญญำอำจบรรลุหรือออกแบบให้บรรลุผลกระทบเชิงพำณิชย์ในภำพรวม  

ในกำรรำยงำนสำระของสญัญำดังกล่ำว อำจถือว่ำสทิธแิละภำระผูกพันที่เกิดจำกกลุ่มหรือชุดของ

สัญญำเป็นหน่วยบัญชีเดียว ตัวอย่ำงเช่น หำกสิทธิหรือภำระผูกพันในสัญญำหน่ึงมีขึ้นเพียงเพ่ือ

ท ำให้สิทธิหรือภำระผูกพันในอีกสัญญำหน่ึงที่ท  ำในเวลำเดียวกันกับคู่สัญญำเดียวกันเป็นโมฆะ

เท่ำน้ัน ผลกระทบร่วมคือ ทั้งสองสัญญำไม่สร้ำงทั้งสิทธิหรือภำระผูกพัน ในทำงตรงข้ำมถ้ำสัญญำ

ฉบับเดียวท ำให้เกดิสทิธหิรือภำระผูกพันต้ังแต่สองชุดข้ึนไป ที่อำจเกดิจำกสญัญำที่แยกกนัต้ังแต่สอง

สญัญำขึ้นไป กจิกำรอำจจ ำเป็นต้องรับรู้สทิธหิรือภำระผูกพันแยกกนัเสมือนว่ำเกดิจำกสญัญำแยก 

เพ่ือเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสทิธแิละภำระผูกพัน (ดูย่อหน้ำที่ 4.48 ถึง 4.55)  

 

ค ำนยิำมส่วนของเจำ้ของ 

4.63 ส่วนของเจ้ำของคือส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิกำรหลังจำกหักหน้ีสนิทั้งหมดแล้ว 

4.64 สิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของคือสิทธิเรียกร้องต่อส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจกำร

หลังจำกหักหน้ีสินทั้งหมดแล้ว กล่ำวอีกนัยหน่ึง ส่วนของเจ้ำของเป็นสิทธิเรียกร้องต่อกิจกำร 

ที่ไม่เป็นไปตำมค ำนิยำมของหน้ีสิน สิทธิเรียกร้องน้ันอำจก ำหนดตำมสัญญำ ข้อกฎหมำยหรือ

วิธกีำรที่คล้ำยกนัและรวมรำยกำรดังต่อไปน้ีหำกไม่เป็นไปตำมค ำนิยำมของหน้ีสนิ 

4.64.1 หุ้นประเภทต่ำงๆ ที่กจิกำรออก และ 

4.64.2 ภำระผูกพันบำงอย่ำงของกจิกำรที่ต้องออกสิทธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของอกีสิทธิ 

4.65 สิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของที่แตกต่ำงกัน เช่น หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ อำจให้สิทธิที่

แตกต่ำงกนักบัผู้ถือ ตัวอย่ำงเช่น สทิธใินกำรได้รับบำงรำยกำรหรือทุกรำยกำรจำกกจิกำรดังน้ี  

4.65.1 ปันผลหำกกจิกำรตัดสนิใจจ่ำยปันผลให้ผู้ถือที่มีสทิธิ 

4.65.2 เงินที่ได้รับจำกสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของในกำรช ำระบัญชีทั้งหมด หรือในกำร 

ช ำระบัญชีบำงส่วนในเวลำอื่น หรือ 

4.65.3 สทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของอื่น 
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4.66 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อก ำหนดอื่นบำงคร้ังกระทบส่วนประกอบของส่วนของ

เจ้ำของบำงรำยกำร เช่น ส่วนทุนหรือก ำไรสะสม ยกตัวอย่ำงเช่น ข้อก ำหนดบำงอย่ำงอนุญำตให้

กจิกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของเฉพำะกรณีกจิกำรมีส ำรองตำมข้อก ำหนด

ที่ระบุให้สำมำรถจัดสรรคืนได้เพียงพอ 

4.67 กิจกรรมธุรกิจมักด ำเนินกำรโดยกิจกำร เช่น เจ้ำของคนเดียว ห้ำงหุ้นส่วน ทรัสต์หรือกำรด ำเนิน

ธุรกิจภำครัฐประเภทอื่นๆ กรอบของกฎหมำยและระเบียบของกิจกำรดังกล่ำวมักแตกต่ำงจำกกรอบ

ที่ใช้กับกิจกำรบริษัท เช่น ถ้ำมีข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของกอ็ำจ

มีจ ำนวนน้อย แต่กระน้ัน ค ำนิยำมของส่วนของเจ้ำของในย่อหน้ำที่ 4.63 ของกรอบแนวคิดใช้กับ 

ทุกกจิกำรที่เสนอรำยงำน 

 

ค ำนยิำมของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

4.68 รำยได้คือกำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์หรือกำรลดลงของหน้ีสินที่ส่งผลให้เกิดกำรเพ่ิมข้ึนของส่วน

ของเจ้ำของ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

4.69 ค่ำใช้จ่ำยคือกำรลดลงของสินทรัพย์หรือกำรเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินที่ส่งผลให้เกิดกำรลดลงของ 

ส่วนของเจ้ำของ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

4.70 จำกค ำนิยำมของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของไม่ใช่

รำยได้และกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำย 

4.71 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเป็นองค์ประกอบของงบกำรเงินที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของ

กิจกำร ผู้ใช้งบกำรเงินต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของ

กิจกำร ดังน้ัน แม้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยนิยำมในรูปของกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน 

ข้อมูลเกี่ยวกบัรำยได้และค่ำใช้จ่ำยยังคงส ำคัญเทำ่กบัข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 

4.72 รำยกำรและเหตุกำรณ์อื่นที่แตกต่ำงกันก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยด้วยลักษณะที่แตกต่ำงกัน 

กำรให้ข้อมูลแยกเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยด้วยลักษณะที่แตกต่ำงกันสำมำรถช่วยผู้ใช้ 

งบกำรเงินเข้ำใจผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกจิกำร (ดูย่อหน้ำที่ 7.14 ถึง 7.19) 
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สำรบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่5 กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรเลิกรบัรูร้ำยกำร   

 กระบวนกำรรบัรูร้ำยกำร 5.1  

 เกณฑก์ำรรบัรูร้ำยกำร 5.6  

 ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 5.12  

  ควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่ 5.14  

  

ควำมน่ำจะเป็นในระดับต ่ำของกระแสรับหรือจ่ำยของผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิ 5.15  

 ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 5.18  

  ควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำ 5.19  

  ปัจจัยอื่น 5.24  

 
กำรเลิกรบัรูร้ำยกำร 5.26 
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กระบวนกำรรบัรูร้ำยกำร 

5.1 กำรรับรู้รำยกำรเป็นกระบวนกำรของกำรน ำรำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมขององค์ประกอบของ

งบกำรเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย มำรวมไว้ในงบฐำนะ

กำรเงินหรืองบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน กำรรับรู้รำยกำรเป็นกำรแสดงภำพรำยกำรน้ัน 

ในงบกำรเงินใดงบกำรเงินหน่ึง เป็นรำยกำรเดียวหรือสรุปรวมกับรำยกำรอื่น เป็นข้อควำมและ

จ ำนวนเงิน และรวมจ ำนวนเงินน้ันในยอดรวมหน่ึงยอดหรือหลำยยอดในงบกำรเงินน้ัน จ ำนวนเงิน 

ที่รับรู้เป็นสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้ำของในงบฐำนะกำรเงินเรียกว่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 

5.2 งบฐำนะกำรเงินและงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินแสดงภำพสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่กิจกำรรับรู้เป็นกำรสรุปที่มีแบบแผนซ่ึงออกแบบเพ่ือให้ข้อมูลกำรเงิน

เปรียบเทียบกันได้และเข้ำใจได้ ลักษณะส ำคัญของแบบแผนของกำรสรุปเหล่ำน้ันคือ ให้รวม

จ ำนวนเงินที่รับรู้ในยอดรวมในงบกำรเงินและในบำงกรณีให้รวมในยอดรวมย่อย ที่เช่ือมโยงกับ

รำยกำรต่ำงๆ ที่รับรู้ในงบกำรเงินน้ัน 

5.3 กำรรับรู้รำยกำรเช่ือมโยงองค์ประกอบต่ำงๆ งบฐำนะกำรเงินและงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

ดังน้ี (ดูแผนภำพ 5.1) 

5.3.1 ในงบฐำนะกำรเงิน ณ วันแรกของรอบระยะเวลำรำยงำนและวันสิ้ นรอบระยะเวลำ

รำยงำน สนิทรัพย์รวมหักหน้ีสนิรวมเทำ่กบัส่วนของเจ้ำของรวม และ  

5.3.2 กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของที่รับรู้ระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนประกอบด้วย 

5.3.2.1 รำยได้หักค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน บวก 

5.3.2.2 เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของ หักกำรจัดสรรคืนให้ 

ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

5.4 งบกำรเงินต่ำงๆ เช่ือมโยงกันเพรำะกำรรับรู้รำยกำรหน่ึงรำยกำร (หรือกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ตำมบัญชี) ต้องมีกำรรับรู้รำยกำรหรือกำรเลิกรับรู้รำยกำรของรำยกำรหน่ึงหรือหลำยรำยกำร 

(หรือกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรอื่นหน่ึงหรือหลำยรำยกำร) ตัวอย่ำง 

5.4.1 กำรรับรู้รำยได้เกดิขึ้นในเวลำเดียวกนักบั 

5.4.1.1 กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือกำรเพ่ิมขึ้ นของมูลค่ำตำมบัญชี

ของสนิทรัพย์ หรือ 

5.4.1.2 กำรเลิกรับรู้รำยกำรของหน้ีสนิหรือกำรลดลงของมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสนิ 

5.4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยเกดิขึ้นในเวลำเดียวกนักบั 

5.4.2.1 กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกของหน้ีสินหรือกำรเพ่ิมขึ้ นของมูลค่ำตำมบัญชี

ของหน้ีสนิ หรือ 

5.4.2.2 กำรเลิกรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์หรือกำรลดลงของมูลค่ำตำมบัญชีของ

สนิทรัพย์ 
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แผนภำพ 5.1 กำรรบัรูร้ำยกำรเชื่อมโยงองคป์ระกอบต่ำงๆ ของงบกำรเงินอย่ำงไร 

 

งบฐำนะกำรเงิน ณ วันแรกของรอบระยะเวลำรำยงำน 

สนิทรัพย์หักหน้ีสนิเทำ่กบัส่วนของเจ้ำของ 

 

 

 

 

 

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

หักกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

= 

งบฐำนะกำรเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

สนิทรัพย์หักหน้ีสนิเทำ่กบัส่วนของเจ้ำของ 

 

5.5 กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนจำกรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่น 

อำจส่งผลให้มีกำรรับรู้ทั้งรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ตัวอย่ำง กำรขำยสินค้ำเป็น

เงินสดส่งผลให้มีกำรรับรู้ทั้งรำยได้ (จำกกำรรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์รำยกำรหน่ึง ได้แก่ เงินสด) 

และค่ำใช้จ่ำย (จำกกำรเลิกรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์อีกรำยกำรหน่ึง ได้แก่ สินค้ำที่ขำยไป)  

กำรรับรู้ทั้งรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกนับำงคร้ังเรียกว่ำ กำรจับคู่ต้นทุนกบัรำยได้ 

กำรประยุกต์แนวคิดในกรอบแนวคิดน ำไปสู่กำรจับคู่ดังกล่ำวเม่ือเกิดจำกกำรรับรู้กำรเปล่ียนแปลง

ของสินทรัพย์และหน้ีสิน อย่ำงไรกต็ำม กำรจับคู่ของต้นทุนกับรำยได้มิใช่วัตถุประสงค์ของ 

กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดไม่อนุญำตให้มีกำรรับรู้รำยกำรที่ไม่เป็นไปตำมค ำนิยำมของ

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้ำของ ในงบฐำนะกำรเงิน  

 

เกณฑก์ำรรบัรูร้ำยกำร 

5.6 รำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือส่วนของเจ้ำของเท่ำน้ันที่จะสำมำรถรับรู้

ในงบฐำนะกำรเงิน ในท ำนองเดียวกัน รำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย

เท่ำน้ันที่จะสำมำรถรับรู้ในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน อย่ำงไรกต็ำม ไม่ใช่ทุกรำยกำรที่เป็นไป

ตำมค ำนิยำมขององค์ประกอบของงบกำรเงินจะสำมำรถรับรู้รำยกำรได้ 

5.7 กำรไม่รับรู้รำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมขององค์ประกอบของงบกำรเงินท ำให้งบฐำนะกำรเงิน

และงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินมีควำมสมบูรณ์น้อยลงและไม่รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ใน 

งบกำรเงิน ในทำงตรงข้ำม ในบำงสภำพแวดล้อม กำรรับรู้บำงรำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของ

องค์ประกอบของงบกำรเงินจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเมื่อ

งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

รำยได้หักค่ำใช้จ่ำย 

กำรเปล่ียนแปลง 

ส่วนของเจ้ำของ 
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กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน และกำรรับรู้รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของ

เจ้ำของที่เป็นผลตำมมำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กบัผู้ใช้งบกำรเงิน ด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้   

5.7.1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและเกี่ยวกับรำยได้ 

ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ (ดูย่อหน้ำที่ 5.12 

ถึง 5.17) และ 

5.7.2 มีควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยหรือ

กำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ (ดูย่อหน้ำที่ 5.18 ถึง 5.25) 

5.8 ต้นทุนสร้ำงข้อจ ำกัดส ำหรับกำรตัดสินใจกำรรำยงำนทำงกำรเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้ำงข้อจ ำกัด

ส ำหรับกำรตัดสินใจกำรรับรู้รำยกำรเช่นน้ัน กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินมีต้นทุน ผู้จัดท ำ 

งบกำรเงินมีต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงตัววัดที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ผู้ใช้งบกำรเงินกม็ี

ต้นทุนในกำรวิเครำะห์และตีควำมข้อมูลที่ให้เช่นกนั สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะรับรู้ได้เมื่อประโยชน์

ของข้อมูลที่ให้ผู้ใช้งบกำรเงินที่เกิดจำกกำรรับรู้รำยกำรน่ำจะอธิบำยถึงควำมสมเหตุสมผลของ

กำรเกิดต้นทุนในกำรให้และกำรใช้ข้อมูลน้ัน ในบำงกรณี ต้นทุนกำรรับรู้รำยกำรอำจมำกกว่ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.9 เป็นไปไม่ได้ที่จะก ำหนดอย่ำงแน่นอนว่ำเม่ือใดกำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงินด้วยต้นทุนที่ไม่มำกกว่ำประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลใดมีประโยชน์ต่อผู้ใช้

ขึ้นอยู่กับรำยกำรและข้อเทจ็จริงและสภำพแวดล้อม ดังน้ัน กำรใช้ดุลยพินิจจึงจ ำเป็นในกำรตัดสนิใจ

ว่ำจะรับรู้รำยกำรหรือไม่ ซ่ึงส่งผลข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับรู้รำยกำรอำจต่ำงกันทั้งในมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับเดียวกนัและหลำยฉบับ 

5.10 สิ่งที่ส ำคัญในกำรตัดสนิใจเกี่ยวกบักำรรับรู้รำยกำรคือกำรพิจำรณำข้อมูลที่จะมีให้ถ้ำไม่มีกำรรับรู้

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน ตัวอย่ำง เมื่อรำยจ่ำยเกิดขึ้ นหำกไม่มีกำรรับรู้สินทรัพย์กต้็องรับรู้เป็น

ค่ำใช้จ่ำย ในช่วงระยะเวลำหน่ึงกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยในบำงกรณีอำจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น 

ข้อมูลที่ท  ำให้ผู้ใช้งบกำรเงินระบุแนวโน้มได้ 

5.11 แม้ว่ำจะไม่ได้รับรู้รำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กิจกำรอำจให้ข้อมูล

เกี่ยวกับรำยกำรน้ันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน จึงเป็นเร่ืองส ำคัญที่ต้องพิจำรณำว่ำจะท ำ

อย่ำงไรให้ข้อมูลน้ันปรำกฎชัดเจนอย่ำงเพียงพอเพ่ือชดเชยกับกำรที่ไม่มีรำยกำรน้ันในกำรสรุป

อย่ำงมีแบบแผนในงบฐำนะกำรเงินและในบำงกรณีในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

 

ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 

5.12 ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยมีควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจ

ของผู้ใช้งบกำรเงิน อย่ำงไรกต็ำม กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงและรำยได้ 

ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำอำจไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กำรตัดสนิใจเสมอไป ตัวอย่ำงเช่น  

5.12.1 เมื่อมีควำมไม่แน่นอนว่ำสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่หรือไม่ (ดูย่อหน้ำที่ 5.14) หรือ 
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5.12.2 แม้ว่ำสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะมีอยู่ แต่ควำมน่ำจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับต ่ำ (ดูย่อหน้ำที่ 5.15 ถึง 5.17) 

5.13 กำรมีปัจจัยเพียงหน่ึงข้อหรือทั้งสองข้อที่อธิบำยในย่อหน้ำที่  5.12 ไม่น ำไปสู่ข้อสรุปโดย

อัตโนมัติว่ำข้อมูลที่ให้จำกกำรรับรู้รำยกำรขำดควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ ย่ิงไปกว่ำน้ัน 

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจำกที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 5.12 อำจส่งผลต่อข้อสรุปข้ำงต้นด้วย กำรพิจำรณำว่ำ 

กำรรับรู้รำยกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจหรือไม่อำจเป็นผลของกำรพิจำรณำหลำย

ปัจจัยรวมกนัและไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว 

 

ควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่ 

5.14 ย่อหน้ำที่ 4.13 และ 4.35 อภิปรำยกรณีต่ำงๆ ที่มีควำมไม่แน่นอนว่ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินมีอยู่

หรือไม่ ในบำงกรณี ควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่กอปรกบัควำมน่ำจะเป็นในระดับต ่ำของกระแสรับ

หรือกระแสจ่ำยของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและช่วงกว้ำงเป็นพิเศษของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 

อำจหมำยควำมว่ำกำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จ ำต้องวัดด้วยค่ำเดียวจะไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับกำรตัดสินใจ ไม่ว่ำจะรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินหรือไม่  อำจต้องมีข้อมูลเชิงอรรถำธิบำย

เกี่ยวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่ในงบกำรเงิน 

 

ควำมน่ำจะเป็นในระดบัต ำ่ของกระแสรบัหรือจ่ำยของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

5.15 สินทรัพย์หรือหน้ีสินสำมำรถมีอยู่แม้ควำมน่ำจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับต ่ำ (ดูย่อหน้ำที่ 4.15 และ 4.38) 

5.16 หำกควำมน่ำจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับต ่ำ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกที่สุดเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอำจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ขนำดของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยที่เป็นไปได้ จังหวะเวลำที่เป็นไปได้และปัจจัยที่กระทบ 

ควำมน่ำจะเป็นของกำรเกิดกระแสรับหรือจ่ำยน้ัน โดยปกติข้อมูลดังกล่ำวจะแสดงในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน 

5.17 แม้ว่ำควำมน่ำจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับต ่ำ  

กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินอำจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจนอกเหนือจำกข้อมูล 

ที่อธบิำยในย่อหน้ำที่ 5.16 ประเดน็ดังกล่ำวข้ึนอยู่กบัปัจจัยที่หลำกหลำย เช่น 

5.17.1  ถ้ำกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์หรือกำรเกิดข้ึนของหน้ีสินเกิดจำกรำยกำรแลกเปล่ียนด้วย

เง่ือนไขตลำด โดยทั่วไปต้นทุนของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิดังกล่ำวสะท้อนควำมน่ำจะเป็น

ของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ต้นทุนดังกล่ำวจึงอำจเป็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและมีพร้อมทุกเม่ือ ย่ิงไปกว่ำน้ัน กำรไม่รับรู้สินทรัพย์

หรือหน้ีสินจะส่งผลให้เกิดกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ ณ เวลำที่มีกำรแลกเปล่ียน  

ซ่ึงอำจไม่เป็นควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของรำยกำร (ดูย่อหน้ำที่ 5.25.1) 
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5.17.2  ถ้ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่ใช่รำยกำรแลกเปล่ียน กำรรับรู้

สนิทรัพย์หรือหน้ีสินมักจะส่งผลให้เกดิกำรรับรู้รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย หำกมีควำมน่ำจะเป็น

ในระดับต ่ำที่สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะก่อให้เกิดกระแสรับหรือกระแสจ่ำยของผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ ผู้ใช้งบกำรเงินอำจไม่ถือว่ำกำรรับรู้สนิทรัพย์และรำยได้ หรือกำรรับรู้หน้ีสิน

และค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจ  

 

ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

5.18 กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงถือว่ำเหมำะสม หำกไม่เพียงแต่ให้ข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจแต่ยังมีควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และ

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ กำรรับรู้รำยกำรจะมี

ควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมหรือไม่อำจถูกกระทบจำกระดับของควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำ 

ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิหรือจำกปัจจัยอื่น 

 

ควำมไม่แน่นอนของกำรวดัค่ำ 

5.19 สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะรับรู้ได้ต้องมีกำรวัดค่ำ ในหลำยกรณี กำรวัดค่ำดังกล่ำวต้องมีกำรประมำณ 

จึงมีควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำ ตำมที่กล่ำวไว้ในย่อหน้ำที่  2.19 กำรใช้ประมำณกำร 

ที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนส ำคัญของกำรจัดท ำข้อมูลกำรเงินและไม่ลดประโยชน์ของข้อมูลหำก

ประมำณกำรได้อธิบำยไว้อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง ควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำในระดับสูง 

ไม่กดีกนัประมำณกำรน้ันจำกกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสมอไป 

5.20 ในบำงกรณี ระดับของควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำรประมำณมำตรวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

อำจอยู่ในระดับสูงมำกจนกระทั่งอำจเกิดค ำถำมว่ำประมำณกำรดังกล่ำวให้ควำมเป็นตัวแทน  

อนัเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอหรือไม่ของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ และรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลง

ของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ ตัวอย่ำงเช่น ระดับของควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำอำจ

สงูมำก ถ้ำมีเพียงวิธกีำรเดียวในกำรประมำณมำตรวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสนิคือ กำรใช้เทคนิค

กำรวัดค่ำองิกระแสเงินสดและมีสภำพแวดล้อมต่อไปนี้อย่ำงน้อยหน่ึงข้อ 

5.20.1 ช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีควำมกว้ำงมำกเป็นพิเศษและควำมน่ำจะเป็นของแต่ละ

ผลลัพธม์ีควำมยำกมำกเป็นพิเศษในกำรประมำณ 

5.20.2 มำตรวัดมีควำมอ่อนไหวมำกเป็นพิเศษต่อกำรเปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อยของประมำณกำร

ของควำมน่ำจะเป็นของผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกนั เช่น ถ้ำควำมน่ำจะเป็นของกระแสเงินสด

รับหรือจ่ำยอนำคตที่จะเกิดข้ึนอยู่ในระดับต ่ำมำกเป็นพิเศษ แต่ขนำดของกระแสเงินสดรับ

หรือจ่ำยหำกเกดิขึ้นจะสงูมำกเป็นพิเศษ 

5.20.3 กำรวัดค่ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินต้องใช้กำรปันส่วนกระแสเงินสดที่มีควำมยำกมำกเป็น

พิเศษหรือข้ึนอยู่กับปัจเจกมำกเป็นพิเศษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่

ก  ำลังวัดค่ำแต่ประกำรใด 
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5.21 ในบำงกรณีที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 5.20 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกที่สุดอำจเป็นมำตรวัดที่ใช้

ประมำณกำรที่ มีควำมไม่แน่นอนสูงมำกพร้อมด้วยค ำบรรยำยเกี่ยวกับประมำณกำรและ

ค ำอธิบำยเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนที่กระทบประมำณกำรน้ัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกรณีที่ 

มำตรวัดน้ันเป็นมำตรวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกที่สุด  

ในกรณีอื่นหำกข้อมูลน้ันไม่ให้ควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสิน และรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์มำกที่สดุอำจเป็นมำตรวัดที่อำจต่ำงออกไป (พร้อมด้วยค ำบรรยำยและค ำอธบิำยที่

จ ำเป็นอื่นใด) ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจน้อยกว่ำเลก็น้อยแต่อยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนของ 

กำรวัดค่ำที่ต ่ำกว่ำ  

5.22 ในบำงสภำพแวดล้อมที่มีอยู่ไม่มำกนัก มำตรวัดที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจทั้งหมดของสนิทรัพย์

หรือหน้ีสินที่มี (หรือจะได้มำ) อำจอยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำในระดับสูงมำก

จนกระทั่งไม่มีมำตรวัดใดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (และรำยได้ 

ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ) แม้ว่ำมำตรวัดน้ันจะมำ

พร้อมด้วยค ำบรรยำยเกี่ยวกับประมำณกำรที่ใช้ในกำรจัดท ำมำตรวัดและค ำอธิบำยเกี่ยวกับ 

ควำมไม่แน่นอนที่กระทบประมำณกำรน้ัน ในสภำพแวดล้อมเหล่ำน้ันจะไม่รับรู้สินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ 

5.23 ไม่ว่ำสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะรับรู้หรือไม่ ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสิน

อำจจ ำเป็นต้องรวมข้อมูลเชิงอรรถำธิบำยเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกำรมีอยู่หรือ

กำรวัดค่ำของสินทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือผลลัพธ ์ได้แก่ จ ำนวนเงินหรือจังหวะเวลำของกระแสรับ

หรือกระแสจ่ำยของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะเป็นผลที่ตำมมำในที่สดุ (ดูย่อหน้ำที่ 6.60 ถึง 6.62) 

 

ปัจจยัอื่น 

5.24 ควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้

เกี่ยวข้องกับทั้งกำรรับรู้รำยกำรน้ันและกำรวัดค่ำตลอดจนกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัรำยกำรน้ัน (ดูบทที่ 6 ถึง 7) 

5.25 ดังน้ัน ในกำรประเมินว่ำกำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินให้ควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินหรือไม่ มีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำไม่เพียงแต่ค ำอธิบำยและกำรวัดค่ำใน 

งบฐำนะกำรเงิน แต่ยังต้อง 

5.25.1 พิจำรณำกำรแสดงภำพของรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยและกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของ

ที่เป็นผลตำมมำ ตัวอย่ำงเช่น หำกกิจกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์โดยกำรแลกเปล่ียนกับ 

สิ่งตอบแทน กำรไม่รับรู้สินทรัพย์จะท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยและลดก ำไรและส่วนของ

เจ้ำของของกิจกำร ในบำงกรณี เช่น ถ้ำกิจกำรไม่ใช้สินทรัพย์ให้หมดไปในทันที  

ผลของกำรไม่รับรู้สนิทรัพย์จะเป็นตัวแทนที่บิดเบือนว่ำฐำนะกำรเงินของกจิกำรแย่ลง 

5.25.2 พิจำรณำว่ำมีกำรรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้ำไม่มีกำรรับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง กำรรับรู้รำยกำรอำจสร้ำงควำมไม่สม ่ำเสมอของกำรรับรู้รำยกำร 
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(กำรจับคู่อย่ำงไม่เหมำะสมทำงกำรบัญชี) ซ่ึงอำจไม่ให้ข้อมูลที่เข้ำใจได้หรือควำมเป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของผลกระทบภำพรวมที่ท  ำให้เกดิสินทรัพย์หรือหน้ีสนิ แม้ว่ำจะ

มีข้อมูลเชิงอรรถำธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้วกต็ำม 

5.25.3 พิจำรณำกำรน ำเสนอและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และรำยได้ 

ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้ำของที่เป็นผลตำมมำ กำรแสดงภำพที่

สมบูรณ์รวมข้อมูลทั้งหมดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ใช้งบกำรเงินในกำรท ำควำมเข้ำใจ

ปรำกฏกำรณ์ทำงเศรษฐศำสตร์ที่แสดงภำพไว้ รวมถึงค ำบรรยำยและค ำอธิบำยที่

จ ำเป็นทั้งหมด ดังน้ัน กำรน ำเสนอและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องท ำให้จ ำนวนเงิน 

ที่รับรู้สำมำรถประกอบเป็นส่วนหน่ึงของควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสินทรัพย์ 

หน้ีสนิ ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย 

 
 

 

กำรเลิกรบัรูร้ำยกำร 

5.26 กำรเลิกรับรู้รำยกำรคือกำรเอำสินทรัพย์หรือหน้ีสินส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ออกจำก 

งบฐำนะกำรเงินของกิจกำร โดยปกติ กำรเลิกรับรู้รำยกำเกิดขึ้ นเมื่อรำยกำรน้ันไม่เป็นไปตำม 

ค ำนิยำมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอกีต่อไป 

5.26.1 ส ำหรับสินทรัพย์ โดยปกติ กำรเลิกรับรู้รำยกำรเกิดขึ้นเมื่อกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม

สนิทรัพย์ส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ และ 

5.26.2 ส ำหรับหน้ีสนิ โดยปกติ กำรเลิกรับรู้รำยกำรเกดิขึ้นเมื่อกจิกำรไม่มีภำระผูกพันปัจจุบัน

อกีต่อไปส ำหรับหน้ีสนิส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ 

5.27 ข้อก ำหนดทำงบัญชีส ำหรับกำรเลิกรับรู้รำยกำรมุ่งเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึง 

5.27.1 สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลือหลังจำกรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่นที่น ำไปสู่กำรเลิกรับรู้

รำยกำร (รวมถึงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ได้มำ เกดิขึ้น หรือสร้ำงขึ้นอนัเป็นส่วนหน่ึงของ

รำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่น) และ 

5.27.2 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจกำรอันเป็นผลของรำยกำรหรือ

เหตุกำรณ์อื่นนั้น 

5.28 โดยปกติ จุดมุ่งหมำยในย่อหน้ำที่ 5.27 จะบรรลุโดย 

5.28.1 กำรเลิกรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสินใดๆ ที่หมดอำยุ ใช้ไป รับช ำระ ปฏบัิติครบถ้วน หรือโอน 

และกำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่ เป็นผลตำมมำ ในส่วนที่ เหลือของบทน้ี   

ค ำว่ำส่วนประกอบที่โอนจะใช้แทนสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ันทั้งหมด 

5.28.2 กำรยังคงรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่คงไว้ หรือเรียกว่ำ ส่วนประกอบที่คงไว้ (ถ้ำมี) 

ส่วนประกอบที่คงไว้จะกลำยเป็นหน่วยบัญชีที่แยกต่ำงหำกจำกส่วนประกอบที่โอน 

ดังน้ัน จะไม่มีกำรรับรู้รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกส่วนประกอบที่คงไว้ซ่ึงเป็นผลของ 

กำรเลิกรับรู้รำยกำรของส่วนประกอบที่โอน เว้นแต่กำรเลิกรับรู้รำยกำรท ำให้เกิด 

กำรเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดของกำรวัดค่ำที่ใช้กบัส่วนประกอบที่คงไว้ และ 
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5.28.3 กำรน ำกระบวนกำรอย่ำงน้อยหน่ึงข้อต่อไปน้ีไปประยุกต์  หำกกำรน ำไปประยุกต์ 

เป็นสิ่งจ ำเป็นเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมำยหน่ึงข้อหรือทั้งสองข้อที่อธบิำยในย่อหน้ำที่ 5.27 

5.28.3.1  กำรแสดงส่วนประกอบที่คงไว้แยกต่ำงหำกในงบฐำนะกำรเงิน 

5.28.3.2  กำรแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้อันเป็นผลจำกกำรเลิกรับรู้รำยกำร

ส่วนประกอบที่โอนแยกต่ำงหำกในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน หรือ 

5.28.3.3  กำรให้ข้อมูลเชิงอรรถำธบิำย 

5.29 ในบำงกรณี กิจกำรอำจดูเหมือนว่ำโอนสินทรัพย์หรือหน้ีสิน แต่ทว่ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน

ยังคงเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของกจิกำร เช่น 

5.29.1  หำกกิจกำรได้โอนสินทรัพย์อย่ำงชัดเจน แต่ยังมีฐำนะเปิดต่อควำมผันแปรทั้งทำงบวก

หรือลบอย่ำงมีนัยส ำคัญในจ ำนวนเงินของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อำจเกิดจำก

สินทรัพย์ ในบำงคร้ังเหตุกำรณ์น้ีบ่งช้ีว่ำ กิจกำรอำจยังคงควบคุมสินทรัพย์น้ัน (ดูย่อหน้ำที่ 

4.24) หรือ 

5.29.2  หำกกิจกำรได้โอนสินทรัพย์ให้ฝ่ำยหน่ึงที่ถือครองสินทรัพย์น้ันในฐำนะตัวแทนของ

กจิกำร ผู้โอนยังคงควบคุมสนิทรัพย์ (ดูย่อหน้ำที่ 4.25) 
 

5.30 ส ำหรับกรณีที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 5.29 กำรเลิกรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์หรือหน้ีสินจะไม่เหมำะสม

เพรำะไม่บรรลุจุดมุ่งหมำยข้อใดข้อหน่ึงในสองข้อที่อธบิำยไว้ในย่อหน้ำที่ 5.27 

5.31 เม่ือกิจกำรไม่มีส่วนประกอบที่โอนอีกต่อไป กำรเลิกรับรู้รำยกำรของส่วนประกอบที่โอนเป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงข้อเทจ็จริงน้ัน อย่ำงไรกต็ำม ในบำงกรณีกำรเลิกรับรู้รำยกำรอำจไม่เป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมว่ำรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่นได้เปล่ียนแปลงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของกจิกำร

มำกน้อยเพียงใด แม้ว่ำจะสนับสนุนโดยกระบวนกำรที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 5.28.3 อย่ำงน้อยหน่ึงข้อ 

ส ำหรับกรณีเหล่ำน้ัน กำรเลิกรับรู้รำยกำรของส่วนประกอบที่โอนอำจมีนัยว่ำฐำนะกำรเงินของ

กจิกำรเปล่ียนแปลงมำกกว่ำที่เป็นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ตัวอย่ำงอำจเป็นดังน้ี  

5.31.1  หำกกิจกำรโอนสินทรัพย์และขณะเดียวกัน กิจกำรเข้ำท ำรำยกำรอีกรำยกำรที่เป็นผล 

ให้มีสิทธิปัจจุบันหรือภำระผูกพันปัจจุบันที่จะได้สินทรัพย์น้ันกลับคืนมำ สิทธิปัจจุบัน

หรือภำระผูกพันปัจจุบันดังกล่ำวอำจเกิดจำกสัญญำฟอร์เวิร์ด สิทธิเลือกขำยที่กิจกำรออก 

หรือสทิธเิลือกซ้ือที่กจิกำรซ้ือ เป็นต้น 

5.31.2  หำกกิจกำรยังมีฐำนะเปิดต่อควำมผันแปรทั้งทำงบวกหรือลบอย่ำงมีนัยส ำคัญในจ ำนวนเงิน

ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อำจเกิดจำกส่วนประกอบที่โอนซ่ึงกิจกำรไม่ได้ควบคุม

ส่วนประกอบที่โอนอกีต่อไป 

5.32 หำกกำรเลิกรับรู้รำยกำรไม่เพียงพอที่จะบรรลุจุดมุ่งหมำยทั้งสองประกำรที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 

5.27 แม้ว่ำจะสนับสนุนโดยกระบวนกำรที่อธิบำยในย่อหน้ำที่  5.28.3 อย่ำงน้อยหน่ึงข้อ  

ในบำงคร้ังจุดมุ่งหมำยทั้งสองประกำรอำจบรรลุได้โดยกำรยังคงรับรู้ส่วนประกอบที่โอนต่อไป  

ซ่ึงส่งผลดังต่อไปนี้  

5.32.1 ไม่รับรู้รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกส่วนประกอบที่คงไว้หรือส่วนประกอบที่โอนซ่ึงเป็นผล

ของรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่น 
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5.32.2 เงินที่ได้รับ (หรือจ่ำย) จำกกำรโอนสนิทรัพย์ (หรือหน้ีสนิ) ถือเป็นเงินกู้ยืม (หรือเงิน

ให้กู้ยืม) และ 

5.32.3 กำรแสดงรำยกำรแยกต่ำงหำกของส่วนประกอบที่โอนในงบฐำนะกำรเงินหรือกำรให้ข้อมูล 

เชิงอรรถำธิบำยเป็นสิ่งจ ำเป็นเพ่ือแสดงภำพว่ำ กิจกำรไม่มีสิทธิหรือภำระผูกพันที่เกิดข้ึน

จำกส่วนประกอบที่โอนอีกต่อไป ในท ำนองเดียวกัน อำจจ ำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกดิข้ึนจำกส่วนประกอบที่โอนหลังกำรโอน  

5.33 กรณีหน่ึงที่อำจมีค ำถำมเกี่ยวกับกำรเลิกรับรู้รำยกำรคือ เม่ือสัญญำมีกำรเปล่ียนแปลงที่ลดหรือ 

ก ำจัดสิทธิหรือภำระผูกพันที่มีอยู่ ในกำรตัดสินใจว่ำจะปฏิบัติกับกำรเปล่ียนแปลงในสัญญำอย่ำงไร 

เป็นเร่ืองจ ำเป็นที่ต้องพิจำรณำว่ำหน่วยบัญชีใดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกที่สุดต่อผู้ใช้งบกำรเงิน

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่คงไว้หลังกำรเปล่ียนแปลงและเกี่ยวกับว่ำกำรเปล่ียนแปลง

ดังกล่ำวท ำให้สนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 

5.33.1 หำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเพียงแต่ก ำจัดสิทธิหรือภำระผูกพันที่มีอยู่เท่ำน้ัน ให้พิจำรณำ

ค ำอภิปรำยในย่อหน้ำที่ 5.26 ถึง 5.32 ในกำรตัดสินใจว่ำจะเลิกรับรู้สิทธิหรือภำระ

ผูกพันนั้นหรือไม่ 

5.33.2 หำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเพ่ิมสิทธิหรือภำระผูกพันใหม่ กจ็ ำเป็นต้องตัดสินใจว่ำ

สิทธิหรือภำระผูกพันที่เพ่ิมเติมจะถือเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินแยกต่ำงหำกหรือเป็น

ส่วนหน่ึงของหน่วยบัญชีเดียวกนักบัสิทธิหรือภำระผูกพันที่มีอยู่ (ดูย่อหน้ำที่ 4.48 ถึง 

4.55) และ  

5.33.3 หำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำทั้งก ำจัดสิทธิหรือภำระผูกพันที่มีอยู่และเพ่ิมสิทธิหรือ

ภำระผูกพันใหม่ กจ็ ำเป็นต้องพิจำรณำทั้งผลกระทบเฉพำะและผลกระทบรวมของ 

กำรเปล่ียนแปลงน้ัน ในบำงกรณี สัญญำมีกำรเปล่ียนแปลงในสำระจนกระทั่ง 

กำรเปล่ียนแปลงทดแทนสินทรัพย์หรือหน้ีสินเดิมด้วยสินทรัพย์หรือหน้ีสินใหม่  

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำอย่ำงกว้ำงขวำง กิจกำรอำจจ ำเป็นต้องเลิกรับรู้

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเดิมและรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใหม่ 



กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2563  50 

สำรบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่6 กำรวดัค่ำ   

 บทน ำ 6.1  

 หลกักำรวดัค่ำ 6.4  

 ตน้ทุนเดิม 6.4  

 มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 6.10  

  มูลค่ำยุติธรรม 6.12  

  มูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระ 6.17  

  ต้นทุนปัจจุบัน 6.21  

 ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยหลกักำรวดัค่ำ 6.23  

 ตน้ทุนเดิม 6.24  

 มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 6.32  

  มูลค่ำยุติธรรม 6.32  

  มูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระ 6.37  

  ต้นทุนปัจจุบัน 6.40  

 ปัจจยัทีใ่ชพ้ิจำรณำในกำรเลือกหลกักำรวดัค่ำ 6.43  

 ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 6.49  

  ลักษณะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 6.50  

  กำรก่อให้เกดิกระแสเงินสดอนำคต 6.54  

 ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 6.58  

 ลกัษณะเชิงคุณภำพเสริมและขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุน 6.63  

  ต้นทุนเดิม 6.69  

  มูลค่ำสภำพปัจจุบัน 6.72  

 ปัจจยัเฉพำะกำรวดัค่ำเมือ่เริม่แรก 6.77  

 หลกักำรวดัค่ำมำกกว่ำหนึง่หลกั 6.83  

 กำรวดัค่ำส่วนของเจำ้ของ 6.87  

 
เทคนคิกำรวดัค่ำอิงกระแสเงินสด 6.91 
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บทน ำ 

6.1 องค์ประกอบที่รับรู้ในงบกำรเงินก ำหนดเป็นเชิงปริมำณในรูปตัวเงิน ซ่ึงต้องเลือกหลักกำรวัดค่ำ 

หลักกำรวัดค่ำเป็นเกณฑท์ี่ระบุไว้เพ่ือวัดค่ำของรำยกำร เช่น ต้นทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระ กำรน ำหลักกำรวัดค่ำไปใช้กับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท ำให้ได้ค่ำส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิและส ำหรับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

6.2 กำรพิจำรณำลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์และของข้อจ ำกัดด้ำนต้นทุน

มักจะส่งผลให้กำรเลือกหลักกำรวัดค่ำที่แตกต่ำงกนัส ำหรับสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

ที่แตกต่ำงกนั 

6.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอำจจ ำเป็นต้องบรรยำยวิธีกำรน ำหลักกำรวัดค่ำที่มำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ันเลือกมำปฏบัิติ ค ำบรรยำยอำจรวมถึง 

6.3.1  กำรระบุเทคนิคที่อำจหรือต้องใช้ในกำรประมำณค่ำที่ได้จำกกำรประยุกต์หลักกำรวัดค่ำ

หน่ึงๆ 

6.3.2  กำรระบุวิธีกำรวัดค่ำอย่ำงง่ำยที่น่ำจะให้ข้อมูลใกล้เคียงกับที่ได้จำกหลักกำรวัดค่ำที่

ดีกว่ำ หรือ 

6.3.3  กำรอธิบำยวิธีกำรปรับหลักกำรวัดค่ำ เช่น กำรไม่รวมผลกระทบของควำมเป็นไปได้ 

ที่กิจกำรอำจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระหน้ีสินให้แล้วเสร็จ (ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต

ของตนเอง) ในมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระของหน้ีสนิ 

 

หลกักำรวดัค่ำ 

ตน้ทุนเดิม 

6.4 ต้นทุนเดิมให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้

ข้อมูลทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ได้มำจำกรำคำของรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่นที่ท  ำให้เกิดรำยกำร

เหล่ำนั้น ต้นทุนเดิมแตกต่ำงจำกมูลค่ำสภำพปัจจุบันตรงที่ต้นทุนเดิมไม่สะท้อนกำรเปล่ียนแปลง

มูลค่ำ ยกเว้นกำรเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกบักำรด้อยค่ำของสินทรัพย์หรือกำรที่หน้ีสินสร้ำงภำระมำกข้ึน 

(ดูย่อหน้ำที่ 6.7.3 และ 6.8.2) 

6.5 ต้นทุนเดิมของสนิทรัพย์เม่ือได้มำหรือสร้ำงข้ึนคือมูลค่ำของต้นทุนทั้งหมดที่เกดิข้ึนจำกกำรได้มำ

หรือสร้ำงสินทรัพย์ ซ่ึงประกอบด้วยสิ่งตอบแทนที่จ่ำยไปเพ่ือให้ได้มำหรือเพ่ือสร้ำงสินทรัพย์

บวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำร ต้นทุนเดิมของหน้ีสินเมื่อเกิดขึ้ นหรือเข้ำรับภำระคือมูลค่ำของ 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรเกดิหรือเข้ำรับภำระหน้ีสนิหักด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำร 

6.6 เมื่อได้สินทรัพย์มำหรือสร้ำงสินทรัพย์ขึ้ นหรือเมื่อเกิดหน้ีสินหรือเข้ำรับภำระหน้ีสินอันเป็น  

ผลของเหตุกำรณ์ที่ไม่ใช่รำยกำรตำมเง่ือนไขตลำด (ดูย่อหน้ำที่ 6.80) กำรระบุต้นทุนอำจ

เป็นไปไม่ได้หรือต้นทุนอำจไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ในบำงกรณีดังกล่ำวน้ัน ให้ใช้มูลค่ำสภำพปัจจุบันของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเป็นต้นทุนเสมือนเมื่อ
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รับรู้รำยกำรเร่ิมแรกและใช้ต้นทุนเสมือนน้ันเป็นต้นทุนเดิมซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นส ำหรับกำรวัดค่ำ

ภำยหลัง 

6.7 ต้นทุนเดิมของสนิทรัพย์ต้องปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลำเพ่ือแสดงให้เหน็ภำพถึง  

6.7.1 กำรใช้ไปบำงส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิที่ประกอบเป็นสนิทรัพย์ (ค่ำเสื่อม

รำคำหรือค่ำตัดจ ำหน่ำย) 

6.7.2 กำรรับช ำระที่ท  ำให้สนิทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วนหมดไป 

6.7.3 ผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่ท  ำให้บำงส่วนหรือทั้งหมดของต้นทุนเดิมของสินทรัพย์ 

ไม่ได้คืนอกีต่อไป (กำรด้อยค่ำ) และ 

6.7.4 ดอกเบ้ียค้ำงรับที่สะท้อนส่วนประกอบทำงกำรเงินของสนิทรัพย์ 

6.8 ต้นทุนเดิมของหน้ีสนิต้องปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลำเพ่ือแสดงให้เหน็ภำพถึง  

6.8.1 กำรปฏบัิติตำมภำระบำงส่วนหรือทั้งหมดของหน้ีสนิ เช่น กำรจ่ำยช ำระเพ่ือท ำให้หน้ีสิน

ทั้งหมดหรือบำงส่วนหมดไปหรือกำรส่งมอบสินค้ำตำมภำระผูกพันที่ต้องปฏบัิติด้วย 

6.8.2 ผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่เพ่ิมมูลค่ำของภำระผูกพันในกำรโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ 

ที่จ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมภำระหน้ีสินจนท ำให้หน้ีสินสร้ำงภำระเพ่ิมมำกข้ึน หน้ีสินจะ

สร้ำงภำระเพ่ิมมำกข้ึนหำกต้นทุนเดิมไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เหน็ภำพถึงภำระผูกพัน

ที่ต้องปฏบัิติตำมภำระหน้ีสนิอกีต่อไป และ 

6.8.3 ดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยที่สะท้อนส่วนประกอบทำงกำรเงินของหน้ีสนิ 

6.9 แนวทำงหน่ึงในกำรน ำหลักกำรวัดค่ำตำมต้นทุนเดิมไปประยุกต์กับสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินคือกำรวัดค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย รำคำทุนตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

หรือหน้ีสินทำงกำรเงินสะท้อนประมำณกำรของกระแสเงินสดอนำคตซ่ึงคิดลดด้วยอัตรำที่

ก  ำหนด ณ กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก ส ำหรับตรำสำรที่มีอัตรำผันแปร ให้ปรับอัตรำคิดลดให้

เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผันแปร นอกจำกน้ีให้ปรับปรุงรำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลำเพ่ือ

แสดงภำพถึงกำรเปล่ียนแปลงภำยหลัง เช่น ดอกเบี้ ยคงค้ำง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

และกำรรับหรือจ่ำยช ำระ 

 

มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 

6.10 มูลค่ำสภำพปัจจุบันให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่

เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลที่ปรับให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนสภำพ ณ วันที่วัดค่ำ กำรปรับให้เป็น

ปัจจุบันท ำให้มูลค่ำสภำพปัจจุบันของสินทรัพย์และหน้ีสินสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงในประมำณ

กำรกระแสเงินสดและปัจจัยอื่นที่สะท้อนไว้ในมูลค่ำสภำพปัจจุบันเหล่ำน้ันนับแต่วันที่วัดค่ำ 

คร้ังก่อน (ดูย่อหน้ำที่ 6.14 ถึง 6.15 และ 6.20) มูลค่ำสภำพปัจจุบันของสินทรัพย์หรือหน้ีสนิ

ต่ำงจำกต้นทุนเดิมตรงที่มูลค่ำสภำพปัจจุบันไม่ได้มำจำกรำคำของรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่นที่

ก่อให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิแม้แต่น้อย  
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6.11 หลักกำรวัดค่ำตำมมูลค่ำสภำพปัจจุบัน ได้แก่ 

6.11.1 มูลค่ำยุติธรรม (ดูย่อหน้ำที่ 6.12 ถึง 6.16) 

6.11.2 มูลค่ำจำกกำรใช้ส ำหรับสนิทรัพย์และมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระส ำหรับหน้ีสนิ (ดูย่อหน้ำที่ 

6.17 ถึง 6.20) และ 

6.11.3 ต้นทุนปัจจุบัน (ดูย่อหน้ำที่ 6.21 ถึง 6.22) 

 

มูลค่ำยุติธรรม 

6.12 มูลค่ำยุติธรรมคือรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินจำกรำยกำร 

ในสถำนกำรณ์ปกติระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดค่ำ 

6.13 มูลค่ำยุติธรรมสะท้อนมุมมองของผู้ร่วมตลำดซ่ึงอยู่ในตลำดที่กิจกำรเข้ำถึง สนิทรัพย์หรือหน้ีสิน

จะวัดค่ำด้วยข้อสมมติเดียวกันกับที่ ผู้ร่วมตลำดจะใช้เม่ือก ำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

เพ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกจิดีที่สดุของตนเอง 

6.14 ในบำงกรณี มูลค่ำยุติธรรมสำมำรถก ำหนดได้โดยตรงจำกกำรสังเกตรำคำในตลำดซ้ือขำยคล่อง 

ในกรณีอื่น มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดโดยอ้อมด้วยเทคนิคกำรวัดค่ำ เช่น เทคนิคกำรวัดค่ำ 

องิกระแสเงินสด (ดูย่อหน้ำที่ 6.91 ถึง 6.95) ที่สะท้อนปัจจัยต่อไปนี้  

6.14.1 ประมำณกำรกระแสเงินสดอนำคต 

6.14.2 ควำมผันแปรที่เป็นไปได้ของประมำณกำรจ ำนวนเงินหรือจังหวะเวลำของกระแสเงินสด

อนำคตของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่วัดค่ำที่เกดิจำกควำมไม่แน่นอนอนัเป็นปกติวิสัยของ

กระแสเงินสด 

6.14.3 มูลค่ำเงินตำมเวลำ 

6.14.4 รำคำส ำหรับกำรรับสภำพควำมไม่แน่นอนอันเป็นปกติวิสัยของกระแสเงินสด (ส่วนเพ่ิม

ควำมเสี่ยงหรือส่วนลดควำมเสี่ยง) รำคำส ำหรับกำรรับสภำพควำมไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบั

ขนำดควำมไม่แน่นอน รำคำน้ียังสะท้อนว่ำนักลงทุนจะจ่ำยน้อยกว่ำส ำหรับสินทรัพย์  

(จะเรียกร้องมำกกว่ำส ำหรับเข้ำรับภำระหน้ีสนิ) ที่มีกระแสเงินสดไม่แน่นอนเม่ือเทียบ

กบัสนิทรัพย์ (หรือหน้ีสนิ) ที่มีกระแสเงินสดแน่นอน 

6.14.5 ปัจจัยอื่น เช่น สภำพคล่อง หำกผู้ร่วมตลำดจะพิจำรณำปัจจัยเหล่ำน้ันในภำพแวดล้อมน้ัน 

6.15 ปัจจัยที่กล่ำวในย่อหน้ำที่ 6.14.2 และ 6.14.4 ให้รวมถึงควำมเป็นไปได้ที่คู่สัญญำอำจไม่สำมำรถ

ปฏบัิติตำมภำระหน้ีสินที่มีต่อกิจกำร (ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต) หรือกิจกำรอำจไม่สำมำรถปฏบัิติ

ตำมภำระหน้ีสนิของกจิกำร (ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของกจิกำรเอง) 

6.16 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมไม่ได้มำจำกรำคำของรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่นที่ท  ำให้เกดิสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสินแม้แต่น้อย มูลค่ำยุติธรรมจึงไม่เพ่ิมข้ึนด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรที่เกิดข้ึนเม่ือได้มำ 

ซ่ึงสินทรัพย์และไม่ลดลงด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรที่เกิดข้ึนเม่ือหน้ีสินเกิดข้ึนหรือเข้ำรับภำระ

หน้ีสิน นอกจำกน้ี มูลค่ำยุติธรรมจะไม่สะท้อนต้นทุนกำรท ำรำยกำรที่จะเกิดข้ึนเม่ือจ ำหน่ำย

สนิทรัพย์หรือโอนหรือช ำระหน้ีสนิในที่สดุ 
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มูลค่ำจำกกำรใชแ้ละมูลค่ำปฏิบติัตำมภำระ 

6.17 มูลค่ำจำกกำรใช้คือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดหรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่ นที่กิจกำร

คำดว่ำจะได้มำจำกกำรใช้สินทรัพย์และกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ในที่สุด มูลค่ำปฏบัิติตำมภำระคือ

มูลค่ำปัจจุบันของเงินสดหรือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอื่นที่กิจกำรคำดว่ำจะต้องโอนเพ่ือปฏิบัติ

ตำมภำระหน้ีสิน จ ำนวนเงินของเงินสดหรือทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอื่นไม่เพียงรวมจ ำนวนเงินที่

จะโอนให้คู่สัญญำที่กิจกำรมีหน้ีสินด้วยแต่ยังรวมจ ำนวนเงินที่กิจกำรคำดว่ำจะต้องโอนให้ผู้อื่น

เพ่ือให้กจิกำรสำมำรถปฏบัิติตำมภำระหน้ีสนิ 

6.18 เน่ืองจำกมูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระจะอิงกระแสเงินสดอนำคต จึงไม่รวมต้นทุน

กำรท ำรำยกำรที่เกิดจำกกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์หรือเข้ำรับภำระหน้ีสิน อย่ำงไรกต็ำม มูลค่ำจำก

กำรใช้และมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระจะรวมมูลค่ำปัจจุบันของต้นทุนกำรท ำรำยกำรที่กิจกำรคำดว่ำ

จะเกดิข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์หรือปฏบัิติตำมภำระหน้ีสนิในที่สดุ 

6.19 มูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏิบัติตำมภำระจะสะท้อนข้อสมมติเฉพำะกิจกำรแทนที่จะเป็น 

ข้อสมมติของผู้ร่วมตลำด ในทำงปฏิบัติ บำงคร้ังข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลำดจะใช้อำจแตกต่ำงจำก 

ข้อสมมติที่กจิกำรใช้เลก็น้อย 

6.20 มูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏิบัติตำมภำระไม่สำมำรถสังเกตได้โดยตรงและให้ก ำหนดด้วย

เทคนิคกำรวัดค่ำอิงกระแสเงินสด (ดูย่อหน้ำที่ 6.91 ถึง 6.95) มูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำ

ปฏิบัติตำมภำระจะสะท้อนปัจจัยเดียวกันกับที่อธิบำยส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมในย่อหน้ำที่ 6.14 

แต่จะสะท้อนมุมมองเฉพำะกจิกำรแทนที่จะเป็นมุมมองผู้ร่วมตลำด 

 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

6.21 ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์คือต้นทุนของสินทรัพย์เทียบเท่ำ  ณ วันที่วัดค่ำซ่ึงประกอบด้วย 

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ำย ณ วันที่วัดค่ำบวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรที่จะเกิดข้ึน ณ วันน้ัน ต้นทุน

ปัจจุบันของหน้ีสินคือสิ่งตอบแทนที่จะได้รับส ำหรับหน้ีสินเทียบเท่ำ ณ วันที่วัดค่ำหักต้นทุน 

กำรท ำรำยกำรที่จะเกิดข้ึน ณ วันที่วัดค่ำ ต้นทุนปัจจุบันเหมือนต้นทุนเดิมคือเป็นมูลค่ำขำเข้ำ  

ซ่ึงสะท้อนรำคำในตลำดที่กิจกำรจะได้มำซ่ึงสินทรัพย์หรือจะมีหน้ีสิน ดังน้ัน ต้นทุนปัจจุบันจึง

แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำจำกกำรใช้ และมูลค่ำปฏิบัติตำมภำระซ่ึงเป็นมูลค่ำขำออก 

อย่ำงไรกต็ำม ต้นทุนปัจจุบันต่ำงจำกต้นทุนเดิมตรงที่ต้นทุนปัจจุบันสะท้อนสภำพ ณ วันที่วัดค่ำ 

6.22 ในบำงกรณี ต้นทุนปัจจุบันไม่สำมำรถก ำหนดโดยตรงด้วยกำรสังเกตรำคำในตลำดที่ ซ้ือขำย

คล่องและต้องก ำหนดโดยอ้อมด้วยวิธีอื่น เช่น หำกหำได้เฉพำะรำคำของสินทรัพย์ใหม่เท่ำน้ัน 

ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้วอำจจ ำเป็นต้องประมำณด้วยกำรปรับปรุง

รำคำปัจจุบันของสนิทรัพย์ใหม่ให้สะท้อนอำยุและสภำพปัจจุบันของสนิทรัพย์ที่กจิกำรถือครอง 
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ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยหลกักำรวดัค่ำ 

6.23 ในกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำ เป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องพิจำรณำธรรมชำติของข้อมูลที่หลักกำรวัดค่ำจะให้

ทั้งในงบฐำนะกำรเงินและงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน ข้อมูลดังกล่ำวสรุปไว้ในตำรำงที่ 6.1 และ

อภิปรำยเพ่ิมเติมในย่อหน้ำที่ 6.24 ถึง 6.42  

 

ตน้ทุนเดิม 

6.24 ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดค่ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินด้วยต้นทุนเดิมอำจเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจของ

ผู้ใช้งบกำรเงิน เพรำะต้นทุนเดิมใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบำงส่วนที่มำจำกรำคำของรำยกำรหรือ

เหตุกำรณ์อื่นที่ท  ำให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

6.25 โดยปกติ หำกกิจกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์จำกรำยกำรไม่นำนน้ีตำมเง่ือนไขตลำด กิจกำรคำดว่ำ

สินทรัพย์จะให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่ำงเพียงพอที่กิจกำรจะได้คืนอย่ำงน้อยเท่ำกบัต้นทุน

ของสนิทรัพย์น้ัน ในท ำนองเดียวกัน หำกมีหน้ีสินเกิดขึ้นหรือมีกำรเข้ำรับภำระหน้ีสินอันเป็นผลจำก

รำยกำรไม่นำนน้ีตำมเง่ือนไขตลำด กิจกำรคำดว่ำมูลค่ำของภำระผูกพันที่จะโอนทรัพยำกร 

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือปฏิบัติตำมภำระหน้ีสินโดยปกติจะไม่เกินมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วย

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร ดังน้ัน กำรวัดค่ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินด้วยต้นทุนเดิมในกรณีดังกล่ำวจะให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับทั้งสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรำคำของรำยกำรที่ท  ำให้

เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนินั้น 

6.26 เน่ืองจำกต้นทุนเดิมจะลดลงเพ่ือสะท้อนกำรใช้ไปของสินทรัพย์และกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้คืนจำกสนิทรัพย์ที่วัดค่ำด้วยต้นทุนเดิม อย่ำงน้อยที่สดุต้องเทำ่กบัมูลค่ำ

ตำมบัญชี ในท ำนองเดียวกัน เน่ืองจำกต้นทุนเดิมของหน้ีสินเพ่ิมเมื่อหน้ีสินมีภำระเพ่ิมมำกขึ้น 

มูลค่ำของภำระผูกพันที่จะโอนทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ีสิน 

จะไม่สงูกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสนิ 

6.27 หำกสินทรัพย์นอกเหนือจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดค่ำด้วยต้นทุนเดิม กำรใช้ไปหรือกำรขำย

สินทรัพย์หรือส่วนหน่ึงของสินทรัพย์จะก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่วัดค่ำด้วยต้นทุนเดิมของสินทรัพย์

หรือส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ที่ใช้ไปหรือขำย 

6.28 ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรขำยสินทรัพย์ให้รับรู้ ณ เวลำเดียวกันกับกำรรับรู้สิ่งตอบแทนจำก 

กำรขำยเป็นรำยได้ ผลต่ำงระหว่ำงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยคือส่วนต่ำงรำคำจำกกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยที่

เกิดจำกกำรใช้ไปของสินทรัพย์สำมำรถเปรียบเทียบกับรำยได้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนต่ำงรำคำ 

6.29 ในท ำนองเดียวกัน หำกหน้ีสินนอกเหนือจำกหน้ีสินทำงกำรเงินที่เกิดข้ึนหรือมีกำรเข้ำรับภำระ

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทนและวัดค่ำด้วยต้นทุนเดิม กำรปฏบัิติตำมภำระหน้ีสนิทั้งหมดหรือ

บำงส่วนก่อให้เกิดรำยได้ที่ วัดค่ำด้วยมูลค่ำของสิ่งตอบแทนที่ได้รับส ำหรับส่วนที่ได้ปฏิบัติ 

ตำมภำระแล้ว ผลต่ำงระหว่ำงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ีสินคือ 

ส่วนต่ำงรำคำที่เกดิจำกกำรปฏบัิติตำมภำระ 
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6.30 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ขำยหรือใช้ไป ซ่ึงรวมถึงสินค้ำและบริกำรที่ใช้ไปทันที  

(ดูย่อหน้ำที่ 4.8) และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนที่ได้รับอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์ ข้อมูลน้ัน

สำมำรถใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรพยำกรณ์ส่วนต่ำงรำคำในอนำคตจำกกำรขำยสินค้ำ  (รวมถึง

สินค้ำที่กิจกำรไม่ถือครองในปัจจุบัน) และบริกำรในอนำคต และใช้ในกำรประเมินควำมเป็นไปได้

ของกระแสเงินสดรับสทุธอินำคตของกจิกำร ในกำรประเมินควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแสเงินสด

รับสุทธิอนำคตของกิจกำร ผู้ใช้งบกำรเงินมักจะเน้นที่ควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงส่วนต่ำงรำคำ 

ในอนำคตของกิจกำรเป็นระยะเวลำหลำยรอบระยะเวลำ ไม่ใช่เพียงแค่ควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำง

ส่วนต่ำงรำคำจำกสนิค้ำที่ถือครองอยู่แล้ว รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่วัดค่ำด้วยต้นทุนเดิมอำจมีคุณค่ำ

เพ่ือกำรยืนยันด้วยเพรำะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ใช้งบกำรเงินเกี่ยวกบักำรพยำกรณ์ก่อนหน้ำของ

กระแสเงินสดหรือส่วนต่ำงรำคำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินทรัพย์ที่ขำยหรือใช้ไปอำจช่วย 

ในกำรประเมินประสทิธิผลและประสิทธภิำพของกำรปลดเปล้ืองควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร

ของกจิกำรในกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิของกจิกำร 

6.31 ด้วยเหตุผลที่คล้ำยคลึงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบ้ียที่เกิดจำกสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่วัดค่ำด้วย

ต้นทุนตัดจ ำหน่ำยอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์และคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยัน 

 

มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำยุติธรรม 

6.32 ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยมูลค่ำยุติธรรมอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์

เพรำะมูลค่ำยุติธรรมสะท้อนควำมคำดหวังในปัจจุบันของผู้ร่วมตลำดเกี่ยวกับจ ำนวนเงิน จังหวะเวลำ

และควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดอนำคต ควำมคำดหวังส่งผลต่อรำคำที่สะท้อนทัศนะต่อ

ควำมเสี่ยงในปัจจุบันของผู้ร่วมตลำด ข้อมูลน้ันยังอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันโดยกำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับเกี่ยวกบัควำมคำดหวังในอดีตอกีด้วย 

6.33 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่สะท้อนควำมคำดหวังในปัจจุบันของผู้ร่วมตลำดอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ ์

อยู่บ้ำงเพรำะรำยได้และค่ำใช้จ่ำยสำมำรถใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรพยำกรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

ในอนำคต รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเหล่ำน้ันยังอำจช่วยในกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

ของกำรปลดเปล้ืองควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรของกิจกำรในกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจ

ของกจิกำร 

6.34 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินสำมำรถเกิดจำกปัจจัยที่ระบุในย่อหน้ำที่ 

6.14 เมื่อปัจจัยเหล่ำนี้ มีลักษณะแตกต่ำงกนั กำรระบุรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกปัจจัยเหล่ำน้ี

แยกกนัอำจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน (ดูย่อหน้ำที่ 7.14.2) 

6.35 หำกกิจกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์จำกตลำดหน่ึงและก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมด้วยรำคำในตลำด  

ที่แตกต่ำงกัน (ตลำดที่กิจกำรจะขำยสินทรัพย์) ผลต่ำงของรำคำทั้งสองตลำดให้รับรู้เป็นรำยได้

เมื่อใช้มูลค่ำยุติธรรมเป็นคร้ังแรก 
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6.36 กำรขำยสนิทรัพย์หรือกำรโอนหน้ีสนิโดยปกติมีเพ่ือสิ่งตอบแทนที่มีจ ำนวนเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ำ

ยุติธรรม หำกรำยกำรดังกล่ำวเกิดข้ึนในตลำดที่เป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับกำรก ำหนดรำคำ 

ที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมน้ัน ในกรณีดังกล่ำว หำกสินทรัพย์หรือหน้ีสินวัดค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม รำยได้สุทธิหรือค่ำใช้จ่ำยสุทธิที่เกิดข้ึน ณ เวลำที่มีกำรขำยหรือกำรโอนมักจะน้อยเว้น

แต่ผลกระทบของต้นทุนกำรท ำรำยกำรมีนัยส ำคัญ 

 

มูลค่ำจำกกำรใชแ้ละมูลค่ำปฏิบติัตำมภำระ 

6.37 มูลค่ำจำกกำรใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสดจำกกำรใช้

สินทรัพย์และจำกกำรจ ำหน่ำยในที่สุด ข้อมูลน้ีอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์เพรำะสำมำรถ 

ใช้ในกำรประเมินควำมเป็นไปได้ส ำหรับกระแสเงินสดรับสทุธอินำคต 

6.38 มูลค่ำปฏบัิติตำมภำระจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสดที่จ ำเป็น

ต่อกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ีสิน ดังน้ัน มูลค่ำปฏิบัติตำมภำระอำจมีคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์

โดยเฉพำะในกรณีที่จะต้องปฏบัิติตำมภำระหน้ีสนิแทนที่จะโอนหรือยุติด้วยกำรเจรจำต่อรอง 

6.39 ประมำณกำรมูลค่ำจำกกำรใช้หรือมูลค่ำปฏิบัติตำมภำระที่ปรับให้เป็นปัจจุบันร่วมกับข้อมูล

ประมำณกำรของจ ำนวนเงิน จังหวะเวลำและควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดอนำคตอำจมี

คุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันด้วยเพรำะให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประมำณกำรในอดีตของมูลค่ำ 

จำกกำรใช้หรือมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระ 

 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

6.40 ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่วัดค่ำด้วยต้นทุนปัจจุบันอำจเกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจเพรำะ

ต้นทุนปัจจุบันสะท้อนต้นทุนของกำรได้มำหรือสร้ำงขึ้ นของสินทรัพย์เทียบเท่ำ  ณ วันที่วัดค่ำ 

หรือสะท้อนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจำกกำรเกิดหน้ีสินเทียบเท่ำหรือกำรเข้ำรับภำระหน้ีสิน

เทยีบเทำ่ 

6.41 ต้นทุนปัจจุบันเหมือนต้นทุนเดิมตรงที่ต้นทุนปัจจุบันให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินทรัพย์ 

ที่ใช้ไปหรือรำยได้จำกกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ีสิน ข้อมูลน้ันสำมำรถใช้เพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่วนต่ำง

รำคำในปัจจุบันและสำมำรถใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรพยำกรณ์ส่วนต่ำงรำคำในอนำคต ต้นทุน

ปัจจุบันแตกต่ำงจำกต้นทุนเดิมตรงที่ต้นทุนปัจจุบันสะท้อนรำคำที่หำได้ทั่วไป ณ เวลำที่มีกำรใช้ไป

ซ่ึงสินทรัพย์หรือกำรปฏิบัติตำมภำระหน้ีสิน เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ส่วนต่ำงรำคำที่อิงกับต้นทุนปัจจุบันอำจมีประโยชน์มำกกว่ำส่วนต่ำงรำคำที่อิงกับต้นทุนเดิม 

ในกำรพยำกรณ์ส่วนต่ำงรำคำในอนำคต 

6.42 ในกำรรำยงำนต้นทุนปัจจุบันของกำรใช้ไปซ่ึงสินทรัพย์ (หรือรำยได้ปัจจุบันจำกกำรปฏิบัติ 

ตำมภำระ) จ ำเป็นต้องแยกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำตำมบัญชีในรอบระยะเวลำรำยงำนออกเป็น

ต้นทุนปัจจุบันของกำรใช้ไปซ่ึงสินทรัพย์ (หรือรำยได้ปัจจุบันจำกกำรปฏิบัติตำมภำระ) และ
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงรำคำ ผลกระทบกำรเปล่ียนแปลงรำคำบำงคร้ังเรียกว่ำ ผลก ำไร

จำกกำรถือครองหรือผลขำดทุนจำกกำรถือครอง 

 

ตำรำงที ่6.1 สรุปขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกหลกักำรวดัค่ำต่ำงๆ  

สินทรัพย ์

 

งบฐำนะกำรเงิน 

 ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำจำกกำรใช ้

(ขอ้สมมติเฉพำะ

กิจกำร)(1) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

มูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนเดิม (รวมต้นทุน

กำรท ำรำยกำร) ที่ยังไม่ใช้

ไป ที่ยังไม่เรียกเกบ็และที่

จะได้รับคืน 

รำคำที่จะได้รับจำกกำร

ขำยสนิทรัพย์  

(ไม่หักต้นทุนกำรท ำ

รำยกำรในกำรจ ำหน่ำย) 

มูลค่ำปัจจุบันของ

กระแสเงินสดอนำคต

จำกกำรใช้สนิทรัพย์

และจำกกำรจ ำหน่ำย

ในที่สดุ (หลังจำกหัก

มูลค่ำปัจจุบันของ

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร

ในกำรจ ำหน่ำย) 

ต้นทุนปัจจุบัน (รวม

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร) 

ที่ยังไม่ใช้ไป ที่ยังไม่

เรียกเกบ็และที่จะได้รับ

คืน 

 

(รวมดอกเบ้ียค้ำงรับของ

ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

กบักำรจัดหำเงิน) 

   

งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

เหตุกำรณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำจำกกำรใช ้

(ขอ้สมมติเฉพำะ

กิจกำร) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

กำรรับรู้

รำยกำรเมื่อ

เร่ิมแรก(2) 

- ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบ

แทนที่จ่ำยกบัมูลค่ำ

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่

ได้มำ(3) 

ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบ

แทนที่จ่ำยและมูลค่ำ

จำกกำรใช้ของ

สนิทรัพย์ที่ได้มำ 

- 

 

 

 

 ต้นทุนกำรท ำรำยกำร

จำกกำรได้มำซ่ึง

สนิทรัพย์ 

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร

จำกกำรได้มำซ่ึง

สนิทรัพย์ 
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งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

เหตุกำรณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำจำกกำรใช ้

(ขอ้สมมติเฉพำะ

กิจกำร) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

กำรขำยหรือใช้

ไปของ

สนิทรัพย์(4),( 5) 

ค่ำใช้จ่ำยเทำ่กบัต้นทุน

เดิมของสนิทรัพย์ที่ขำย

หรือใช้ไป 

ค่ำใช้จ่ำยเทำ่กบัมูลค่ำ

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ 

ที่ขำยหรือใช้ไป 

ค่ำใช้จ่ำยเทำ่กบัมูลค่ำ

จำกกำรใช้ของสนิทรัพย์

ที่ขำยหรือใช้ไป 

ค่ำใช้จ่ำยเทำ่กบัต้นทุน

ปัจจุบันของสนิทรัพย์ 

ที่ขำยหรือใช้ไป 

รำยได้ที่ได้รับ รำยได้ที่ได้รับ รำยได้ที่ได้รับ รำยได้ที่ได้รับ 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุนหรือ

น ำเสนอด้วยยอดสุทธ)ิ 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุนหรือ

น ำเสนอด้วยยอดสุทธ)ิ 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุนหรือ

น ำเสนอด้วยยอด

สทุธ)ิ 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุนหรือ

น ำเสนอด้วยยอดสุทธ)ิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุน

กำรท ำรำยกำรจำกกำรขำย

สนิทรัพย์ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุน

กำรท ำรำยกำรจำกกำร

ขำยสนิทรัพย์ 

 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุน

กำรท ำรำยกำรจำกกำร

ขำยสนิทรัพย์ 

รำยได้ดอกเบี้ ย รำยได้ดอกเบี้ ยค ำนวณ

ด้วยอตัรำเดิมและปรับให้

เป็นปัจจุบันหำกสนิทรัพย์

มีดอกเบี้ ยผันแปร 

สะท้อนอยู่ในรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

จำกกำรใช้ 

รำยได้ดอกเบี้ ยค ำนวณ

ด้วยอตัรำปัจจุบัน 

 (สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

(สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

 

กำรด้อยค่ำ ค่ำใช้จ่ำยเกดิขึ้นเพรำะต้น

ทุนเดิมจะไม่ได้คืนอกี

ต่อไป 

สะท้อนอยู่ในรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

จำกกำรใช้ 

ค่ำใช้จ่ำยเกดิขึ้นเพรำะ

ต้นทุนปัจจุบันจะไม่ได้

คืนอกีต่อไป 

 (สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

(สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

 

กำร

เปล่ียนแปลง

มูลค่ำ 

ไม่รับรู้เว้นแต่จะสะท้อน

กำรด้อยค่ำ 

 

 

สะท้อนอยู่ในรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยุติธรรม 

 

สะท้อนอยู่ในรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

จำกกำรใช้ 

 

รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

สะท้อนผลกระทบของ

กำรเปล่ียนแปลงรำคำ 

(ผลก ำไรจำกกำรถือ
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ครองและผลขำดทุน

กำรถือครอง) 

ส ำหรับสนิทรัพย์ทำง

กำรเงินให้รับรู้เป็นรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงประมำณ

กระแสเงินสด 

   

(1)  คอลัมน์น้ีสรุปข้อมูลที่ได้จำกหลักกำรวัดค่ำด้วยมูลค่ำจำกกำรใช้ อย่ำงไรกต็ำม ตำมที่ปรำกฏในย่อหน้ำที่ 6.75 มูลค่ำ

จำกกำรใช้อำจไม่ใช่หลักกำรวัดค่ำในทำงปฏบัิติส ำหรับกำรวัดค่ำใหม่ตำมปกติ 

(2)  รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอำจเกดิขึ้นเมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ที่ไม่ได้มำด้วยเง่ือนไขตลำด 

(3)  รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอำจเกิดข้ึนหำกตลำดที่ได้มำซ่ึงสินทรัพย์แตกต่ำงจำกตลำดที่เป็นแหล่งที่มำของรำคำที่ใช้ใน 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรัพย์ 

(4)  กำรใช้ไปซ่ึงสนิทรัพย์มักจะรำยงำนในรูปของต้นทุนขำย ค่ำเสื่อมรำคำ หรือค่ำตัดจ ำหน่ำย 

(5)  รำยได้ที่ได้รับมักจะเทำ่กบัสิ่งตอบแทนที่ได้รับแต่ข้ึนอยู่กับหลักกำรวัดค่ำที่ใช้ส ำหรับหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 
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หน้ีสิน 
 

งบฐำนะกำรเงิน 

 ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำปฏิบติั 

ตำมภำระ (ขอ้สมมติ

เฉพำะกิจกำร) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

มูลค่ำตำมบัญชี สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (สทุธิ

จำกต้นทุนกำรท ำรำยกำร) 

ส ำหรับกำรเข้ำรับภำระ

ส่วนที่ยังไม่ได้ปฏบัิติตำม

ภำระ บวกด้วยส่วนเกนิ

ของประมำณกำรกระแส

เงินสดจ่ำยที่สงูกว่ำสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับ 

 

 

รำคำที่จะจ่ำยเพ่ือโอน

หน้ีสนิส่วนที่ยังไม่ได้

ปฏบัิติตำมภำระ  

(ไม่รวมต้นทุนกำรท ำ

รำยกำรที่จะเกดิข้ึนเม่ือ

โอน) 

มูลค่ำปัจจุบันของ

กระแสเงินสดอนำคต

ที่จะเกดิข้ึนในกำร

ปฏบัิติตำมภำระ

หน้ีสนิส่วนที่ยังไม่ได้

ปฏบัิติตำมภำระ (รวม

มูลค่ำปัจจุบันของ

ต้นทุนกำรท ำรำยกำรที่

จะเกดิขึ้นในกำร

ปฏบัิติตำมภำระหรือ

ในกำรโอน) 

สิ่งตอบแทน (สุทธิ

จำกต้นทุนกำรท ำ

รำยกำร) ที่จะได้รับใน

ปัจจุบันส ำหรับกำรเข้ำ

รับภำระหน้ีสนิส่วนที่

ยังปฏบัิติไม่ปฏบัิติ

ตำมภำระ บวกเพ่ิม

ด้วยส่วนเกนิของ

ประมำณกำรกระแส

เงินสดจ่ำยที่สงูกว่ำสิ่ง

ตอบแทนน้ัน 

(รวมดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยของ

ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

กบักำรจัดหำเงิน) 

   

งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

เหตุกำรณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำปฏิบติั 

ตำมภำระ (ขอ้สมมติ

เฉพำะกิจกำร) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

กำรรับรู้

รำยกำรเมื่อ

เร่ิมแรก(1) 

- ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับและมูลค่ำ

ยุติธรรมของหน้ีสนิ(2) 

 

ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับและมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระของ

หน้ีสนิ 

- 

 

 

 

 ต้นทุนกำรท ำรำยกำร

จำกกำรเกดิขึ้นของ

หน้ีสนิหรือกำรเข้ำ

รับภำระหน้ีสนิ 

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร

จำกกำรเกดิขึ้นของ

หน้ีสนิหรือกำรเข้ำ

รับภำระหน้ีสนิ 
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งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

เหตุกำรณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำปฏิบติั 

ตำมภำระ (ขอ้สมมติ

เฉพำะกิจกำร) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

กำรปฏบัิติตำม

ภำระหน้ีสนิ 

รำยได้เทำ่กบัต้นทุนเดิม

ของหน้ีสนิที่ได้ปฏบัิติตำม

ภำระแล้ว (สะท้อนสิ่งตอบ

แทนเดิม) 

รำยได้เทำ่กบัมูลค่ำ

ยุติธรรมของหน้ีสนิที่ได้

ปฏบัิติตำมภำระแล้ว 

 

รำยได้เทำ่กบัมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระของ

หน้ีสนิที่ได้ปฏบัิติตำม

ภำระแล้ว 

รำยได้เทำ่กบัต้นทุน

ปัจจุบันของหน้ีสนิที่ได้

ปฏบัิติตำมภำระแล้ว  

(สะท้อนสิ่งตอบแทน

ปัจจุบัน) 

 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุนที่

เกดิขึ้นในกำรปฏบัิติตำม

ภำระหน้ีสนิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุนที่

เกดิขึ้นในกำรปฏบัิติตำม

ภำระหน้ีสนิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ

ต้นทุนที่เกดิข้ึนในกำร

ปฏบัิติตำมภำระ

หน้ีสนิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ

ต้นทุนที่เกดิข้ึนในกำร

ปฏบัิติตำมภำระ

หน้ีสนิ 

 
(สำมำรถน ำเสนอด้วยยอด

สทุธิหรือน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุน) 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

ยอดสุทธิหรือน ำเสนอ

ด้วยรำยได้หักต้นทุน 

หำกน ำเสนอด้วยรำยได้

หักต้นทุนสำมำรถ

น ำเสนอสิ่งตอบแทนเดิม

แยกต่ำงหำกได้) 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

ยอดสุทธิหรือน ำเสนอ

ด้วยรำยได้หักต้นทุน 

หำกน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุน

สำมำรถน ำเสนอสิ่ง

ตอบแทนเดิมแยก

ต่ำงหำกได้) 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

ยอดสุทธิหรือน ำเสนอ

ด้วยรำยได้หักต้นทุน 

หำกน ำเสนอด้วย

รำยได้หักต้นทุน

สำมำรถน ำเสนอสิ่ง

ตอบแทนเดิมแยก

ต่ำงหำกได้) 

กำรโอนหน้ีสนิ รำยได้เทำ่กบัต้นทุนเดิม

ของหน้ีสนิที่โอน(สะท้อน

สิ่งตอบแทนเดิม) 

 

รำยได้เทำ่กบัมูลค่ำ

ยุติธรรมของหน้ีสนิที่

โอน 

 

รำยได้เทำ่กบัมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระของ

หน้ีสนิที่โอน 

รำยได้เทำ่กบัต้นทุน

ปัจจุบันของหน้ีสนิที่

โอน (สะท้อนสิ่งตอบ

แทนปัจจุบัน) 

 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุนที่

จ่ำย (รวมต้นทุนกำรท ำ

รำยกำร) ในกำรโอน

หน้ีสนิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับต้นทุนที่

จ่ำย (รวมต้นทุนกำรท ำ

รำยกำร) ในกำรโอน

หน้ีสนิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ

ต้นทุนที่จ่ำย (รวม

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร) 

ในกำรโอนหน้ีสนิ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ

ต้นทุนที่จ่ำย (รวม

ต้นทุนกำรท ำรำยกำร) 

ในกำรโอนหน้ีสนิ 

 (สำมำรถน ำเสนอด้วยยอด

สทุธิหรือยอดรำยได้ก่อน

หักต้นทุน) 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

ยอดสุทธิหรือยอดรำยได้

ก่อนหักต้นทุน) 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

ยอดสุทธิหรือยอด

รำยได้ก่อนหักต้นทุน) 

(สำมำรถน ำเสนอด้วย

ยอดสุทธิหรือยอด

รำยได้ก่อนหักต้นทุน) 
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งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน 

เหตุกำรณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ำยุติธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลำด) 

มูลค่ำปฏิบติั 

ตำมภำระ (ขอ้สมมติ

เฉพำะกิจกำร) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

ค่ำใช้จ่ำย

ดอกเบี้ ย 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียค ำนวณ

ด้วยอตัรำเดิม และปรับให้

เป็นปัจจุบันหำกหน้ีสนิมี

ดอกเบี้ ยผันแปร 

สะท้อนอยู่ในรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระ 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย

ค ำนวณด้วยอตัรำ

ปัจจุบัน 

  (สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

(สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

 

ผลกระทบของ

เหตุกำรณ์ที่ท  ำ

ให้หน้ีสนิเป็น

ภำระเพ่ิมมำก

ขึ้น 

ค่ำใช้จ่ำยเทำ่กบัส่วนเกนิ

ของประมำณกระแสเงินสด

จ่ำยที่สูงกว่ำต้นทุนเดิมของ

หน้ีสนิหรือกำร

เปล่ียนแปลงภำยหลังของ

ส่วนเกนิดังกล่ำว 

สะท้อนอยู่ในรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยุติธรรม 

 

สะท้อนอยู่ในรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระ 

 

 

ค่ำใช้จ่ำยเทำ่กบั

ส่วนเกนิของประมำณ

กระแสเงินสดจ่ำยที่สงู

กว่ำต้นทุนปัจจุบันของ

หน้ีสนิหรือกำร

เปล่ียนแปลงภำยหลัง

ของส่วนเกนิดังกล่ำว 

  (สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

(สำมำรถระบุแยก

ต่ำงหำกได้) 

 

กำร

เปล่ียนแปลง

มูลค่ำ 

ไม่รับรู้ เว้นแต่หน้ีสนิจะ

เป็นภำระเพ่ิมมำกขึ้น 

 

 

 

สะท้อนอยู่ในรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยจำกกำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ปฏบัิติตำมภำระ 

รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

สะท้อนผลกระทบของ

กำรเปล่ียนแปลงรำคำ 

(ผลก ำไรจำกกำรถือ

ครองและผลขำดทุน

กำรถือครอง) 

 
ส ำหรับหน้ีสนิทำงกำรเงิน 

ให้รับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

จำกกำรเปล่ียนประมำณ

กำรกระแสเงินสด 

   

(1) รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอำจเกดิข้ึนเม่ือรำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสนิที่เกดิข้ึนหรือเข้ำรับภำระที่ไม่ได้เกดิจำกเง่ือนไขตลำด 

(2) รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอำจเกดิข้ึนหำกตลำดที่ก่อให้เกดิหน้ีสนิหรือเข้ำรับภำระหน้ีสินต่ำงจำกตลำดที่เป็นแหล่งที่มำของ

รำคำที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสนิ 
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ปัจจยัทีใ่ชพ้ิจำรณำในกำรเลือกหลกักำรวดัค่ำ 

6.43 ในกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำของสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง จ ำเป็นต้อง

พิจำรณำธรรมชำติของข้อมูลที่หลักกำรวัดค่ำน้ันจะให้ทั้งในงบฐำนะกำรเงินและงบผลกำรด ำเนินงำน

กำรเงิน (ดูย่อหน้ำที่ 6.23 ถึง 6.42 และตำรำงที่ 6.1) และปัจจัยอื่น (ดูย่อหน้ำที่ 6.44 ถึง 6.86) 

6.44 โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงเพียงปัจจัยเดียวที่จะก ำหนดได้ว่ำต้องเลือกหลักกำร 

วัดค่ำใด ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทยีบของแต่ละปัจจัยขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสภำพแวดล้อม 

6.45 ข้อมูลที่ให้จำกหลักกำรวัดค่ำต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน กล่ำวคือ ข้อมูลต้องเกี่ยวข้อง

กับกำรตัดสินใจและต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ นอกจำกน้ีข้อมูลที่ให้ควร

เปรียบเทยีบกนัได้ พิสจูน์ยืนยันได้ ทนัเวลำและเข้ำใจได้เทำ่ที่จะเป็นไปได้ 

6.46 ตำมที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 2.21 กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในกำร

ประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภำพพ้ืนฐำนมักจะระบุข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจมำกที่สุด

เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจ หำกไม่มีข้อมูลน้ันหรือไม่สำมำรถให้ข้อมูลที่สำมำรถเป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงปรำกฏกำรณ์เชิงเศรษฐกิจ ให้พิจำรณำใช้ข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ

กำรตัดสินใจมำกที่สุดรองลงมำ ย่อหน้ำที่ 6.49 ถึง 6.76 อภิปรำยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบำทของ

ลักษณะเชิงคุณภำพในกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำ 

6.47 กำรอภิปรำยในย่อหน้ำที่ 6.49 ถึง 6.76 น้ี เน้นปัจจัยที่ต้องพิจำรณำในกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำ

ของสินทรัพย์ที่รับรู้และของหน้ีสินที่รับรู้ กำรอภิปรำยบำงส่วนอำจน ำไปใช้ในกำรเลือกหลักกำร

วัดค่ำส ำหรับข้อมูลของรำยกำรที่รับรู้หรือยังไม่รับรู้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

6.48 ย่อหน้ำที่ 6.77 ถึง 6.82 อภิปรำยปัจจัยเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำเลือกหลักกำรวัดค่ำในกำรรับรู้

รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก หำกหลักกำรวัดค่ำเมื่อเร่ิมแรกไม่สอดคล้องกับหลักกำรวัดค่ำภำยหลัง  

อำจรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ เวลำที่มีกำรวัดค่ำภำยหลังในคร้ังแรกเพียงเพรำะมีกำรเปล่ียนแปลง

หลักกำรวัดค่ำ กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยน้ันอำจดูเหมือนเพ่ือแสดงภำพรำยกำรหรือเหตุกำรณ์อื่น

เมื่อในควำมเป็นจริงแล้วไม่มีรำยกำรหรือเหตุกำรณ์น้ันเกิดขึ้น ดังน้ัน ทำงเลือกของหลักกำรวัด

ค่ำส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และส ำหรับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องจะก ำหนดโดยกำร

พิจำรณำทั้งกำรวัดค่ำเมื่อเร่ิมแรกและกำรวัดค่ำภำยหลัง 

 

ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสินใจ 

6.49 ควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสินใจของข้อมูลที่ได้จำกหลักกำรวัดค่ำส ำหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสินและ

ส ำหรับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบจำก 

6.49.1  ลักษณะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ (ดูย่อหน้ำที่ 6.50 ถึง 6.53) และ 

6.49.2  กำรที่สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะน ำมำซ่ึงกระแสเงินสดอนำคตอย่ำงไร (ดูย่อหน้ำที่ 6.54 

ถึง 6.57) 

 



กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2563  65 

ลกัษณะของสินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

6.50 ควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจของข้อมูลที่ได้จำกหลักกำรวัดค่ำส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับลักษณะของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน โดยเฉพำะควำมผันแปรของกระแสเงินสดและขึ้ นอยู่กับว่ำมูลค่ำของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอ่อนไหวต่อปัจจัยตลำดหรือควำมเสี่ยงอื่นหรือไม่ 

6.51 หำกมูลค่ำของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอ่อนไหวต่อปัจจัยตลำดหรือควำมเสี่ยงอื่น ต้นทุนเดิมของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอำจแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกมูลค่ำสภำพปัจจุบัน ดังน้ัน ต้นทุนเดิมอำจ

ไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจหำกข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำมีควำมส ำคัญ

ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน ตัวอย่ำง ต้นทุนตัดจ ำหน่ำยไม่สำมำรถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสนิทำงกำรเงินที่เป็นอนุพันธ ์

6.52 นอกจำกน้ี หำกใช้ต้นทุนเดิม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรำยงำนไม่ใช่เม่ือมูลค่ำเปล่ียนแปลง 

แต่รำยงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์เกดิขึ้น เช่น กำรจ ำหน่ำย กำรด้อยค่ำ หรือกำรปฏบัิติตำมภำระ ซ่ึงถือว่ำ

กำรตีควำมไม่ถูกต้องหำกมีนัยว่ำ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้เม่ือเหตุกำรณ์เกดิข้ึนแทนที่

จะรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ถือครองสินทรัพย์หรือหน้ีสิน นอกจำกน้ี เน่ืองจำกกำรวัดค่ำด้วย 

ต้นทุนเดิมไม่ให้ข้อมูลอย่ำงทันเวลำเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ที่รำยงำนตำมหลักน้ีอำจขำดคุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์และคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันโดยไม่แสดงภำพ

ผลกระทบทั้งหมดของฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงของกจิกำรที่เกดิข้ึนจำกกำรถือครองสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน 

6.53 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงควำมคำดหวัง

ของผู้ร่วมตลำดและกำรเปล่ียนแปลงทัศนะต่อควำมเสี่ยง ข้อมูลที่สะท้อนควำมเปล่ียนแปลง

มูลค่ำยุติธรรมอำจไม่ให้คุณค่ำเพ่ือกำรพยำกรณ์หรือคุณค่ำเพ่ือกำรยืนยันแก่ผู้ใช้งบกำรเงินเสมอ

ไป ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่วัดค่ำและลักษณะกิจกรรมทำงธุรกิจของ

กิจกำร ดังเช่นในกรณีที่กิจกรรมทำงธุรกิจของกิจกำรไม่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินทรัพย์หรือ 

กำรโอนหน้ีสิน เช่น หำกกิจกำรถือครองสินทรัพย์เพียงเพ่ือกำรใช้งำนเท่ำน้ันหรือเพียงเพ่ือ 

กำรรับช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำหรือหำกกจิกำรปฏบัิติตำมภำระหน้ีสนิด้วยตนเอง 

 

กำรก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดอนำคต 

6.54 ตำมที่ระบุในย่อหน้ำที่ 1.14 ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิบำงรำยกำรก่อให้เกดิกระแสเงินสดโดยตรง 

ในขณะที่ ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจบำงรำยกำรเมื่อใช้ร่วมกันจะสร้ำงกระแสเงินสดโดยอ้อม 

วิธีกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจและวิธีกำรที่สินทรัพย์และหน้ีสินสร้ำงกระแสเงินสดบำงส่วน

ข้ึนอยู่กบัลักษณะกจิกรรมทำงธุรกจิที่ด ำเนินกำรโดยกจิกำร 

6.55 เม่ือกิจกรรมทำงธุรกิจของกิจกำรเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจหลำยรำยกำร เพ่ือสร้ำง

กระแสเงินสดโดยอ้อม โดยกำรใช้ร่วมกันเพ่ือผลิตและท ำกำรตลำดสินค้ำหรือบริกำรให้ลูกค้ำ 

ต้นทุนเดิมหรือต้นทุนปัจจุบันน่ำจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมน้ัน 

ตัวอย่ำงเช่น ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยปกติแล้วจะใช้ร่วมกันกับทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอื่น
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ของกิจกำร ในท ำนองเดียวกัน สินค้ำคงเหลือโดยปกติไม่สำมำรถขำยให้ลูกค้ำได้เอง เว้นแต่ 

จะใช้ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจอื่นของกิจกำรอย่ำงกว้ำงขวำง (เช่น ในกิจกรรมกำรผลิตและ

กจิกรรมกำรตลำด) ย่อหน้ำที่ 6.24 ถึง 6.31 และ 6.40 ถึง 6.42 อธบิำยว่ำ กำรวัดค่ำสนิทรัพย์

ด้วยต้นทุนเดิมหรือต้นทุนปัจจุบันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจที่สำมำรถใช้ค ำนวณก ำไร

ระหว่ำงรอบระยะเวลำได้อย่ำงไร 

6.56 ส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่สร้ำงกระแสเงินสดโดยตรง เช่น สินทรัพย์ที่สำมำรถขำยได้อิสระ

และไม่มีควำมเสียหำยเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยส ำคัญ (เช่น ไม่มีกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ) 

หลักกำรวัดค่ำที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกที่สุดน่ำจะเป็นมูลค่ำสภำพปัจจุบันที่ได้รวม

ประมำณกำรปัจจุบันของจ ำนวนเงิน จังหวะเวลำและควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดอนำคตไว้แล้ว 

6.57 เม่ือกจิกรรมทำงธุรกจิของกิจกำรเกี่ยวกบักำรบริหำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน

ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือกำรรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ  ต้นทุนตัดจ ำหน่ำยอำจให้ข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจซ่ึงสำมำรถใช้ค ำนวณส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบ้ียที่เกดิจำกสนิทรัพย์และ

ดอกเบ้ียที่เกิดจำกหน้ีสิน อย่ำงไรกต็ำม ในกำรประเมินว่ำต้นทุนตัดจ ำหน่ำยจะให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์หรือไม่ จ ำเป็นต้องพิจำรณำลักษณะสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน   

ต้นทุนตัดจ ำหน่ำยไม่น่ำจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่ข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่นนอกเหนือจำก

เงินต้นและดอกเบ้ีย 

 

ควำมเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

6.58 เมื่อสินทรัพย์และหน้ีสินสัมพันธ์กันในบำงลักษณะ กำรใช้หลักกำรวัดค่ำสินทรัพย์และหน้ีสิน

แตกต่ำงกันอำจเกิดควำมไม่สอดคล้องในกำรวัดค่ำ (กำรจับคู่อย่ำงไม่เหมำะสมทำงกำรบัญชี) 

หำกงบกำรเงินมีควำมไม่สอดคล้องของกำรวัดค่ำ งบกำรเงินอำจไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

ในบำงแง่มุมของฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำร ดังน้ัน ในบำงสภำพแวดล้อม 

กำรใช้หลักกำรวัดค่ำเดียวกันกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่สัมพันธ์กันอำจให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่

ผู้ใช้งบกำรเงินมำกกว่ำข้อมูลที่ได้จำกหลักกำรวัดค่ำที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะในกรณีที่กระแส

เงินสดจำกสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิรำยกำรหน่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบักระแสเงินสดจำกสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิอกีรำยกำรหน่ึง 

6.59 ตำมที่ระบุในย่อหน้ำที่ 2.13 และ 2.19 ถึงแม้ว่ำควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่ำงสมบูรณ์

แบบคือ กำรปรำศจำกข้อผิดพลำด แต่มิได้หมำยควำมว่ำ ค่ำที่ได้จำกกำรวัดค่ำต้องแม่นย ำอย่ำง

สมบูรณ์แบบในทุกแง่มุม 

6.60 เมื่อค่ำวัดไม่สำมำรถก ำหนดได้โดยตรงด้วยกำรสังเกตรำคำในตลำดซ้ือขำยคล่องและต้อง

ประมำณกำรแทน ควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำจึงเกิดขึ้น ระดับควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำ 

ที่เกี่ยวกบัหลักกำรวัดค่ำหลักใดหลักหน่ึงอำจส่งผลว่ำข้อมูลจำกหลักกำรวัดค่ำน้ันให้ข้อมูลที่เป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรหรือไม่  

ระดับควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำที่สูงไม่จ ำเป็นต้องกีดกันกำรใช้หลักกำรวัดค่ำที่ให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบักำรตัดสินใจ อย่ำงไรกต็ำม ในบำงกรณี ระดับควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำสูงมำก
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จนท ำให้ข้อมูลที่ได้จำกหลักกำรวัดค่ำไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่ำงเพียงพอ (ดูย่อหน้ำที่ 

2.22) ในกรณีน้ัน จึงมีควำมเหมำะสมที่จะพิจำรณำเลือกหลักกำรวัดค่ำที่แตกต่ำงออกไปซ่ึงจะ

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักำรตัดสนิใจเช่นกนั  

6.61 ควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำแตกต่ำงจำกทั้งควำมไม่แน่นอนของผลลัพธ์และควำมไม่แน่นอน

ของกำรมีอยู่ 

6.61.1  ควำมไม่แน่นอนของผลลัพธ์เกิดขึ้ นเมื่อมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ ำนวนเงินหรือ

จังหวะเวลำของกระแสรับหรือกระแสจ่ำยใดๆ ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เป็นผล

มำจำกสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ  

6.61.2  ควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่เกดิขึ้นเมื่อมีควำมไม่แน่นอนว่ำสนิทรัพย์หรือหน้ีสินมีอยู่

หรือไม่ ย่อหน้ำที่ 5.12 – 5.14 อภิปรำยว่ำ ควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่อำจกระทบ

อย่ำงไรต่อกำรตัดสนิใจว่ำ กจิกำรรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิหรือไม่เมื่อมีควำมไม่แน่นอนว่ำ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่หรือไม่ 

6.62 กำรมีควำมไม่แน่นอนของผลลัพธห์รือควำมไม่แน่นอนของกำรมีอยู่บำงคร้ังอำจเป็นกำรน ำมำซ่ึง

ควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำ อย่ำงไรกต็ำม ควำมไม่แน่นอนของผลลัพธ์หรือควำมไม่แน่นอน

ของกำรมีอยู่ไม่จ ำเป็นต้องท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำ ตัวอย่ำงเช่น หำกมูลค่ำยุติธรรม

ของสินทรัพย์สำมำรถก ำหนดได้โดยตรงจำกกำรสังเกตรำคำในตลำดซ้ือขำยคล่อง จึงไม่มีควำม

ไม่แน่นอนของกำรวัดค่ำที่เกี่ยวข้องกบักำรวัดค่ำของมูลค่ำยุติธรรม แม้ว่ำจะมีควำมไม่แน่นอนว่ำ

สนิทรัพย์น้ันจะสร้ำงเงินสดเป็นจ ำนวนเงินเทำ่ใดซ่ึงแสดงถึงกำรมีควำมไม่แน่นอนของผลลัพธ์ 

 

ลกัษณะเชิงคุณภำพเสริมและขอ้จ ำกดัดำ้นตน้ทุน 

 

6.63 ลักษณะเชิงคุณภำพเสริมของกำรเปรียบเทยีบกนัได้ ควำมเข้ำใจได้ กำรพิสจูน์ยืนยันได้ และข้อจ ำกัด

ด้ำนต้นทุนมีควำมหมำยโดยนัยต่อกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำด้วย ย่อหน้ำต่อๆ ไปอภิปรำย

ควำมหมำยโดยนัยน้ี ย่อหน้ำที่ 6.69 ถึง 6.76 อภิปรำยควำมหมำยโดยนัยเฉพำะหลักกำรวัดค่ำใดๆ 

ลักษณะเชิงคุณภำพเสริม เร่ืองของควำมทนัเวลำไม่มีควำมหมำยโดยนัยเฉพำะเจำะจงต่อกำรวัดค่ำ 

6.64 ต้นทุนสร้ำงข้อจ ำกัดส ำหรับกำรตัดสินใจกำรรำยงำนทำงกำรเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้ำงข้อจ ำกัด

ส ำหรับกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำเช่นน้ัน ดังน้ัน ในกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำจึงมีควำมส ำคัญที่จะ

พิจำรณำว่ำผลประโยชน์ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้งบกำรเงินด้วยหลักกำรวัดค่ำน้ันน่ำจะอธิบำยถึง

ต้นทุนในกำรให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่  

6.65 กำรใช้หลักกำรวัดค่ำเหมือนกนัส ำหรับรำยกำรที่เหมือนกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจำกรอบระยะเวลำหน่ึง

สู่รอบระยะเวลำหน่ึงในกิจกำรที่เสนอรำยงำนเดียวกันและในรอบระยะเวลำเดียวกันระหว่ำง

กจิกำรต่ำงๆ สำมำรถช่วยให้งบกำรเงินเปรียบเทยีบกนัได้ดีขึ้น 

6.66 กำรเปล่ียนหลักกำรวัดค่ำท ำให้งบกำรเงินมีควำมเข้ำใจได้ลดลง อย่ำงไรกต็ำม กำรเปล่ียนแปลง

อำจอธิบำยได้หำกปัจจัยอื่นส ำคัญกว่ำกำรลดลงของควำมเข้ำใจได้ เช่น หำกกำรเปล่ียนแปลง 
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ท ำให้ข้อมูลมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกข้ึน หำกมีกำรเปล่ียนแปลง ผู้ใช้งบกำรเงินอำจ

ต้องกำรข้อมูลเชิงอรรถำธบิำยที่ท  ำให้ผู้ใช้งบกำรเงินเข้ำใจผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงน้ัน 

6.67 ควำมเข้ำใจได้ส่วนหน่ึงขึ้ นอยู่กับว่ำมีกำรใช้หลักกำรวัดค่ำที่แตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใดและ 

มีกำรเปล่ียนแปลงหรือไม่เม่ือเวลำผ่ำนไป โดยทั่วไปแล้ว ย่ิงมีกำรใช้หลักกำรวัดค่ำหลำยหลัก 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินหน่ึงชุดจะย่ิงท ำให้ข้อมูลที่ได้มีควำมซับซ้อนมำกข้ึน และท ำให้ควำมเข้ำใจ

ได้น้อยลง และท ำให้ยอดรวมหรือยอดรวมย่อยในงบฐำนะกำรเงินและงบผลกำรด ำเนินงำน

กำรเงินเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์น้อยลง อย่ำงไรกต็ำม กำรใช้หลักกำรวัดค่ำหลำยหลักยังเหมำะสม

หำกมีควำมจ ำเป็นในกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

6.68 กำรพิสูจน์ยืนยันได้เพ่ิมข้ึนได้โดยกำรใช้หลักกำรวัดค่ำที่ท  ำให้ค่ำวัดสำมำรถยืนยันได้โดยอิสระ 

ไม่ว่ำจะโดยตรง เช่น กำรสังเกตรำคำ หรือทำงอ้อม เช่น โดยตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำในแบบจ ำลอง 

หำกค่ำวัดพิสูจน์ยืนยันไม่ได้ ผู้ใช้งบกำรเงินอำจต้องกำรข้อมูลเชิงอรรถำธิบำยเพ่ือช่วยให้เข้ำใจ

ว่ำค่ำวัดถูกก ำหนดอย่ำงไร ในบำงกรณีดังกล่ำว อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรระบุกำรใช้หลักกำร 

วัดค่ำที่แตกต่ำงกนั 

 

ตน้ทุนเดิม 

6.69 ในหลำยสถำนกำรณ์ กำรวัดค่ำด้วยต้นทุนเดิมง่ำยกว่ำและเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรวัดค่ำด้วย

มูลค่ำสภำพปัจจุบัน นอกจำกน้ี ค่ำวัดที่ก  ำหนดด้วยหลักกำรวัดค่ำด้วยต้นทุนเดิมโดยทั่วไปแล้ว

เข้ำใจได้ง่ำย และในหลำยกรณีพิสจูน์ยืนยันได้ 

6.70 อย่ำงไรกต็ำม กำรประมำณกำรกำรใช้ไปและกำรระบุและกำรวัดค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

หรือหน้ีสินที่สร้ำงภำระข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ ดังน้ัน ต้นทุนเดิมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินบำงคร้ัง 

จึงยำกที่จะวัดค่ำหรือพิสจูน์ยืนยันไม่ต่ำงจำกมูลค่ำสภำพปัจจุบัน 

6.71 ส ำหรับกำรใช้หลักกำรวัดค่ำด้วยต้นทุนเดิม สินทรัพย์ที่ได้มำหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนที่เหมือนกัน 

ในเวลำที่ต่ำงกันสำมำรถรำยงำนในงบกำรเงินด้วยจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงกัน กรณีน้ีลดกำร

เปรียบเทยีบกันได้จำกรอบระยะเวลำหน่ึงสู่รอบระยะเวลำหน่ึงในกิจกำรที่เสนอรำยงำนเดียวกนั

และในรอบระยะเวลำเดียวกนัระหว่ำงกจิกำรต่ำงๆ 

 

มูลค่ำสภำพปัจจุบนั 

6.72 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมก ำหนดจำกมุมมองของผู้ร่วมตลำดไม่ใช่มุมมองเฉพำะกิจกำรและเป็น

อิสระจำกเวลำที่ได้สินทรัพย์มำหรือหน้ีสินเกิดข้ึน ในหลักกำรสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เหมือนกนัที่

วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมจะถูกวัดค่ำด้วยจ ำนวนเงินเดียวกันโดยกิจกำรที่เข้ำถึงตลำดเดียวกันได้ 

กรณีน้ีเพ่ิมกำรเปรียบเทยีบกนัได้ทั้งจำกรอบระยะเวลำหน่ึงสู่รอบระยะเวลำหน่ึงในกจิกำรที่เสนอ

รำยงำนเดียวกันและในรอบระยะเวลำเดียวกันระหว่ำงกิจกำรต่ำงๆ ในทำงตรงข้ำม เน่ืองจำก

มูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏิบัติตำมภำระสะท้อนมุมมองเฉพำะกิจกำร ค่ำวัดเหล่ำน้ีสำมำรถ

แตกต่ำงกันได้ส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เหมือนกันในกิจกำรที่ต่ำงกัน ควำมแตกต่ำงน้ีอำจ
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ลดกำรเปรียบเทยีบกันได้โดยเฉพำะหำกสินทรัพย์หรือหน้ีสินก่อให้เกิดกระแสเงินสดในลักษณะ

ใกล้เคียงกนั 

6.73 หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินสำมำรถก ำหนดได้โดยตรงโดยกำรสังเกตรำคำใน

ตลำดซ้ือขำยคล่อง กระบวนกำรของกำรวัดค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีต้นทุนต ่ำ ง่ำย และเข้ำใจง่ำย 

มูลค่ำยุติธรรมจึงพิสจูน์ยืนยันผ่ำนกำรสงัเกตโดยตรง 

6.74 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงบำงคร้ังรวมถึงกำรใช้เทคนิคกำรวัดค่ำอิงกระแสเงินสดอำจจ ำเป็นต้อง 

ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมเมื่อไม่สำมำรถสังเกตได้โดยตรงในตลำดซ้ือขำยคล่องและ

โดยทั่วไปแล้วจ ำเป็นต้องใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำจำกกำรใช้และมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระ กรณีต่อไปน้ี

เกดิข้ึนได้ข้ึนอยู่กบัเทคนิคที่ใช้ 

6.74.1  กำรประมำณกำรปัจจัยน ำเข้ำในกำรประเมินมูลค่ำและกำรประยุกต์เทคนิคกำรประเมิน

มูลค่ำอำจมีต้นุทนสงูและซับซ้อน 

6.74.2  ปัจจัยน ำเข้ำในกระบวนกำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและอำจยำกที่จะพิสจูน์ยืนยันทั้งปัจจัย

น ำเข้ำและควำมถูกตรงของกระบวนกำรที่ใช้ ดังน้ัน ค่ำวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เหมือนกนัอำจแตกต่ำงกนัซ่ึงลดกำรเปรียบเทยีบกนัได้ 

6.75 ในหลำยกรณี มูลค่ำจำกกำรใช้ไม่สำมำรถก ำหนดได้อย่ำงมีควำมหมำยส ำหรับสินทรัพย์ 

แต่ละรำยกำรที่ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น แต่มูลค่ำจำกกำรใช้ก ำหนดส ำหรับกลุ่มสินทรัพย์และ

ผลลัพธ์จึงอำจจ ำเป็นต้องปันส่วนให้สินทรัพย์แต่ละรำยกำร กระบวนกำรน้ีเป็นอัตวิสัยและ

เป็นไปตำมเกณฑท์ี่ก  ำหนดข้ึนเอง นอกจำกน้ี ประมำณกำรมูลค่ำจำกกำรใช้สนิทรัพย์อำจสะท้อน

ผลกระทบของผลผนึกกับสินทรัพย์อื่นในกลุ่มสินทรัพย์โดยไม่ได้จงใจ ดังน้ัน กำรก ำหนดมูลค่ำ

จำกกำรใช้สินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่นเป็นกระบวนกำรที่มีต้นทุนสูง และควำมซับซ้อน

และอัตวิสัยลดกำรพิสูจน์ยืนยันได้ ด้วยเหตุผลเหล่ำน้ี มูลค่ำจำกกำรใช้อำจไม่ใช่หลักกำรวัดค่ำ

ในทำงปฏบัิติส ำหรับกำรวัดค่ำใหม่ตำมปกติของสินทรัพย์ อย่ำงไรกต็ำม มูลค่ำจำกกำรใช้อำจมี

ประโยชน์กับกำรวัดค่ำใหม่เป็นคร้ังครำวของสินทรัพย์ เช่น เมื่อใช้มูลค่ำจำกกำรใช้ในกำรทดสอบ 

กำรด้อยค่ำเพ่ือก ำหนดว่ำต้นทุนเดิมจะได้รับคืนทั้งจ ำนวนหรือไม่ 

6.76 ส ำหรับกำรใช้หลักกำรวัดค่ำด้วยต้นทุนปัจจุบัน สนิทรัพย์ที่ได้มำหรือหน้ีสนิที่เกิดข้ึนที่เหมือนกัน 

ณ เวลำที่ต่ำงกันจะรำยงำนในงบกำรเงินด้วยจ ำนวนเงินเดียวกัน ดังน้ัน จึงเพ่ิมกำรเปรียบเทยีบ

กันได้ทั้งจำกรอบระยะเวลำหน่ึงสู่รอบระยะเวลำหน่ึงในกิจกำรที่เสนอรำยงำนเดียวกันและ 

ในรอบระยะเวลำเดียวกันระหว่ำงกิจกำรต่ำงๆ แต่กำรก ำหนดต้นทุนปัจจุบันมีควำมซับซ้อน  

ต้องใช้ดุลยพินิจและมีต้นทุนสูง เช่น ในย่อหน้ำที่ 6.22 กำรประมำณกำรต้นทุนปัจจุบันของ

สนิทรัพย์อำจจ ำเป็นต้องปรับรำคำ ณ ปัจจุบันของสนิทรัพย์ใหม่ให้สะท้อนอำยุและสภำพ ณ ปัจจุบัน

ของสินทรัพย์ที่กิจกำรถือครอง นอกจำกน้ี เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและกำรเปล่ียนแปลง

แนวปฏิบัติทำงธุรกิจ สินทรัพย์หลำยรำยกำรจะไม่ถูกเปล่ียนแทนด้วยสินทรัพย์ที่เหมือนกัน  

กำรปรับปรุงรำคำ ณ ปัจจุบันของสินทรัพย์ใหม่ซ่ึงใช้ดุลยพินิจมำกขึ้ นจึงต้องท ำเพ่ือประมำณ

ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์เทียบเท่ำกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ นอกจำกน้ี กำรแยกกำรเปล่ียนแปลง

มูลค่ำตำมบัญชีตำมต้นทุนปัจจุบันระหว่ำงต้นทุนปัจจุบันของกำรใช้ไปและผลกระทบกำร
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เปล่ียนแปลงรำคำ (ดูย่อหน้ำที่ 6.42) อำจซับซ้อนและต้องใช้ข้อสมมติที่ก  ำหนดข้ึนเอง เน่ืองจำก

ควำมยำกเหล่ำนี้  ค่ำวัดตำมต้นทุนปัจจุบันอำจขำดกำรพิสจูน์ยืนยันได้และควำมเข้ำใจได้ 

 

ปัจจยัเฉพำะกำรวดัค่ำเมือ่เริม่แรก   

6.77 ย่อหน้ำที่ 6.43 ถึง 6.76 อภิปรำยปัจจัยที่พิจำรณำเม่ือเลือกหลักกำรวัดค่ำไม่ว่ำกำรรับรู้รำยกำร

เมื่อเร่ิมแรกหรือกำรวัดค่ำภำยหลัง ย่อหน้ำที่ 6.78 ถึง 6.82 อภิปรำยปัจจัยเพ่ิมเติมบำงปัจจัย 

ที่พิจำรณำเม่ือรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก 

6.78 ในกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มำหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนอันเป็นผลของ

เหตุกำรณ์ซ่ึงเป็นรำยกำรตำมเง่ือนไขตลำดโดยปกติแล้วจะใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันนั้น 

เว้นแต่ต้นทุนกำรท ำรำยกำรมีนัยส ำคัญ แต่กระน้ัน ถึงแม้ว่ำจ ำนวนเงินทั้งคู่ใกล้เคียงกัน 

กยั็งจ ำเป็นที่ต้องอธิบำยหลักกำรวัดค่ำที่ใช้เม่ือรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก หำกจะใช้ต้นทุนเดิมใน

ภำยหลัง หลักกำรวัดค่ำที่ใช้เม่ือรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกมักจะมีควำมเหมำะสม ในท ำนองเดียวกัน 

หำกจะใช้มูลค่ำสภำพปัจจุบันในภำยหลัง หลักกำรวัดค่ำที่ใช้เม่ือรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกมักจะมี

ควำมเหมำะสมเช่นกัน กำรใช้หลักกำรวัดค่ำเดียวกันทั้งกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกและกำรวัดค่ำ

ภำยหลังจะหลีกเล่ียงกำรรับรู้รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย เมื่อมีกำรวัดค่ำภำยหลังเป็นคร้ังแรกอันเกดิจำก

กำรเปล่ียนแปลงหลักกำรวัดค่ำเพียงประกำรเดียว (ดูย่อหน้ำที่ 6.48) 

6.79 เม่ือกิจกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์หรือก่อหน้ีสินเพ่ือแลกเปล่ียนกับกำรโอนสินทรัพย์หรือหน้ีสินอีก

รำยกำรอันเป็นผลของรำยกำรตำมเง่ือนไขตลำด ค่ำวัดเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ได้มำหรือ

หน้ีสนิที่เกดิข้ึนจะก ำหนดว่ำรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยเกดิข้ึนจำกรำยกำรน้ันหรือไม่ เมื่อสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิถูกวัดค่ำด้วยต้นทุน จะไม่มีรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยเกดิขึ้นเมื่อรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกเว้นแต่

รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนจำกกำรเลิกรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอน หรือเว้นแต่สินทรัพย์มี

กำรด้อยค่ำหรือหน้ีสนิมีภำระเพ่ิมมำกขึ้น 

6.80 สินทรัพย์อำจได้มำหรือหน้ีสินอำจเกิดข้ึนอันเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่ใช่รำยกำรตำมเง่ือนไข

ตลำด ตัวอย่ำงเช่น 

6.80.1 รำคำของรำยกำรอำจได้รับผลกระทบจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่สัญญำหรือปัญหำ 

ทำงกำรเงินหรือกำรบีบบังคับของคู่สญัญำ 

6.80.2 สินทรัพย์อำจได้รับมอบจำกรัฐบำลโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยหรืออำจได้รับบริจำคจำก

กจิกำรอื่น 

6.80.3 หน้ีสนิอำจเกดิขึ้นตำมข้อบังคับของกฎหมำยหรือระเบียบ หรือ 

6.80.4 หน้ีสนิกำรจ่ำยค่ำชดเชยหรือค่ำปรับอำจเกดิจำกกำรกระท ำควำมผิด 

6.81 ในกรณีดังกล่ำว กำรวัดค่ำสินทรัพย์ที่ได้มำหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนด้วยต้นทุนเดิมอำจเป็นตัวแทน

อันเที่ยงธรรมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดข้ึนจำกรำยกำรน้ันหรือ

เหตุกำรณ์อื่น ดังน้ัน จึงเหมำะสมที่จะวัดค่ำสินทรัพย์ที่ได้มำหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนด้วยต้นทุน

เสมือนที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 6.6 ผลต่ำงใดๆ ระหว่ำงต้นทุนเสมือนกับสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือ

ได้รับจะรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยเม่ือรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก  
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6.82 เมื่อมีกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์หรือมีกำรเกดิข้ึนของหน้ีสินจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่ใช่รำยกำรตำมเง่ือนไขตลำด 

จ ำเป็นต้องระบุและพิจำรณำลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจทั้งหมดของรำยกำรน้ันหรือ 

เหตุกำรณ์อื่น ตัวอย่ำงเช่น อำจจ ำเป็นต้องรับรู้สินทรัพย์อื่น หน้ีสินอื่น เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือสิทธิ

เรียกร้องส่วนของเจ้ำของและกำรจัดสรรคืนให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของเพ่ือให้เป็นตัวแทน

อนัเที่ยงธรรมถึงสำระของผลกระทบของรำยกำรน้ันหรือเหตุกำรณ์อื่นต่อฐำนะกำรเงินของกจิกำร 

(ดูย่อหน้ำที่ 4.59 ถึง 4.62) และผลกระทบที่เกี่ยวข้องใดๆ ต่อผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของ

กจิกำร  

 

หลกักำรวดัค่ำมำกกว่ำหนึง่หลกั 

6.83 ในบำงคร้ัง กำรพิจำรณำปัจจัยที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 6.43 ถึง 6.76 อำจน ำไปสู่ข้อสรุปว่ำมีควำมจ ำเป็น 

ต้องใช้หลักกำรวัดค่ำมำกกว่ำหน่ึงหลัก ส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงทั้งฐำนะกำรเงิน

และผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกจิกำร 

6.84 ในกรณีส่วนใหญ่ วิธกีำรให้ข้อมูลที่เข้ำใจได้มำกที่สดุ คือ 

6.84.1 กำรใช้หลักกำรวัดค่ำเดียวทั้งสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบฐำนะกำรเงินและรำยได้

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน และ 

6.84.2 กำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับหลักกำรวัดค่ำที่ต่ำงไป 

6.85 อย่ำงไรกต็ำม ในบำงกรณี ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกกว่ำหรือควำมเป็นตัวแทน 

อนัเที่ยงธรรมได้ดีกว่ำของทั้งฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกจิกำรผ่ำนกำรใช้ 

6.85.1 หลักกำรวัดค่ำที่เป็นมูลค่ำสภำพปัจจุบันส ำหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในงบฐำนะกำรเงิน 

และ 

6.85.2 หลักกำรวัดค่ำที่แตกต่ำงส ำหรับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในงบก ำไรขำดทุน10  

(ดูย่อหน้ำที่ 7.17 ถึง 7.18) 

ในกำรเลือกหลักกำรวัดค่ำเหล่ำน้ันมีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงปัจจัยที่อภิปรำยในย่อหน้ำที่ 

6.43 ถึง 6.76 

6.86 ในกรณีดังกล่ำว รำยได้รวมหรือค่ำใช้จ่ำยรวมที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลำอันเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง

มูลค่ำสภำพปัจจุบันของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิให้แยกแสดงและจัดประเภท (ดูย่อหน้ำที่ 7.14 ถึง 

7.19) เพ่ือที่ว่ำ 

6.86.1 งบก ำไรขำดทุนจะรวมรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่วัดค่ำด้วยหลักกำรวัดค่ำที่เลือกส ำหรับ 

งบน้ัน และ 

6.86.2 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะรวมรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่เหลืออยู่ ดังน้ัน ก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่นสะสมที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเทำ่กบัผลต่ำงระหว่ำง 

                                                           
10

 กรอบแนวคิดไม่ระบุว่ำงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินประกอบด้วยงบเดียวหรือ 2 งบ กรอบแนวคิดใช้ค ำว่ำ งบก ำไร

ขำดทุน เพ่ือหมำยถงึ งบแยกและส่วนแยกภำยในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินงบเดยีว 
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6.86.2.1 มูลค่ำตำมบัญชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในงบฐำนะกำรเงิน และ 

6.86.2.2 มูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะถูกก ำหนดหำกประยุกต์หลักกำรวัดค่ำที่เลือก

ส ำหรับงบก ำไรขำดทุน 

 

กำรวดัค่ำส่วนของเจำ้ของ 

6.87 ยอดรวมของมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของเจ้ำของ (ส่วนของเจ้ำของรวม) จะไม่วัดค่ำโดยตรง  

แต่จะเท่ำกับยอดรวมของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่รับรู้ทั้งหมดหักด้วยยอดรวมของมูลค่ำ

ตำมบัญชีของหน้ีสนิที่รับรู้ทั้งหมด 

6.88 เน่ืองด้วยงบกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ได้ออกแบบเพ่ือแสดงมูลค่ำของกิจกำร โดยทั่วไปแล้ว

ยอดรวมของมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของเจ้ำของจึงไม่เทำ่กบั 

6.88.1 มูลค่ำตลำดโดยรวมของสทิธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของต่อกจิกำร 

6.88.2 จ ำนวนเงินที่สำมำรถระดมได้จำกกำรขำยกิจกำรทั้งหมดตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำน

ต่อเน่ือง หรือ 

6.88.3 จ ำนวนเงินที่สำมำรถระดมได้จำกกำรขำยสนิทรัพย์ทั้งหมดหลังจำกช ำระหน้ีสนิทั้งหมด

ของกจิกำร 

6.89 ถึงแม้ว่ำส่วนของเจ้ำของรวมจะไม่ได้วัดค่ำโดยตรง แต่อำจเหมำะสมที่จะวัดค่ำโดยตรงส ำหรับ

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของเจ้ำของแต่ละประเภท (ดูย่อหน้ำที่ 4.65) หรือส่วนประกอบของ

ส่วนของเจ้ำของบำงส่วน (ดูย่อหน้ำที่ 4.66) อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกส่วนของเจ้ำของรวม 

จะวัดค่ำด้วยจ ำนวนเงินที่เหลือ ดังน้ันส่วนของเจ้ำของอย่ำงน้อยหน่ึงประเภทจะไม่สำมำรถวัดค่ำ

ได้โดยตรง ในท ำนองเดียวกัน ส่วนประกอบของส่วนของเจ้ำของอย่ำงน้อยหน่ึงประเภท 

ไม่สำมำรถวัดค่ำได้โดยตรง  

6.90 ยอดรวมของมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนของเจ้ำของหรือส่วนประกอบของส่วนของเจ้ำของแต่ละ

ประเภทมักจะมีค่ำเป็นบวกแต่กส็ำมำรถเป็นลบได้ในบำงสภำพแวดล้อม ในท ำนองเดียวกัน  

ส่วนของเจ้ำของรวมมักจะมีค่ำเป็นบวก แต่กส็ำมำรถเป็นลบได้ขึ้ นอยู่กับว่ำสินทรัพย์ใดและ

หน้ีสนิใดที่มีกำรรับรู้ และสนิทรัพย์และหน้ีสนินั้นวัดค่ำอย่ำงไร  

เทคนคิกำรวดัค่ำอิงกระแสเงินสด 

6.91 ในบำงคร้ัง ค่ำวัดไม่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง ในบำงกรณีดังกล่ำว วิธหีน่ึงในกำรประมำณค่ำวัด

คือกำรใช้เทคนิคกำรวัดค่ำอิงกระแสเงินสด เทคนิคดังกล่ำวไม่ใช่หลักกำรวัดค่ำ แต่เป็นเพียง

เทคนิคที่ใช้ในกำรประยุกต์หลักกำรวัดค่ำ ดังน้ัน เมื่อน ำเทคนิคน้ันมำประยุกต์ จึงจ ำเป็นต้อง

ระบุถึงหลักกำรวัดค่ำที่ใช้และขอบเขตที่เทคนิคน้ันสะท้อนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัหลักกำรวัดค่ำน้ัน 

ตัวอย่ำงเช่น หำกใช้มูลค่ำยุติธรรมเป็นหลักกำรวัดค่ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปัจจัยที่อธิบำย 

ในย่อหน้ำที่ 6.14 

6.92 เทคนิคกำรวัดค่ำอิงกระแสเงินสดสำมำรถใช้ในกำรประยุกต์ใช้หลักกำรวัดค่ำดัดแปลง 

ตัวอย่ำงเช่น มูลค่ำปฏบัิติตำมภำระที่ดัดแปลงให้ไม่รวมผลกระทบของควำมเป็นไปได้ที่กิจกำร
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อำจจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระหน้ีสินได้ (ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของกิจกำรเอง) กำรดัดแปลง

หลักกำรวัดค่ำในบำงคร้ังอำจท ำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจของผู้ใช้งบกำรเงิน 

ได้ดีกว่ำหรืออำจมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำในกำรจัดท ำหรือท ำควำมเข้ำใจ อย่ำงไรกต็ำม หลักกำรวัดค่ำ

ดัดแปลงอำจท ำให้ผู้ใช้งบกำรเงินเข้ำใจได้ยำกกว่ำ 

6.93 ควำมไม่แน่นอนของผลลัพธ์ (ดูย่อหน้ำที่ 6.61.1) จะเกิดจำกควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ ำนวน

เงินหรือจังหวะเวลำของกระแสเงินสดอนำคต ควำมไม่แน่นอนดังกล่ำวเป็นลักษณะส ำคัญของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน เมื่อวัดค่ำสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยอ้ำงอิงประมำณกำรของกระแสเงินสด

อนำคตที่มีควำมไม่แน่นอน ปัจจัยหน่ึงที่ต้องพิจำรณำคือควำมผันแปรที่เป็นไปได้ของจ ำนวนเงิน

หรือจังหวะเวลำที่ประมำณกำรของกระแสเงินสด (ดูย่อหน้ำที่ 6.14.2) ให้พิจำรณำควำมผัน

แปรเหล่ำน้ีในกำรเลือกจ ำนวนเงินเพียงหน่ึงเดียวจำกช่วงกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ จ ำนวนเงินที่

เลือกน้ีในบำงคร้ังเป็นจ ำนวนเงินของผลลัพธท์ี่เป็นไปได้ แต่กไ็ม่เสมอไป จ ำนวนเงินที่ให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกที่สุดมักจะเป็นค่ำกลำงของช่วง (ประมำณกำรค่ำกลำง) ประมำณ

กำรค่ำกลำงที่แตกต่ำงกนัให้ข้อมูลที่แตกต่ำงกนั ตัวอย่ำงเช่น   

6.93.1  มูลค่ำที่คำดหวัง (ค่ำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักตำมควำมน่ำจะเป็น หรือที่รู้จักกันว่ำ ค่ำเฉล่ีย

ทำงสถิติ) สะท้อนผลลัพธท์ั้งช่วงและให้น ำ้หนักมำกกว่ำกบัผลลัพธท์ี่เป็นไปได้มำกกว่ำ 

มูลค่ำที่คำดหวังไม่ได้มีไว้เพ่ือคำดกำรณ์กระแสเงินสดรับหรือจ่ำยที่จะเกิดข้ึนในที่สุด

หรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอื่นที่เกดิข้ึนจำกสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 

6.93.2  จ ำนวนเงินสูงสุดที่ มีโอกำสเกิดข้ึนมำกกว่ำไม่เกิด (คล้ำยค่ำมัธยฐำนทำงสถิติ) ช้ีว่ำ 

ควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนที่จะเกดิข้ึนภำยหลังไม่มำกกว่ำร้อยละ 50 และควำมน่ำจะเป็น

ของผลก ำไรที่จะเกดิข้ึนภำยหลังไม่มำกกว่ำร้อยละ 50 

6.93.3  ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มำกที่สุด (ค่ำฐำนนิยมทำงสถิติ) คือกระแสรับหรือจ่ำยเพียง 

ค่ำเดียวที่มีโอกำสมำกที่สดุที่จะเกดิข้ึนในที่สดุจำกสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

6.94 ประมำณกำรค่ำกลำงจะข้ึนอยู่กบัประมำณกำรกระแสเงินสดอนำคตและควำมผันแปรที่เป็นไปได้

ของจ ำนวนเงินหรือจังหวะเวลำ แต่ไม่สะท้อนรำคำส ำหรับกำรแบกรับควำมไม่แน่นอนที่ผลลัพธ์

ที่จะเกิดข้ึนในที่สุดอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำรค่ำกลำง (กล่ำวคือ ปัจจัยที่อธิบำยในย่อหน้ำที่ 

6.14.4) 

6.95 ไม่มีประมำณกำรค่ำกลำงใดที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ดังน้ัน 

ผู้ใช้จึงอำจต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกบัช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 
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สำรบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

บทที ่7 กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล   

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลในฐำนะเครือ่งมือสือ่สำร 7.1  

วตัถุประสงคแ์ละหลกักำรกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล 7.4  

กำรจดัประเภท 7.7  

กำรจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 7.9  

 กำรหักกลบ 7.10  

กำรจดัประเภทส่วนของเจำ้ของ 7.12  

กำรจดัประเภทรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 7.14  

 ก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7.15  

กำรสรุปรวม 7.20 
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กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลในฐำนะเครือ่งมือสือ่สำร 

7.1 กิจกำรที่เสนอรำยงำนสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยโดยกำรแสดงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของกจิกำร 

7.2 กำรสื่อสำรข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงมีประสทิธิผลท ำให้ข้อมูลน้ันมีควำมเกี่ยวข้องกบักำรตัดสินใจ

มำกข้ึนและท ำให้มีควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของรำยกำรสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้ำของ 

รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกจิกำร กำรสื่อสำรน้ันยังเสริมควำมสำมำรถเข้ำใจได้และกำรเปรียบเทยีบกนัได้

ของข้อมูลในงบกำรเงิน กำรสื่อสำรข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงมีประสทิธผิล ต้อง 

7.2.1 เน้นที่วัตถุประสงค์และหลักกำรกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่เน้นที่กฎ 

7.2.2 จัดประเภทข้อมูลในลักษณะที่รวมกลุ่มรำยกำรที่คล้ำยกันและแยกกลุ่มรำยกำรที่ 

ไม่คล้ำยกนั และ 

7.2.3 รวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่คลุมเครือ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้รำยละเอียดที่ไม่จ ำเป็นหรือ 

กำรรวมข้อมูลไว้มำกเกนิไป 

7.3 ต้นทุนสร้ำงข้อจ ำกัดส ำหรับกำรตัดสินใจกำรรำยงำนทำงกำรเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้ำงข้อจ ำกัด

ส ำหรับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเช่นน้ัน ดังน้ัน ในกำรตัดสินใจ

เกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลจึงมีควำมส ำคัญที่จะพิจำรณำว่ำผลประโยชน์

ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้งบกำรเงินด้วยกำรแสดงรำยกำรหรือกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรหน่ึงน้ัน

น่ำจะอธบิำยถึงต้นทุนในกำรให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่  

 

วตัถุประสงคแ์ละหลกักำรกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

7.4 ในกำรช่วยกำรสื่อสำรข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิพล เมื่อพัฒนำข้อก ำหนดกำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง 

7.4.1 กำรให้กิจกำรมีควำมยืดหยุ่นเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจซ่ึงเป็นตัวแทน

อันเที่ยงธรรมของรำยกำรสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของ

กจิกำร และ 

7.4.2 กำรก ำหนดข้อมูลที่เปรียบเทยีบกันได้ ทั้งจำกรอบระยะเวลำหน่ึงสู่รอบระยะเวลำหน่ึง

ของกจิกำรที่เสนอรำยงำน และในรอบระยะเวลำรำยงำนเดียวกนัระหว่ำงกจิกำรต่ำงๆ 

7.5 กำรรวมวัตถุประสงค์กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำน  

ทำงกำรเงินสนับสนุนกำรสื่อสำรในงบกำรเงินอย่ำงมีประสทิธผิล เพรำะวัตถุประสงค์ดังกล่ำวช่วย

ให้กิจกำรระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตัดสินใจว่ำจะสื่อสำรข้อมูลน้ันอย่ำงไรให้มีประสิทธิผล

มำกที่สดุ 

7.6 กำรพิจำรณำหลักกำรดังต่อไปนี้ ยังสนับสนุนกำรสื่อสำรในงบกำรเงินอย่ำงมีประสทิธผิลด้วย 

7.6.1 ข้อมูลเฉพำะกิจกำรมีประโยชน์มำกกว่ำค ำอธิบำยที่เป็นมำตรฐำน ซ่ึงบำงคร้ังเรียกว่ำ 

แบบส ำเรจ็รูป และ 
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7.6.2 กำรท ำซ ำ้ของข้อมูลในส่วนต่ำงๆ ของงบกำรเงินมักไม่จ ำเป็นและสำมำรถท ำให้เข้ำใจ

งบกำรเงินได้น้อยลง 

 

กำรจดัประเภท 

7.7 กำรจัดประเภทเป็นกำรเรียงสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยโดยอิงกับ

ลักษณะที่ร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล ลักษณะดังกล่ำว 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ ลักษณะของรำยกำร บทบำท (หรือหน้ำที่) ในกิจกรรมธุรกิจที่กิจกำร

ด ำเนินกำรและวิธกีำรวัดค่ำรำยกำรน้ัน 

7.8 กำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่ไม่คล้ำยกันไว้

ด้วยกันสำมำรถสร้ำงควำมคลุมเครือให้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ ลดควำมสำมำรถ

เข้ำใจได้และลดกำรเปรียบเทยีบกันได้ และอำจไม่แสดงถึงควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสิ่ง

ที่ต้ังใจจะสื่อ 

 

กำรจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

7.9 กำรจัดประเภทใช้กับหน่วยบัญชีที่เลือกส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (ดูย่อหน้ำที่ 4.48 ถึง 4.55) 

อย่ำงไรกด็ี บำงคร้ังกำรแยกสินทรัพย์หรือหน้ีสินออกเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะแตกต่ำงและ

จัดประเภทส่วนประกอบแยกกันอำจเหมำะสม กรณีน้ีจะเหมำะสมเมื่อกำรจัดประเภทส่วนประกอบ

เหล่ำน้ันแยกกนัจะเสริมควำมมีประโยชน์ของข้อมูลกำรเงินที่เกิดข้ึน เช่น กำรแยกสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินออกเป็นส่วนประกอบที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนและจัดประเภทส่วนประกอบเหล่ำน้ัน

แยกกนัถือเป็นกำรเหมำะสม 

 

กำรหกักลบ 

7.10 กำรหักกลบเกิดข้ึนเม่ือกิจกำรรรับรู้และวัดค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นหน่วยบัญชีที่แยกจำกกัน

แต่จัดกลุ่มรำยกำรเป็นจ ำนวนเงินสุทธิเดียวในงบฐำนะกำรเงิน กำรหักกลบจัดประเภทรำยกำร 

ที่ไม่คล้ำยกนัไว้ด้วยกนัโดยปกติแล้วจึงไม่เหมำะสม  

7.11 กำรหักกลบสินทรัพย์และหน้ีสินแตกต่ำงจำกกำรท ำให้ชุดของสิทธิและภำระผูกพันเป็นหน่วย

บัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้ำที่ 4.48 ถึง 4.55) 

 

กำรจดัประเภทส่วนของเจำ้ของ 

7.12 เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อำจจ ำเป็นต้องจัดประเภทสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของแยกจำกกัน

หำกสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของน้ันมีลักษณะแตกต่ำงกนั (ดูย่อหน้ำที่ 4.65) 
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7.13 ในท ำนองเดียวกนั เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อำจจ ำเป็นต้องจัดประเภทส่วนประกอบของส่วน

ของเจ้ำของแยกจำกกันหำกบำงส่วนประกอบขึ้ นกับข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ระเบียบหรือ

ข้อก ำหนดอื่นโดยเฉพำะ เช่น ในบำงประเทศ กิจกำรอำจได้รับอนุญำตให้จัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธิ

เรียกร้องส่วนของเจ้ำของเฉพำะกรณีกิจกำรมีส ำรองที่ระบุว่ำจัดสรรคืนได้เพียงพอ (ดูย่อหน้ำที่ 

4.66) กำรแสดงรำยกำรหรือกำรเปิดเผยข้อมูลส ำรองเหล่ำน้ีแยกกันอำจให้ข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์  

 

กำรจดัประเภทรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

7.14 กำรจัดประเภทใช้กบั 

7.14.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกดิจำกหน่วยบัญชีที่เลือกส ำหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือ 

7.14.2 ส่วนประกอบของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยน้ัน หำกส่วนประกอบเหล่ำนั้นมีลักษณะแตกต่ำง

กันและระบุแยกจำกกัน เช่น กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำสภำพปัจจุบันของสินทรัพย์อำจ

รวมผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำและดอกเบ้ียคงค้ำง (ดูตำรำงที่ 6.1)  

กำรจัดประเภทส่วนประกอบเหล่ำน้ันแยกจำกกันหำกกำรจัดประเภทน้ันเพ่ิมควำม 

มีประโยชน์ของข้อมูลกำรเงินที่เกดิข้ึนถือเป็นกำรเหมำะสม 

 

ก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

7.15 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจะจัดประเภทและรวมอยู่ 

7.15.1 ในงบก ำไรขำดทุน11 หรือ 

7.15.2 นอกงบก ำไรขำดทุน โดยเป็นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

7.16 งบก ำไรขำดทุนเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรส ำหรับ 

รอบระยะเวลำรำยงำน งบน้ันประกอบด้วยยอดรวมส ำหรับก ำไรหรือขำดทุนที่แสดงภำพสรุป

ระดับสูงของผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรในรอบระยะเวลำ ผู้ใช้งบกำรเงินจ ำนวนมำก 

น ำยอดรวมดังกล่ำวเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรวิเครำะห์ ไม่ว่ำจะใช้เป็นจุดเร่ิมต้นของกำรวิเครำะห์

หรือเป็นข้อบ่งช้ีหลักของผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรส ำหรับรอบระยะเวลำ อย่ำงไรกต็ำม 

กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรส ำหรับรอบระยะเวลำต้องอำศัย

กำรวิเครำะห์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รวมอยู่ในก ำไร

ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวมทั้งกำรวิเครำะห์ข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในงบกำรเงิน 

7.17 เน่ืองจำกงบก ำไรขำดทุนเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำร

ส ำหรับรอบระยะเวลำ โดยหลักกำรแล้ว รำยได้และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจึงรวมอยู่ในงบน้ัน อย่ำงไรกต็ำม 
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 กรอบแนวคิดไม่ระบุว่ำ งบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินประกอบด้วยงบเดียวหรือ 2 งบ กรอบแนวคิดใช้ค ำว่ำ งบก ำไร

ขำดทุน หมำยถึงงบแยกหรือส่วนแยกในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินงบเดียว ในท ำนองเดียวกัน กรอบแนวคิด  

ใช้ก ำไรหรือขำดทุนรวม หมำยถงึยอดรวมงบแยกและยอดรวมย่อยของส่วนในงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินงบเดยีว 
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ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บำงสภำพแวดล้อมที่เป็นข้อยกเว้น คณะกรรมกำรฯ 

อำจตัดสินใจให้รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำสภำพปัจจุบันของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หำกกำรท ำเช่นน้ันท ำให้งบก ำไรขำดทุน

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกกว่ำหรือควำมเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมดีกว่ำถึง 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกจิกำรส ำหรับรอบระยะเวลำ 

7.18 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกหลักกำรวัดค่ำด้วยต้นทุนเดิม (ดูตำรำงที่ 6.1) จะรวมอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเดียวกันน้ีที่ระบุแยกต่ำงหำกเป็นส่วนหน่ึงของกำรเปล่ียนแปลง

มูลค่ำสภำพปัจจุบันของสินทรัพย์หรือหน้ีสินให้รวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเช่นเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น 

หำกสนิทรัพย์ทำงกำรเงินวัดค่ำด้วยมูลค่ำสภำพปัจจุบันและหำกรำยได้ดอกเบ้ียระบุแยกต่ำงหำก

จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำอื่น รำยได้ดอกเบี้ ยน้ันให้รวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 

7.19 โดยหลักกำรแล้ว รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รวมในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในรอบระยะเวลำหน่ึงจะ

จัดประเภทใหม่จำกก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังงบก ำไรขำดทุนในรอบระยะเวลำอนำคต  

หำกกำรท ำเช่นน้ันท ำให้งบก ำไรขำดทุนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจมำกกว่ำหรือควำมเป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมดีกว่ำถึงผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินของกิจกำรส ำหรับรอบระยะเวลำ  

อย่ำงไรกต็ำม ถ้ำไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนที่จะระบุถึงรอบระยะเวลำที่จะส่งผลหรือจ ำนวนเงินที่ควรจะ

จัดประเภทใหม่ ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรฯ อำจตัดสินใจว่ำ

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รวมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในภำยหลัง  

 

กำรสรุปรวม 

7.20 กำรสรุปรวมเป็นกำรรวมสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่มีลักษณะ 

ร่วมกนัและจัดประเภทเดียวกนัไว้ด้วยกนั 

7.21 กำรสรุปรวมท ำให้ข้อมูลมีประโยชน์มำกข้ึนจำกกำรสรุปข้อมูลที่มีรำยละเอียดจ ำนวนมำก 

อย่ำงไรกต็ำม กำรสรุปรวมปกปิดรำยละเอียดบำงอย่ำง ดังน้ัน ต้องมีควำมสมดุลกันเพ่ือที่ว่ำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจจะไม่ถูกบดบังด้วยรำยละเอียดที่ไม่มีนัยส ำคัญจ ำนวนมำกหรือ

กำรสรุปรวมมำกเกนิไป 

7.22 ระดับของกำรสรุปรวมที่แตกต่ำงกันอำจจ ำเป็นในส่วนที่แตกต่ำงกันของงบกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น 

งบฐำนะกำรเงินและงบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินมักจะให้ข้อมูลโดยสรุปและให้ข้อมูลที่มี

รำยละเอยีดมำกกว่ำในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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สำรบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่8 แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุนและกำรรกัษำระดบัเงินทุน   

 แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุน 8.1  

 แนวคิดเกีย่วกบักำรรกัษำระดบัเงินทุนและกำรค ำนวณก ำไร 8.3  

 
กำรปรบัปรุงกำรรกัษำระดบัเงินทุน 8.10 
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แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุน 

8.1 กิจกำรส่วนใหญ่ใช้แนวคิดทำงกำรเงินเกี่ยวกับเงินทุนในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ภำยใต้แนวคิด 

ทำงกำรเงินเกี่ยวกับเงินทุน เช่น เงินที่น ำมำลงทุน หรืออ ำนำจซ้ือของเงินทุนที่น ำมำลง เงินทุนมี

ควำมหมำยเดียวกับสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้ำของของกิจกำร ภำยใต้แนวคิดทำงกำยภำพ

เกี่ยวกับเงินทุน เช่น ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน เงินทุนหมำยถึงก ำลังกำรผลิตที่กิจกำร 

มีอ้ำงองิจำก ตัวอย่ำงเช่น จ ำนวนผลผลิตต่อวัน  

8.2 ในกำรเลือกแนวคิดเกี่ยวกับเงินทุนที่ เหมำะสม กิจกำรควรอ้ำงอิงควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

งบกำรเงิน ดังน้ัน ควรใช้แนวคิดทำงกำรเงินเกี่ยวกับเงินทุน หำกผู้ใช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ

เป็นหลักกับกำรรักษำระดับเงินทุนที่น ำมำลงทุนที่ก  ำหนดไว้หรืออ ำนำจซ้ือของเงินทุนที่น ำมำลง 

อย่ำงไรกต็ำม หำกผู้ใช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจเป็นหลักกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของ

กิจกำร จึงควรใช้แนวคิดทำงกำยภำพเกี่ยวกับเงินทุน แนวคิดที่เลือกในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

บ่งบอกถึงเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุในกำรค ำนวณก ำไร แม้ว่ำอำจจะมีควำมยำกล ำบำกในกำรวัดค่ำ

เพ่ือให้แนวคิดน้ันสำมำรถใช้ได้จริง 

 

แนวคิดเกีย่วกบักำรรกัษำระดบัเงินทุนและกำรค ำนวณก ำไร 

8.3 แนวคิดเกี่ยวกบัเงินทุนในย่อหน้ำที่ 8.1 ท ำให้เกดิแนวคิดเร่ืองกำรรักษำระดับเงินทุน ดังต่อไปนี้  

8.3.1 การรกัษาระดบัเงินทุนทางการเงิน ภำยใต้แนวคิดน้ีก ำไรจะเกดิข้ึนเฉพำะเม่ือจ ำนวนที่

เป็นเงิน (หรือเงิน) ของสินทรัพย์สุทธิเม่ือสิ้นรอบระยะเวลำสูงกว่ำจ ำนวนที่เป็นเงิน 

(หรือเงิน) ของสนิทรัพย์สุทธิเมื่อเร่ิมรอบระยะเวลำ หลังจำกกำรจัดสรรให้และเงินทุน

จำกผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้ำของในรอบระยะเวลำน้ัน กำรรักษำระดับเงินทุน 

ทำงกำรเงินสำมำรถวัดได้ด้วยหน่วยเงินตรำที่ก  ำหนดไว้หรือหน่วยของอ ำนำจซ้ือคงที่ 

8.3.2 การรักษาระดบัเงินทุนทางกายภาพ ภำยใต้แนวคิดน้ีก ำไรจะเกิดขึ้ นเฉพำะเมื่อก ำลัง

กำรผลิตทำงกำยภำพ (หรือควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน) ของกิจกำร (หรือ

ทรัพยำกรหรือเงินทุนที่จ ำเป็นในกำรบรรลุก ำลังกำรผลิต) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลำสูง

กว่ำก ำลังกำรผลิตทำงกำยภำพเมื่อเร่ิมรอบระยะเวลำ หลังจำกกำรจัดสรรให้และ

เงินทุนจำกผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของในรอบระยะเวลำน้ัน  

8.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรรักษำระดับเงินทุนเป็นเร่ืองของกำรที่กิจกำรให้ค ำนิยำมอย่ำงไรส ำหรับ

เงินทุนที่กิจกำรต้องกำรรักษำ แนวคิดดังกล่ำวท ำให้เกิดกำรเช่ือมโยงระหว่ำงแนวคิดเกี่ยวกับ

เงินทุนและแนวคิดเกี่ยวกับก ำไร เน่ืองจำกเป็นแนวคิดที่ให้จุดอ้ำงอิงส ำหรับกำรวัดค่ำก ำไรและ

ยังเป็นเง่ือนไขที่ ต้องมีในกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนจำกเงินทุนและ

ผลตอบแทนของเงินทุน เฉพำะกระแสรับจำกสนิทรัพย์ที่เกนิกว่ำจ ำนวนเงินที่จ ำเป็นในกำรรักษำ

ระดับเงินทุนอำจถือเป็นก ำไรและจึงถือเป็นผลตอบแทนจำกเงินทุน ดังน้ัน ก ำไรจึงเป็นจ ำนวน

เงินคงเหลือหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงรำยกำรปรับปรุงเพ่ือรักษำระดับเงินทุนเมื่อเหมำะสม) 

ออกจำกรำยได้ หำกค่ำใช้จ่ำยเกนิกว่ำรำยได้ จ ำนวนเงินคงเหลือถือเป็นขำดทุน 
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8.5 แนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนทำงกำยภำพจ ำเป็นต้องใช้หลักกำรวัดค่ำด้วยต้นทุนปัจจุบัน 

อย่ำงไรกต็ำม แนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนทำงกำรเงินไม่ได้ก ำหนดให้ใช้หลักกำรวัดค่ำใดเป็น

กำรเฉพำะ กำรเลือกหลักกำรวัดค่ำตำมแนวคิดน้ีจึงขึ้ นอยู่กับประเภทของเงินทุนทำงกำรเงิน 

ที่กจิกำรต้องกำรรักษำระดับไว้ 

8.6 ควำมแตกต่ำงหลักระหว่ำงแนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนทั้งสองคือ  กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในรำคำของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจกำร โดยทั่วไปกิจกำร 

จะถือว่ำสำมำรถรักษำระดับเงินทุนไว้ได้หำกกิจกำรมีเงินทุนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลำเท่ำกับเงินทุน

เมื่อเร่ิมรอบระยะเวลำ จ ำนวนเงินที่เกนิกว่ำเงินทุนที่ต้องกำรรักษำระดับไว้เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลำ

ถือเป็นก ำไร 

8.7 ภำยใต้แนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนทำงกำรเงินที่นิยำมให้เงินทุนเป็นหน่วยเงินตรำที่ก  ำหนดไว้ 

ก ำไรจะหมำยถึงกำรเพ่ิมข้ึนของเงินทุนที่เป็นหน่วยเงินตรำที่ก  ำหนดไว้ในระหว่ำงรอบระยะเวลำ 

ดังน้ัน กำรเพ่ิมข้ึนของรำคำของสินทรัพย์ที่ถือครองตลอดรอบระยะเวลำซ่ึงเดิมเรียกว่ำเป็นก ำไร

จำกกำรถือครอง โดยแนวคิดแล้วถือเป็นก ำไร อย่ำงไรกต็ำม ยังไม่สำมำรถรับรู้ก ำไรได้จนกว่ำ

สินทรัพย์จะมีกำรจ ำหน่ำยออกไปในกำรแลกเปล่ียน เมื่ อแนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุน 

ทำงกำรเงินนิยำมเป็นหน่วยอ ำนำจซ้ือคงที่ ก ำไรหมำยถึง กำรเพ่ิมข้ึนของอ ำนำจซ้ือที่ลงทุนตลอด

รอบระยะเวลำ ดังน้ัน เฉพำะส่วนของกำรเพ่ิมข้ึนในรำคำของสินทรัพย์ที่สูงกว่ำกำรเพ่ิมข้ึนของ

ระดับรำคำทั่วไปเท่ำน้ันที่จะถือเป็นก ำไร ส่วนที่เหลือของกำรเพ่ิมขึ้ นถือเป็นรำยกำรปรับปรุง 

เพ่ือรักษำระดับเงินทุน และจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจ้ำของ 

8.8 ภำยใต้แนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนทำงกำยภำพที่ นิยำมให้เงินทุนเป็นก ำลังกำรผลิต 

ทำงกำยภำพ ก ำไรจะหมำยถึงกำรเพ่ิมขึ้นของเงินทุนตลอดรอบระยะเวลำ กำรเปล่ียนแปลงรำคำ

ทั้งหมดที่ส่งผลต่อสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจกำรถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงในกำรวัดค่ำของ 

ก ำลังกำรผลิตทำงกำยภำพของกิจกำร ดังน้ันจึงถือเป็นกำรปรับปรุงเพ่ือรักษำระดับเงินทุน 

ซ่ึงแสดงอยู่ในส่วนของเจ้ำของและไม่ถือเป็นก ำไร 

8.9 กำรเลือกหลักกำรวัดค่ำและแนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนจะเป็นตัวก ำหนดแบบจ ำลอง 

ทำงกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน แบบจ ำลองทำงกำรบัญชีที่แตกต่ำงกันแสดงระดับ 

ควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและควำมน่ำเช่ือถือในระดับที่แตกต่ำงกันและเช่นเดียวกับด้ำนอื่น 

ฝ่ำยจัดกำรต้องหำสมดุลระหว่ำงควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและควำมน่ำเช่ือถือ กรอบแนวคิดน้ี

สำมำรถประยุกต์กับแบบจ ำลองต่ำงๆ ทำงกำรบัญชี และใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำและน ำเสนอ 

งบกำรเงินในแบบจ ำลองทำงกำรบัญชีที่เลือกใช้ ในปัจจุบัน คณะกรรมกำรฯ ไม่มีเจตจ ำนงที่ 

จะก ำหนดให้ใช้แบบจ ำลองทำงกำรบัญชีใดเป็นกำรเฉพำะเว้นแต่ในบำงสภำพแวดล้อมที่จ ำเป็น 

เช่น ในกรณีของกิจกำรที่ต้องรำยงำนงบกำรเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรฯ จะทบทวนเจตจ ำนงน้ีเม่ือโลกเปล่ียนแปลงไป 
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กำรปรบัปรุงกำรรกัษำระดบัเงินทุน 

8.10 กำรตีรำคำใหม่หรือกำรปรับปรุงย้อนหลังสินทรัพย์และหน้ีสินท ำให้เกิดกำรเพ่ิมขึ้ นหรือลดลง

ของส่วนของเจ้ำของ ขณะที่กำรเพ่ิมหรือลดเป็นไปตำมค ำนิยำมของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย กำรเพ่ิม

หรือลดน้ีไม่รวมในงบก ำไรขำดทุนภำยใต้แนวคิดกำรรักษำระดับเงินทุนบำงแนวคิด รำยกำรน้ี 

จะรวมในส่วนของเจ้ำของเป็นกำรปรับปรุงกำรรักษำระดับเงินทุนหรือส ำรองกำรตีรำคำใหม่แทน 
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ภำคผนวก 

ค ำนยิำม 

ค านิยามดงักล่าวคดัหรือน ามาจากย่อหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งของกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กำรสรุปรวม กำรรวมสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้ หรือ

ค่ำใช้จ่ำยที่มีลักษณะร่วมกนัและจัดประเภทเดียวกนัไว้ด้วยกนั 

7.20 

สินทรพัย ์ ทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ

กจิกำรซ่ึงเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีต 

4.3 

มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงินที่รับรู้เป็นสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้ำของใน

งบฐำนะกำรเงิน 

5.1 

กำรจดัประเภท กำรเรียงสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้หรือ

ค่ำใช้จ่ำยโดยอิงกับลักษณะที่ร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์กำร

แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 

7.7 

งบกำรเงินผนวกรวม งบกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำนที่ประกอบด้วยกิจกำร

สองแห่งข้ึนไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยควำมสัมพันธ์เชิงบริษัท

ใหญ่-บริษัทย่อย 

3.12 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินของกิจกำรที่เสนอรำยงำนที่ประกอบด้วยบริษัท

ใหญ่และบริษัทย่อยต่ำงๆ 

3.11 

กำรควบคุมทรพัยำกร

เชิงเศรษฐกิจ 

ควำมสำมำรถปัจจุบันในกำรก ำกับกำรใช้ทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกิจและได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันอำจมำจำก

ทรัพยำกรน้ัน 

4.20 

กำรเลิกรบัรูร้ำยกำร กำรเอำสินทรัพย์หรือหน้ีสินส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้

ออกจำกงบฐำนะกำรเงินของกจิกำร 

5.26 

ทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจ สทิธทิี่มีศักยภำพในกำรสร้ำงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 4.4 

ลกัษณะเชิงคุณภำพ

เสริม 

ลักษณะเชิงคุณภำพเสริมที่ท  ำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ย่ิงเป็น

ประโยชน์มำกขึ้ น ลักษณะเชิงคุณภำพเสริมคือ กำรเปรียบเทียบ

กนัได้ กำรพิสจูน์ยืนยันได้ ควำมทนัเวลำ และควำมเข้ำใจได้ 

2.4 2.23 
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ส่วนของเจำ้ของ ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจกำรหลังจำกหักหน้ีสิน

ทั้งหมดแล้ว 

4.63 

สิทธิเรียกรอ้งส่วนของ

เจำ้ของ 

สิทธิเรียกร้องต่อส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจกำร

หลังจำกหักหน้ีสนิทั้งหมดแล้ว 

4.64 

สญัญำทีย่งัจะตอ้ง

ปฏิบติัตำม 

สัญญำหรือส่วนของสัญญำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจำกทั้งสองฝ่ำย

อย่ำงเท่ำกัน กล่ำวคือ ยังไม่มีฝ่ำยใดปฏิบัติตำมภำระผูกพัน

หรือทั้งสองฝ่ำยปฏิบัติตำมภำระผูกพันบำงส่วนในขอบเขตที่

เทำ่กนั 

4.56 

ควำมไม่แน่นอนของ

กำรมีอยู่ 

ควำมไม่แน่นอนว่ำ สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่หรือไม่ 4.13 4.35 

ค่ำใชจ่้ำย กำรลดลงของสินทรัพย์หรือกำรเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินที่ส่งผลให้

เกิดกำรลดลงของส่วนของเจ้ำของ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรจัดสรร

คืนให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

4.69 

ลกัษณะเชิงคุณภำพ

พื้ นฐำน 

ลักษณะเชิงคุณภำพที่ข้อมูลกำรเงินต้องมีเพ่ือให้มีประโยชน์

ต่อผู้ใช้หลักของรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ลักษณะเชิงคุณภำพพ้ืนฐำน คือ ควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ

และควำมเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

2.4 2.5  

 

รำยงำนกำรเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

รำยงำนที่ให้ข้อมูลกำรเงินเกี่ยวกบัทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของ

กิจกำรที่ เสนอรำยงำน สิทธิเรียกร้องต่อกิจกำรและกำร

เปล่ียนแปลงทรัพยำกรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้อง ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้หลักในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดหำ

ทรัพยำกรให้แก่กจิกำรน้ัน 

1.2 1.12 

งบกำรเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

รูปแบบเฉพำะของรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้ำของ รำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำยของกจิกำรที่เสนอรำยงำน 

3.2 

รำยได ้ กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ หรือกำรลดลงของหน้ีสินที่ส่งผลให้

เกิดกำรเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้ำของ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่

ได้รับจำกผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้ำของ 

4.68 
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หนี้ สิน ภำระผูกพันปัจจุบันของกิจกำรในกำรโอนทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกจิซ่ึงเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีต 

4.26 

ขอ้มูลมีสำระส ำคญั ข้อมูลมีสำระส ำคัญ หำกกำรละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือกำรแสดงข้อมูลแบบไม่ชัดเจนน้ัน 

สำมำรถคำดได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

บนข้อมูลของงบกำรเงินของผู้ใช้หลักของงบกำรเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงให้ข้อมูลกำรเงินเกี่ยวกับกิจกำรที่เสนอ

รำยงำน 

2.11 

ค่ำวดั ผลของกำรน ำหลักกำรวัดค่ำไปใช้กบัสินทรัพย์หรือหน้ีสินและ

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

6.1 

หลกักำรวดัค่ำ เกณฑ์ที่ระบุไว้เพ่ือวัดค่ำของรำยกำร เช่น ต้นทุนเดิม มูลค่ำ

ยุติธรรมหรือมูลค่ำปฏบัิติตำมภำระ 

6.1 

ควำมไม่แน่นอนของ

กำรวดัค่ำ 

ควำมไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนเม่ือจ ำนวนที่เป็นตัวเงินในรำยงำน

กำรเงินไม่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรงและต้องใช้กำรประมำณแทน 

2.19 

กำรหกักลบ กำรจัดกลุ่มสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้และวัดค่ำเป็นหน่วย

บัญชีที่แยกจำกกัน เป็นจ ำนวนเงินสุทธิเดียวในงบฐำนะ

กำรเงิน 

7.10 

ควำมไม่แน่นอนของ

ผลลพัธ ์

ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ ำนวนเงินหรือจังหวะเวลำของ

กระแสรับหรือกระแสจ่ำยใดๆ ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

ที่เป็นผลมำจำกสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

6.61 

ศกัยภำพในกำรสรำ้ง

ผลประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจ 

คุณลักษณะของทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจที่กิจกำรมีอยู่ซ่ึง

ภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงน้อยหน่ึงสถำนกำรณ์จะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแก่กจิกำรน้ันมำกกว่ำกจิกำรอื่น 

4.14 

ผูใ้ชห้ลกั (ของรำยงำน

กำรเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป) 

นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้ำหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อำจจะเป็น

ในอนำคต 

1.2 
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ควำมรอบคอบ กำรใช้ดุลยพินิจภำยใต้เง่ือนไขของควำมไม่แน่นอนอย่ำง

ระมัดระวัง กำรใช้ควำมรอบคอบหมำยควำมว่ำสินทรัพย์และ

รำยได้ไม่แสดงสูงเกินไป และหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยไม่แสดงต ่ำ

เกินไป และกำรใช้ควำมรอบคอบกไ็ม่ยอมให้แสดงสินทรัพย์

หรือรำยได้ต ่ำเกนิไปหรือแสดงหน้ีสนิหรือค่ำใช้จ่ำยสูงเกนิไป 

2.16 

กำรรบัรูร้ำยกำร กระบวนกำรของกำรน ำรำยกำรที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของ

องค์ประกอบของงบกำรเงิน ได้แก่ สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของ

เจ้ำของ รำยได้ หรือค่ำใช้จ่ำย มำรวมไว้ในงบฐำนะกำรเงิน

หรืองบผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน กำรรับรู้รำยกำรเป็นกำร

แสดงภำพรำยกำรน้ันในงบกำรเ งินใดงบกำรเ งินหน่ึง  

เป็นรำยกำรเดียวหรือรวมกับรำยกำรอื่น เป็นข้อควำมและ

จ ำนวนเงิน และรวมจ ำนวนเงินน้ันในยอดรวมหน่ึงยอดหรือ

หลำยยอดในงบกำรเงินนั้น 

5.1 

กิจกำรทีเ่สนอรำยงำน กิจกำรที่ต้องหรือที่เลือกจัดท ำงบกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป 

3.10 

งบกำรเงินเดีย่ว งบกำรเงินของกิจกำรที่ เสนอรำยงำนซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ 

เพียงล ำพัง 

3.11 

หน่วยบญัชี สทิธหิรือกลุ่มสิทธ ิภำระผูกพันหรือกลุ่มของภำระผูกพัน หรือ

กลุ่มของสิทธิและภำระผูกพันที่จะใช้เกณฑ์กำรรับรู้รำยกำร

และแนวคิดกำรวัดค่ำ 

4.48 

ขอ้มูลกำรเงินทีม่ี

ประโยชน ์

ข้อมูลกำรเงินที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้หลักของรำยงำนกำรเงิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดหำ

ทรัพยำกรให้แก่กิจกำรที่เสนอรำยงำนน้ัน ข้อมูลกำรเงินที่มี

ประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจและเป็นตัวแทนอัน

เที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ต้ังใจจะสื่อ 

1.2  2.4 

ผูใ้ช ้(ของรำยงำน

กำรเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป) 

ดู ผู้ใช้หลัก (ของรำยงำนกำรเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 

- 
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กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน 

 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เร่ือง กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 (The Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound volume 2020 Consolidated 

without early application))  

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถอืปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกจิการถือปฏบิัติตามกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่

สถานะและวตัถุประสงคข์องกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน สว 1.1 

บทที ่1 วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

บทนาํ 1.1 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จํากดัของการรายงานทางการเงินเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 1.2 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิ

เรียกรอ้งต่อกิจการและการเปลีย่นแปลงทรพัยากรและสิทธิเรียกรอ้ง 1.12 

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.13 

การเปลีย่นแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.15 

ผลการดําเนนิงานการเงินทีส่ะทอ้นจากการบญัชีคงคา้ง 1.17 

ผลการดําเนนิงานการเงินทีถู่กสะทอ้นดว้ยกระแสเงินสดในอดีต 1.20 

การเปลี่ยนแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจากผล

การดําเนนิงานการเงิน 1.21 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชท้รพัยากรของ

กิจการ 
1.22 

บทที ่2 ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลการเงินทีมี่ประโยชน ์  

บทนาํ 2.1 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลการเงินทีมี่ประโยชน ์ 2.4 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 2.5 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 2.23 

ขอ้จํากดัดา้นตน้ทุนต่อการรายงานทางการเงินทีมี่ประโยชน ์ 2.39 

บทที ่3 งบการเงินและกิจการทีเ่สนอรายงาน  

งบการเงิน 3.1 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงบการเงิน 3.2 

รอบระยะเวลารายงาน 3.4 

มุมมองทีป่รบัใชใ้นงบการเงิน 3.8 

ขอ้สมมติการดําเนนิงานต่อเนือ่ง 3.9 

กิจการทีเ่สนอรายงาน 3.10 

งบการเงินรวมและงบการเงินเดีย่ว 

 
3.15 
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บทที ่4 องคป์ระกอบของงบการเงิน  

บทนาํ 4.1 

คํานยิามของสินทรพัย ์ 4.3 

สิทธิ 4.6 

ศกัยภาพในการสรา้งผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 4.14 

การควบคุม 4.19 

คํานยิามของหนี้ สิน 4.26 

ภาระผูกพนั 4.28 

การโอนทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ 4.36 

ภาระผูกพนัปัจจุบนัทีเ่ป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 4.42 

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 4.48 

หน่วยบญัชี 4.48 

สญัญาทีย่งัจะตอ้งปฏิบติัตาม 4.56 

สาระของสิทธิตามสญัญาและภาระผูกพนัตามสญัญา 4.59 

คํานยิามส่วนของเจา้ของ 4.63 

คํานยิามของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 4.68 

บทที ่5 การรบัรูร้ายการและการเลิกรบัรูร้ายการ  

กระบวนการรบัรูร้ายการ 5.1 

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ 5.6 

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 5.12 

ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 5.18 

การเลิกรบัรูร้ายการ 5.26 

บทที ่6 การวดัค่า  

บทนาํ 6.1 

หลกัการวดัค่า 6.4 

ตน้ทุนเดิม 6.4 

มูลค่าสภาพปัจจุบนั 6.10 

ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยหลกัการวดัค่า 6.23 

ตน้ทุนเดิม 6.24 

มูลค่าสภาพปัจจุบนั 6.32 

ปัจจยัทีใ่ชพ้จิารณาในการเลือกหลกัการวดัค่า 6.43 

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 6.49 
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ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 6.58 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริมและขอ้จํากดัดา้นตน้ทุน 6.63 

ปัจจยัเฉพาะการวดัค่าเมือ่เริม่แรก 6.77 

หลกัการวดัค่ามากกว่าหนึง่หลกั 6.83 

การวดัค่าส่วนของเจา้ของ 6.87 

เทคนคิการวดัค่าอิงกระแสเงินสด 6.91 

บทที ่7 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล  

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในฐานะเครือ่งมือสือ่สาร 7.1 

วตัถุประสงคแ์ละหลกัการการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 7.4 

การจดัประเภท 7.7 

การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 7.9 

การจดัประเภทส่วนของเจา้ของ 7.12 

การจดัประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 7.14 

การสรุปรวม 7.20 

บทที ่8 แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุนและการรกัษาระดบัเงินทุน  

แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุน 8.1 

แนวคิดเกีย่วกบัการรกัษาระดบัเงินทุนและการคํานวณกาํไร 8.3 

การปรบัปรุงการรกัษาระดบัเงินทุน 8.10 

ภาคผนวก  

คํานยิาม  
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สถานะและวตัถุประสงคข์องกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

สว1.1  กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (กรอบแนวคิด) อธบิาย วัตถุประสงค์และแนวคิด

สาํหรับการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดคือ 

1) ช่วยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการฯ) พัฒนา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐาน) ที่อยู่บนแนวคิดที่สอดคล้องกนั 

2) ช่วยผู้จัดทําพัฒนานโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกันเม่ือไม่มีมาตรฐานใช้กับ 

รายการน้ันหรือเหตุการณ์อื่นหรือเม่ือมาตรฐานอนุญาตให้มีทางเลือกของนโยบาย

การบัญชี และ 

3) ช่วยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทาํความเข้าใจและตคีวามมาตรฐานฉบบัต่างๆ 

สว1.2  กรอบแนวคิดไม่ใช่มาตรฐาน ไม่มีประเด็นใดของกรอบแนวคิดที่จะแทนที่มาตรฐานหรือ

ข้อกาํหนดใดในมาตรฐาน 

สว1.3  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป บางคร้ังคณะกรรมการฯ 

อาจระบุข้อกาํหนดที่แตกต่างจากแนวทางของกรอบแนวคิด หากคณะกรรมการฯ ปฏบิัติเช่นน้ัน 

คณะกรรมการฯ จะอธบิายความแตกต่างไว้ในสรปุหลักการและเหตุผลประกอบมาตรฐานน้ัน 

สว1.4  อาจมีการแก้ไขกรอบแนวคิดเป็นคร้ังคราวตามประสบการณ์ของคณะกรรมการฯ ที่ทาํหน้าที่ 

การแก้ไขกรอบแนวคิดไม่นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงมาตรฐานโดยอตัโนมัติ การตัดสนิใจปรับปรงุ

มาตรฐานจะกาํหนดให้คณะกรรมการฯ ต้องผ่านขั้นตอนการจัดทาํมาตรฐานโดยเพ่ิมโครงการ

ในวาระและพัฒนาการปรับปรงุมาตรฐานน้ัน 

สว1.5  กรอบแนวคิดสนับสนุนพันธกิจของ IFRS Foundation และคณะกรรมการฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของ IFRS Foundation พันธกิจดังกล่าวคือ การพัฒนามาตรฐานที่นํามาซ่ึงความโปร่งใส  

ความรับผิดชอบตามหน้าที่และความมีประสิทธิภาพมาสู่ตลาดการเงินทั่วโลก งานของ 

คณะกรรมการฯ สนองประโยชน์สาธารณะในเศรษฐกิจโลก โดยการเสริมสร้างความไว้วางใจ 

การเติบโตและเสถยีรภาพทางการเงินระยะยาว กรอบแนวคิดปูพ้ืนฐานเพ่ือให้มาตรฐาน 

1) สนับสนุนความโปร่งใสโดยเพ่ิมความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ระหว่าง

ประเทศและเพ่ิมคุณภาพของข้อมูลการเงิน ช่วยนักลงทุนและผู้ร่วมตลาดอื่นให้

ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิอย่างมีข้อมูลประกอบ 

2) เสริมความความรับผิดชอบตามหน้าที่โดยลดช่องว่างของข้อมูลระหว่างผู้ให้เงินทุน

กบัผู้ดูแลเงิน มาตรฐานที่องิจากกรอบแนวคิดจะให้ข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร

มีความความรับผดิชอบตามหน้าที่ ในฐานะแหล่งข้อมูลที่เปรียบเทยีบกนัได้ระดับโลก 

มาตรฐานเหล่าน้ีมีความสาํคัญต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทั่วโลก 

3) สนับสนุนความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจโดยช่วยนักลงทุนให้ระบุโอกาสและ 

ความเสี่ยงทั่วโลก จึงเป็นการปรับปรุงการจัดสรรเงินทุนให้ดีขึ้น สาํหรับการประกอบ

ธุรกจิ การใช้ภาษาบัญชีเดียวที่เช่ือถอืได้เพราะมาจากมาตรฐานที่องิจากกรอบแนวคิด

ทาํให้ต้นทุนเงินทุนตํ่าลงและลดต้นทุนการรายงานระหว่างประเทศ 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

บทที ่1 วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

บทนาํ 1.1 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จํากดัของการรายงานทางการเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 1.2 

ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการทีเ่สนอรายงาน สิทธิ

เรียกรอ้งต่อกิจการและการเปลีย่นแปลงทรพัยากรและสิทธิเรียกรอ้ง 1.12 

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.13 

การเปลีย่นแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 1.15 

ผลการดําเนนิงานการเงินทีส่ะทอ้นจากการบญัชีคงคา้ง 1.17 

ผลการดําเนนิงานการเงินทีถู่กสะทอ้นดว้ยกระแสเงินสดในอดีต 1.20 

การเปลี่ยนแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจากผล

การดําเนนิงานการเงิน 1.21 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชท้รพัยากรของ

กิจการ 
1.22 
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บทนาํ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปวางรากฐานกรอบแนวคิด  

ส่วนอื่นของกรอบแนวคิด กาํหนดขึ้ นอย่างมีเหตุมีผลจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งลักษณะ 

เชิงคุณภาพและข้อจํากัดด้านต้นทุนของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ แนวคิดกิจการที่เสนอ

รายงาน องค์ประกอบของงบการเงิน การรับรู้ รายการและการเลิกรับรู้ รายการ การวัดค่า  

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

 

วตัถุประสงค ์ประโยชน ์และขอ้จํากดัของการรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป
1
 คือ การให้ข้อมูลการเงิน

เกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและ 

ที่อาจจะเป็นในอนาคต ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรให้แก่กิจการน้ัน
2
 การตัดสินใจ

เหล่าน้ันเกี่ยวกบั  

1.2.1 การซ้ือ ขาย หรือถอืตราสารทุนและตราสารหน้ี 

1.2.2 การให้หรือชาํระเงินกู้และสนิเช่ือในรปูแบบอื่น หรือ 

1.2.3 การใช้สิทธิออกเสียงหรือมีอิทธิพลต่อการดําเนินการของฝ่ายบริหารที่กระทบ 

การใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ 

1.3 การตัดสินใจที่อธิบายในย่อหน้าที่ 1.2 ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่น 

ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตคาดหวัง เช่น ปันผล การจ่ายคืนเงินต้นและการจ่าย

ดอกเบี้ยหรือการเพ่ิมขึ้นของราคาตลาด ความคาดหวังเกี่ยวกบัผลตอบแทนของนักลงทุน ผู้ให้กู้

และเจ้าหน้ีอื่น ขึ้ นอยู่กับการประเมินจํานวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอน (การคาดการณ์)  

ของกระแสเงินสดรับสทุธอินาคตที่จะเข้าสู่กจิการและการประเมินหน้าที่และความรับผดิชอบของ

ฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบัน

และที่อาจจะเป็นในอนาคตต้องการข้อมูลเพ่ือช่วยในการประเมิน 

1.4 ในการประเมินเร่ืองต่างๆ ตามย่อหน้าที่ 1.3 นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและ 

ที่อาจจะเป็นในอนาคตต้องการข้อมูลเกี่ยวกบั 

1.4.1 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ และการเปล่ียนแปลง

ทรัพยากรและสทิธเิรียกร้องเหล่าน้ัน (ดูย่อหน้าที่ 1.12 ถงึ 1.21) และ 

                                                            
1
  ในกรอบแนวคิดฉบับน้ี คาํว่า รายงานการเงิน และการรายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไปและการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปถ้าไม่ระบุเจาะจงเป็นอื่น 

2
  ในกรอบแนวคิดฉบับน้ี คาํว่า กจิการ หมายถงึกจิการที่เสนอรายงานถ้าไม่ระบุเจาะจงเป็นอื่น 
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1.4.2 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารและคณะกรรมการกาํกับดูแล
3
ของ

กิจการในการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการตามความรับผิดชอบ (ดูย่อหน้าที่ 

1.22 ถงึ 1.23) 

1.5 นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตจาํนวนมากไม่สามารถ

กาํหนดให้กิจการที่เสนอรายงานเสนอข้อมูลโดยตรงต่อพวกเขาได้และต้องใช้รายงานการเงิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเงินส่วนใหญ่ที่พวกเขาต้องการ ดังน้ัน บุคคลเหล่าน้ี

จึงเป็นผู้ใช้หลักของรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป
4
 

1.6 อย่างไรกต็าม รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ให้และไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมด 

ที่นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตต้องการ ผู้ใช้เหล่าน้ี

ต้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่น เช่น สภาพเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจโดยทั่วไป เหตุการณ์ทางการเมืองและบรรยากาศการเมือง สภาพการณ์เกี่ยวกับ

อตุสาหกรรมและบริษัท 

1.7 รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบเพ่ือแสดงมูลค่าของกิจการที่เสนอ

รายงาน แต่รายงานทางการเงินน้ีให้ข้อมูลเพ่ือช่วยนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบัน

และที่อาจจะเป็นในอนาคตประมาณมูลค่าของกจิการที่เสนอรายงาน 

1.8 ผู้ใช้หลักแต่ละรายมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกนัและอาจขดัแย้งกนั ในการพัฒนามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน คณะกรรมการฯ จะหาวิธีที่จะให้ชุดข้อมูลซ่ึงตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้หลักจาํนวนสูงที่สุด แต่การเน้นความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการกีดกัน

กิจการที่เสนอรายงานในการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่มีประโยชน์ที่สุดต่อกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

ของผู้ใช้หลักดังกล่าว 

1.9 ฝ่ายบริหารของกจิการที่เสนอรายงานมีความสนใจข้อมูลการเงินเกี่ยวกบักจิการเช่นกนั อย่างไรกต็าม 

ฝ่ายบริหารไม่จาํเป็นต้องอาศัยรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปเพราะฝ่ายบริหารสามารถ

ได้รับข้อมูลการเงินที่ต้องการจากภายในกจิการ 

1.10 ผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น หน่วยงานกาํกบัดูแลและสาธารณชนนอกจากนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่น 

อาจพบว่ารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปมีประโยชน์ อย่างไรกต็าม รายงานเหล่าน้ันไม่ได้

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้กลุ่มน้ี 

1.11 รายงานการเงินในหลายส่วนมีการใช้การประมาณการ ดุลยพินิจและแบบจาํลองมากกว่าการแสดงภาพ 

ที่ถูกต้องแม่นยํา กรอบแนวคิดน้ีกาํหนดแนวคิดเบื้ องหลังการประมาณการ ดุลยพินิจและ

แบบจาํลองเหล่าน้ัน แนวคิดดังกล่าวคือเป้าหมายที่คณะกรรมการฯ และผู้จัดทาํรายงานการเงิน

มุ่งจะไปให้ถึง แต่เช่นเดียวกับเป้าหมายส่วนใหญ่ วิสัยทัศน์ของกรอบแนวคิดของการรายงาน

การเงินในอุดมคติไม่มีทางที่จะสาํเร็จได้อย่างสมบูรณ์ อย่างน้อยที่สุดภายในระยะเวลาสั้น  

เพราะต้องใช้เวลาทาํความเข้าใจ ยอมรับ และใช้วิธีการใหม่ในการวิเคราะห์รายการและเหตุการณ์อื่น  

                                                            
3
 ในกรอบแนวคิดฉบับน้ี คาํว่า ฝ่ายบริหารหมายถงึ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการกาํกบักจิการหากไม่ระบุเจาะจงเป็นอื่น 

4
  ในกรอบแนวคิดฉบับน้ี คาํว่า ผู้ใช้หลักและผู้ใช้หมายถึง นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็น

ในอนาคตซ่ึงต้นเช่ือถอืรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปสาํหรับข้อมูลการเงินส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้ต้องการ 
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แต่กระน้ัน การกาํหนดเป้าหมายที่ต้องมุ่งไปให้ถึงเป็นสิ่งจาํเป็นหากการรายงานทางการเงิน

จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือปรับปรงุการรายงานทางการเงินให้มีประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการทีเ่สนอรายงาน สิทธิเรียกรอ้งต่อกิจการ

และการเปลีย่นแปลงทรพัยากรและสิทธิเรียกรอ้ง 

1.12 รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปให้ข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินของกจิการที่เสนอรายงาน 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการที่เสนอ

รายงาน รายงานการเงินยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของรายการและเหตุการณ์อื่นที่

เปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงานและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ 

ข้อมูลทั้งสองประเภทให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดหาทรัพยากรให้แก่

กจิการหน่ึงๆ 

 

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 

1.13 ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและจาํนวนเงินของทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการที่เสนอรายงานและ

สิทธิเรียกร้องต่อกิจการช่วยผู้ใช้ในการระบุจุดแขง็และจุดอ่อนทางการเงินของกิจการที่เสนอ

รายงาน ข้อมูลน้ันช่วยผู้ใช้ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ีของ

กจิการที่เสนอรายงาน ความจาํเป็นที่ต้องใช้เงินทุนเพ่ิมเติมและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนน้ัน 

ข้อมูลน้ันยังช่วยผู้ใช้ในการประเมินหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับลําดับความสาํคัญและข้อกาํหนดการจ่ายชําระของสิทธิ

เรียกร้องที่มีอยู่ช่วยผู้ใช้ในการคาดการณ์ว่าจะจัดสรรกระแสเงินสดอนาคตให้บุคคลต่างๆ ที่มี

สทิธเิรียกร้องต่อกจิการที่เสนอรายงานอย่างไร 

1.14 ประเภทของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่แตกต่างกันส่งผลที่แตกต่างกันต่อการประเมินของผู้ใช้

เกี่ยวกับการคาดการณ์กระแสเงินสดอนาคตของกิจการที่เสนอรายงาน กระแสเงินสดอนาคต 

บางรายการเป็นผลโดยตรงจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิที่มีอยู่ เช่น ลูกหน้ีการค้า กระแสเงินสดอื่น

เป็นผลจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกนัเพ่ือผลิตและจาํหน่ายสนิค้าหรือบริการให้ลูกค้า แม้ว่า

กระแสเงินสดเหล่าน้ันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ (หรือสิทธิ

เรียกร้อง) รายการใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้รายงานการเงินจาํเป็นต้องทราบลักษณะและจาํนวนเงิน

ของทรัพยากรที่มีไว้เพ่ือใช้ในการดาํเนินงานของกจิการที่เสนอรายงาน  

 

การเปลีย่นแปลงทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้ง 

1.15 การเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกิจการที่เสนอรายงานและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ

เป็นผลมาจากผลการดาํเนินงานการเงินของกิจการน้ัน (ดูย่อหน้าที่ 1.17 ถึง 1.20) และจาก

เหตุการณ์อื่นหรือรายการ เช่น การออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (ดูย่อหน้าที่ 1.21) ในการ
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ประเมินอย่างเหมาะสมถึงความเป็นไปได้สาํหรับกระแสเงินสดรับสทุธอินาคตของกจิการที่เสนอ

รายงานและหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการได้ 

ผู้ใช้ต้องสามารถระบุการเปล่ียนแปลงทั้งสองประเภทน้ีได้  

1.16 ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการที่เสนอรายงานช่วยผู้ใช้ให้เข้าใจผลตอบแทน

ที่กจิการได้มาจากทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ ข้อมูลเกี่ยวกบัผลตอบแทนที่กจิการได้มาน้ี

สามารถช่วยผู้ใช้ในการประเมินหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจของกิจการที่ เสนอรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความผันแปรและส่วนประกอบของ

ผลตอบแทนน้ันมีความสาํคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประเมินความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานการเงินในอดีตของกจิการที่เสนอรายงาน

และวิธีการที่ฝ่ายบริหารยุติความรับผิดชอบในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจ มักมีประโยชน์ในการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตของกิจการจากทรัพยากรเชิง

เศรษฐกจิ 

 

ผลการดําเนนิงานการเงินทีส่ะทอ้นจากการบญัชีคงคา้ง 

1.17 การบัญชีคงค้างแสดงภาพผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมอื่น 

ต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงานและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการในรอบ

ระยะเวลาที่ผลกระทบเหล่าน้ันเกดิขึ้น แม้ว่าการรับและจ่ายเงินสดจะเกดิขึ้นในรอบระยะเวลาอื่น 

ประเดน็น้ีสาํคัญเน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงานและ

สทิธเิรียกร้องต่อกจิการและการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้องในระหว่าง

รอบระยะเวลาเป็นเกณฑ์ที่ดีกว่าข้อมูลการรับและจ่ายเงินในระหว่างรอบระยะเวลาสาํหรับการ

ประเมินผลการดาํเนินงานในอดีตและอนาคตของกจิการ 

1.18 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานการเงินในระหว่างรอบระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงาน 

ซ่ึงสะท้อนจากการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้องนอกเหนือจากการได้รับ

ทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยตรงจากนักลงทุนและเจ้าหน้ี (ดูย่อหน้าที่ 1.21) เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์

ต่อการประเมินความสามารถในอดีตและอนาคตของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดรับสุทธิ 

ข้อมูลน้ันบ่งช้ีว่ากิจการที่เสนอรายงานได้เพ่ิมทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ได้มากขึ้นเพียงใด 

และยังบ่งบอกถงึศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดรับสทุธจิากการดาํเนินงานของกจิการที่ไม่ใช่

การได้รับทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยตรงจากนักลงทุนและเจ้าหน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน

การเงินในระหว่างรอบระยะเวลาของกจิการที่เสนอรายงานยังช่วยผู้ใช้ในการประเมินหน้าที่และ

ความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการที่เสนอรายงานด้วย 

1.19 ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการที่เสนอรายงานในระหว่างรอบระยะเวลาอาจ

บ่งช้ีว่าเหตุการณ์ เช่น การเปล่ียนแปลงราคาตลาดหรืออัตราดอกเบี้ ยทาํให้ทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจของกิจการและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อความสามารถของกจิการในการสร้างกระแสเงินสดรับสทุธ ิ
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ผลการดําเนนิงานการเงินทีส่ะทอ้นจากกระแสเงินสดอดีต 

1.20 ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาของกิจการที่เสนอรายงาน ยังช่วยให้ผู้ใช้

ประเมินความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดรับสุทธิอนาคตและประเมินหน้าที่

และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ ข้อมูลดังกล่าวบ่งช้ีว่า

กิจการที่เสนอรายงานได้รับเงินสดและจ่ายเงินสดอย่างไร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและ 

การจ่ายคืนหน้ีสิน เงินปันผลหรือการจัดสรรคืนเงินสดอื่นให้นักลงทุน และปัจจัยอื่นที่อาจ

กระทบสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ีของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการดาํเนินงานของกิจการ ประเมินกิจกรรมการจัดหาเงินและกิจกรรมการ

ลงทุน ประเมินสภาพคล่องหรือความสามารถในการชาํระหน้ี และตีความข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผล

การดาํเนินงานการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอ้งที่ไม่ไดเ้ป็นผลจากผลการ

ดําเนนิงานการเงิน 

1.21 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงานและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการอาจยังเปล่ียนแปลง 

ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากผลการดาํเนินงานการเงิน เช่น การออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงประเภทน้ีมีความจาํเป็น เพ่ือให้ผู้ใช้มีความเข้าใจอย่างครบถ้วน

ถึงสาเหตุที่ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงานและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการได้

เปล่ียนแปลงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันต่อผลการดาํเนินงานการเงินอนาคต

ของกจิการ 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 

1.22 ข้อมูลเกี่ยวกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

ของกิจการที่เสนอรายงานในการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ช่วยผู้ใช้ประเมินหน้าที่

และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเหล่าน้ัน ข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์สาํหรับ

การพยากรณ์ว่า ฝ่ายบริหารจะใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างไรในรอบระยะเวลาอนาคต ดังน้ันข้อมูลน้ีจึงมีประโยชน์สาํหรับการประเมิน

ความเป็นไปได้สาํหรับกระแสเงินสดรับสทุธอินาคตของกจิการ 

1.23 ตัวอย่างของความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการรวมถึง

การปกป้องทรัพยากรของกจิการจากผลกระทบที่ไม่น่าพอใจของปัจจัยเชิงเศรษฐกจิ เช่น การเปล่ียนแปลง

ราคาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และทาํให้ม่ันใจว่า กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ

ข้อกาํหนดตามสญัญาที่เกี่ยวข้อง 

  



กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2563  12 

สารบญั 
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บทนาํ 

2.1 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ซ่ึงอภิปรายในบทน้ีระบุประเภทของข้อมูล 

ที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สดุสาํหรับนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็น

ในอนาคต เพ่ือใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานโดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงาน

การเงิน (ข้อมูลการเงิน) 

2.2 รายงานการเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการที่เสนอรายงาน สทิธเิรียกร้อง

ต่อกิจการที่เสนอรายงาน และผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และเง่ือนไขอื่นที่เปล่ียนแปลง

ทรัพยากรและสทิธเิรียกร้องเหล่าน้ัน (กรอบแนวคิดกล่าวถงึข้อมูลน้ี ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัปรากฏการณ์

เชิงเศรษฐกจิ) รายงานการเงินยังรวมเอกสารเชิงอรรถาธบิายเกี่ยวกบัความคาดหวังและกลยุทธ์

ของฝ่ายบริหารสาํหรับกจิการที่เสนอรายงานและข้อมูลคาดการณอ์นาคตประเภทอื่นด้วย 

2.3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์
5
ให้ประยุกต์กบัข้อมูลการเงินที่ให้ในงบการเงิน

ตลอดจนข้อมูลการเงินที่ให้ในรปูแบบอื่น ต้นทุนซ่ึงเป็นข้อจาํกดัในวงกว้างของความสามารถของ

กิจการที่เสนอรายงานในการให้ข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์กป็ระยุกต์ได้ในทาํนองเดียวกัน 

อย่างไรกต็าม การพิจารณาในการประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภาพและข้อจํากัดด้านต้นทุนอาจ

แตกต่างกนัตามประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภาพ

และข้อจํากัดด้านต้นทุนกับข้อมูลคาดการณ์อนาคตอาจแตกต่างจากการประยุกต์กับข้อมูล

เกี่ยวกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้องที่มีอยู่และการเปล่ียนแปลงทรัพยากรและสทิธิ

เรียกร้องเหล่าน้ัน   

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลการเงินทีมี่ประโยชน ์

2.4 ข้อมูลการเงินจะมีประโยชน์ ข้อมูลน้ันต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

ถึงสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ ประโยชน์ของข้อมูลการเงินจะเพ่ิมขึ้นถ้าข้อมูลน้ันเปรียบเทยีบกนัได้ พิสูจน์

ยืนยันได้ ทนัเวลาและเข้าใจได้ 

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

2.5 ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานคือความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

 

                                                            
5
  ในกรอบแนวคิดฉบับน้ี คาํว่า ลกัษณะเชิงคุณภาพและขอ้จาํกดัดา้นตน้ทุน หมายถึง ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูล 

ทางการเงินที่มีประโยชน์และข้อจาํกดัด้านต้นทุนต่อข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ 
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ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

2.6 ข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสามารถทาํให้ผู้ใช้ตัดสินใจแตกต่างกัน ข้อมูลอาจ

สามารถทาํให้เกดิการตัดสนิใจที่แตกต่างกนัแม้ว่าผู้ใช้บางรายเลือกที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล

หรือได้รับรู้ ข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งอื่นแล้ว 

2.7 ข้อมูลการเงินสามารถทาํให้เกดิการตัดสนิใจที่แตกต่างกนั ถ้าข้อมูลน้ันมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์ 

คุณค่าเพ่ือการยืนยันหรือทั้งสองอย่าง 

2.8 ข้อมูลการเงินมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์ ถ้าข้อมูลน้ันสามารถใช้เป็นข้อมูลนาํเข้าสู่กระบวนการ 

ที่ผู้ใช้ใช้ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ข้อมูลการเงินไม่จาํเป็นต้องเป็นค่าพยากรณ์หรือ 

ค่าคาดการณ์จึงจะถือว่ามีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์ ผู้ใช้ใช้ข้อมูลการเงินที่มีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์ 

ในการได้มาซ่ึงค่าพยากรณข์องตนเอง   

2.9 ข้อมูลการเงินมีคุณค่าเพ่ือการยืนยัน ถ้าข้อมูลน้ันให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกบั (ยืนยันหรือเปล่ียนแปลง) 

การประเมินก่อนหน้า 

2.10 คุณค่าเพ่ือการพยากรณ์และคุณค่าเพ่ือการยืนยันของข้อมูลการเงินมีความสมัพันธซ่ึ์งกนัและกนั 

ข้อมูลที่มีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์มักจะมีคุณค่าเพ่ือการยืนยันด้วย เช่น ข้อมูลรายได้สาํหรับ 

ปีปัจจุบันซ่ึงสามารถใช้เป็นเกณฑส์าํหรับการพยากรณ์รายได้ในปีต่อๆ ไป สามารถเปรียบเทยีบกบั

ข้อมูลรายได้สาํหรับปีปัจจุบันที่ได้พยากรณ์ไว้ในปีก่อนๆ ด้วย ผลของการเปรียบเทยีบดังกล่าว

สามารถช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่เคยใช้ในการได้มาซ่ึงค่าพยากรณ์

ก่อนหน้า  

 

ความมีสาระสาํคญั 

2.11 ข้อมูลมีสาระสาํคัญ หากการละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือ 

การแสดงข้อมูลแบบไม่ชัดเจนน้ัน สามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ 

บนข้อมูลของงบการเงินของผู้ใช้หลักของงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป (ดูย่อหน้าที่ 1.5)  

ซ่ึงให้ข้อมูลการเงินเกี่ยวกบักจิการที่เสนอรายงาน กล่าวอกีนัยหน่ึง ความมีสาระสาํคัญเป็นแง่มุมหน่ึง

ของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอันมีความจาํเพาะกับกิจการที่อิงกับลักษณะหรือขนาดของ

รายการหรือทั้งสองอย่างซ่ึงมีความสัมพันธ์กับข้อมูลน้ันในบริบทของรายงานการเงินของกิจการใด

กจิการหน่ึง ดังน้ัน คณะกรรมการฯ ไม่สามารถกาํหนดเกณฑข์ั้นตํ่าเชิงปริมาณเพียงเกณฑเ์ดียว

สาํหรับความมีสาระสาํคัญหรือไม่สามารถกาํหนดไว้ล่วงหน้าได้ว่าจํานวนเงินเท่าใดถือว่ามี

สาระสาํคัญในสถานการณใ์ดสถานการณห์น่ึง  

 

ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

2.12 รายงานการเงินสื่อความถึงปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข ข้อมูลการเงิน 

ที่มีประโยชน์ต้องไม่เพียงแต่สื่อความถงึปรากฏการณท์ี่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเท่าน้ัน แต่ยังต้องเป็น
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ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสาระของปรากฏการณ์ที่ตั้งใจจะสื่อความ ในหลายสภาพแวดล้อมสาระ

ของปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจและรูปแบบตามกฎหมายมีความเหมือนกัน แต่ถ้าไม่เหมือนกนั 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบตามกฎหมายเท่าน้ันจะไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงปรากฏการณ ์

เชิงเศรษฐกจิ (ดูย่อหน้าที่ 4.59 ถงึ 4.62) 

2.13 เพ่ือให้เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณแ์บบ การแสดงภาพเชิงเศรษฐกจิจะมีสามลักษณะ 

ได้แก่ ความครบถ้วน ความเป็นกลาง และการปราศจากข้อผิดพลาด แน่นอนที่ความสมบูรณ์แบบ 

หากจะเกดิขึ้นกเ็ป็นไปได้ยาก วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯ จึงเป็นการทาํให้ข้อมูลมีลักษณะ

ดังกล่าวมากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2.14 การแสดงภาพที่ครบถ้วนจะรวมข้อมูลทั้งหมดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ใช้ เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ 

ที่ต้องการแสดงภาพ รวมทั้งคําบรรยายและคําอธิบายที่จําเป็นทั้งหมด เช่น การแสดงภาพ 

ที่ครบถ้วนของกลุ่มสนิทรัพย์ อย่างน้อยที่สดุจะรวมคาํบรรยายของลักษณะของสนิทรัพย์ในกลุ่ม 

การแสดงภาพที่เป็นตัวเลขของสินทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มและคาํบรรยายถึงสิ่งที่การแสดงภาพ 

ที่เป็นตัวเลขจะสื่อความ (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนเดิมหรือมูลค่ายุติธรรม) ในบางรายการ การแสดง

ภาพที่ครบถ้วนอาจนาํไปสู่คาํอธิบายของข้อเทจ็จริงที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะ

ของรายการน้ัน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบคุณภาพและลักษณะของรายการเหล่าน้ัน

และกระบวนการที่ใช้ในการกาํหนดการแสดงภาพที่เป็นตัวเลข 

2.15 การแสดงภาพที่เป็นกลางคือการเลือกหรือนาํเสนอข้อมูลการเงินที่ปราศจากอคติ การแสดงภาพ

ที่เป็นกลางจะไม่เอนเอียง ไม่ถ่วงนํา้หนักไปข้างใดข้างหน่ึง ไม่ยํา้เน้น หรือยํา้เน้น หรือมิฉะน้ัน 

ไม่ปรุงแต่งเพ่ือเพ่ิมความน่าจะเป็นไปที่ทาํให้ข้อมูลการเงินเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณต่อผู้ใช้ ข้อมูล

ที่เป็นกลางมิได้หมายความถึงข้อมูลที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในทาง

ตรงข้าม ข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยคาํนิยามแล้วสามารถทาํให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

แตกต่างกนัได้   

2.16 ความเป็นกลางจะต้องมีการใช้ความรอบคอบ ความรอบคอบเป็นการใช้ดุลยพินิจภายใต้เง่ือนไข

ของความไม่แน่นอนอย่างระมัดระวัง การใช้ความรอบคอบหมายความว่าสินทรัพย์และรายได้ไม่แสดง 

สูงเกินไป และหน้ีสินและค่าใช้จ่ายไม่แสดงตํ่าเกินไป
6
 และการใช้ความรอบคอบกไ็ม่ยอมให้

แสดงสนิทรัพย์หรือรายได้ตํ่าเกนิไป หรือแสดงหน้ีสนิหรือค่าใช้จ่ายสงูเกนิไป การแสดงรายการ

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวนาํไปสู่การแสดงรายได้สูงเกินไปหรือค่าใช้จ่ายตํ่าเกินไปในรอบระยะเวลา

อนาคต  

2.17 การใช้ความรอบคอบไม่ได้มีนัยถึงความจําเป็นต้องมีความอสมมาตร ตัวอย่างเช่น ระบบที่ 

การรับรู้สินทรัพย์หรือรายได้ต้องมีหลักฐานที่ชักจูงให้เช่ือมากกว่าการรับรู้หน้ีสินหรือค่าใช้จ่าย 

ความอสมมาตรดังกล่าวมิใช่ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ แม้กระน้ันกต็าม 

มาตรฐานบางฉบับอาจมีข้อกาํหนดที่อสมมาตร หากเป็นผลที่ตามมาของการตัดสินใจที่ตั้งใจ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุเพ่ือเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถงึสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ  

                                                            
6
 สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ ค่าใช้จ่ายนิยามในตารางที่ 4.1 รายการเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบของงบการเงิน 
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2.18 ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมมิได้หมายถงึความแม่นยาํในทุกแง่มุม การปราศจากข้อผดิพลาด 

หมายความว่า ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีการละเว้นในคําบรรยายของปรากฏการณ์ และ

กระบวนการที่ใช้ในการสร้างข้อมูลที่รายงานได้เลือกและประยุกต์โดยไม่มีข้อผิดพลาด ในบริบทน้ี 

การปราศจากข้อผิดพลาดมิได้หมายถึง ความแม่นยําอย่างสมบูรณ์แบบในทุกแง่มุม เช่น 

ประมาณการราคาหรือมูลค่าที่ไม่สามารถสังเกตได้ ไม่สามารถบอกได้ว่าแม่นยาํหรือไม่แม่นยาํ 

อย่างไรกต็าม ค่าประมาณการน้ันสามารถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมหากจาํนวนเงินได้บรรยายไว้

อย่างชัดเจนและถูกต้องว่าเป็นค่าประมาณการ มีการอธิบายถึงลักษณะและข้อจํากัดของ

กระบวนการในการประมาณการ และไม่มีข้อผิดพลาดในการเลือกและประยุกต์กระบวนการ 

ที่เหมาะสมเพ่ือการได้มาซ่ึงค่าประมาณการน้ัน 

2.19 เม่ือจาํนวนที่เป็นตัวเงินในรายงานการเงินไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงและต้องใช้การประมาณ

การแทนความไม่แน่นอนของการวัดค่าจะเกดิขึ้น การใช้ค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลเป็นส่วน

สาํคัญของการจัดทาํข้อมูลการเงินและไม่ทาํให้ประโยชน์ของข้อมูลลดลง หากค่าประมาณการ 

มีการบรรยายและอธิบายอย่างชัดเจนและถูกต้อง การมีความไม่แน่นอนของการวัดค่าในระดับสูง 

ไม่กดีกนัค่าประมาณการน้ันในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ดูย่อหน้าที่ 2.22) 

 

การประยกุตล์กัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

2.20 ข้อมูลต้องมีทั้งความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและต้องสามารถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่

ตั้งใจจะสื่อจึงจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของปรากฏการณท์ี่ไม่เกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจหรือการไม่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ

ไม่ช่วยให้ผู้ใช้มีการตัดสนิใจที่ดี 

2.21 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากที่สดุสาํหรับการประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภาพ

พ้ืนฐานมักจะเป็นดังน้ี (ขึ้นอยู่กบัผลกระทบของลักษณะเสริมและข้อจาํกดัด้านต้นทุนที่ไม่นาํมา

พิจารณาในตัวอย่างน้ี) ลาํดับแรก ระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

ข้อมูลการเงินของกจิการที่เสนอรายงาน ลาํดับที่สอง ระบุประเภทของข้อมูลเกี่ยวกบัปรากฏการณ์น้ัน

ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุ ลาํดับที่สาม พิจารณาว่าข้อมูลมีพร้อมหรือไม่และ

สามารถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจน้ันหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ัน 

กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานสิ้นสุด ณ จุดน้ัน หากไม่เป็นเช่นน้ัน  

ต้องปฏบิัติตามกระบวนการอกีคร้ังกบัประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุรองลงไป 

2.22 ในบางกรณี การได้มาซ่ึงลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานลักษณะหน่ึงแลกกับการสูญเสียลักษณะ 

เชิงคุณภาพอีกอย่างหน่ึงอาจจาํเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน ซ่ึงคือ 

การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจมากที่สดุเกี่ยวกบัปรากฏการณ์หน่ึงอาจเป็นค่าประมาณการที่มีความไม่แน่นอนสงู 

ในบางกรณี ระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการอาจสูงมาก 

จนเกดิข้อสงสยัว่าค่าประมาณการจะเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอถงึปรากฏการณน้ั์นหรือไม่ 

ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอาจเป็นค่าประมาณการที่มีความไม่แน่นอนสงู 
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ซ่ึงมาพร้อมกบัคาํบรรยายของค่าประมาณการและคาํอธบิายของความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบ

ต่อค่าประมาณการน้ัน ในกรณีอื่น หากข้อมูลน้ันไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอถึง

ปรากฏการณ์น้ัน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอาจรวมค่าประมาณการอีกประเภทหน่ึงที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลดลงเพียงเลก็น้อยแต่มีความไม่แน่นอนของการวัดค่าตํ่ากว่า  

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่บ่อยนัก อาจไม่มีค่าประมาณการใดที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงอาจ

จาํเป็นที่ต้องให้ข้อมูลที่ไม่อาศัยค่าประมาณการ  

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

2.23 การเปรียบเทยีบกนัได้ การพิสจูน์ยืนยันได้ ความทนัเวลาและความเข้าใจได้ เป็นลักษณะเชิงคุณภาพ

ที่เสริมความมีประโยชน์ของข้อมูลที่ทั้งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ถึงสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอาจช่วยในการพิจารณาระหว่างสองแนวทางว่าควรใช้

แนวทางใดเพ่ือแสดงภาพปรากฏการณ์ หากทั้งสองแนวทางน้ันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

เท่ากนัและเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมเท่ากนัถงึปรากฏการณน้ั์น  

 

การเปรียบเทียบกนัได ้

2.24 การตัดสนิใจของผู้ใช้เกี่ยวข้องกบัการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ เช่น การขายหรือถอืครองเงิน

ลงทุนหรือการลงทุนในกจิการแห่งหน่ึงหรืออกีแห่ง ดังน้ัน ข้อมูลเกี่ยวกบักจิการที่เสนอรายงาน

จะมีประโยชน์มากขึ้ น หากข้อมูลน้ันสามารถเปรียบเทียบกันได้กับข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับ

กิจการอื่นและกับข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับกิจการเดียวกันน้ันสาํหรับรอบระยะเวลาอื่นหรือ ณ 

วันที่อื่น 

2.25 การเปรียบเทียบกันได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่ทาํให้ผู้ใช้สามารถระบุและเข้าใจความเหมือน

และความแตกต่างของรายการต่างๆ การเปรียบเทียบกันได้ไม่เหมือนลักษณะเชิงคุณภาพอื่น 

คือไม่เกี่ยวกบัรายการเพียงรายการเดียว การเปรียบเทยีบต้องมีอย่างน้อยสองรายการ 

2.26 แม้ความสมํ่าเสมอเกี่ยวข้องกบัการเปรียบเทยีบกนัได้แต่ไม่เหมือนกนั ความสมํ่าเสมอหมายถึง

การใช้วิธีเดียวกันกับรายการที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นจากรอบระยะเวลาหน่ึงสู่รอบระยะเวลาหน่ึง 

ในกจิการที่เสนอรายงานเดียวกนัและในรอบระยะเวลาเดียวกนัระหว่างกจิการต่าง  ๆการเปรียบเทยีบกนัได้

เป็นเป้าหมายในขณะที่ความสมํ่าเสมอช่วยให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 

2.27 การเปรียบเทียบกันได้ไม่ใช่การมีรูปแบบเดียวกัน การที่ ข้อมูลจะเปรียบเทียบกันได้ สิ่งที่

เหมือนกันต้องดูเหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันต้องดูแตกต่างกัน การเปรียบเทียบกันได้ของ

ข้อมูลการเงินจะไม่เพ่ิมขึ้ นด้วยการทาํให้สิ่งที่ไม่เหมือนกันดูเหมือนกันหรือการทาํให้สิ่งที่

เหมือนกนัดูแตกต่างกนั 

2.28 การเปรียบเทียบกันได้ในระดับหน่ึงน่าจะได้มาโดยการทาํให้เป็นไปตามลักษณะเชิงคุณภาพ

พ้ืนฐาน ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงปรากฏการณเ์ชิงเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ

โดยธรรมชาติแล้วควรเปรียบเทียบกันได้ในระดับหน่ึงกับความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึง
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ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจที่คล้ายคลึงกนัของกจิการที่เสนอรายงาน

อกีแห่งหน่ึง   

2.29 แม้ว่าปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกจิสามารถเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมได้ในหลายวิธ ีการอนุญาตให้

เลือกใช้วิธกีารบัญชีต่างๆ สาํหรับปรากฏการณเ์ชิงเศรษฐกจิเดียวกนัจะทาํให้การเปรียบเทยีบกนั

ได้ลดลง 

 

การพสูิจนย์นืยนัได ้

2.30 การพิสจูน์ยืนยันได้ช่วยให้ความเช่ือม่ันแก่ผู้ใช้ว่าข้อมูลเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถงึปรากฏการณ์

เชิงเศรษฐกจิถึงสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ การพิสจูน์ยืนยันได้หมายความว่า ผู้สงัเกตการณ์รายต่างๆ ที่มี

ความรอบรู้และมีความเป็นอสิระมีฉันทามติ แต่ไม่จาํเป็นต้องเป็นเอกฉันทว่์าการแสดงภาพน้ัน

คือความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลเชิงปริมาณที่พิสูจน์ยืนยันได้ไม่จําเป็นต้องเป็น

ค่าประมาณการค่าเดียว ช่วงของจาํนวนเงินที่เป็นไปได้และความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องสามารถ

พิสจูน์ยืนยันได้เช่นกนั  

2.31 การพิสูจน์ยืนยันได้สามารถทาํได้โดยตรงหรือโดยอ้อม การพิสูจน์ยืนยันโดยตรงหมายถึง 

การพิสูจน์ยืนยันจํานวนเงินหรือการสื่อความอื่นด้วยการสังเกตโดยตรง เช่น การนับเงินสด  

การพิสูจน์ยืนยันโดยอ้อมหมายถึงการตรวจสอบปัจจัยนาํเข้าแบบจาํลอง สูตร หรือเทคนิคอื่น 

และการคาํนวณผลลัพธ์อีกคร้ังด้วยวิธีเดียวกัน เช่น การพิสูจน์ยืนยันมูลค่าตามบัญชีของสินค้า

คงเหลือด้วยการตรวจสอบปัจจัยนาํเข้า (ปริมาณและต้นทุน) และคาํนวณสินค้าคงเหลือสิ้นงวด

อกีคร้ังด้วยข้อสมมติการไหลเล่ือนของต้นทุนเดียวกนั (เช่น การใช้วิธเีข้าก่อน ออกก่อน)  

2.32 การพิสจูน์ยืนยันคาํอธบิายและข้อมูลการเงินคาดการณ์อนาคตบางอย่างอาจเป็นไปไม่ได้จนกว่า

อนาคตจะมาถึง ซ่ึงบางคร้ังอาจพิสจูน์ยืนยันไม่ได้เลย เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการตัดสนิใจว่าจะใช้ข้อมูลน้ัน

หรือไม่ โดยปกติแล้วจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํข้อมูลน้ัน วิธีรวบรวมข้อมูล 

และปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นที่สนับสนุนข้อมูลน้ัน 

 

ความทนัเวลา 

2.33 ความทันเวลา หมายถึง การมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจในเวลาที่ข้อมูลสามารถมีอิทธิพลต่อ 

การตัดสนิใจ โดยทั่วไป ข้อมูลย่ิงย้อนอดีตนานขึ้นข้อมูลย่ิงมีประโยชน์น้อยลง แต่ข้อมูลบางอย่าง

อาจยังถือว่ามีความทันเวลาไปอีกนานหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ด้วยเหตุผลเช่น ผู้ใช้บางราย 

อาจจาํเป็นต้องระบุและประเมินแนวโน้ม 

 

ความเขา้ใจได ้

2.34 การจัดประเภท การกาํหนดลักษณะ และการนาํเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับทาํให้ข้อมูลน้ัน

เป็นที่เข้าใจได้ 
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2.35 ปรากฏการณ์บางอย่างโดยตัวเองแล้วมีความซับซ้อนและไม่สามารถทาํให้ง่ายต่อความเข้าใจ  

การไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ันในรายงานการเงินอาจทาํให้ข้อมูลในรายงานการเงิน

ง่ายขึ้ นต่อความเข้าใจ แต่รายงานการเงินน้ันจะไม่สมบูรณ์และอาจเป็นไปได้ที่จะทาํให้เกิด 

ความเข้าใจผดิ 

2.36 รายงานการเงินจัดทาํเพ่ือผู้ใช้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผล 

และเป็นผู้ที่ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลน้ันด้วยความอุตสาหะ บางคร้ัง แม้ผู้ใช้ที่มีความอุตสาหะ

และรับทราบข้อมูลเป็นอย่างดียังอาจจาํเป็นต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเพ่ือให้

เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกบัปรากฏการณเ์ชิงเศรษฐกจิที่ซับซ้อน 

 

การประยกุตล์กัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

2.37 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมควรนาํมาประยุกต์ให้ครอบคลุมมากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรกต็าม 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ไม่ว่าจะนาํมาประยุกต์โดยลาํพังหรือเป็นกลุ่มไม่สามารถทาํให้ข้อมูลมี

ประโยชน์ได้หากข้อมูลน้ันไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึง 

สิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ  

2.38 การประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเป็นกระบวนการที่ต้องทบทวนเป็นประจําโดยไม่มี 

การกาํหนดลําดับไว้ ในบางคร้ังอาจต้องลดลักษณะเชิงคุณภาพเสริมหน่ึงเพ่ือเพ่ิมลักษณะ 

เชิงคุณภาพเสริมอีกอย่างหน่ึงให้มากที่สุด เช่น การลดการเปรียบเทียบกันได้เป็นการช่ัวคราว 

ซ่ึงเป็นผลของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่แบบเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปอาจ

คุ้มค่าเพ่ือเพ่ิมความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมในระยะยาว 

การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมอาจชดเชยการเปรียบเทยีบกนัไม่ได้ในบางส่วน 

 

ขอ้จํากดัดา้นตน้ทุนต่อการรายงานทางการเงินทีมี่ประโยชน ์

2.39 ต้นทุนเป็นข้อจํากัดในวงกว้างของข้อมูลที่ได้จากการรายงานทางการเงิน การรายงานข้อมูล

การเงินมีต้นทุน จึงมีความสาํคัญที่ต้นทุนน้ันต้องคุ้มกับผลประโยชน์ของการรายงานข้อมูลน้ัน 

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะนาํมาพิจารณามีหลายประเภท 

2.40 ผู้ให้ข้อมูลการเงินใช้ความพยายามส่วนใหญ่ไปกบัการรวบรวม การประมวลผล การพิสจูน์ยืนยัน 

และการเผยแพร่ข้อมูลการเงิน แต่ในท้ายที่สุด ผู้ใช้เป็นผู้แบกรับต้นทุนน้ันในรูปของผลตอบแทน 

ที่ลดลง ผู้ใช้ข้อมูลการเงินยังมีต้นทุนการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลที่ได้ด้วย หากไม่ได้รับ

ข้อมูลที่ต้องใช้ ผู้ใช้จะมีต้นทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือให้ได้รับข้อมูลน้ันจากแหล่งอื่นหรือประมาณการ

ข้อมูลน้ันขึ้นเอง 

2.41 การรายงานข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ตั้งใจ

จะสื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจด้วยความเช่ือม่ันย่ิงขึ้ น ซ่ึงส่งผลให้การทาํหน้าที่ของตลาดทุนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ นและต้นทุนเงินทุนตํ่าลงสาํหรับเศรษฐกิจในภาพรวม นักลงทุน ผู้ให้กู้

หรือเจ้าหน้ีอื่นแต่ละรายยังได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจด้วยการรับทราบข้อมูลที่มากขึ้น 
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อย่างไรกต็าม เป็นไปไม่ได้ที่รายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ทุกคน

เหน็ว่ามีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ  

2.42 ในการประยุกต์ข้อจาํกัดด้านต้นทุน คณะกรรมการฯ ประเมินว่าผลประโยชน์ของการรายงาน

ข้อมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน่าจะคุ้มกบัต้นทุนที่เกดิขึ้นเพ่ือให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่ เม่ือคณะกรรมการฯ 

ประยุกต์ข้อจาํกดัด้านต้นทุนในการพัฒนาข้อเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการฯ 

จะแสวงหาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลการเงิน ผู้ใช้ ผู้สอบบัญชี นักวิชาการและบุคคลอื่นเกี่ยวกบัลักษณะ

และปริมาณของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดของข้อเสนอมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินน้ัน ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การประเมินจะอิงกับข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพรวมกนั  

2.43 ด้วยอัตวิสัยเอง การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของการรายงานข้อมูลการเงินรายการใด

รายการหน่ึงโดยผู้ประเมินคนละคนกันจะได้ผลที่แตกต่างกัน ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จึงพยายาม 

ที่จะพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินโดยทั่วไปและ 

ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานแต่ละกิจการ ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่าการประเมิน

ต้นทุนและผลประโยชน์จะสนับสนุนว่าการใช้ข้อกาํหนดการรายงานที่เหมือนกันสาํหรับทุกกิจการ 

มีความเหมาะสมเสมอไป การใช้ข้อกาํหนดที่แตกต่างกนัอาจเหมาะสมเพราะขนาดที่แตกต่างกนั

ของกจิการ แนวทางที่แตกต่างกนัในการระดมทุน (ผ่านสาธารณชนหรือเอกชน) ความต้องการ

ของผู้ใช้ที่แตกต่างกนัหรือปัจจัยอื่น 
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สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่3 งบการเงินและกิจการทีเ่สนอรายงาน   

 งบการเงิน 3.1  

 วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงบการเงิน 3.2  

 รอบระยะเวลารายงาน 3.4  

 มุมมองทีป่รบัใชใ้นงบการเงิน 3.8  

 ขอ้สมมติการดําเนนิงานต่อเนือ่ง 3.9  

 กิจการทีเ่สนอรายงาน 3.10  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเดีย่ว 3.15 
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งบการเงิน 

3.1 บทที่ 1 และ 2 อภิปรายข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป และบทที่ 3 ถงึ 8 

อภิปรายข้อมูลที่ให้ไว้ในงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของรายงาน

การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป งบการเงิน
7
ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการที่

เสนอรายงาน สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ และการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรและสิทธิเรียกร้อง

เหล่าน้ันที่เป็นไปตามนิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน (ดูตารางที่ 4.1) 

 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงบการเงิน 

3.2 วัตถุประสงค์ของงบการเงินคือการให้ข้อมูลการเงินเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 

รายได้ และค่าใช้จ่าย
8
ของกจิการที่เสนอรายงาน ซ่ึงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมิน

ความเป็นไปได้สาํหรับกระแสเงินสดรับสุทธิอนาคตของกิจการที่เสนอรายงานและการประเมิน

หน้าที่และความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารต่อทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ (ดูย่อหน้าที่ 1.3) 

3.3 ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏใน 

3.3.1  งบฐานะการเงินโดยการรับรู้สนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนของเจ้าของ 

3.3.2  งบผลการดาํเนินงานการเงิน
9
 โดยการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย และ 

3.3.3  ในงบอื่นและหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยการนาํเสนอและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

3.3.3.1  สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับรู้ (ดูย่อหน้าที่ 5.1) 

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นจากสินทรัพย์และ

หน้ีสนิที่ได้รับรู้ น้ัน 

3.3.3.2  สินทรัพย์และหน้ีสินที่ยังไม่รับรู้  (ดูย่อหน้าที่ 5.6) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบั

ลักษณะและความเสี่ยงที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ี 

3.3.3.3  กระแสเงินสด 

3.3.3.4  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของและการจัดสรรคืน 

ให้ผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ และ 

3.3.3.5  วิธ ีข้อสมมติ และดุลยพินิจที่ใช้ในการประมาณการจาํนวนเงินที่นาํเสนอหรือ

เปิดเผย และการเปล่ียนแปลงวิธ ีข้อสมมติ และดุลยพินิจเหล่าน้ัน 

 

                                                            
7
  ในกรอบแนวคิดฉบับน้ี คาํว่า งบการเงินหมายถงึ งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

8
  สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายนิยามในตารางที่ 4.1 รายการเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบของ 

งบการเงิน 
9
  กรอบแนวคิดไม่ระบุว่างบผลการดาํเนินงานการเงินประกอบด้วยงบเดียวหรือสองงบ 
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รอบระยะเวลารายงาน 

3.4 งบการเงินให้จัดทาํสาํหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ (รอบระยะเวลารายงาน) และให้ข้อมูลเกี่ยวกบั 

3.4.1 สนิทรัพย์และหน้ีสนิซ่ึงรวมถงึสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ยังไม่รับรู้ และส่วนของเจ้าของที่มีอยู่ 

ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และ 

3.4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายสาํหรับรอบระยะเวลารายงาน 

3.5 งบการเงินยังให้ข้อมูลเปรียบเทยีบอย่างน้อยหน่ึงรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้าเพ่ือช่วยผู้ใช้ 

งบการเงินในการระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงและแนวโน้ม  

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการในอนาคตที่เป็นไปได้และเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้อื่น (ข้อมูล

คาดการณอ์นาคต) จะรวมอยู่ในงบการเงิน หากข้อมูลน้ัน  

3.6.1  เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของกจิการซ่ึงรวมถงึสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ยังไม่รับรู้ หรือ

ส่วนของเจ้าของที่มีอยู่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

หรือรายได้หรือค่าใช้สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน และ 

3.6.2  เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์หรือหน้ีสินวัดค่าโดยการประมาณการกระแสเงินสดอนาคต ข้อมูล

เกี่ยวกับกระแสเงินสดอนาคตที่ประมาณการอาจช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจค่าวัดที่รายงานไว้ 

งบการเงินมักจะไม่ให้ข้อมูลคาดการณ์อนาคตประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น เอกสารเชิงอรรถาธิบาย

เกี่ยวกบัความคาดหวังและกลยุทธข์องฝ่ายบริหารสาํหรับกจิการที่เสนอรายงาน 

3.7 งบการเงินยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์อื่นที่ได้เกิดขึ้ นหลังจากสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน หากการให้ข้อมูลน้ันมีความจาํเป็นเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของงบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 3.2) 

 

มุมมองทีป่รบัใชใ้นงบการเงิน 

3.8 งบการเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์อื่นที่พิจารณาจากมุมมองของกิจการที่เสนอ

รายงานในภาพรวม ไม่ใช่จากมุมมองของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของนักลงทุน ผู้ให้กู้หรือเจ้าหน้ีอื่น 

ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคต 

 

ขอ้สมมติการดําเนนิงานต่อเนือ่ง 

3.9 โดยปกติ งบการเงินจะจัดทาํตามข้อสมมติว่ากจิการที่เสนอรายงานมีการดาํเนินงานต่อเน่ืองและ

จะดาํเนินงานต่อไปในอนาคตที่คาดการณไ์ด้ ดังน้ันจึงสมมติได้ว่ากจิการไม่มีความตั้งใจและไม่มี

ความจาํเป็นที่จะเข้าสู่การชาํระบัญชีหรือหยุดดาํเนินการ หากความตั้งใจหรือความจาํเป็นน้ัน 

มีอยู่จริง งบการเงินอาจจัดทาํด้วยหลักที่แตกต่าง เม่ือเป็นเช่นน้ัน ให้เปิดเผยหลักดังกล่าวใน 

งบการเงิน 
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กิจการทีเ่สนอรายงาน 

3.10 กจิการที่เสนอรายงานคือกจิการที่ต้องหรือที่เลือกจัดทาํงบการเงิน กจิการที่เสนอรายงานสามารถ

เป็นกจิการหน่ึงเดียวหรือเป็นส่วนหน่ึงของกจิการ หรือสามารถประกอบด้วยกจิการมากกว่าหน่ึง

กจิการ กจิการที่เสนอรายงานไม่จาํเป็นต้องเป็นนิติบุคคล  

3.11 บางคร้ังกจิการหน่ึง (บริษัทใหญ่) มีอาํนาจควบคุมกจิการอกีแห่งหน่ึง (บริษัทย่อย) หากกจิการ

ที่เสนอรายงานประกอบด้วยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต่างๆ งบการเงินของกิจการที่เสนอ

รายงานน้ีจึงเรียกว่างบการเงินรวม (ดูย่อหน้าที่ 3.15 ถึง 3.16) หากกจิการที่เสนอรายงานเป็น

บริษัทใหญ่เพียงลาํพังงบการเงินของกิจการที่เสนอรายงานน้ีจึงเรียกว่างบการเงินเดี่ยว (ดูย่อหน้าที่ 

3.17 ถงึ 3.18) 

3.12 หากกิจการที่เสนอรายงานประกอบด้วยกิจการสองแห่งขึ้ นไปที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ ์

เชิงบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย งบการเงินของกจิการที่เสนอรายงานน้ีจึงเรียกว่างบการเงินผนวกรวม 

3.13 การกาํหนดขอบเขตที่เหมาะสมของกิจการที่เสนอรายงานอาจทาํได้ยาก หากกิจการที่เสนอ

รายงาน 

3.13.1 ไม่ใช่นิติบุคคล และ 

3.13.2 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแค่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ์เชิงบริษัทใหญ่-

บริษัทย่อย 

3.14 ในกรณีดังกล่าว การกาํหนดขอบเขตของกจิการที่เสนอรายงานจะขึ้นอยู่กบัความต้องการข้อมูล

ของผู้ใช้งบการเงินหลักของกิจการที่เสนอรายงาน ผู้ใช้ดังกล่าวต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

การตัดสนิใจที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถงึสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมกาํหนดว่า 

3.14.1  ขอบเขตของกิจการที่เสนอรายงานไม่มีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่กาํหนดขึ้ นเองหรือ 

ที่ไม่สมบูรณ ์

3.14.2  การรวมกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิดังกล่าวภายในขอบเขตของกจิการที่เสนอรายงานทาํให้ได้

ข้อมูลที่เป็นกลาง และ 

3.14.3  คําอธิบายว่าขอบเขตของกิจการที่เสนอรายงานกาํหนดอย่างไรและกิจการที่เสนอ

รายงานประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเดีย่ว 

3.15 งบการเงินรวมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายของทั้ง

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นกิจการที่เสนอรายงานหน่ึงเดียว ข้อมูลน้ีเป็นประโยชน์

ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตของบริษัทใหญ่ 

ในการประเมินความเป็นไปได้สาํหรับกระแสเงินสดรับสทุธอินาคตของบริษัทใหญ่ เพราะกระแส

เงินสดรับสทุธิของบริษัทใหญ่ได้รวมถึงเงินที่บริษัทย่อยจัดสรรให้บริษัทใหญ่และเงินที่จัดสรรน้ี

ขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดรับสทุธขิองบริษัทย่อย   
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3.16 งบการเงินรวมไม่ได้ออกแบบเพ่ือให้ข้อมูลแยกต่างหากเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 

รายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยรายใดรายหน่ึง งบการเงินของบริษัทย่อยเองที่ออกแบบมา

เพ่ือให้ข้อมูลน้ัน 

3.17 งบการเงินเดี่ยวออกแบบเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ

ค่าใช้จ่ายของบริษัทใหญ่และไม่ใช่ของบริษัทย่อย ข้อมูลน้ีเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ให้กู้และ

เจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตของบริษัทใหญ่ เพราะ 

3.17.1 โดยปกติสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทใหญ่ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิน้ันในการเรียกร้องต่อ

บริษัทย่อย และ  

3.17.2 ในบางประเทศ จาํนวนเงินที่สามารถจัดสรรคืนได้ตามกฎหมายให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้อง

ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่ขึ้นอยู่กบัสาํรองที่จัดสรรได้ของบริษัทใหญ่ 

แนวทางอกีแนวทางหน่ึงในการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ

ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทใหญ่เพียงลาํพังในงบการเงินรวมคือในหมายเหตุ 

3.18 โดยปกติข้อมูลที่ให้ในงบการเงินเดี่ยวจะไม่เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลของ 

นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็นในอนาคตของบริษัทใหญ่ ดังน้ัน 

เม่ือต้องจัดทาํงบการเงินรวม งบการเงินเดี่ยวไม่สามารถทดแทนงบการเงินรวมได้ แต่กระน้ัน 

บริษัทใหญ่อาจถูกกาํหนดหรือเลือกที่จะจัดทาํงบการเงินเดี่ยวเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม  
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

 บทที ่4 องคป์ระกอบของงบการเงิน  

 บทนาํ 4.1 

 คํานยิามของสินทรพัย ์ 4.3 

 สิทธิ 4.6 

 ศกัยภาพในการสรา้งผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 4.14 

 การควบคุม 4.19 

 คํานยิามของหนี้ สิน 4.26 

 ภาระผูกพนั 4.28 

 การโอนทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ 4.36 

 ภาระผูกพนัปัจจุบนัทีเ่ป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 4.42 

 สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 4.48 

 หน่วยบญัชี 4.48 

 สญัญาทีย่งัจะตอ้งปฏิบติัตาม 4.56 

 สาระของสิทธิตามสญัญาและภาระผูกพนัตามสญัญา 4.59 

 คํานยิามส่วนของเจา้ของ 4.63 

 
คํานยิามของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 4.68 
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บทนาํ 

4.1 องค์ประกอบของงบการเงินที่นิยามไว้ในกรอบแนวคดิ ได้แก่ 

4.1.1 สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ ที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของกิจการที่เสนอ

รายงาน และ 

4.1.2 รายได้และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกบัผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการที่เสนอรายงาน 

4.2 องค์ประกอบเหล่าน้ันเช่ือมโยงกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ สิทธิเรียกร้องและการเปล่ียนแปลง

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิกบัสทิธเิรียกร้องที่อภิปรายในบทที่ 1 และองค์ประกอบเหล่าน้ันได้นิยาม

ไว้ในตารางที่ 4.1 

 

ตารางที ่4.1 องคป์ระกอบของงบการเงิน 

รายการทีอ่ภิปรายใน 

บทที ่1 

องคป์ระกอบ คํานยิามหรือคําอธิบาย 

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ สนิทรัพย์ ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิในปัจจุบันที่อยู่ในความควบคุม

ของกจิการอนัเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ คือ สิทธิที่มีศักยภาพในการ

สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

สทิธเิรียกร้อง หน้ีสนิ ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่จะโอนทรัพยากร

เชิงเศรษฐกจิอนัเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 

ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจาก 

หักหน้ีสนิของกจิการทั้งหมด 

การเปล่ียนแปลงรัพยากร

เชิงเศรษฐกิจและสิทธิ

เรียกร้องที่สะท้อนผลการ

ดาํเนินงานการเงิน 

รายได้ การเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน

ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้ นของส่วนของเจ้าของ ทั้ งน้ี  

ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของ

เจ้าของ  

ค่าใช้จ่าย การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน

ส่งผลให้เกิดการลดลงของส่วนของเจ้าของ ทั้ งน้ี  

ไม่รวมถึงการจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธิเรียกร้องส่วนของ

เจ้าของ  

การเปล่ียนแปลงอื่นของ

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

และสทิธเิรียกร้อง 

- เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของ

และการจัดสรรคืนให้ผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของ

เจ้าของ 

- การแลกเปล่ียนสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ไม่ส่งผลให้ส่วน

ของเจ้าของเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
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คํานยิามของสินทรพัย ์

4.3 สนิทรัพย์คือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการซ่ึงเป็นผลของ

เหตุการณใ์นอดีต 

4.4 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ คือ สทิธทิี่มีศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

4.5 ส่วนน้ีอภปิรายคาํนิยามในสามแง่มุมต่อไปน้ี 

4.5.1 สทิธ ิ(ดูย่อหน้าที่ 4.6 ถงึ 4.13) 

4.5.2 ศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ (ดูย่อหน้าที่ 4.14 ถงึ 4.18) และ 

4.5.3 การควบคุม (ดูย่อหน้าที่ 4.19 ถงึ 4.25) 

 

สิทธิ 

4.6 สทิธทิี่มีศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิมีหลายรปูแบบรวมถงึ 

4.6.1 สทิธทิี่มาคู่กบัภาระผูกพันของอกีฝ่าย (ดูย่อหน้าที่ 4.39) เช่น 

4.6.1.1 สทิธทิี่จะได้รับเงิน 

4.6.1.2 สทิธทิี่จะได้รับสนิค้าหรือบริการ  

4.6.1.3 สิทธิที่จะแลกเปล่ียนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจกับอีกฝ่ายด้วยเง่ือนไขที่เป็น

ผลดี เช่น สญัญาฟอร์เวิร์ดที่จะซ้ือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิด้วยเงื่อนไขที่เป็น

ผลดี ณ เวลาน้ี หรือสทิธเิลือกที่จะซ้ือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ 

4.6.1.4 สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากภาระผูกพันของกิจการอีกฝ่าย ที่จะโอน

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ที่มีความไม่แน่นอน

ได้เกดิขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 4.37) 

4.6.2 สทิธทิี่ไม่ได้มาคู่กบัภาระผูกพันของอกีฝ่าย เช่น 

4.6.2.1 สิทธิเหนือสิ่งที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินค้าคงเหลือ 

ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าว เช่น สิทธิที่จะใช้สิ่งที่มีตัวตนหรือสิทธิที่จะได้รับ

ผลประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของสิ่งที่เช่า 

4.6.2.2 สทิธทิี่จะใช้ทรัพย์สนิทางปัญญา 

4.7 สทิธจิาํนวนมากเกดิจากสญัญา ข้อกฎหมายหรือวิธอีื่นที่คล้ายกนั เช่น กจิการอาจได้รับสทิธิจาก

การเป็นเจ้าของหรือการเช่าสิ่งที่มีตัวตน หรือจากการเป็นเจ้าของตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 

หรือจากการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่จดทะเบียน อย่างไรกต็าม กิจการอาจได้รับสิทธิจากวิธีอื่น 

เช่น 

4.7.1  จากการได้มาหรือการสร้างความรู้จัดเจนที่ไม่ใช่องค์ความรู้สาธารณะ (ดูย่อหน้าที่ 4.22) 

หรือ 

4.7.2  ผ่านภาระผูกพันของอกีฝ่ายที่เกดิขึ้นเพราะอกีฝ่ายไม่สามารถในทางปฏบิัติที่จะกระทาํการ

ที่ไม่เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติ หรือนโยบายที่เผยแพร่ หรือข้อความที่ระบุ (ดูย่อหน้าที่ 

4.31) 
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4.8 สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ได้รับและใช้หมดในทนัท ีเช่น การให้บริการของพนักงาน สิทธิ

ของกจิการที่จะรับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิค้าหรือบริการจะมีอยู่เพียงช่ัวขณะจนกระทั่ง

กจิการใช้สนิค้าหรือบริการน้ันหมด 

4.9 ไม่ใช่สิทธิทุกประเภทของกิจการจะเป็นสินทรัพย์ของกิจการน้ัน สิทธิที่จะเป็นสินทรัพย์ของ

กจิการต้องมีทั้งศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิให้กจิการที่เกนิกว่าผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจที่ผู้อื่นได้รับ (ดูย่อหน้าที่ 4.14 ถึง 4.18) และอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ  

(ดูย่อหน้าที่ 4.19 ถึง 4.25) ตัวอย่าง สิทธิที่ให้กับทุกกิจการโดยไม่มีต้นทุนที่มีนัยสาํคัญ เช่น 

สิทธิในการเข้าถึงสินค้าสาธารณะ เช่น สิทธิสาธารณะในการใช้ทางผ่านบนที่ดิน หรือความรู้จัดเจน 

ที่เป็นองค์ความรู้สาธารณะ โดยปกติแล้วไม่ถอืเป็นสนิทรัพย์ของกจิการที่ถอืครองสทิธเิหล่าน้ัน 

4.10 กจิการไม่สามารถมีสทิธใินการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากตนเอง ดังน้ัน 

4.10.1 ตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่กจิการออกและซ้ือคืนและถอืโดยกจิการเอง (เช่น หุ้นทุน

ซ้ือคืน) ไม่ใช่ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ และ 

4.10.2 ในกรณีที่กิจการที่เสนอรายงานประกอบด้วยนิติบุคคลมากกว่าหน่ึงราย ตราสารหน้ี

หรือตราสารทุนที่ออกโดยนิติบุคคลหน่ึงและถือโดยนิติบุคคลอื่นไม่ใช่ทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิของกจิการที่เสนอรายงาน 

4.11 โดยหลักการแล้ว สิทธิแต่ละสิทธิของกิจการเป็นสินทรัพย์ที่แยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม  

เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการบัญชี สทิธิที่เกี่ยวข้องกนัมักจะถือปฏบิัติเป็นหน่วยบัญชีเดียวที่ถือเป็น

สนิทรัพย์เดียว (ดูย่อหน้าที่ 4.48 ถึง 4.55) ตัวอย่าง ความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของสิ่งที่มี

ตัวตนรายการหน่ึงอาจก่อให้เกดิสทิธหิลายประการ ได้แก่ 

4.11.1 สทิธกิารใช้สิ่งน้ัน 

4.11.2 สทิธใินการขายสทิธเิหนือสิ่งน้ัน 

4.11.3 สทิธใินการนาํสทิธเิหนือสิ่งน้ันไปคํา้ประกนั และ 

4.11.4 สทิธอิื่นที่ไม่กล่าวในย่อหน้าที่ 4.11.1 ถงึ 4.11.3 

4.12 ในหลายกรณี กลุ่มของสิทธิที่เกิดจากความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของสิ่งที่มีตัวตนรายการหน่ึง 

ให้ถือปฏิบัติเป็นสินทรัพย์เดียว โดยหลักการแล้ว ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจคือกลุ่มของสิทธิ  

ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน ถึงแม้ว่า การอธิบายกลุ่มของสิทธิด้วยสิ่งที่มีตัวตนมักให้ความเป็นตัวแทน 

อนัเที่ยงธรรมถงึสทิธเิหล่าน้ันที่กระชับและเข้าใจได้มากที่สดุ 

4.13 ในบางกรณี มีความไม่แน่นอนว่าสทิธิมีอยู่จริงหรือไม่ ตัวอย่าง กจิการและอกีฝ่ายอาจโต้แย้งว่า 

กจิการมีสทิธทิี่จะได้รับทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิจากอกีฝ่ายหรือไม่ จนกว่าความไม่แน่นอนว่าสทิธิ

มีอยู่หรือไม่จะคล่ีคลาย เช่น ตามคาํสั่งศาล ยังมีความไม่แน่นอนว่ากิจการมีสิทธิหรือไม่และ

สนิทรัพย์มีอยู่หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 5.14 อภิปรายการรับรู้สนิทรัพย์ซ่ึงการมีอยู่มีความไม่แน่นอน) 

 

ศกัยภาพในการสรา้งผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

4.14 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิคือสทิธทิี่มีศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ การมีอยู่ของ

ศักยภาพน้ันไม่จาํเป็นที่ว่าสิทธิในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต้องมีความแน่นอนหรือ



กรอบแนวคดิสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2563  30 

คาดว่าจะเกิดขึ้ น ขอเพียงแค่สิทธิน้ันที่กิจการมีอยู่ซ่ึงภายใต้สถานการณ์อย่างน้อยหน่ึงสถานการณ ์

จะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแก่กจิการน้ันมากกว่ากจิการอื่น 

4.15 เม่ือสิทธิเป็นไปตามนิยามของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ สิทธิน้ันถือเป็นสินทรัพย์แม้ว่าจะมี 

ความน่าจะเป็นตํ่าที่จะสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่กระน้ัน ความน่าจะเป็นที่ตํ่าอาจกระทบ

การตัดสนิใจว่าจะให้ข้อมูลใดบ้างและให้อย่างไรเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ รวมถึงการตัดสนิใจว่าจะรับรู้

สนิทรัพย์น้ีหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 5.15 ถงึ 5.17) และวัดค่าอย่างไร 

4.16 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิสามารถสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือกจิการโดยการให้สทิธกิจิการ

หรือทาํให้กจิการสามารถดาํเนินการต่าง ๆ อย่างน้อยหน่ึงอย่าง ตัวอย่างเช่น 

4.16.1 รับกระแสเงินสดตามสญัญาหรือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิอื่น 

4.16.2 แลกเปล่ียนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ันกบัอกีฝ่ายหน่ึงด้วยเง่ือนไขที่เป็นผลดีต่อกจิการ 

4.16.3 ดาํเนินการใดๆ ที่สร้างกระแสเงินสดรับหรือหลีกเล่ียงกระแสเงินสดจ่าย เช่น 

4.16.3.1 ใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ันตามลาํพังหรือใช้ร่วมกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิอื่น

เพ่ือผลิตสนิค้าหรือให้บริการ 

4.16.3.2 ใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิอื่น หรือ 

4.16.3.3 ให้อกีฝ่ายหน่ึงเช่าทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ัน 

4.16.4 รับเงินสดหรือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิอื่นจากการขายทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ัน หรือ 

4.16.5 ชาํระหน้ีสนิโดยการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ัน 

4.17 แม้ว่ามูลค่าของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเกิดมาจากศักยภาพปัจจุบันในการสร้างผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจอนาคต ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเป็นสิทธิปัจจุบันที่ มีศักยภาพอยู่ แต่ไม่ใช่

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอนาคตที่สทิธน้ัินอาจสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น มูลค่าสทิธเิลือกที่ซ้ือมาแล้ว

เกิดจากศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจผ่านการใช้สิทธิเลือกในวันใดวันหน่ึง 

ในอนาคต อย่างไรกต็าม ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจน้ีเป็นสิทธิปัจจุบันซ่ึงหมายถึงสิทธิในการใช้

สทิธเิลือกน้ันในวันใดวันหน่ึงในอนาคต ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ีไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

อนาคตที่ผู้ถอืสทิธเิลือกจะได้รับหากมีการใช้สทิธเิลือก 

4.18 การเกิดรายจ่ายและการได้มาซ่ึงสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่รายการทั้งสอง 

ไม่จาํเป็นต้องเกิดคู่กันเสมอไป ดังน้ัน รายจ่ายของกิจการที่เกิดขึ้นอาจเป็นหลักฐานว่ากิจการเสาะหา

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอนาคต แต่ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่นาํไปสู่ข้อสรุปว่ากิจการได้รับสินทรัพย์แล้ว  

ในทาํนองเดียวกนั การไม่มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตัดโอกาสของรายการใดจากการเป็นไปตาม

นิยามของสนิทรัพย์ ตัวอย่างเช่น สนิทรัพย์สามารถรวมถึงสทิธทิี่รัฐบาลให้กบักจิการโดยไม่เรียก

เกบ็สิ่งตอบแทนหรือสทิธทิี่อกีฝ่ายบริจาคให้กจิการ 

 

การควบคุม 

4.19 การควบคุมเช่ือมโยงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจกับกิจการ การประเมินว่าการควบคุมมีอยู่หรือไม่

ช่วยในการระบุทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิที่กจิการคาํนึงถึง ตัวอย่างเช่น กจิการอาจควบคุมสดัส่วน

หน่ึงของอสังหาริมทรัพย์โดยปราศจากการควบคุมกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายการ  
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ในกรณีเหล่าน้ัน สินทรัพย์ของกิจการคือสัดส่วนในอสังหาริมทรัพย์อนัเกิดจากการควบคุมของ

กจิการ มิใช่เกดิจากกรรมสทิธิ์ซ่ึงกจิการไม่ได้ควบคุมในอสงัหาริมทรัพย์ทั้งรายการ 

4.20 กิจการควบคุมทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเม่ือกิจการมีความสามารถปัจจุบันในการกาํกับการใช้

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันอาจมาจากทรัพยากรน้ัน  

การควบคุมรวมถึงความสามารถปัจจุบันในการกีดกันไม่ให้ฝ่ายอื่นกาํกับการใช้ทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจและไม่ให้ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อาจมาจากทรัพยากรน้ัน ผลที่ตามมา

คือหากฝ่ายหน่ึงควบคุมทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิน้ันแล้ว จะไม่มีฝ่ายอื่นควบคุมทรัพยากรน้ันอกี 

4.21 กจิการมีความสามารถปัจจุบันในการกาํกบัการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิหากกจิการมีสทิธริะดม

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจมาใช้ในกิจกรรมของกิจการหรืออนุญาตให้อีกฝ่ายระดมทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิไปใช้ในกจิกรรมของฝ่ายอื่น 

4.22 การควบคุมทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจมักเกิดขึ้ นจากความสามารถบังคับสิทธิตามกฎหมาย  

แต่การควบคุมยังสามารถเกดิขึ้นได้หากกจิการมีวิธอีื่นที่ทาํให้ม่ันใจว่ากจิการเท่าน้ันไม่ใช่ฝ่ายอื่น

ที่มีความสามารถปัจจุบันในการกาํกับการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและได้รับผลประโยชน์อัน

อาจเกิดจากทรัพยากรน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการสามารถควบคุมสิทธิการใช้ความรู้จัดเจนที่ไม่ใช่ 

องค์ความรู้สาธารณะ ถ้ากจิการมีสทิธเิข้าถงึความรู้จัดเจนและมีความสามารถปัจจุบันในการเกบ็

ความรู้จัดเจนเป็นความลับแม้ว่าความรู้จัดเจนน้ันไม่ได้รับการปกป้องด้วยสทิธบิัตรจดทะเบียน 

4.23 กิจการควบคุมทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเม่ือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอนาคตจากทรัพยากรน้ัน

ต้องเข้าสู่กิจการแทนที่จะเป็นอีกฝ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การควบคุมลักษณะน้ีไม่ได้สื่อ

โดยนัยว่า กิจการสามารถม่ันใจว่าทรัพยากรน้ันจะสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทุก

สภาพแวดล้อม แต่หมายถึงว่า หากทรัพยากรน้ันสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ กจิการเป็นผู้ที่

จะได้รับประโยชน์น้ันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4.24 การเปิดรับต่อความหลากหลายที่มีนัยสาํคัญของจาํนวนผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สร้างจาก

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอาจช้ีว่ากิจการควบคุมทรัพยากรน้ัน อย่างไรกต็าม การเปิดรับน้ีเป็น

เพียงปัจจัยหน่ึงเท่าน้ันในการพิจารณาประเมินภาพรวมว่าการควบคุมมีอยู่หรือไม่ 

4.25 บางคร้ังฝ่ายหน่ึง (ตัวการ) ให้อกีฝ่าย (ตัวแทน) กระทาํการในนามของตัวการและเพ่ือประโยชน์

ของตัวการ เช่น ตัวการอาจให้ตัวแทนจัดการขายสินค้าที่ควบคุมโดยตัวการ แม้ว่าทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิที่ตัวการควบคุมจะอยู่ในความดูแลของตัวแทน ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจน้ันกไ็มใช่

สินทรัพย์ของตัวแทน นอกจากน้ี แม้ว่าตัวแทนจะมีภาระผูกพันในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ที่ตัวการควบคุมให้กับบุคคลที่สามภาระผูกพันน้ันกมิ็ใช่หน้ีสินของตัวแทนเพราะทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิที่จะโอนไปเป็นทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของตัวการไม่ใช่ของตัวแทน 
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คํานยิามของหนี้ สิน 

4.26 หน้ีสินคือภาระผูกพันปัจจุบันของกิจการในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลของ

เหตุการณใ์นอดีต 

4.27 หน้ีสนิจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑท์ั้งสามข้อต่อไปน้ี 

4.27.1  กจิการมีภาระผูกพัน (ดูย่อหน้าที่ 4.28 ถงึ 4.35) 

4.27.2  เป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ (ดูย่อหน้าที่ 4.36 ถงึ 4.41) และ 

4.27.3  เป็นภาระผูกพันที่เป็นภาระผูกพันปัจจุบันที่มีอยู่อันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  

(ดูย่อหน้าที่ 4.42 ถงึ 4.47) 

 

ภาระผูกพนั 

4.28 เกณฑแ์รกของหน้ีสนิคือ กจิการมีภาระผูกพัน 

4.29 ภาระผูกพันเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่กจิการไม่มีความสามารถทางปฏบิัติที่จะหลีกเล่ียง 

ภาระผูกพันเป็นหน้ีต่ออกีฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) เสมอ ฝ่ายอื่น (หรือหลายฝ่าย) อาจเป็นบุคคล

หรือกิจการอีกแห่ง กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจการ หรือสังคมในวงกว้าง จึงไม่จาํเป็นต้องทราบว่า

ภาระผูกพันน้ีเป็นหน้ีต่อผู้ใด 

4.30 หากฝ่ายหน่ึงมีภาระผูกพันให้โอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ผลที่ตามมาคือ อีกฝ่าย (หรือหลาย

ฝ่าย) มีสิทธิได้รับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดให้ฝ่ายหน่ึงรับรู้หน้ีสินและ

วัดค่าหน้ีสนิ ณ จาํนวนที่ระบุได้ ไม่ได้สื่อโดยนัยว่า อกีฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ต้องรับรู้สนิทรัพย์

หรือวัดค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากนั เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินหน่ึงอาจมีเกณฑก์ารรับรู้

รายการหรือข้อกาํหนดการวัดค่าที่แตกต่างกนัสาํหรับหน้ีสนิของฝ่ายหน่ึงและสนิทรัพย์คู่กนัของ

อีกฝ่ายหน่ึง หากเกณฑ์หรือข้อกาํหนดที่แตกต่างกันน้ันเป็นผลของการตัดสินใจที่ตั้งใจเลือก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สดุที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถงึสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อน้ัน 

4.31 ภาระผูกพันต่างๆ เกดิขึ้นจากสญัญา ข้อกฎหมายหรือวิธีที่คล้ายคลึงและบังคับได้ตามกฎหมาย

โดยฝ่ายหน่ึง (หรือหลายฝ่าย) ที่มีหน้ีต่อกัน อย่างไรกต็าม ภาระผูกพันสามารถเกิดขึ้นจาก

ประเพณีปฏิบัติ นโยบายที่เผยแพร่หรือคาํแถลงการณ์ของกิจการที่กิจการไม่มีความสามารถ

ในทางปฏิบัติที่จะปฏิบัติผิดไปจากประเพณีปฏิบัติ นโยบายที่เผยแพร่หรือคําแถลงการณ์

ดังกล่าว ภาระผูกพันที่เกดิในสถานการณเ์หล่าน้ีบางคร้ังเรียกว่า “ภาระผูกพันโดยปริยาย” 

4.32 ในบางสถานการณ์ กิจการมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

เม่ือเกิดการกระทําในอนาคตอย่างหน่ึงที่กิจการอาจเป็นผู้ทํา การกระทําดังกล่าวรวมถึง 

การดาํเนินธุรกิจอย่างหน่ึงหรือดาํเนินงานในตลาดแห่งหน่ึงในวันที่ระบุในอนาคต หรือใช้สิทธิ

เลือกอย่างหน่ึงตามสัญญา ในสถานการณ์เหล่าน้ัน กิจการมีภาระผูกพันถ้าไม่มีความสามารถ 

ในทางปฏบิัติที่จะหลีกเล่ียงการกระทาํดังกล่าว 
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4.33 ข้อสรุปที่ว่าการทาํงบการเงินของกจิการตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ืองมีความเหมาะสมยังสื่อ

โดยนัยที่สรุปได้ว่ากิจการไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะหลีกเล่ียงการโอนที่หลีกเล่ียงได้

จากการชาํระบัญชีของกจิการหรือจากการยุติการค้าเท่าน้ัน 

4.34 ปัจจัยที่ใช้ประเมินว่ากิจการมีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะหลีกเล่ียงการโอนทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจอาจขึ้นอยู่กบัลักษณะของหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกิจการ เช่น ในบางกรณี 

กิจการอาจไม่มีความสามารถในทางปฏบิัติที่จะหลีกเล่ียงการโอนหากการกระทาํใดๆ ที่กิจการ

สามารถทาํเพ่ือเล่ียงการโอนจะเกดิผลที่ตามมาเชิงเศรษฐกจิในทางลบมากกว่าอย่างมีนัยสาํคัญ

เม่ือเทยีบกบัการโอน อย่างไรกต็าม ทั้งความตั้งใจโอนและความเป็นไปได้สงูในการโอนไม่เป็น

เหตุผลเพียงพอให้สรปุว่ากจิการไม่มีความสามารถในทางปฏบิัตทิี่จะเล่ียงการโอน 

4.35 ในบางกรณี มีความไม่แน่นอนว่าภาระผูกพันมีอยู่หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากฝ่ายหน่ึงอยู่ระหว่าง

การเรียกค่าสินไหมทดแทนสาํหรับการกระทาํผิดของกิจการตามข้อกล่าวหาจึงอาจมีความ 

ไม่แน่นอนว่ามีการกระทาํผิดหรือไม่ กิจการเป็นผู้กระทาํผิดหรือไม่ หรือกฎหมายจะบังคับใช้

อย่างไร มีความไม่แน่นอนว่ากิจการมีภาระผูกพันต่อฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่

และผลที่ตามมาคือ หน้ีสินมีอยู่หรือไม่ จนกว่าความไม่แน่นอนที่มีอยู่น้ันจะคล่ีคลายลง เช่น  

จากคาํตัดสนิของศาล (ย่อหน้าที่ 5.14 อภิปรายการรับรู้หน้ีสนิที่การเกดิขึ้นยังไม่แน่นอน) 

 

การโอนทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ 

4.36 เกณฑท์ี่สองของหน้ีสนิคือ ภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ 

4.37 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์น้ี ภาระผูกพันต้องมีศักยภาพในการทาํให้กิจการต้องโอนทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจให้อีกฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) การมีอยู่ของศักยภาพดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องมีความ

แน่นอนหรือคาดว่าจะเกดิขึ้นที่กจิการจะต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ เช่น การโอนอาจจะมีขึ้น

เม่ือเกิดเหตุการณ์อนาคตที่ระบุไว้ซ่ึงมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้ นเท่าน้ัน การเข้าเง่ือนไข

ดังกล่าวขอเพียงแค่ ภาระผูกพันมีอยู่แล้วและมีอย่างน้อยหน่ึงสถานการณ์ที่กาํหนดให้กิจการ

ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ 

4.38 ภาระผูกพันจะเป็นไปตามคํานิยามของหน้ีสินแม้ว่ามีความน่าจะเป็นตํ่าที่จะโอนทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิ แต่กระน้ัน ความน่าจะเป็นที่ตํ่าอาจกระทบการตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลใดบ้างและ

ให้อย่างไรเกี่ยวกับหน้ีสิน รวมถึงการตัดสินใจว่าจะรับรู้หน้ีสินหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 5.15 ถึง 

5.17) และวัดค่าอย่างไร 

4.39 ภาระผูกพันที่จะโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ ให้รวมถงึ ตัวอย่างต่อไปน้ี  

4.39.1 ภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินสด 

4.39.2 ภาระผูกพันที่จะส่งมอบสนิค้าหรือให้บริการ 

4.39.3 ภาระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจกับอีกฝ่ายด้วยเง่ือนไขที่เป็น

ผลเสียต่อกิจการ ตัวอย่างของภาระผูกพันดังกล่าวรวมถึงสัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะขาย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิด้วยเง่ือนไขที่เป็นผลเสยีในปัจจุบันหรือสทิธเิลือกที่ให้สทิธอิกี

ฝ่ายที่จะซ้ือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิจากกจิการ 
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4.39.4 ภาระผูกพันที่จะโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหากเกิดเหตุการณ์อนาคตที่ระบุไว้ 

ซ่ึงมีความไม่แน่นอนว่าจะเกดิขึ้น 

4.39.5 ภาระผูกพันที่จะออกเคร่ืองมือทางการเงินหากเคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะผูกพัน

กจิการให้โอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ 

4.40 แทนที่กจิการจะปฏบิัติตามภาระผูกพันด้วยการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิให้อกีกจิการหน่ึงที่มี

สทิธรัิบทรัพยากรน้ัน บางคร้ังกจิการอาจตัดสนิใจดาํเนินการอื่นแทน ตัวอย่างเช่น 

4.40.1 ชาํระภาระผูกพันโดยเจรจาการปลดจากภาระผูกพัน 

4.40.2 โอนภาระผูกพันให้บุคคลที่สาม หรือ 

4.40.3 ทดแทนภาระผูกพันที่จะโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจด้วยภาระผูกพันอื่นที่เกิดจาก 

การเข้าทาํรายการใหม่ 

4.41 ในสถานการณ์ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 4.40 กิจการมีภาระผูกพันที่จะโอนทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิจนกว่ากจิการได้ชาํระ โอนหรือทดแทนภาระผูกพันน้ัน 

 

ภาระผูกพนัปัจจุบนัทีเ่ป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 

4.42 เกณฑท์ี่สามของหน้ีสนิคือ ภาระผูกพันที่เป็นภาระผูกพันปัจจุบันที่มีอยู่อนัเป็นผลของเหตุการณ์

ในอดีต 

4.43 ภาระผูกพันปัจจุบันอนัเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีตจะมีอยู่ เฉพาะเม่ือ 

4.43.1 กจิการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแล้วหรือได้กระทาํการแล้ว และ 

4.43.2 อันส่งผลให้กิจการจะหรืออาจจะต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มิฉะน้ันกิจการ 

ไม่ต้องโอน 

4.44 ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ได้รับแล้ว เช่น สนิค้าหรือบริการ การดาํเนินการที่ได้กระทาํการแล้ว

อาจรวม เช่น การดาํเนินธุรกิจอย่างหน่ึงหรือดาํเนินงานในตลาดแห่งหน่ึง หากผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับหรือการกระทาํที่ดาํเนินการเกิดขึ้ นในช่วงเวลาหน่ึง ภาระผูกพันปัจจุบัน 

ที่เกดิขึ้นอาจสะสมในช่วงเวลาน้ัน 

4.45 หากข้อกฎหมายใหม่เร่ิมมีผลบังคับ ภาระผูกพันปัจจุบันเกิดขึ้ นตามที่กฎหมายใหม่กาํหนด

เฉพาะเม่ือกิจการจะหรืออาจจะต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการได้รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือได้กระทาํการแล้ว มิฉะน้ันแล้วกิจการไม่ต้องโอน การบังคับใช้

กฎหมายด้วยตัวของมันเองไม่เพียงพอจะสร้างภาระผูกพันปัจจุบันให้กิจการ เช่นเดียวกันกับ

ประเพณีปฏิบัติ นโยบายที่เผยแพร่หรือคาํแถลงการณ์ที่ระบุตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4.31  

ทาํให้ภาระผูกพันปัจจุบันเกิดขึ้ นตามประเพณีปฏิบัติ นโยบายที่เผยแพร่หรือคาํแถลงการณ์ 

เฉพาะเม่ือกิจการจะหรืออาจจะต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการได้รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิหรือได้กระทาํการแล้ว มิฉะน้ันแล้วกจิการไม่ต้องโอน  

4.46 ภาระผูกพันปัจจุบันสามารถมีอยู่ได้แม้ว่าการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิยังไม่สามารถบังคับได้

จนกว่าจะถึงวันหน่ึงในอนาคต เช่น หน้ีสินตามสัญญาที่จะจ่ายเงินสดอาจมีอยู่ ณ ตอนน้ีแม้ว่า

สญัญายังไม่กาํหนดให้จ่ายชาํระจนกว่าจะถึงวันหน่ึงในอนาคต เช่นเดียวกนั ภาระผูกพันตามสญัญา
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ที่ให้กิจการปฏิบัติงาน ในวันหน่ึงในอนาคตอาจมีอยู่ ณ ตอนน้ี แม้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถบังคับ 

ให้กจิการปฏบิัติงานดังกล่าวจนกว่าจะถงึวันน้ันในอนาคต 

4.47 กิจการยังไม่มีภาระผูกพันปัจจุบันที่จะโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหากยังไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

ในย่อหน้าที่ 4.43 กล่าวคือ หากกจิการยังไม่ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิหรือกระทาํการที่จะ

หรืออาจทําให้กิจการต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่ มิฉะน้ันกิจการไม่ต้องโอน เช่น  

หากกจิการเข้าทาํสญัญาที่จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัการรับบริการ

ของพนักงาน กิจการยังไม่มีภาระผูกพันปัจจุบันที่จะจ่ายเงินเดือนจนกว่าจะได้รับบริการ 

จากพนักงาน ก่อนหน้าน้ันถือว่าเป็นสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตาม กล่าวคือกิจการมีทั้งสิทธิและ

ภาระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนเงินเดือนในอนาคตสําหรับบริการในอนาคตของพนักงาน  

(ดูย่อหน้าที่ 4.56 ถงึ 4.58) 

 

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

หน่วยบญัชี 

4.48 หน่วยบัญชีคือสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิ ภาระผูกพันหรือกลุ่มของภาระผูกพัน หรือกลุ่มของสิทธิ

และภาระผูกพันที่จะใช้เกณฑก์ารรับรู้รายการและแนวคิดการวัดค่า 

4.49 ให้เลือกหน่วยบัญชีสาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินเม่ือพิจารณาว่าจะใช้เกณฑ์การรับรู้ รายการและ

แนวคิดการวัดค่าอย่างไรกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันและกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ในบางสภาพแวดล้อม อาจจะเป็นการเหมาะสมที่จะเลือกหน่วยบัญชีหน่ึงเพ่ือการรับรู้ รายการ

และอีกหน่วยบัญชีหน่ึงที่แตกต่างกันเพ่ือการวัดค่า ตัวอย่างเช่น ในบางคร้ังอาจจะรับรู้ รายการ 

ทีละสัญญาแต่วัดค่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มของสัญญา ในการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูล 

สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายอาจจําเป็นต้องแสดงเป็นยอดรวมหรือแสดงแยกกัน 

เป็นส่วนประกอบต่างๆ 

4.50 หากกิจการโอนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์หรือส่วนหน่ึงของหน้ีสิน หน่วยบัญชีอาจเปล่ียนแปลง  

ณ เวลาน้ัน เพ่ือที่ว่าส่วนประกอบที่โอนไปกบัส่วนประกอบที่คงไว้เป็นหน่วยบัญชีที่แยกจากกัน 

(ดูย่อหน้าที่ 5.26 ถงึ 5.33) 

4.51 ให้เลือกหน่วยบัญชีเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงสื่อโดยนัยว่า 

4.51.1 ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ต้องเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ การปฏบิัติกบักลุ่มสทิธแิละภาระผูกพันเป็นหน่วยบัญชี

เดียวกันอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดีกว่าการปฏิบัติกับสิทธิหรือภาระ

ผูกพันแต่ละรายการเป็นหน่วยบัญชีแยกจากกนั เช่น หากสทิธแิละภาระผูกพันเหล่าน้ี  

4.51.1.1 ไม่สามารถเป็นหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นสิ่งที่เกิดจากรายการที่

แยกกนั 

4.51.1.2 ไม่สามารถหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะหมดอายุด้วยรปูแบบที่แตกต่างกนั 
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4.51.1.3 มีลักษณะและความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันและน่าจะทาํให้ 

มีความหมายโดยนัยที่คล้ายกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้สาํหรับกระแส 

เงินสดรับสุทธิอนาคตของกิจการหรือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิของกิจการ 

หรือ 

4.51.1.4 ใช้ด้วยกันในกิจกรรมทางธุรกิจที่กิจการทาํเพ่ือสร้างกระแสเงินสดและ 

วัดค่าโดยอ้างองิประมาณการของกระแสเงินสดอนาคตที่พ่ึงพิงระหว่างกนั 

4.51.2 ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสาระของรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ทาํให้สนิทรัพย์

หรือหน้ีสนิและรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกดิขึ้น ดังน้ัน จึงอาจจาํเป็นที่จะปฏบิัติ

กับสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้ นจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันเป็นหน่วยบัญชีหน่วย

เดียวกันหรือแยกสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้ นจากแหล่งที่มาเดียวกัน (ดูย่อหน้าที่ 

4.62) ในทาํนองเดียวกัน ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิทธิและภาระผูกพัน 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกนัอาจจาํเป็นต้องรับรู้รายการและวัดค่าแยกจากกนั 

4.52 ต้นทุนสร้างข้อจาํกัดสาํหรับการตัดสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้างข้อจาํกัด

สาํหรับการเลือกหน่วยบัญชีเช่นน้ัน ดังน้ัน ในการเลือกหน่วยบัญชีจึงมีความสาํคัญที่จะพิจารณา

ว่าผลประโยชน์ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินด้วยการเลือกหน่วยบัญชีน้ันน่าจะอธิบายถึง

ต้นทุนในการให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่ โดยทั่วไป ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และวัดค่า

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเม่ือหน่วยบัญชีมีขนาดเลก็ลง ดังน้ัน โดยทั่วไป 

สทิธหิรือภาระผูกพันที่เกดิขึ้นจากแหล่งที่มาเดียวกนัจะแยกกนัเฉพาะเมื่อข้อมูลที่เป็นผลจากการ

แยกกนัมีผลประโยชน์มากกว่าและผลประโยชน์เกนิกว่าต้นทุน 

4.53 ทั้งสิทธิและภาระผูกพันมักเกิดขึ้ นจากแหล่งที่มาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น บางสัญญาก่อให้เกิด 

ทั้งสทิธแิละภาระผูกพันสาํหรับแต่ละคู่สญัญา เม่ือสทิธแิละภาระผูกพันเหล่าน้ันพ่ึงพิงระหว่างกนั

และไม่สามารถแยกกันได้ จึงประกอบกันขึ้ นเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินหน่ึงเดียวกันและ 

ไม่สามารถแยกกันได้ดังน้ันจึงก่อให้เกิดหน่วยบัญชีเดียว เช่น สัญญาที่ยังจะต้องปฏิบัติตาม  

(ดูย่อหน้าที่ 4.57) ในทางตรงข้าม หากสทิธแิยกจากภาระผูกพันได้ ในบางคร้ังอาจเหมาะสมที่

จะจัดกลุ่มสิทธิแยกออกจากภาระผูกพัน ส่งผลให้เกิดการระบุสินทรัพย์แยกต่างหากรายการ

เดียวหรือหลายรายการ และหน้ีสินแยกต่างหากรายการเดียวหรือหลายรายการ สาํหรับกรณี

อื่นๆ อาจจะเหมาะสมกว่าที่จะจัดกลุ่มสทิธแิละภาระผูกพันที่แยกจากกนัได้เป็นหน่วยบัญชีเดียว

ซ่ึงจะถอืเป็นสนิทรัพย์เดียวหรือหน้ีสนิเดียว 

4.54 การปฏบิัติกบัชุดของสทิธแิละภาระผูกพันเป็นหน่วยบัญชีเดียวแตกต่างจากการหักกลบสนิทรัพย์

และหน้ีสนิ (ดูย่อหน้าที่ 7.10) 

4.55 หน่วยบัญชีที่เป็นไปได้ รวมถงึ 

4.55.1  สทิธหิรือภาระผูกพันแต่ละรายการ 

4.55.2  สิทธิทั้งหมด ภาระผูกพันทั้งหมด หรือสิทธิทั้งหมดและภาระผูกพันทั้งหมดที่เกดิจาก

แหล่งเดียวกนั เช่น สญัญา 
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4.55.3  กลุ่มย่อยของสทิธแิละ/หรือภาระผูกพัน เช่น กลุ่มย่อยของสทิธเิหนือรายการหน่ึงของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงอายุการใช้ประโยชน์และรูปแบบการใช้งานแตกต่างจาก

สทิธอิื่นเหนือรายการน้ัน 

4.55.4  กลุ่มของสทิธแิละ/หรือภาระผูกพันที่เกดิจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ายกนั 

4.55.5  กลุ่มของสทิธิและ/หรือภาระผูกพันที่เกดิจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะไม่คล้ายกัน 

เช่น กลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่จะจาํหน่ายเป็นรายการเดียว และ 

4.55.6  ฐานะเปิดความเสี่ยงภายในกลุ่มของรายการ หากกลุ่มของรายการขึ้นอยู่กบัความเสี่ยงร่วม 

ลักษณะทางการบัญชีบางอย่างสาํหรับกลุ่มน้ีสามารถเน้นฐานะเปิดรวมต่อความเสี่ยง

ภายในกลุ่มรายการน้ัน 

 

สญัญาทีย่งัจะตอ้งปฏิบติัตาม 

4.56 สัญญาที่ยังจะต้องปฏิบัติตามเป็นสัญญาหรือส่วนของสัญญาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจากทั้งสองฝ่าย 

อย่างเท่ากัน กล่าวคือ ยังไม่มีฝ่ายใดปฏบิัติตามภาระผูกพันหรือทั้งสองฝ่ายปฏบิัติตามภาระผูกพัน

บางส่วนในขอบเขตที่เท่ากนั 

4.57 สัญญาที่ยังจะต้องปฏบิัติตามกาํหนดสิทธิและภาระผูกพันรวมกันในการแลกเปล่ียนทรัพยากร

เชิงเศรษฐกจิ สทิธแิละภาระผูกพันดังกล่าวมีการพ่ึงพากนัและไม่สามารถแยกกนัได้ ดังน้ัน สทิธิ

และภาระผูกพันรวมกันจึงประกอบเป็นสินทรัพย์เดียวหรือหน้ีสินเดียว กิจการจะมีสินทรัพย์ 

หากเง่ือนไขการแลกเปล่ียนเป็นผลดี ณ เวลาน้ี ในขณะที่กิจการจะมีหน้ีสินหากเง่ือนไข 

การแลกเปล่ียนเป็นผลเสีย ณ เวลาน้ี สินทรัพย์หรือหน้ีสินดังกล่าวน้ันจะรวมในงบการเงินหรือไม่

ขึ้ นอยู่กับเกณฑ์การรับรู้ รายการ (ดูบทที่ 5) และหลักการวัดค่า (ดูบทที่ 6) ที่เลือกสาํหรับ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือในบางกรณใีห้รวมถงึการทดสอบว่าเป็นสญัญาที่สร้างภาระหรือไม่   

4.58 เม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดปฏบิัติตามภาระผูกพันตามสัญญาอย่างครบถ้วน สญัญาน้ีจะไม่ต้องปฏบิัติ

ตามอีกต่อไป หากกิจการที่เสนอรายงานทาํงานตามสัญญาก่อน และผลงานดังกล่าวเป็น

เหตุการณ์ที่เปล่ียนสิทธิและภาระผูกพันของกจิการที่เสนอรายงานในการแลกเปล่ียนทรัพยากร

เชิงเศรษฐกจิเป็นสทิธทิี่จะได้รับทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ สทิธน้ัินถือเป็นสนิทรัพย์ หากอกีฝ่ายหน่ึง

ทาํงานก่อน และผลงานดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เปล่ียนสิทธิและภาระผูกพันของกิจการที่เสนอ

รายงานในการแลกเปล่ียนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเป็นภาระผูกพันในการโอนทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิ ภาระผูกพันน้ันถอืเป็นหน้ีสนิ 

 

สาระของสิทธิตามสญัญาและภาระผูกพนัตามสญัญา 

4.59 เง่ือนไขของสัญญาทาํให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันสาํหรับกิจการที่เป็นฝ่ายหน่ึงในสัญญาน้ัน  

งบการเงินจะรายงานสาระในฐานะเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิทธิและภาระผูกพัน  

(ดูย่อหน้าที่ 2.12) ในบางกรณี สาระของสิทธิและภาระผูกพันมีความชัดเจนจากรูปแบบ 
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ตามกฎหมายของสญัญา ในกรณีอื่น เง่ือนไขของสญัญาเดียว หรือกลุ่มหรือชุดของสญัญาต้องมี

การวิเคราะห์เพ่ือระบุสาระของสทิธแิละภาระผูกพัน 

4.60 เง่ือนไขทั้งหมดในสัญญา ไม่ว่าจะกล่าวโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะได้รับการพิจารณาเว้นแต่

เง่ือนไขดังกล่าวไม่มีสาระ เง่ือนไขโดยนัยอาจรวม ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันที่กาํหนดโดย

กฎหมาย เช่น ภาระผูกพันการรับประกนัตามกฎหมายที่บงัคับกจิการที่เข้าทาํสญัญาขายสนิค้าให้

ลูกค้า 

4.61 เง่ือนไขที่ไม่มีสาระไม่ต้องพิจารณา เง่ือนไขไม่มีสาระถ้าเป็นเง่ือนไขไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้ 

ต่อผลทางเศรษฐกจิของสญัญา เง่ือนไขที่ไม่มีสาระอาจรวม เช่น 

4.61.1  เง่ือนไขที่ไม่ผูกพันคู่สญัญา หรือ 

4.61.2  สิทธิรวมถึงสิทธิเลือกที่ผู้ถือครองไม่มีความสามารถในทางปฏบิัติที่จะใช้สิทธิไม่ว่าจะ

อยู่ในสภาพแวดล้อมใด 

4.62 กลุ่มหรือชุดของสัญญาอาจบรรลุหรือออกแบบให้บรรลุผลกระทบเชิงพาณิชย์ในภาพรวม  

ในการรายงานสาระของสญัญาดังกล่าว อาจถือว่าสทิธแิละภาระผูกพันที่เกดิจากกลุ่มหรือชุดของ

สญัญาเป็นหน่วยบัญชีเดียว ตัวอย่างเช่น หากสทิธิหรือภาระผูกพันในสญัญาหน่ึงมีขึ้นเพียงเพ่ือ

ทาํให้สิทธิหรือภาระผูกพันในอีกสัญญาหน่ึงที่ทาํในเวลาเดียวกันกับคู่สัญญาเดียวกันเป็นโมฆะ

เท่าน้ัน ผลกระทบร่วมคือ ทั้งสองสัญญาไม่สร้างทั้งสิทธิหรือภาระผูกพัน ในทางตรงข้ามถ้าสัญญา

ฉบับเดียวทาํให้เกดิสทิธหิรือภาระผูกพันตั้งแต่สองชุดขึ้นไป ที่อาจเกดิจากสญัญาที่แยกกนัตั้งแต่สอง

สญัญาขึ้นไป กจิการอาจจาํเป็นต้องรับรู้สทิธหิรือภาระผูกพันแยกกนัเสมือนว่าเกดิจากสญัญาแยก 

เพ่ือเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถงึสทิธแิละภาระผูกพัน (ดูย่อหน้าที่ 4.48 ถงึ 4.55)  

 

คํานยิามส่วนของเจา้ของ 

4.63 ส่วนของเจ้าของคือส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิการหลังจากหักหน้ีสนิทั้งหมดแล้ว 

4.64 สิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของคือสิทธิเรียกร้องต่อส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ

หลังจากหักหน้ีสินทั้งหมดแล้ว กล่าวอีกนัยหน่ึง ส่วนของเจ้าของเป็นสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ 

ที่ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของหน้ีสิน สิทธิเรียกร้องน้ันอาจกาํหนดตามสัญญา ข้อกฎหมายหรือ

วิธกีารที่คล้ายกนัและรวมรายการดังต่อไปน้ีหากไม่เป็นไปตามคาํนิยามของหน้ีสนิ 

4.64.1 หุ้นประเภทต่างๆ ที่กจิการออก และ 

4.64.2 ภาระผูกพันบางอย่างของกจิการที่ต้องออกสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของอกีสทิธ ิ

4.65 สิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของที่แตกต่างกัน เช่น หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ อาจให้สิทธิที่

แตกต่างกนักบัผู้ถอื ตัวอย่างเช่น สทิธใินการได้รับบางรายการหรือทุกรายการจากกจิการดังน้ี  

4.65.1 ปันผลหากกจิการตัดสนิใจจ่ายปันผลให้ผู้ถอืที่มีสทิธ ิ

4.65.2 เงินที่ได้รับจากสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของในการชําระบัญชีทั้งหมด หรือในการ 

ชาํระบัญชีบางส่วนในเวลาอื่น หรือ 

4.65.3 สทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของอื่น 
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4.66 ข้อกาํหนดตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อกาํหนดอื่นบางคร้ังกระทบส่วนประกอบของส่วนของ

เจ้าของบางรายการ เช่น ส่วนทุนหรือกาํไรสะสม ยกตัวอย่างเช่น ข้อกาํหนดบางอย่างอนุญาตให้

กจิการจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของเฉพาะกรณีกจิการมีสาํรองตามข้อกาํหนด

ที่ระบุให้สามารถจัดสรรคืนได้เพียงพอ 

4.67 กิจกรรมธุรกิจมักดาํเนินการโดยกิจการ เช่น เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์หรือการดาํเนิน

ธุรกจิภาครัฐประเภทอื่นๆ กรอบของกฎหมายและระเบียบของกจิการดังกล่าวมักแตกต่างจากกรอบ

ที่ใช้กบักจิการบริษัท เช่น ถ้ามีข้อจาํกดัในการจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของกอ็าจ

มีจาํนวนน้อย แต่กระน้ัน คาํนิยามของส่วนของเจ้าของในย่อหน้าที่ 4.63 ของกรอบแนวคิดใช้กับ 

ทุกกจิการที่เสนอรายงาน 

 

คํานยิามของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

4.68 รายได้คือการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสินที่ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของส่วน

ของเจ้าของ ทั้งน้ี ไม่รวมถงึเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

4.69 ค่าใช้จ่ายคือการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินที่ส่งผลให้เกิดการลดลงของ 

ส่วนของเจ้าของ ทั้งน้ี ไม่รวมถงึการจัดสรรคืนให้ผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

4.70 จากคาํนิยามของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของไม่ใช่

รายได้และการจัดสรรคืนให้ผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 

4.71 รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบของงบการเงินที่เกี่ยวกับผลการดาํเนินงานการเงินของ

กิจการ ผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการเงินของ

กิจการ ดังน้ัน แม้รายได้และค่าใช้จ่ายนิยามในรูปของการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน 

ข้อมูลเกี่ยวกบัรายได้และค่าใช้จ่ายยังคงสาํคัญเท่ากบัข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 

4.72 รายการและเหตุการณ์อื่นที่แตกต่างกนัก่อให้เกดิรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยลักษณะที่แตกต่างกนั 

การให้ข้อมูลแยกเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยลักษณะที่แตกต่างกันสามารถช่วยผู้ใช้ 

งบการเงินเข้าใจผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการ (ดูย่อหน้าที่ 7.14 ถงึ 7.19) 
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สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่5 การรบัรูร้ายการและการเลิกรบัรูร้ายการ   

 กระบวนการรบัรูร้ายการ 5.1  

 เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ 5.6  

 ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 5.12  

  ความไม่แน่นอนของการมีอยู่ 5.14  

  

ความน่าจะเป็นในระดับตํ่าของกระแสรับหรือจ่ายของผลประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิ 5.15  

 ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 5.18  

  ความไม่แน่นอนของการวัดค่า 5.19  

  ปัจจัยอื่น 5.24  

 
การเลิกรบัรูร้ายการ 5.26 
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กระบวนการรบัรูร้ายการ 

5.1 การรับรู้ รายการเป็นกระบวนการของการนาํรายการที่เป็นไปตามคาํนิยามขององค์ประกอบของ

งบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่าย มารวมไว้ในงบฐานะ

การเงินหรืองบผลการดําเนินงานการเงิน การรับรู้ รายการเป็นการแสดงภาพรายการนั้น 

ในงบการเงินใดงบการเงินหน่ึง เป็นรายการเดียวหรือสรุปรวมกบัรายการอื่น เป็นข้อความและ

จาํนวนเงิน และรวมจาํนวนเงินน้ันในยอดรวมหน่ึงยอดหรือหลายยอดในงบการเงินน้ัน จาํนวนเงิน 

ที่รับรู้ เป็นสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้าของในงบฐานะการเงินเรียกว่า มูลค่าตามบัญชี 

5.2 งบฐานะการเงินและงบผลการดาํเนินงานการเงินแสดงภาพสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่กิจการรับรู้ เป็นการสรุปที่มีแบบแผนซ่ึงออกแบบเพ่ือให้ข้อมูลการเงิน

เปรียบเทียบกันได้และเข้าใจได้ ลักษณะสาํคัญของแบบแผนของการสรุปเหล่าน้ันคือ ให้รวม

จาํนวนเงินที่รับรู้ ในยอดรวมในงบการเงินและในบางกรณีให้รวมในยอดรวมย่อย ที่เช่ือมโยงกบั

รายการต่างๆ ที่รับรู้ ในงบการเงินน้ัน 

5.3 การรับรู้ รายการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆ งบฐานะการเงินและงบผลการดาํเนินงานการเงิน 

ดังน้ี (ดูแผนภาพ 5.1) 

5.3.1 ในงบฐานะการเงิน ณ วันแรกของรอบระยะเวลารายงานและวันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน สนิทรัพย์รวมหักหน้ีสนิรวมเท่ากบัส่วนของเจ้าของรวม และ  

5.3.2 การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานประกอบด้วย 

5.3.2.1 รายได้หักค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในงบผลการดาํเนินงานการเงิน บวก 

5.3.2.2 เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของ หักการจัดสรรคืนให้ 

ผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

5.4 งบการเงินต่างๆ เช่ือมโยงกันเพราะการรับรู้ รายการหน่ึงรายการ (หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ตามบัญชี) ต้องมีการรับรู้ รายการหรือการเลิกรับรู้ รายการของรายการหน่ึงหรือหลายรายการ 

(หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีของรายการอื่นหน่ึงหรือหลายรายการ) ตัวอย่าง 

5.4.1 การรับรู้รายได้เกดิขึ้นในเวลาเดียวกนักบั 

5.4.1.1 การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ หรือ 

5.4.1.2 การเลิกรับรู้รายการของหน้ีสนิหรือการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ 

5.4.2 การรับรู้ ค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นในเวลาเดียวกนักบั 

5.4.2.1 การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินหรือการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าตามบัญชี

ของหน้ีสนิ หรือ 

5.4.2.2 การเลิกรับรู้ รายการของสินทรัพย์หรือการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ 
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แผนภาพ 5.1 การรบัรูร้ายการเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ ของงบการเงินอย่างไร 

 

งบฐานะการเงิน ณ วันแรกของรอบระยะเวลารายงาน 

สนิทรัพย์หักหน้ีสนิเท่ากบัส่วนของเจ้าของ 

 

 

 

 

 

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

หักการจัดสรรคืนให้ผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

= 

งบฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

สนิทรัพย์หักหน้ีสนิเท่ากบัส่วนของเจ้าของ 

 

5.5 การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิดขึ้ นจากรายการหรือเหตุการณ์อื่น 

อาจส่งผลให้มีการรับรู้ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ตัวอย่าง การขายสินค้าเป็น

เงินสดส่งผลให้มีการรับรู้ทั้งรายได้ (จากการรับรู้ รายการของสนิทรัพย์รายการหน่ึง ได้แก่ เงินสด) 

และค่าใช้จ่าย (จากการเลิกรับรู้ รายการของสินทรัพย์อีกรายการหน่ึง ได้แก่ สินค้าที่ขายไป)  

การรับรู้ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกนับางคร้ังเรียกว่า การจับคู่ต้นทุนกบัรายได้ 

การประยุกต์แนวคิดในกรอบแนวคิดนาํไปสู่การจับคู่ดังกล่าวเม่ือเกิดจากการรับรู้การเปล่ียนแปลง

ของสินทรัพย์และหน้ีสิน อย่างไรกต็าม การจับคู่ของต้นทุนกับรายได้มิใช่วัตถุประสงค์ของ 

กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดไม่อนุญาตให้มีการรับรู้ รายการที่ไม่เป็นไปตามคํานิยามของ

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้าของ ในงบฐานะการเงิน  

 

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ 

5.6 รายการที่เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้าของเท่าน้ันที่จะสามารถรับรู้

ในงบฐานะการเงิน ในทาํนองเดียวกัน รายการที่เป็นไปตามคาํนิยามของรายได้และค่าใช้จ่าย

เท่าน้ันที่จะสามารถรับรู้ ในงบผลการดาํเนินงานการเงิน อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ทุกรายการที่เป็นไป

ตามคาํนิยามขององค์ประกอบของงบการเงินจะสามารถรับรู้รายการได้ 

5.7 การไม่รับรู้ รายการที่เป็นไปตามคาํนิยามขององค์ประกอบของงบการเงินทาํให้งบฐานะการเงิน

และงบผลการดาํเนินงานการเงินมีความสมบูรณ์น้อยลงและไม่รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ใน 

งบการเงิน ในทางตรงข้าม ในบางสภาพแวดล้อม การรับรู้บางรายการที่เป็นไปตามคาํนิยามของ

องค์ประกอบของงบการเงินจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะรับรู้กต่็อเม่ือ

งบผลการดาํเนินงานการเงิน 

รายได้หักค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลง 

ส่วนของเจ้าของ 
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การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน และการรับรู้ รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของ

เจ้าของที่เป็นผลตามมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กบัผู้ใช้งบการเงิน ด้วยคุณลักษณะต่อไปน้ี  

5.7.1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิและเกี่ยวกบัรายได้ 

ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา (ดูย่อหน้าที่ 5.12 

ถงึ 5.17) และ 

5.7.2 มีความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือ

การเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา (ดูย่อหน้าที่ 5.18 ถงึ 5.25) 

5.8 ต้นทุนสร้างข้อจาํกัดสาํหรับการตัดสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้างข้อจาํกัด

สาํหรับการตัดสินใจการรับรู้ รายการเช่นน้ัน การรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินมีต้นทุน ผู้จัดทาํ 

งบการเงินมีต้นทุนในการได้มาซ่ึงตัววัดที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ผู้ใช้งบการเงินกมี็

ต้นทุนในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ให้เช่นกนั สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะรับรู้ ได้เม่ือประโยชน์

ของข้อมูลที่ให้ผู้ใช้งบการเงินที่เกิดจากการรับรู้ รายการน่าจะอธิบายถึงความสมเหตุสมผลของ

การเกิดต้นทุนในการให้และการใช้ข้อมูลน้ัน ในบางกรณี ต้นทุนการรับรู้ รายการอาจมากกว่า

ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.9 เป็นไปไม่ได้ที่จะกาํหนดอย่างแน่นอนว่าเม่ือใดการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินด้วยต้นทุนที่ไม่มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ข้อมูลใดมีประโยชน์ต่อผู้ใช้

ขึ้นอยู่กบัรายการและข้อเทจ็จริงและสภาพแวดล้อม ดังน้ัน การใช้ดุลยพินิจจึงจาํเป็นในการตัดสนิใจ

ว่าจะรับรู้ รายการหรือไม่ ซ่ึงส่งผลข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรับรู้ รายการอาจต่างกนัทั้งในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับเดียวกนัและหลายฉบับ 

5.10 สิ่งที่สาํคัญในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการรับรู้รายการคือการพิจารณาข้อมูลที่จะมีให้ถ้าไม่มีการรับรู้

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน ตัวอย่าง เม่ือรายจ่ายเกิดขึ้ นหากไม่มีการรับรู้ สินทรัพย์กต้็องรับรู้ เป็น

ค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะเวลาหน่ึงการรับรู้ ค่าใช้จ่ายในบางกรณีอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น 

ข้อมูลที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินระบุแนวโน้มได้ 

5.11 แม้ว่าจะไม่ได้รับรู้ รายการที่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กิจการอาจให้ข้อมูล

เกี่ยวกับรายการน้ันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงเป็นเร่ืองสาํคัญที่ต้องพิจารณาว่าจะทาํ

อย่างไรให้ข้อมูลน้ันปรากฎชัดเจนอย่างเพียงพอเพ่ือชดเชยกบัการที่ไม่มีรายการน้ันในการสรุป

อย่างมีแบบแผนในงบฐานะการเงินและในบางกรณใีนงบผลการดาํเนินงานการเงิน 

 

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

5.12 ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายมีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ

ของผู้ใช้งบการเงิน อย่างไรกต็าม การรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึงและรายได้ 

ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมาอาจไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบั

การตัดสนิใจเสมอไป ตัวอย่างเช่น  

5.12.1 เม่ือมีความไม่แน่นอนว่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่หรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 5.14) หรือ 
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5.12.2 แม้ว่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะมีอยู่ แต่ความน่าจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ายของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับตํ่า (ดูย่อหน้าที่ 5.15 ถงึ 5.17) 

5.13 การมีปัจจัยเพียงหน่ึงข้อหรือทั้งสองข้อที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.12 ไม่นําไปสู่ ข้อสรุปโดย

อัตโนมัติว่าข้อมูลที่ให้จากการรับรู้ รายการขาดความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่อธบิายในย่อหน้าที่ 5.12 อาจส่งผลต่อข้อสรุปข้างต้นด้วย การพิจารณาว่า 

การรับรู้ รายการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่อาจเป็นผลของการพิจารณาหลาย

ปัจจัยรวมกนัและไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว 

 

ความไม่แน่นอนของการมีอยู่ 

5.14 ย่อหน้าที่ 4.13 และ 4.35 อภิปรายกรณีต่างๆ ที่มีความไม่แน่นอนว่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่

หรือไม่ ในบางกรณี ความไม่แน่นอนของการมีอยู่กอปรกบัความน่าจะเป็นในระดับตํ่าของกระแสรับ

หรือกระแสจ่ายของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและช่วงกว้างเป็นพิเศษของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 

อาจหมายความว่าการรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่จาํต้องวัดด้วยค่าเดียวจะไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจ ไม่ว่าจะรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินหรือไม่ อาจต้องมีข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย

เกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการมีอยู่ในงบการเงิน 

 

ความน่าจะเป็นในระดบัตํา่ของกระแสรบัหรือจ่ายของผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

5.15 สินทรัพย์หรือหน้ีสินสามารถมีอยู่แม้ความน่าจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ายของ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับตํ่า (ดูย่อหน้าที่ 4.15 และ 4.38) 

5.16 หากความน่าจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ายของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับตํ่า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุดเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ขนาดของกระแสรับหรือกระแสจ่ายที่เป็นไปได้ จังหวะเวลาที่เป็นไปได้และปัจจัยที่กระทบ 

ความน่าจะเป็นของการเกดิกระแสรับหรือจ่ายน้ัน โดยปกติข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

5.17 แม้ว่าความน่าจะเป็นของกระแสรับหรือกระแสจ่ายของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับตํ่า 

การรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนอกเหนือจากข้อมูล 

ที่อธบิายในย่อหน้าที่ 5.16 ประเดน็ดังกล่าวขึ้นอยู่กบัปัจจัยที่หลากหลาย เช่น 

5.17.1  ถ้าการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือการเกิดขึ้ นของหน้ีสินเกิดจากรายการแลกเปล่ียนด้วย

เง่ือนไขตลาด โดยทั่วไปต้นทุนของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิดังกล่าวสะท้อนความน่าจะเป็น

ของกระแสรับหรือกระแสจ่ายของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ต้นทุนดังกล่าวจึงอาจเป็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีพร้อมทุกเม่ือ ย่ิงไปกว่าน้ัน การไม่รับรู้สินทรัพย์

หรือหน้ีสินจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ ณ เวลาที่มีการแลกเปล่ียน  

ซ่ึงอาจไม่เป็นความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของรายการ (ดูย่อหน้าที่ 5.25.1) 
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5.17.2  ถ้าสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ที่ไม่ใช่รายการแลกเปล่ียน การรับรู้

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมักจะส่งผลให้เกดิการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่าย หากมีความน่าจะเป็น

ในระดับตํ่าที่สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะก่อให้เกิดกระแสรับหรือกระแสจ่ายของผลประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิ ผู้ใช้งบการเงินอาจไม่ถือว่าการรับรู้สนิทรัพย์และรายได้ หรือการรับรู้หน้ีสนิ

และค่าใช้จ่ายเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ  

 

ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

5.18 การรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึงถือว่าเหมาะสม หากไม่เพียงแต่ให้ข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจแต่ยังมีความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ และ

รายได้ ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา การรับรู้รายการจะมี

ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมหรือไม่อาจถูกกระทบจากระดับของความไม่แน่นอนของการวัดค่า 

ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิหรือจากปัจจัยอื่น 

 

ความไม่แน่นอนของการวดัค่า 

5.19 สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะรับรู้ ได้ต้องมีการวัดค่า ในหลายกรณี การวัดค่าดังกล่าวต้องมีการประมาณ 

จึงมีความไม่แน่นอนของการวัดค่า ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 2.19 การใช้ประมาณการ 

ที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนสาํคัญของการจัดทาํข้อมูลการเงินและไม่ลดประโยชน์ของข้อมูลหาก

ประมาณการได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ความไม่แน่นอนของการวัดค่าในระดับสูง 

ไม่กดีกนัประมาณการน้ันจากการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสมอไป 

5.20 ในบางกรณี ระดับของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประมาณมาตรวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

อาจอยู่ในระดับสูงมากจนกระทั่งอาจเกิดคาํถามว่าประมาณการดังกล่าวให้ความเป็นตัวแทน 

อนัเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอหรือไม่ของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ และรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลง

ของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา ตัวอย่างเช่น ระดับของความไม่แน่นอนของการวัดค่าอาจ

สงูมาก ถ้ามีเพียงวิธกีารเดียวในการประมาณมาตรวัดของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิคือ การใช้เทคนิค

การวัดค่าองิกระแสเงินสดและมีสภาพแวดล้อมต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึงข้อ 

5.20.1 ช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีความกว้างมากเป็นพิเศษและความน่าจะเป็นของแต่ละ

ผลลัพธมี์ความยากมากเป็นพิเศษในการประมาณ 

5.20.2 มาตรวัดมีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษต่อการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อยของประมาณการ

ของความน่าจะเป็นของผลลัพธท์ี่แตกต่างกนั เช่น ถ้าความน่าจะเป็นของกระแสเงินสด

รับหรือจ่ายอนาคตที่จะเกดิขึ้นอยู่ในระดับตํ่ามากเป็นพิเศษ แต่ขนาดของกระแสเงินสดรับ

หรือจ่ายหากเกดิขึ้นจะสงูมากเป็นพิเศษ 

5.20.3 การวัดค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินต้องใช้การปันส่วนกระแสเงินสดที่มีความยากมากเป็น

พิเศษหรือขึ้นอยู่กับปัจเจกมากเป็นพิเศษ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่

กาํลังวัดค่าแต่ประการใด 
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5.21 ในบางกรณีที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.20 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอาจเป็นมาตรวัดที่ใช้

ประมาณการที่ มีความไม่แน่นอนสูงมากพร้อมด้วยคําบรรยายเกี่ยวกับประมาณการและ

คําอธิบายเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่กระทบประมาณการน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ 

มาตรวัดน้ันเป็นมาตรวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด  

ในกรณีอื่นหากข้อมูลน้ันไม่ให้ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ และรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์มากที่สดุอาจเป็นมาตรวัดที่อาจต่างออกไป (พร้อมด้วยคาํบรรยายและคาํอธบิายที่

จาํเป็นอื่นใด) ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจน้อยกว่าเลก็น้อยแต่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของ 

การวัดค่าที่ตํ่ากว่า  

5.22 ในบางสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ไม่มากนัก มาตรวัดที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจทั้งหมดของสนิทรัพย์

หรือหน้ีสินที่มี (หรือจะได้มา) อาจอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของการวัดค่าในระดับสูงมาก

จนกระทั่งไม่มีมาตรวัดใดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ (และรายได้ 

ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา) แม้ว่ามาตรวัดน้ันจะมา

พร้อมด้วยคาํบรรยายเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ในการจัดทาํมาตรวัดและคาํอธิบายเกี่ยวกับ 

ความไม่แน่นอนที่กระทบประมาณการน้ัน ในสภาพแวดล้อมเหล่าน้ันจะไม่รับรู้ สินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ 

5.23 ไม่ว่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะรับรู้หรือไม่ ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ

อาจจาํเป็นต้องรวมข้อมูลเชิงอรรถาธิบายเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่หรือ

การวัดค่าของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือผลลัพธ ์ได้แก่ จาํนวนเงินหรือจังหวะเวลาของกระแสรับ

หรือกระแสจ่ายของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะเป็นผลที่ตามมาในที่สดุ (ดูย่อหน้าที่ 6.60 ถงึ 6.62) 

 

ปัจจยัอ่ืน 

5.24 ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รับรู้

เกี่ยวข้องกับทั้งการรับรู้ รายการน้ันและการวัดค่าตลอดจนการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัรายการน้ัน (ดูบทที่ 6 ถงึ 7) 

5.25 ดังน้ัน ในการประเมินว่าการรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินให้ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินหรือไม่ มีความจาํเป็นต้องพิจารณาไม่เพียงแต่คาํอธิบายและการวัดค่าใน 

งบฐานะการเงิน แต่ยังต้อง 

5.25.1 พิจารณาการแสดงภาพของรายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของ

ที่เป็นผลตามมา ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์โดยการแลกเปล่ียนกับ 

สิ่งตอบแทน การไม่รับรู้ สินทรัพย์จะทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายและลดกาํไรและส่วนของ

เจ้าของของกิจการ ในบางกรณี เช่น ถ้ากิจการไม่ใช้สินทรัพย์ให้หมดไปในทันที  

ผลของการไม่รับรู้สนิทรัพย์จะเป็นตัวแทนที่บิดเบือนว่าฐานะการเงินของกจิการแย่ลง 

5.25.2 พิจารณาว่ามีการรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่มีการรับรู้สนิทรัพย์

และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง การรับรู้รายการอาจสร้างความไม่สมํ่าเสมอของการรับรู้รายการ 
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(การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี) ซ่ึงอาจไม่ให้ข้อมูลที่เข้าใจได้หรือความเป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของผลกระทบภาพรวมที่ทาํให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ แม้ว่าจะ

มีข้อมูลเชิงอรรถาธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วกต็าม 

5.25.3 พิจารณาการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และรายได้ 

ค่าใช้จ่ายหรือการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของที่เป็นผลตามมา การแสดงภาพที่

สมบูรณ์รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับผู้ใช้งบการเงินในการทําความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่แสดงภาพไว้ รวมถึงคําบรรยายและคําอธิบายที่

จาํเป็นทั้งหมด ดังน้ัน การนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทาํให้จาํนวนเงิน 

ที่รับรู้สามารถประกอบเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของสนิทรัพย์ 

หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่าย 

 
 

 

การเลิกรบัรูร้ายการ 

5.26 การเลิกรับรู้ รายการคือการเอาสินทรัพย์หรือหน้ีสินส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ ออกจาก 

งบฐานะการเงินของกิจการ โดยปกติ การเลิกรับรู้ รายกาเกิดขึ้ นเม่ือรายการน้ันไม่เป็นไปตาม 

คาํนิยามของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอกีต่อไป 

5.26.1 สาํหรับสินทรัพย์ โดยปกติ การเลิกรับรู้ รายการเกิดขึ้นเม่ือกิจการสูญเสียการควบคุม

สนิทรัพย์ส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ และ 

5.26.2 สาํหรับหน้ีสนิ โดยปกติ การเลิกรับรู้รายการเกดิขึ้นเม่ือกจิการไม่มีภาระผูกพันปัจจุบัน

อกีต่อไปสาํหรับหน้ีสนิส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ 

5.27 ข้อกาํหนดทางบัญชีสาํหรับการเลิกรับรู้รายการมุ่งเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถงึ 

5.27.1 สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลือหลังจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่นาํไปสู่การเลิกรับรู้

รายการ (รวมถงึสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ได้มา เกดิขึ้น หรือสร้างขึ้นอนัเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการหรือเหตุการณอ์ื่น) และ 

5.27.2 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการอันเป็นผลของรายการหรือ

เหตุการณอ์ื่นน้ัน 

5.28 โดยปกติ จุดมุ่งหมายในย่อหน้าที่ 5.27 จะบรรลุโดย 

5.28.1 การเลิกรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใดๆ ที่หมดอายุ ใช้ไป รับชาํระ ปฏบิัติครบถ้วน หรือโอน 

และการรับรู้ รายได้และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ เป็นผลตามมา ในส่วนที่ เหลือของบทน้ี   

คาํว่าส่วนประกอบที่โอนจะใช้แทนสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ันทั้งหมด 

5.28.2 การยังคงรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่คงไว้ หรือเรียกว่า ส่วนประกอบที่คงไว้ (ถ้ามี) 

ส่วนประกอบที่คงไว้จะกลายเป็นหน่วยบัญชีที่แยกต่างหากจากส่วนประกอบที่โอน 

ดังน้ัน จะไม่มีการรับรู้ รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากส่วนประกอบที่คงไว้ซ่ึงเป็นผลของ 

การเลิกรับรู้ รายการของส่วนประกอบที่โอน เว้นแต่การเลิกรับรู้ รายการทาํให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดของการวัดค่าที่ใช้กบัส่วนประกอบที่คงไว้ และ 
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5.28.3 การนํากระบวนการอย่างน้อยหน่ึงข้อต่อไปน้ีไปประยุกต์ หากการนําไปประยุกต ์

เป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายหน่ึงข้อหรือทั้งสองข้อที่อธบิายในย่อหน้าที่ 5.27 

5.28.3.1  การแสดงส่วนประกอบที่คงไว้แยกต่างหากในงบฐานะการเงิน 

5.28.3.2  การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้อันเป็นผลจากการเลิกรับรู้ รายการ

ส่วนประกอบที่โอนแยกต่างหากในงบผลการดาํเนินงานการเงิน หรือ 

5.28.3.3  การให้ข้อมูลเชิงอรรถาธบิาย 

5.29 ในบางกรณี กิจการอาจดูเหมือนว่าโอนสินทรัพย์หรือหน้ีสิน แต่ทว่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน

ยังคงเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของกจิการ เช่น 

5.29.1  หากกจิการได้โอนสนิทรัพย์อย่างชัดเจน แต่ยังมีฐานะเปิดต่อความผันแปรทั้งทางบวก

หรือลบอย่างมีนัยสาํคัญในจาํนวนเงินของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อาจเกิดจาก

สนิทรัพย์ ในบางคร้ังเหตุการณ์น้ีบ่งช้ีว่า กจิการอาจยังคงควบคุมสนิทรัพย์น้ัน (ดูย่อหน้าที่ 

4.24) หรือ 

5.29.2  หากกิจการได้โอนสินทรัพย์ให้ฝ่ายหน่ึงที่ถือครองสินทรัพย์น้ันในฐานะตัวแทนของ

กจิการ ผู้โอนยังคงควบคุมสนิทรัพย์ (ดูย่อหน้าที่ 4.25) 
 

5.30 สาํหรับกรณีที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.29 การเลิกรับรู้ รายการของสินทรัพย์หรือหน้ีสินจะไม่เหมาะสม

เพราะไม่บรรลุจุดมุ่งหมายข้อใดข้อหน่ึงในสองข้อที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 5.27 

5.31 เม่ือกิจการไม่มีส่วนประกอบที่โอนอีกต่อไป การเลิกรับรู้ รายการของส่วนประกอบที่โอนเป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงข้อเทจ็จริงน้ัน อย่างไรกต็าม ในบางกรณีการเลิกรับรู้รายการอาจไม่เป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมว่ารายการหรือเหตุการณ์อื่นได้เปล่ียนแปลงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิของกจิการ

มากน้อยเพียงใด แม้ว่าจะสนับสนุนโดยกระบวนการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.28.3 อย่างน้อยหน่ึงข้อ 

สาํหรับกรณีเหล่าน้ัน การเลิกรับรู้ รายการของส่วนประกอบที่โอนอาจมีนัยว่าฐานะการเงินของ

กจิการเปล่ียนแปลงมากกว่าที่เป็นอย่างมีนัยสาํคัญ ตัวอย่างอาจเป็นดังน้ี  

5.31.1  หากกิจการโอนสินทรัพย์และขณะเดียวกัน กิจการเข้าทาํรายการอีกรายการที่เป็นผล 

ให้มีสทิธิปัจจุบันหรือภาระผูกพันปัจจุบันที่จะได้สนิทรัพย์น้ันกลับคืนมา สทิธิปัจจุบัน

หรือภาระผูกพันปัจจุบันดังกล่าวอาจเกดิจากสญัญาฟอร์เวิร์ด สทิธิเลือกขายที่กจิการออก 

หรือสทิธเิลือกซ้ือที่กจิการซ้ือ เป็นต้น 

5.31.2  หากกจิการยังมีฐานะเปิดต่อความผันแปรทั้งทางบวกหรือลบอย่างมีนัยสาํคัญในจาํนวนเงิน

ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่อาจเกดิจากส่วนประกอบที่โอนซ่ึงกจิการไม่ได้ควบคุม

ส่วนประกอบที่โอนอกีต่อไป 

5.32 หากการเลิกรับรู้ รายการไม่เพียงพอที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายทั้งสองประการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 

5.27 แม้ว่าจะสนับสนุนโดยกระบวนการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.28.3 อย่างน้อยหน่ึงข้อ  

ในบางคร้ังจุดมุ่งหมายทั้งสองประการอาจบรรลุได้โดยการยังคงรับรู้ ส่วนประกอบที่โอนต่อไป  

ซ่ึงส่งผลดังต่อไปน้ี 

5.32.1 ไม่รับรู้ รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากส่วนประกอบที่คงไว้หรือส่วนประกอบที่โอนซ่ึงเป็นผล

ของรายการหรือเหตุการณอ์ื่น 



กรอบแนวคดิสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2563  49 

5.32.2 เงินที่ได้รับ (หรือจ่าย) จากการโอนสนิทรัพย์ (หรือหน้ีสนิ) ถือเป็นเงินกู้ยืม (หรือเงิน

ให้กู้ยืม) และ 

5.32.3 การแสดงรายการแยกต่างหากของส่วนประกอบที่โอนในงบฐานะการเงินหรือการให้ข้อมูล 

เชิงอรรถาธิบายเป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือแสดงภาพว่า กิจการไม่มีสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

จากส่วนประกอบที่โอนอีกต่อไป ในทาํนองเดียวกัน อาจจาํเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากส่วนประกอบที่โอนหลังการโอน  

5.33 กรณีหน่ึงที่อาจมีคําถามเกี่ยวกับการเลิกรับรู้ รายการคือ เม่ือสัญญามีการเปล่ียนแปลงที่ลดหรือ 

กาํจัดสิทธิหรือภาระผูกพันที่มีอยู่ ในการตัดสินใจว่าจะปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงในสัญญาอย่างไร 

เป็นเร่ืองจาํเป็นที่ต้องพิจารณาว่าหน่วยบัญชีใดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สดุต่อผู้ใช้งบการเงิน

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่คงไว้หลังการเปล่ียนแปลงและเกี่ยวกับว่าการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวทาํให้สนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการเปล่ียนแปลงอย่างไร 

5.33.1 หากการเปล่ียนแปลงสญัญาเพียงแต่กาํจัดสทิธิหรือภาระผูกพันที่มีอยู่เท่าน้ัน ให้พิจารณา

คาํอภิปรายในย่อหน้าที่ 5.26 ถึง 5.32 ในการตัดสินใจว่าจะเลิกรับรู้ สิทธิหรือภาระ

ผูกพันน้ันหรือไม่ 

5.33.2 หากการเปล่ียนแปลงสัญญาเพ่ิมสิทธิหรือภาระผูกพันใหม่ กจ็าํเป็นต้องตัดสินใจว่า

สิทธิหรือภาระผูกพันที่เพ่ิมเติมจะถือเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินแยกต่างหากหรือเป็น

ส่วนหน่ึงของหน่วยบัญชีเดียวกนักบัสทิธหิรือภาระผูกพันที่มีอยู่ (ดูย่อหน้าที่ 4.48 ถึง 

4.55) และ  

5.33.3 หากการเปล่ียนแปลงสัญญาทั้งกาํจัดสิทธิหรือภาระผูกพันที่มีอยู่และเพ่ิมสิทธิหรือ

ภาระผูกพันใหม่ กจ็าํเป็นต้องพิจารณาทั้งผลกระทบเฉพาะและผลกระทบรวมของ 

การเปล่ียนแปลงน้ัน ในบางกรณี สัญญามีการเปล่ียนแปลงในสาระจนกระทั่ง 

การเปล่ียนแปลงทดแทนสินทรัพย์หรือหน้ีสินเดิมด้วยสินทรัพย์หรือหน้ีสินใหม่  

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงสัญญาอย่างกว้างขวาง กิจการอาจจําเป็นต้องเลิกรับรู้

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเดิมและรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใหม่ 
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สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่6 การวดัค่า   

 บทนาํ 6.1  

 หลกัการวดัค่า 6.4  

 ตน้ทุนเดิม 6.4  

 มูลค่าสภาพปัจจุบนั 6.10  

  มูลค่ายุตธิรรม 6.12  

  มูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏบิัตติามภาระ 6.17  

  ต้นทุนปัจจุบัน 6.21  

 ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยหลกัการวดัค่า 6.23  

 ตน้ทุนเดิม 6.24  

 มูลค่าสภาพปัจจุบนั 6.32  

  มูลค่ายุตธิรรม 6.32  

  มูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏบิัตติามภาระ 6.37  

  ต้นทุนปัจจุบัน 6.40  

 ปัจจยัทีใ่ชพ้จิารณาในการเลือกหลกัการวดัค่า 6.43  

 ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 6.49  

  ลักษณะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 6.50  

  การก่อให้เกดิกระแสเงินสดอนาคต 6.54  

 ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 6.58  

 ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริมและขอ้จํากดัดา้นตน้ทุน 6.63  

  ต้นทุนเดิม 6.69  

  มูลค่าสภาพปัจจุบัน 6.72  

 ปัจจยัเฉพาะการวดัค่าเมือ่เริม่แรก 6.77  

 หลกัการวดัค่ามากกว่าหนึง่หลกั 6.83  

 การวดัค่าส่วนของเจา้ของ 6.87  

 
เทคนคิการวดัค่าอิงกระแสเงินสด 6.91 
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บทนาํ 

6.1 องค์ประกอบที่รับรู้ ในงบการเงินกาํหนดเป็นเชิงปริมาณในรูปตัวเงิน ซ่ึงต้องเลือกหลักการวัดค่า 

หลักการวัดค่าเป็นเกณฑท์ี่ระบุไว้เพ่ือวัดค่าของรายการ เช่น ต้นทุนเดิม มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า

ปฏบิัติตามภาระ การนาํหลักการวัดค่าไปใช้กบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทาํให้ได้ค่าสาํหรับสนิทรัพย์

หรือหน้ีสนิและสาํหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

6.2 การพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์และของข้อจาํกัดด้านต้นทุน

มักจะส่งผลให้การเลือกหลักการวัดค่าที่แตกต่างกนัสาํหรับสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย

ที่แตกต่างกนั 

6.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินอาจจาํเป็นต้องบรรยายวิธีการนาํหลักการวัดค่าที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ันเลือกมาปฏบิัติ คาํบรรยายอาจรวมถงึ 

6.3.1  การระบุเทคนิคที่อาจหรือต้องใช้ในการประมาณค่าที่ได้จากการประยุกต์หลักการวัดค่า

หน่ึงๆ 

6.3.2  การระบุวิธีการวัดค่าอย่างง่ายที่น่าจะให้ข้อมูลใกล้เคียงกับที่ได้จากหลักการวัดค่าที่

ดีกว่า หรือ 

6.3.3  การอธิบายวิธีการปรับหลักการวัดค่า เช่น การไม่รวมผลกระทบของความเป็นไปได้ 

ที่กิจการอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้ีสินให้แล้วเสร็จ (ความเสี่ยงด้านเครดิต

ของตนเอง) ในมูลค่าปฏบิัติตามภาระของหน้ีสนิ 

 

หลกัการวดัค่า 

ตน้ทุนเดิม 

6.4 ต้นทุนเดิมให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้

ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้มาจากราคาของรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ทาํให้เกิดรายการ

เหล่าน้ัน ต้นทุนเดิมแตกต่างจากมูลค่าสภาพปัจจุบันตรงที่ต้นทุนเดิมไม่สะท้อนการเปล่ียนแปลง

มูลค่า ยกเว้นการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกบัการด้อยค่าของสนิทรัพย์หรือการที่หน้ีสนิสร้างภาระมากขึ้น 

(ดูย่อหน้าที่ 6.7.3 และ 6.8.2) 

6.5 ต้นทุนเดิมของสนิทรัพย์เม่ือได้มาหรือสร้างขึ้นคือมูลค่าของต้นทุนทั้งหมดที่เกดิขึ้นจากการได้มา

หรือสร้างสินทรัพย์ ซ่ึงประกอบด้วยสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาหรือเพ่ือสร้างสินทรัพย์

บวกด้วยต้นทุนการทาํรายการ ต้นทุนเดิมของหน้ีสินเม่ือเกิดขึ้นหรือเข้ารับภาระคือมูลค่าของ 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการเกดิหรือเข้ารับภาระหน้ีสนิหักด้วยต้นทุนการทาํรายการ 

6.6 เม่ือได้สินทรัพย์มาหรือสร้างสินทรัพย์ขึ้ นหรือเม่ือเกิดหน้ีสินหรือเข้ารับภาระหน้ีสินอันเป็น 

ผลของเหตุการณ์ที่ไม่ใช่รายการตามเง่ือนไขตลาด (ดูย่อหน้าที่ 6.80) การระบุต้นทุนอาจ

เป็นไปไม่ได้หรือต้นทุนอาจไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

ในบางกรณีดังกล่าวน้ัน ให้ใช้มูลค่าสภาพปัจจุบันของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเป็นต้นทุนเสมือนเม่ือ
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รับรู้ รายการเร่ิมแรกและใช้ต้นทุนเสมือนน้ันเป็นต้นทุนเดิมซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นสาํหรับการวัดค่า

ภายหลัง 

6.7 ต้นทุนเดิมของสนิทรัพย์ต้องปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลาเพ่ือแสดงให้เหน็ภาพถงึ  

6.7.1 การใช้ไปบางส่วนหรือทั้งหมดซ่ึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิที่ประกอบเป็นสนิทรัพย์ (ค่าเสื่อม

ราคาหรือค่าตัดจาํหน่าย) 

6.7.2 การรับชาํระที่ทาํให้สนิทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนหมดไป 

6.7.3 ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ทาํให้บางส่วนหรือทั้งหมดของต้นทุนเดิมของสินทรัพย์ 

ไม่ได้คืนอกีต่อไป (การด้อยค่า) และ 

6.7.4 ดอกเบี้ยค้างรับที่สะท้อนส่วนประกอบทางการเงินของสนิทรัพย์ 

6.8 ต้นทุนเดิมของหน้ีสนิต้องปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลาเพ่ือแสดงให้เหน็ภาพถงึ  

6.8.1 การปฏบิัติตามภาระบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้ีสนิ เช่น การจ่ายชาํระเพ่ือทาํให้หน้ีสนิ

ทั้งหมดหรือบางส่วนหมดไปหรือการส่งมอบสนิค้าตามภาระผูกพันที่ต้องปฏบิัติด้วย 

6.8.2 ผลกระทบของเหตุการณ์ที่เพ่ิมมูลค่าของภาระผูกพันในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ที่จาํเป็นเพ่ือปฏิบัติตามภาระหน้ีสินจนทาํให้หน้ีสินสร้างภาระเพ่ิมมากขึ้ น หน้ีสินจะ

สร้างภาระเพ่ิมมากขึ้นหากต้นทุนเดิมไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เหน็ภาพถึงภาระผูกพัน

ที่ต้องปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิอกีต่อไป และ 

6.8.3 ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่สะท้อนส่วนประกอบทางการเงินของหน้ีสนิ 

6.9 แนวทางหน่ึงในการนาํหลักการวัดค่าตามต้นทุนเดิมไปประยุกต์กับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินคือการวัดค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย ราคาทุนตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินสะท้อนประมาณการของกระแสเงินสดอนาคตซ่ึงคิดลดด้วยอัตราที่

กาํหนด ณ การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก สาํหรับตราสารที่มีอตัราผันแปร ให้ปรับอตัราคิดลดให้

เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของอัตราผันแปร นอกจากน้ีให้ปรับปรุงราคาทุน 

ตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลาเพ่ือ

แสดงภาพถึงการเปล่ียนแปลงภายหลัง เช่น ดอกเบี้ ยคงค้าง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

และการรับหรือจ่ายชาํระ 

 

มูลค่าสภาพปัจจุบนั 

6.10 มูลค่าสภาพปัจจุบันให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลที่ปรับให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสะท้อนสภาพ ณ วันที่วัดค่า การปรับให้เป็น

ปัจจุบันทาํให้มูลค่าสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหน้ีสินสะท้อนการเปล่ียนแปลงในประมาณ

การกระแสเงินสดและปัจจัยอื่นที่สะท้อนไว้ในมูลค่าสภาพปัจจุบันเหล่าน้ันนับแต่วันที่วัดค่า 

คร้ังก่อน (ดูย่อหน้าที่ 6.14 ถึง 6.15 และ 6.20) มูลค่าสภาพปัจจุบันของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ

ต่างจากต้นทุนเดิมตรงที่มูลค่าสภาพปัจจุบันไม่ได้มาจากราคาของรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่

ก่อให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิแม้แต่น้อย  
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6.11 หลักการวัดค่าตามมูลค่าสภาพปัจจุบัน ได้แก่ 

6.11.1 มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 6.12 ถงึ 6.16) 

6.11.2 มูลค่าจากการใช้สาํหรับสนิทรัพย์และมูลค่าปฏบิัติตามภาระสาํหรับหน้ีสนิ (ดูย่อหน้าที่ 

6.17 ถงึ 6.20) และ 

6.11.3 ต้นทุนปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ 6.21 ถงึ 6.22) 

 

มูลค่ายติุธรรม 

6.12 มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินจากรายการ 

ในสถานการณป์กติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดค่า 

6.13 มูลค่ายุติธรรมสะท้อนมุมมองของผู้ร่วมตลาดซ่ึงอยู่ในตลาดที่กจิการเข้าถึง สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ

จะวัดค่าด้วยข้อสมมติเดียวกันกับที่ ผู้ร่วมตลาดจะใช้เม่ือกาํหนดราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

เพ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกจิดีที่สดุของตนเอง 

6.14 ในบางกรณี มูลค่ายุติธรรมสามารถกาํหนดได้โดยตรงจากการสงัเกตราคาในตลาดซ้ือขายคล่อง 

ในกรณีอื่น มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดโดยอ้อมด้วยเทคนิคการวัดค่า เช่น เทคนิคการวัดค่า 

องิกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 6.91 ถงึ 6.95) ที่สะท้อนปัจจัยต่อไปน้ี 

6.14.1 ประมาณการกระแสเงินสดอนาคต 

6.14.2 ความผันแปรที่เป็นไปได้ของประมาณการจาํนวนเงินหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

อนาคตของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่วัดค่าที่เกดิจากความไม่แน่นอนอนัเป็นปกติวิสยัของ

กระแสเงินสด 

6.14.3 มูลค่าเงินตามเวลา 

6.14.4 ราคาสาํหรับการรับสภาพความไม่แน่นอนอันเป็นปกติวิสัยของกระแสเงินสด (ส่วนเพ่ิม

ความเสี่ยงหรือส่วนลดความเสี่ยง) ราคาสาํหรับการรับสภาพความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบั

ขนาดความไม่แน่นอน ราคาน้ียังสะท้อนว่านักลงทุนจะจ่ายน้อยกว่าสาํหรับสินทรัพย์  

(จะเรียกร้องมากกว่าสาํหรับเข้ารับภาระหน้ีสนิ) ที่มีกระแสเงินสดไม่แน่นอนเม่ือเทยีบ

กบัสนิทรัพย์ (หรือหน้ีสนิ) ที่มีกระแสเงินสดแน่นอน 

6.14.5 ปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่อง หากผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ันในภาพแวดล้อมน้ัน 

6.15 ปัจจัยที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.14.2 และ 6.14.4 ให้รวมถึงความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาอาจไม่สามารถ

ปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิที่มีต่อกจิการ (ความเสี่ยงด้านเครดิต) หรือกจิการอาจไม่สามารถปฏบิัติ

ตามภาระหน้ีสนิของกจิการ (ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการเอง) 

6.16 เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมไม่ได้มาจากราคาของรายการหรือเหตุการณอ์ื่นที่ทาํให้เกดิสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสินแม้แต่น้อย มูลค่ายุติธรรมจึงไม่เพ่ิมขึ้ นด้วยต้นทุนการทาํรายการที่เกิดขึ้ นเม่ือได้มา 

ซ่ึงสินทรัพย์และไม่ลดลงด้วยต้นทุนการทาํรายการที่เกิดขึ้ นเม่ือหน้ีสินเกิดขึ้ นหรือเข้ารับภาระ

หน้ีสิน นอกจากน้ี มูลค่ายุติธรรมจะไม่สะท้อนต้นทุนการทาํรายการที่จะเกิดขึ้ นเม่ือจาํหน่าย

สนิทรัพย์หรือโอนหรือชาํระหน้ีสนิในที่สดุ 
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มูลค่าจากการใชแ้ละมูลค่าปฏิบติัตามภาระ 

6.17 มูลค่าจากการใช้คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดหรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นที่กิจการ

คาดว่าจะได้มาจากการใช้สนิทรัพย์และการจาํหน่ายสนิทรัพย์ในที่สดุ มูลค่าปฏบิัติตามภาระคือ

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดหรือทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอื่นที่กิจการคาดว่าจะต้องโอนเพ่ือปฏบิัติ

ตามภาระหน้ีสนิ จาํนวนเงินของเงินสดหรือทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิอื่นไม่เพียงรวมจาํนวนเงินที่

จะโอนให้คู่สัญญาที่กิจการมีหน้ีสินด้วยแต่ยังรวมจาํนวนเงินที่กิจการคาดว่าจะต้องโอนให้ผู้อื่น

เพ่ือให้กจิการสามารถปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิ 

6.18 เน่ืองจากมูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏบิัติตามภาระจะองิกระแสเงินสดอนาคต จึงไม่รวมต้นทุน

การทาํรายการที่เกิดจากการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือเข้ารับภาระหน้ีสิน อย่างไรกต็าม มูลค่าจาก

การใช้และมูลค่าปฏบิัติตามภาระจะรวมมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการทาํรายการที่กิจการคาดว่า

จะเกดิขึ้นจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์หรือปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิในที่สดุ 

6.19 มูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏิบัติตามภาระจะสะท้อนข้อสมมติเฉพาะกิจการแทนที่จะเป็น 

ข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด ในทางปฏิบัติ บางคร้ังข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้อาจแตกต่างจาก 

ข้อสมมติที่กจิการใช้เลก็น้อย 

6.20 มูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏิบัติตามภาระไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงและให้กาํหนดด้วย

เทคนิคการวัดค่าอิงกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 6.91 ถึง 6.95) มูลค่าจากการใช้และมูลค่า

ปฏิบัติตามภาระจะสะท้อนปัจจัยเดียวกันกับที่อธิบายสาํหรับมูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่ 6.14 

แต่จะสะท้อนมุมมองเฉพาะกจิการแทนที่จะเป็นมุมมองผู้ร่วมตลาด 

 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

6.21 ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์คือต้นทุนของสินทรัพย์เทียบเท่า ณ วันที่วัดค่าซ่ึงประกอบด้วย 

สิ่งตอบแทนที่จะจ่าย ณ วันที่วัดค่าบวกด้วยต้นทุนการทาํรายการที่จะเกิดขึ้น ณ วันน้ัน ต้นทุน

ปัจจุบันของหน้ีสินคือสิ่งตอบแทนที่จะได้รับสาํหรับหน้ีสินเทียบเท่า ณ วันที่วัดค่าหักต้นทุน 

การทาํรายการที่จะเกิดขึ้ น ณ วันที่วัดค่า ต้นทุนปัจจุบันเหมือนต้นทุนเดิมคือเป็นมูลค่าขาเข้า  

ซ่ึงสะท้อนราคาในตลาดที่กิจการจะได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือจะมีหน้ีสิน ดังน้ัน ต้นทุนปัจจุบันจึง

แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม มูลค่าจากการใช้ และมูลค่าปฏิบัติตามภาระซ่ึงเป็นมูลค่าขาออก 

อย่างไรกต็าม ต้นทุนปัจจุบันต่างจากต้นทุนเดิมตรงที่ต้นทุนปัจจุบันสะท้อนสภาพ ณ วันที่วัดค่า 

6.22 ในบางกรณี ต้นทุนปัจจุบันไม่สามารถกาํหนดโดยตรงด้วยการสังเกตราคาในตลาดที่ซ้ือขาย

คล่องและต้องกาํหนดโดยอ้อมด้วยวิธีอื่น เช่น หากหาได้เฉพาะราคาของสินทรัพย์ใหม่เท่าน้ัน 

ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอาจจาํเป็นต้องประมาณด้วยการปรับปรุง

ราคาปัจจุบันของสนิทรัพย์ใหม่ให้สะท้อนอายุและสภาพปัจจุบันของสนิทรัพย์ที่กจิการถอืครอง 
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ขอ้มูลทีใ่หโ้ดยหลกัการวดัค่า 

6.23 ในการเลือกหลักการวัดค่า เป็นสิ่งสาํคัญที่ต้องพิจารณาธรรมชาติของข้อมูลที่หลักการวัดค่าจะให้

ทั้งในงบฐานะการเงินและงบผลการดาํเนินงานการเงิน ข้อมูลดังกล่าวสรปุไว้ในตารางที่ 6.1 และ

อภิปรายเพ่ิมเติมในย่อหน้าที่ 6.24 ถงึ 6.42  

 

ตน้ทุนเดิม 

6.24 ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินด้วยต้นทุนเดิมอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ

ผู้ใช้งบการเงิน เพราะต้นทุนเดิมใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่มาจากราคาของรายการหรือ

เหตุการณอ์ื่นที่ทาํให้เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

6.25 โดยปกติ หากกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากรายการไม่นานน้ีตามเง่ือนไขตลาด กิจการคาดว่า

สนิทรัพย์จะให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอย่างเพียงพอที่กจิการจะได้คืนอย่างน้อยเท่ากบัต้นทุน

ของสนิทรัพย์น้ัน ในทาํนองเดียวกนั หากมีหน้ีสนิเกดิขึ้นหรือมีการเข้ารับภาระหน้ีสนิอนัเป็นผลจาก

รายการไม่นานน้ีตามเง่ือนไขตลาด กิจการคาดว่ามูลค่าของภาระผูกพันที่จะโอนทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือปฏิบัติตามภาระหน้ีสินโดยปกติจะไม่เกินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วย

ต้นทุนการทาํรายการ ดังน้ัน การวัดค่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิด้วยต้นทุนเดิมในกรณีดังกล่าวจะให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับทั้งสินทรัพย์หรือหน้ีสินและราคาของรายการที่ทาํให้

เกดิสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 

6.26 เน่ืองจากต้นทุนเดิมจะลดลงเพ่ือสะท้อนการใช้ไปของสินทรัพย์และการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

จาํนวนเงินที่คาดว่าจะได้คืนจากสนิทรัพย์ที่วัดค่าด้วยต้นทุนเดิม อย่างน้อยที่สดุต้องเท่ากบัมูลค่า

ตามบัญชี ในทาํนองเดียวกัน เน่ืองจากต้นทุนเดิมของหน้ีสินเพ่ิมเม่ือหน้ีสินมีภาระเพ่ิมมากขึ้น 

มูลค่าของภาระผูกพันที่จะโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่จาํเป็นในการปฏิบัติตามภาระหน้ีสิน 

จะไม่สงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ 

6.27 หากสินทรัพย์นอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดค่าด้วยต้นทุนเดิม การใช้ไปหรือการขาย

สินทรัพย์หรือส่วนหน่ึงของสินทรัพย์จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่วัดค่าด้วยต้นทุนเดิมของสินทรัพย์

หรือส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ที่ใช้ไปหรือขาย 

6.28 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการขายสินทรัพย์ให้รับรู้  ณ เวลาเดียวกันกับการรับรู้ สิ่งตอบแทนจาก 

การขายเป็นรายได้ ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายคือส่วนต่างราคาจากการขาย ค่าใช้จ่ายที่

เกิดจากการใช้ไปของสินทรัพย์สามารถเปรียบเทยีบกับรายได้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนต่างราคา 

6.29 ในทาํนองเดียวกัน หากหน้ีสินนอกเหนือจากหน้ีสินทางการเงินที่เกิดขึ้ นหรือมีการเข้ารับภาระ

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทนและวัดค่าด้วยต้นทุนเดมิ การปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิทั้งหมดหรือ

บางส่วนก่อให้เกิดรายได้ที่ วัดค่าด้วยมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับส่วนที่ได้ปฏิบัต ิ

ตามภาระแล้ว ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติตามภาระหน้ีสินคือ 

ส่วนต่างราคาที่เกดิจากการปฏบิัติตามภาระ 
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6.30 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ขายหรือใช้ไป ซ่ึงรวมถึงสินค้าและบริการที่ใช้ไปทันที  

(ดูย่อหน้าที่ 4.8) และข้อมูลเกี่ยวกบัสิ่งตอบแทนที่ได้รับอาจมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์ ข้อมูลน้ัน

สามารถใช้เป็นปัจจัยนาํเข้าในการพยากรณ์ส่วนต่างราคาในอนาคตจากการขายสินค้า (รวมถึง

สนิค้าที่กจิการไม่ถือครองในปัจจุบัน) และบริการในอนาคต และใช้ในการประเมินความเป็นไปได้

ของกระแสเงินสดรับสทุธอินาคตของกจิการ ในการประเมินความเป็นไปได้สาํหรับกระแสเงินสด

รับสุทธิอนาคตของกิจการ ผู้ใช้งบการเงินมักจะเน้นที่ความเป็นไปได้ในการสร้างส่วนต่างราคา 

ในอนาคตของกิจการเป็นระยะเวลาหลายรอบระยะเวลา ไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นไปได้ในการสร้าง

ส่วนต่างราคาจากสนิค้าที่ถอืครองอยู่แล้ว รายได้และค่าใช้จ่ายที่วัดค่าด้วยต้นทุนเดิมอาจมีคุณค่า

เพ่ือการยืนยันด้วยเพราะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบัการพยากรณก่์อนหน้าของ

กระแสเงินสดหรือส่วนต่างราคาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินทรัพย์ที่ขายหรือใช้ไปอาจช่วย 

ในการประเมินประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการปลดเปล้ืองความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร

ของกจิการในการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของกจิการ 

6.31 ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ ยที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่วัดค่าด้วย

ต้นทุนตัดจาํหน่ายอาจมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณแ์ละคุณค่าเพ่ือการยืนยัน 

 

มูลค่าสภาพปัจจุบนั 

มูลค่ายติุธรรม 

6.32 ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยมูลค่ายุติธรรมอาจมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์

เพราะมูลค่ายุติธรรมสะท้อนความคาดหวังในปัจจุบันของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกบัจาํนวนเงิน จังหวะเวลา

และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดอนาคต ความคาดหวังส่งผลต่อราคาที่สะท้อนทศันะต่อ

ความเสี่ยงในปัจจุบันของผู้ร่วมตลาด ข้อมูลน้ันยังอาจมีคุณค่าเพ่ือการยืนยันโดยการให้ข้อมูล

ย้อนกลับเกี่ยวกบัความคาดหวังในอดีตอกีด้วย 

6.33 รายได้และค่าใช้จ่ายที่สะท้อนความคาดหวังในปัจจุบันของผู้ร่วมตลาดอาจมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ ์

อยู่บ้างเพราะรายได้และค่าใช้จ่ายสามารถใช้เป็นข้อมูลนาํเข้าในการพยากรณร์ายได้และค่าใช้จ่าย

ในอนาคต รายได้และค่าใช้จ่ายเหล่าน้ันยังอาจช่วยในการประเมินประสทิธผิลและประสทิธภิาพ

ของการปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารของกจิการในการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ

ของกจิการ 

6.34 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิสามารถเกดิจากปัจจัยที่ระบุในย่อหน้าที่ 

6.14 เม่ือปัจจัยเหล่าน้ีมีลักษณะแตกต่างกนั การระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกดิจากปัจจัยเหล่าน้ี

แยกกนัอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 7.14.2) 

6.35 หากกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากตลาดหน่ึงและกําหนดมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาในตลาด 

ที่แตกต่างกนั (ตลาดที่กจิการจะขายสนิทรัพย์) ผลต่างของราคาทั้งสองตลาดให้รับรู้ เป็นรายได้

เม่ือใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นคร้ังแรก 
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6.36 การขายสนิทรัพย์หรือการโอนหน้ีสนิโดยปกติมีเพ่ือสิ่งตอบแทนที่มีจาํนวนเงินใกล้เคียงกบัมูลค่า

ยุติธรรม หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้ นในตลาดที่ เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการกําหนดราคา 

ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมน้ัน ในกรณีดังกล่าว หากสินทรัพย์หรือหน้ีสินวัดค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม รายได้สุทธิหรือค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกดิขึ้น ณ เวลาที่มีการขายหรือการโอนมักจะน้อยเว้น

แต่ผลกระทบของต้นทุนการทาํรายการมีนัยสาํคัญ 

 

มูลค่าจากการใชแ้ละมูลค่าปฏิบติัตามภาระ 

6.37 มูลค่าจากการใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดจากการใช้

สินทรัพย์และจากการจําหน่ายในที่สุด ข้อมูลน้ีอาจมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์เพราะสามารถ 

ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้สาํหรับกระแสเงินสดรับสทุธอินาคต 

6.38 มูลค่าปฏบิัติตามภาระจะให้ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จาํเป็น

ต่อการปฏิบัติตามภาระหน้ีสิน ดังน้ัน มูลค่าปฏิบัติตามภาระอาจมีคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์

โดยเฉพาะในกรณทีี่จะต้องปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิแทนที่จะโอนหรือยุติด้วยการเจรจาต่อรอง 

6.39 ประมาณการมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่าปฏิบัติตามภาระที่ปรับให้เป็นปัจจุบันร่วมกับข้อมูล

ประมาณการของจาํนวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดอนาคตอาจมี

คุณค่าเพ่ือการยืนยันด้วยเพราะให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประมาณการในอดีตของมูลค่า 

จากการใช้หรือมูลค่าปฏบิัติตามภาระ 

 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

6.40 ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่วัดค่าด้วยต้นทุนปัจจุบันอาจเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเพราะ

ต้นทุนปัจจุบันสะท้อนต้นทุนของการได้มาหรือสร้างขึ้ นของสินทรัพย์เทียบเท่า ณ วันที่วัดค่า 

หรือสะท้อนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการเกิดหน้ีสินเทียบเท่าหรือการเข้ารับภาระหน้ีสิน

เทยีบเท่า 

6.41 ต้นทุนปัจจุบันเหมือนต้นทุนเดิมตรงที่ต้นทุนปัจจุบันให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินทรัพย์ 

ที่ใช้ไปหรือรายได้จากการปฏบิัติตามภาระหน้ีสิน ข้อมูลน้ันสามารถใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่วนต่าง

ราคาในปัจจุบันและสามารถใช้เป็นข้อมูลนาํเข้าในการพยากรณ์ส่วนต่างราคาในอนาคต ต้นทุน

ปัจจุบันแตกต่างจากต้นทุนเดิมตรงที่ต้นทุนปัจจุบันสะท้อนราคาที่หาได้ทั่วไป ณ เวลาที่มีการใช้ไป

ซ่ึงสินทรัพย์หรือการปฏิบัติตามภาระหน้ีสิน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาอย่างมีนัยสาํคัญ  

ส่วนต่างราคาที่อิงกับต้นทุนปัจจุบันอาจมีประโยชน์มากกว่าส่วนต่างราคาที่อิงกับต้นทุนเดิม 

ในการพยากรณส่์วนต่างราคาในอนาคต 

6.42 ในการรายงานต้นทุนปัจจุบันของการใช้ไปซ่ึงสินทรัพย์ (หรือรายได้ปัจจุบันจากการปฏิบัต ิ

ตามภาระ) จาํเป็นต้องแยกการเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีในรอบระยะเวลารายงานออกเป็น

ต้นทุนปัจจุบันของการใช้ไปซ่ึงสินทรัพย์ (หรือรายได้ปัจจุบันจากการปฏิบัติตามภาระ) และ
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคา ผลกระทบการเปล่ียนแปลงราคาบางคร้ังเรียกว่า ผลกาํไร

จากการถอืครองหรือผลขาดทุนจากการถอืครอง 

 

ตารางที ่6.1 สรุปขอ้มูลทีไ่ดจ้ากหลกัการวดัค่าต่างๆ  

สนิทรัพย ์

 

งบฐานะการเงิน 

 ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าจากการใช ้

(ขอ้สมมติเฉพาะ

กิจการ)
(1)

 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

มูลค่าตามบญัชี ต้นทุนเดิม (รวมต้นทุน

การทาํรายการ) ที่ยังไม่ใช้

ไป ที่ยังไม่เรียกเกบ็และที่

จะได้รับคนื 

ราคาที่จะได้รับจากการ

ขายสนิทรัพย์  

(ไม่หักต้นทุนการทาํ

รายการในการจาํหน่าย) 

มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดอนาคต

จากการใช้สนิทรัพย์

และจากการจาํหน่าย

ในที่สดุ (หลังจากหัก

มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุนการทาํรายการ

ในการจาํหน่าย) 

ต้นทุนปัจจุบัน (รวม

ต้นทุนการทาํรายการ) 

ที่ยังไม่ใช้ไป ที่ยังไม่

เรียกเกบ็และที่จะได้รับ

คืน 

 

(รวมดอกเบี้ยค้างรับของ

ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดหาเงิน) 

   

งบผลการดําเนนิงานการเงิน 

เหตุการณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าจากการใช ้

(ขอ้สมมติเฉพาะ

กิจการ) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

การรับรู้

รายการเม่ือ

เร่ิมแรก
(2)

 

- ผลต่างระหว่างสิ่งตอบ

แทนที่จ่ายกบัมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่

ได้มา
(3)

 

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบ

แทนที่จ่ายและมูลค่า

จากการใช้ของ

สนิทรัพย์ที่ได้มา 

- 

 

 

 

 ต้นทุนการทาํรายการ

จากการได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ 

ต้นทุนการทาํรายการ

จากการได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ 
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งบผลการดําเนนิงานการเงิน 

เหตุการณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าจากการใช ้

(ขอ้สมมติเฉพาะ

กิจการ) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

การขายหรือใช้

ไปของ

สนิทรัพย์
(4),( 5)

 

ค่าใช้จ่ายเท่ากบัต้นทุน

เดิมของสนิทรัพย์ที่ขาย

หรือใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายเท่ากบัมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ 

ที่ขายหรือใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายเท่ากบัมูลค่า

จากการใช้ของสนิทรัพย์

ที่ขายหรือใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายเท่ากบัต้นทุน

ปัจจุบนัของสนิทรัพย์ 

ที่ขายหรือใช้ไป 

รายได้ที่ได้รับ รายได้ที่ได้รับ รายได้ที่ได้รับ รายได้ที่ได้รับ 

(สามารถนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุนหรือ

นาํเสนอด้วยยอดสทุธ)ิ 

(สามารถนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุนหรือ

นาํเสนอด้วยยอดสทุธ)ิ 

(สามารถนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุนหรือ

นาํเสนอด้วยยอด

สทุธ)ิ 

(สามารถนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุนหรือ

นาํเสนอด้วยยอดสทุธ)ิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุน

การทาํรายการจากการขาย

สนิทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุน

การทาํรายการจากการ

ขายสนิทรัพย์ 

 ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุน

การทาํรายการจากการ

ขายสนิทรัพย์ 

รายได้ดอกเบี้ย รายได้ดอกเบี้ยคาํนวณ

ด้วยอตัราเดิมและปรับให้

เป็นปัจจุบันหากสนิทรัพย์

มีดอกเบี้ยผนัแปร 

สะท้อนอยู่ในรายได้และ

ค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

จากการใช้ 

รายได้ดอกเบี้ยคาํนวณ

ด้วยอตัราปัจจุบัน 

 (สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

(สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

 

การด้อยค่า ค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นเพราะต้น

ทุนเดิมจะไม่ได้คืนอกี

ต่อไป 

สะท้อนอยู่ในรายได้และ

ค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

จากการใช้ 

ค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นเพราะ

ต้นทุนปัจจุบันจะไม่ได้

คืนอกีต่อไป 

 (สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

(สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

 

การ

เปล่ียนแปลง

มูลค่า 

ไม่รับรู้ เว้นแต่จะสะท้อน

การด้อยค่า 

 

 

สะท้อนอยู่ในรายได้และ

ค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

 

สะท้อนอยู่ในรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

จากการใช้ 

 

รายได้และค่าใช้จ่าย

สะท้อนผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงราคา 

(ผลกาํไรจากการถอื
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ครองและผลขาดทุน

การถอืครอง) 

สาํหรับสนิทรัพย์ทาง

การเงินให้รับรู้ เป็นรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงประมาณ

กระแสเงินสด 

   

(1)
  คอลัมน์น้ีสรปุข้อมูลที่ได้จากหลักการวัดค่าด้วยมูลค่าจากการใช้ อย่างไรกต็าม ตามที่ปรากฏในย่อหน้าที่ 6.75 มูลค่า

จากการใช้อาจไม่ใช่หลักการวัดค่าในทางปฏบิัติสาํหรับการวัดค่าใหม่ตามปกต ิ

(2)
  รายได้หรือค่าใช้จ่ายอาจเกดิขึ้นเม่ือมีการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ที่ไม่ได้มาด้วยเง่ือนไขตลาด 

(3)
  รายได้หรือค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้ นหากตลาดที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์แตกต่างจากตลาดที่เป็นแหล่งที่มาของราคาที่ใช้ใน 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

(4)
  การใช้ไปซ่ึงสนิทรัพย์มักจะรายงานในรปูของต้นทุนขาย ค่าเสื่อมราคา หรือค่าตดัจาํหน่าย 

(5)
  รายได้ที่ได้รับมักจะเท่ากบัสิ่งตอบแทนที่ได้รับแต่ขึ้นอยู่กบัหลักการวัดค่าที่ใช้สาํหรับหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 
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หน้ีสิน 
 

งบฐานะการเงิน 

 ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าปฏิบติั 

ตามภาระ (ขอ้สมมติ

เฉพาะกิจการ) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

มูลค่าตามบญัชี สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (สทุธิ

จากต้นทุนการทาํรายการ) 

สาํหรับการเข้ารับภาระ

ส่วนที่ยังไม่ได้ปฏบิัตติาม

ภาระ บวกด้วยส่วนเกนิ

ของประมาณการกระแส

เงินสดจ่ายที่สงูกว่าสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับ 

 

 

ราคาที่จะจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสนิส่วนที่ยังไม่ได้

ปฏบิัตติามภาระ  

(ไม่รวมต้นทุนการทาํ

รายการที่จะเกดิขึ้นเม่ือ

โอน) 

มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดอนาคต

ที่จะเกดิขึ้นในการ

ปฏบิัตติามภาระ

หน้ีสนิส่วนที่ยังไม่ได้

ปฏบิัตติามภาระ (รวม

มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุนการทาํรายการที่

จะเกดิขึ้นในการ

ปฏบิัตติามภาระหรือ

ในการโอน) 

สิ่งตอบแทน (สทุธิ

จากต้นทุนการทาํ

รายการ) ที่จะได้รับใน

ปัจจุบนัสาํหรับการเข้า

รับภาระหน้ีสนิส่วนที่

ยังปฏบิัติไม่ปฏบิัติ

ตามภาระ บวกเพ่ิม

ด้วยส่วนเกนิของ

ประมาณการกระแส

เงินสดจ่ายที่สงูกว่าสิ่ง

ตอบแทนน้ัน 

(รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายของ

ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดหาเงิน) 

   

งบผลการดําเนนิงานการเงิน 

เหตุการณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าปฏิบติั 

ตามภาระ (ขอ้สมมติ

เฉพาะกิจการ) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

การรับรู้

รายการเม่ือ

เร่ิมแรก
(1)

 

- ผลต่างระหว่างสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับและมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิ
(2)

 

 

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับและมูลค่า

ปฏบิัตติามภาระของ

หน้ีสนิ 

- 

 

 

 

 ต้นทุนการทาํรายการ

จากการเกดิขึ้นของ

หน้ีสนิหรือการเข้า

รับภาระหน้ีสนิ 

ต้นทุนการทาํรายการ

จากการเกดิขึ้นของ

หน้ีสนิหรือการเข้า

รับภาระหน้ีสนิ 
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งบผลการดําเนนิงานการเงิน 

เหตุการณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าปฏิบติั 

ตามภาระ (ขอ้สมมติ

เฉพาะกิจการ) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

การปฏบิัตติาม

ภาระหน้ีสนิ 

รายได้เท่ากบัต้นทุนเดิม

ของหน้ีสนิที่ได้ปฏบิตัิตาม

ภาระแล้ว (สะท้อนสิ่งตอบ

แทนเดิม) 

รายได้เท่ากบัมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิที่ได้

ปฏบิัตติามภาระแล้ว 

 

รายได้เท่ากบัมูลค่า

ปฏบิัตติามภาระของ

หน้ีสนิที่ได้ปฏบิัตติาม

ภาระแล้ว 

รายได้เท่ากบัต้นทุน

ปัจจุบนัของหน้ีสนิที่ได้

ปฏบิัตติามภาระแล้ว  

(สะท้อนสิ่งตอบแทน

ปัจจุบนั) 

 ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุนที่

เกดิขึ้นในการปฏบิัตติาม

ภาระหน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุนที่

เกดิขึ้นในการปฏบิัตติาม

ภาระหน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับ

ต้นทุนที่เกดิขึ้นในการ

ปฏบิัตติามภาระ

หน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับ

ต้นทุนที่เกดิขึ้นในการ

ปฏบิัตติามภาระ

หน้ีสนิ 

 
(สามารถนาํเสนอด้วยยอด

สทุธหิรือนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุน) 

(สามารถนาํเสนอด้วย

ยอดสทุธหิรือนาํเสนอ

ด้วยรายได้หักต้นทุน 

หากนาํเสนอด้วยรายได้

หักต้นทุนสามารถ

นาํเสนอสิ่งตอบแทนเดิม

แยกต่างหากได้) 

(สามารถนาํเสนอด้วย

ยอดสทุธหิรือนาํเสนอ

ด้วยรายได้หักต้นทุน 

หากนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุน

สามารถนาํเสนอสิ่ง

ตอบแทนเดิมแยก

ต่างหากได้) 

(สามารถนาํเสนอด้วย

ยอดสทุธหิรือนาํเสนอ

ด้วยรายได้หักต้นทุน 

หากนาํเสนอด้วย

รายได้หักต้นทุน

สามารถนาํเสนอสิ่ง

ตอบแทนเดิมแยก

ต่างหากได้) 

การโอนหน้ีสนิ รายได้เท่ากบัต้นทุนเดิม

ของหน้ีสนิที่โอน(สะท้อน

สิ่งตอบแทนเดิม) 

 

รายได้เท่ากบัมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิที่

โอน 

 

รายได้เท่ากบัมูลค่า

ปฏบิัตติามภาระของ

หน้ีสนิที่โอน 

รายได้เท่ากบัต้นทุน

ปัจจุบนัของหน้ีสนิที่

โอน (สะท้อนสิ่งตอบ

แทนปัจจุบัน) 

 ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุนที่

จ่าย (รวมต้นทุนการทาํ

รายการ) ในการโอน

หน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับต้นทุนที่

จ่าย (รวมต้นทุนการทาํ

รายการ) ในการโอน

หน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับ

ต้นทุนที่จ่าย (รวม

ต้นทุนการทาํรายการ) 

ในการโอนหน้ีสนิ 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับ

ต้นทุนที่จ่าย (รวม

ต้นทุนการทาํรายการ) 

ในการโอนหน้ีสนิ 

 (สามารถนาํเสนอด้วยยอด

สทุธหิรือยอดรายได้ก่อน

หักต้นทุน) 

(สามารถนาํเสนอด้วย

ยอดสทุธหิรือยอดรายได้

ก่อนหักต้นทุน) 

(สามารถนาํเสนอด้วย

ยอดสทุธหิรือยอด

รายได้ก่อนหักต้นทุน) 

(สามารถนาํเสนอด้วย

ยอดสทุธหิรือยอด

รายได้ก่อนหักต้นทุน) 
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งบผลการดําเนนิงานการเงิน 

เหตุการณ ์ ตน้ทุนเดิม มูลค่ายติุธรรม  

(ขอ้สมมติของผูร่้วม

ตลาด) 

มูลค่าปฏิบติั 

ตามภาระ (ขอ้สมมติ

เฉพาะกิจการ) 

ตน้ทุนปัจจุบนั 

ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคาํนวณ

ด้วยอตัราเดิม และปรับให้

เป็นปัจจุบันหากหน้ีสนิมี

ดอกเบี้ยผนัแปร 

สะท้อนอยู่ในรายได้และ

ค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ปฏบิัตติามภาระ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

คาํนวณด้วยอตัรา

ปัจจุบนั 

  (สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

(สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

 

ผลกระทบของ

เหตุการณท์ี่ทาํ

ให้หน้ีสนิเป็น

ภาระเพ่ิมมาก

ขึ้น 

ค่าใช้จ่ายเท่ากบัส่วนเกนิ

ของประมาณกระแสเงินสด

จ่ายที่สงูกว่าต้นทุนเดิมของ

หน้ีสนิหรือการ

เปล่ียนแปลงภายหลังของ

ส่วนเกนิดังกล่าว 

สะท้อนอยู่ในรายได้และ

ค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

 

สะท้อนอยู่ในรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ปฏบิัตติามภาระ 

 

 

ค่าใช้จ่ายเท่ากบั

ส่วนเกนิของประมาณ

กระแสเงินสดจ่ายที่สงู

กว่าต้นทุนปัจจุบันของ

หน้ีสนิหรือการ

เปล่ียนแปลงภายหลัง

ของส่วนเกนิดงักล่าว 

  (สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

(สามารถระบุแยก

ต่างหากได้) 

 

การ

เปล่ียนแปลง

มูลค่า 

ไม่รับรู้ เว้นแต่หน้ีสนิจะ

เป็นภาระเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

สะท้อนอยู่ในรายได้และ

ค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

สะท้อนอยู่ในรายได้

และค่าใช้จ่ายจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

ปฏบิัตติามภาระ 

รายได้และค่าใช้จ่าย

สะท้อนผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงราคา 

(ผลกาํไรจากการถอื

ครองและผลขาดทุน

การถอืครอง) 

 
สาํหรับหน้ีสนิทางการเงิน 

ให้รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

จากการเปล่ียนประมาณ

การกระแสเงินสด 

   

(1)
 รายได้หรือค่าใช้จ่ายอาจเกดิขึ้นเม่ือรายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสนิที่เกดิขึ้นหรือเข้ารับภาระที่ไม่ได้เกดิจากเงื่อนไขตลาด 

(2)
 รายได้หรือค่าใช้จ่ายอาจเกดิขึ้นหากตลาดที่ก่อให้เกดิหน้ีสนิหรือเข้ารับภาระหน้ีสนิต่างจากตลาดที่เป็นแหล่งที่มาของ

ราคาที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิ 
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ปัจจยัทีใ่ชพ้จิารณาในการเลือกหลกัการวดัค่า 

6.43 ในการเลือกหลักการวัดค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จาํเป็นต้อง

พิจารณาธรรมชาติของข้อมูลที่หลักการวัดค่าน้ันจะให้ทั้งในงบฐานะการเงินและงบผลการดาํเนินงาน

การเงิน (ดูย่อหน้าที่ 6.23 ถงึ 6.42 และตารางที่ 6.1) และปัจจัยอื่น (ดูย่อหน้าที่ 6.44 ถงึ 6.86) 

6.44 โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงเพียงปัจจัยเดียวที่จะกาํหนดได้ว่าต้องเลือกหลักการ 

วัดค่าใด ความสาํคัญเชิงเปรียบเทยีบของแต่ละปัจจัยขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสภาพแวดล้อม 

6.45 ข้อมูลที่ให้จากหลักการวัดค่าต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน กล่าวคือ ข้อมูลต้องเกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจและต้องเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ นอกจากน้ีข้อมูลที่ให้ควร

เปรียบเทยีบกนัได้ พิสจูน์ยืนยันได้ ทนัเวลาและเข้าใจได้เท่าที่จะเป็นไปได้ 

6.46 ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 2.21 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ

ประยุกต์ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานมักจะระบุข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุ

เกี่ยวกับปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ หากไม่มีข้อมูลน้ันหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่สามารถเป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ ให้พิจารณาใช้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจมากที่สดุรองลงมา ย่อหน้าที่ 6.49 ถึง 6.76 อภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบับทบาทของ

ลักษณะเชิงคุณภาพในการเลือกหลักการวัดค่า 

6.47 การอภิปรายในย่อหน้าที่ 6.49 ถึง 6.76 น้ี เน้นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกหลักการวัดค่า

ของสนิทรัพย์ที่รับรู้และของหน้ีสนิที่รับรู้ การอภิปรายบางส่วนอาจนาํไปใช้ในการเลือกหลักการ

วัดค่าสาํหรับข้อมูลของรายการที่รับรู้หรือยังไม่รับรู้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6.48 ย่อหน้าที่ 6.77 ถึง 6.82 อภิปรายปัจจัยเพ่ิมเติมในการพิจารณาเลือกหลักการวัดค่าในการรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก หากหลักการวัดค่าเม่ือเร่ิมแรกไม่สอดคล้องกับหลักการวัดค่าภายหลัง  

อาจรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย ณ เวลาที่มีการวัดค่าภายหลังในคร้ังแรกเพียงเพราะมีการเปล่ียนแปลง

หลักการวัดค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายน้ันอาจดูเหมือนเพ่ือแสดงภาพรายการหรือเหตุการณ์อื่น

เม่ือในความเป็นจริงแล้วไม่มีรายการหรือเหตุการณ์น้ันเกดิขึ้น ดังน้ัน ทางเลือกของหลักการวัด

ค่าสาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และสาํหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะกาํหนดโดยการ

พิจารณาทั้งการวัดค่าเม่ือเร่ิมแรกและการวัดค่าภายหลัง 

 

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

6.49 ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจของข้อมูลที่ได้จากหลักการวัดค่าสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิและ

สาํหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบจาก 

6.49.1  ลักษณะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ (ดูย่อหน้าที่ 6.50 ถงึ 6.53) และ 

6.49.2  การที่สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะนาํมาซ่ึงกระแสเงินสดอนาคตอย่างไร (ดูย่อหน้าที่ 6.54 

ถงึ 6.57) 
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ลกัษณะของสินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

6.50 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจของข้อมูลที่ได้จากหลักการวัดค่าส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน โดยเฉพาะความผันแปรของกระแสเงินสดและขึ้ นอยู่กับว่ามูลค่าของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอ่อนไหวต่อปัจจัยตลาดหรือความเสี่ยงอื่นหรือไม่ 

6.51 หากมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอ่อนไหวต่อปัจจัยตลาดหรือความเสี่ยงอื่น ต้นทุนเดิมของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอาจแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญจากมูลค่าสภาพปัจจุบัน ดังน้ัน ต้นทุนเดิมอาจ

ไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหากข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงมูลค่ามีความสาํคัญ

ต่อผู้ใช้งบการเงิน ตัวอย่าง ต้นทุนตัดจาํหน่ายไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นอนุพันธ ์

6.52 นอกจากน้ี หากใช้ต้นทุนเดิม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรายงานไม่ใช่เม่ือมูลค่าเปล่ียนแปลง 

แต่รายงานเม่ือมีเหตุการณเ์กดิขึ้น เช่น การจาํหน่าย การด้อยค่า หรือการปฏบิัติตามภาระ ซ่ึงถอืว่า

การตีความไม่ถูกต้องหากมีนัยว่า รายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ เม่ือเหตุการณ์เกดิขึ้นแทนที่

จะรับรู้ ตลอดช่วงเวลาที่ถือครองสินทรัพย์หรือหน้ีสิน นอกจากน้ี เน่ืองจากการวัดค่าด้วย 

ต้นทุนเดิมไม่ให้ข้อมูลอย่างทันเวลาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงมูลค่า รายได้และค่าใช้จ่าย 

ที่รายงานตามหลักน้ีอาจขาดคุณค่าเพ่ือการพยากรณ์และคุณค่าเพ่ือการยืนยันโดยไม่แสดงภาพ

ผลกระทบทั้งหมดของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของกจิการที่เกดิขึ้นจากการถือครองสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

6.53 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิสะท้อนการเปล่ียนแปลงความคาดหวัง

ของผู้ร่วมตลาดและการเปล่ียนแปลงทัศนะต่อความเสี่ยง ข้อมูลที่สะท้อนความเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมอาจไม่ให้คุณค่าเพ่ือการพยากรณห์รือคุณค่าเพ่ือการยืนยันแก่ผู้ใช้งบการเงินเสมอ

ไป ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่วัดค่าและลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจของ

กิจการ ดังเช่นในกรณีที่กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์หรือ 

การโอนหน้ีสิน เช่น หากกิจการถือครองสินทรัพย์เพียงเพ่ือการใช้งานเท่าน้ันหรือเพียงเพ่ือ 

การรับชาํระกระแสเงินสดตามสญัญาหรือหากกจิการปฏบิัติตามภาระหน้ีสนิด้วยตนเอง 

 

การก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดอนาคต 

6.54 ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 1.14 ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิบางรายการก่อให้เกดิกระแสเงินสดโดยตรง 

ในขณะที่ ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจบางรายการเมื่อใช้ร่วมกันจะสร้างกระแสเงินสดโดยอ้อม 

วิธีการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและวิธีการที่สินทรัพย์และหน้ีสินสร้างกระแสเงินสดบางส่วน

ขึ้นอยู่กบัลักษณะกจิกรรมทางธุรกจิที่ดาํเนินการโดยกจิการ 

6.55 เม่ือกจิกรรมทางธุรกจิของกจิการเกี่ยวกบัการใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิหลายรายการ เพ่ือสร้าง

กระแสเงินสดโดยอ้อม โดยการใช้ร่วมกันเพ่ือผลิตและทาํการตลาดสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า 

ต้นทุนเดิมหรือต้นทุนปัจจุบันน่าจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมน้ัน 

ตัวอย่างเช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปกติแล้วจะใช้ร่วมกันกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอื่น
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ของกิจการ ในทาํนองเดียวกัน สินค้าคงเหลือโดยปกติไม่สามารถขายให้ลูกค้าได้เอง เว้นแต่ 

จะใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอื่นของกิจการอย่างกว้างขวาง (เช่น ในกิจกรรมการผลิตและ

กจิกรรมการตลาด) ย่อหน้าที่ 6.24 ถงึ 6.31 และ 6.40 ถงึ 6.42 อธบิายว่า การวัดค่าสนิทรัพย์

ด้วยต้นทุนเดิมหรือต้นทุนปัจจุบันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจที่สามารถใช้คาํนวณกาํไร

ระหว่างรอบระยะเวลาได้อย่างไร 

6.56 สาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่สร้างกระแสเงินสดโดยตรง เช่น สินทรัพย์ที่สามารถขายได้อิสระ

และไม่มีความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญ (เช่น ไม่มีการหยุดชะงักทางธุรกิจที่มีนัยสาํคัญ) 

หลักการวัดค่าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุน่าจะเป็นมูลค่าสภาพปัจจุบันที่ได้รวม

ประมาณการปัจจุบันของจาํนวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดอนาคตไว้แล้ว 

6.57 เม่ือกจิกรรมทางธุรกจิของกจิการเกี่ยวกบัการบริหารสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน

ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา ต้นทุนตัดจําหน่ายอาจให้ข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจซ่ึงสามารถใช้คาํนวณส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่เกดิจากสนิทรัพย์และ

ดอกเบี้ ยที่เกิดจากหน้ีสิน อย่างไรกต็าม ในการประเมินว่าต้นทุนตัดจาํหน่ายจะให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์หรือไม่ จําเป็นต้องพิจารณาลักษณะสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

ต้นทุนตัดจาํหน่ายไม่น่าจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักระแสเงินสดที่ขึ้นอยู่กบัปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก

เงินต้นและดอกเบี้ย 

 

ความเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 

6.58 เม่ือสินทรัพย์และหน้ีสินสัมพันธ์กันในบางลักษณะ การใช้หลักการวัดค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน

แตกต่างกันอาจเกิดความไม่สอดคล้องในการวัดค่า (การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี) 

หากงบการเงินมีความไม่สอดคล้องของการวัดค่า งบการเงินอาจไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

ในบางแง่มุมของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการ ดังน้ัน ในบางสภาพแวดล้อม 

การใช้หลักการวัดค่าเดียวกนักบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่สมัพันธ์กนัอาจให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่

ผู้ใช้งบการเงินมากกว่าข้อมูลที่ได้จากหลักการวัดค่าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในกรณีที่กระแส

เงินสดจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิรายการหน่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบักระแสเงินสดจากสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิอกีรายการหน่ึง 

6.59 ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 2.13 และ 2.19 ถึงแม้ว่าความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณ์

แบบคือ การปราศจากข้อผิดพลาด แต่มิได้หมายความว่า ค่าที่ได้จากการวัดค่าต้องแม่นยาํอย่าง

สมบูรณแ์บบในทุกแง่มุม 

6.60 เม่ือค่าวัดไม่สามารถกาํหนดได้โดยตรงด้วยการสังเกตราคาในตลาดซ้ือขายคล่องและต้อง

ประมาณการแทน ความไม่แน่นอนของการวัดค่าจึงเกดิขึ้น ระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่า 

ที่เกี่ยวกบัหลักการวัดค่าหลักใดหลักหน่ึงอาจส่งผลว่าข้อมูลจากหลักการวัดค่าน้ันให้ข้อมูลที่เป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการเงินของกิจการหรือไม่  

ระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าที่สูงไม่จาํเป็นต้องกีดกันการใช้หลักการวัดค่าที่ให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ อย่างไรกต็าม ในบางกรณี ระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าสงูมาก
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จนทาํให้ข้อมูลที่ได้จากหลักการวัดค่าไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ (ดูย่อหน้าที่ 

2.22) ในกรณีน้ัน จึงมีความเหมาะสมที่จะพิจารณาเลือกหลักการวัดค่าที่แตกต่างออกไปซ่ึงจะ

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเช่นกนั  

6.61 ความไม่แน่นอนของการวัดค่าแตกต่างจากทั้งความไม่แน่นอนของผลลัพธ์และความไม่แน่นอน

ของการมีอยู่ 

6.61.1  ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์เกิดขึ้ นเม่ือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจาํนวนเงินหรือ

จังหวะเวลาของกระแสรับหรือกระแสจ่ายใดๆ ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เป็นผล

มาจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ  

6.61.2  ความไม่แน่นอนของการมีอยู่เกดิขึ้นเม่ือมีความไม่แน่นอนว่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่

หรือไม่ ย่อหน้าที่ 5.12 – 5.14 อภิปรายว่า ความไม่แน่นอนของการมีอยู่อาจกระทบ

อย่างไรต่อการตัดสนิใจว่า กจิการรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิหรือไม่เม่ือมีความไม่แน่นอนว่า

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่หรือไม่ 

6.62 การมีความไม่แน่นอนของผลลัพธห์รือความไม่แน่นอนของการมีอยู่บางคร้ังอาจเป็นการนาํมาซ่ึง

ความไม่แน่นอนของการวัดค่า อย่างไรกต็าม ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์หรือความไม่แน่นอน

ของการมีอยู่ไม่จาํเป็นต้องทาํให้เกิดความไม่แน่นอนของการวัดค่า ตัวอย่างเช่น หากมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์สามารถกาํหนดได้โดยตรงจากการสงัเกตราคาในตลาดซ้ือขายคล่อง จึงไม่มีความ

ไม่แน่นอนของการวัดค่าที่เกี่ยวข้องกบัการวัดค่าของมูลค่ายุติธรรม แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนว่า

สนิทรัพย์น้ันจะสร้างเงินสดเป็นจาํนวนเงินเท่าใดซ่ึงแสดงถงึการมีความไม่แน่นอนของผลลัพธ ์

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริมและขอ้จํากดัดา้นตน้ทุน 

 

6.63 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของการเปรียบเทยีบกนัได้ ความเข้าใจได้ การพิสจูน์ยืนยันได้ และข้อจาํกดั

ด้านต้นทุนมีความหมายโดยนัยต่อการเลือกหลักการวัดค่าด้วย ย่อหน้าต่อๆ ไปอภิปราย

ความหมายโดยนัยน้ี ย่อหน้าที่ 6.69 ถึง 6.76 อภิปรายความหมายโดยนัยเฉพาะหลักการวัดค่าใดๆ 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม เร่ืองของความทนัเวลาไม่มีความหมายโดยนัยเฉพาะเจาะจงต่อการวัดค่า 

6.64 ต้นทุนสร้างข้อจาํกัดสาํหรับการตัดสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้างข้อจาํกัด

สาํหรับการเลือกหลักการวัดค่าเช่นน้ัน ดังน้ัน ในการเลือกหลักการวัดค่าจึงมีความสาํคัญที่จะ

พิจารณาว่าผลประโยชน์ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินด้วยหลักการวัดค่าน้ันน่าจะอธิบายถึง

ต้นทุนในการให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่  

6.65 การใช้หลักการวัดค่าเหมือนกนัสาํหรับรายการที่เหมือนกนัอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจากรอบระยะเวลาหน่ึง

สู่รอบระยะเวลาหน่ึงในกิจการที่เสนอรายงานเดียวกันและในรอบระยะเวลาเดียวกันระหว่าง

กจิการต่างๆ สามารถช่วยให้งบการเงินเปรียบเทยีบกนัได้ดีขึ้น 

6.66 การเปล่ียนหลักการวัดค่าทาํให้งบการเงินมีความเข้าใจได้ลดลง อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลง

อาจอธิบายได้หากปัจจัยอื่นสาํคัญกว่าการลดลงของความเข้าใจได้ เช่น หากการเปล่ียนแปลง 
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ทาํให้ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากขึ้น หากมีการเปล่ียนแปลง ผู้ใช้งบการเงินอาจ

ต้องการข้อมูลเชิงอรรถาธบิายที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของการเปล่ียนแปลงน้ัน 

6.67 ความเข้าใจได้ส่วนหน่ึงขึ้ นอยู่กับว่ามีการใช้หลักการวัดค่าที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและ 

มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เม่ือเวลาผ่านไป โดยทั่วไปแล้ว ย่ิงมีการใช้หลักการวัดค่าหลายหลัก 

ในการจัดทาํงบการเงินหน่ึงชุดจะย่ิงทาํให้ข้อมูลที่ได้มีความซับซ้อนมากขึ้น และทาํให้ความเข้าใจ

ได้น้อยลง และทาํให้ยอดรวมหรือยอดรวมย่อยในงบฐานะการเงินและงบผลการดาํเนินงาน

การเงินเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์น้อยลง อย่างไรกต็าม การใช้หลักการวัดค่าหลายหลักยังเหมาะสม

หากมีความจาํเป็นในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

6.68 การพิสูจน์ยืนยันได้เพ่ิมขึ้นได้โดยการใช้หลักการวัดค่าที่ทาํให้ค่าวัดสามารถยืนยันได้โดยอิสระ 

ไม่ว่าจะโดยตรง เช่น การสังเกตราคา หรือทางอ้อม เช่น โดยตรวจสอบข้อมูลนาํเข้าในแบบจาํลอง 

หากค่าวัดพิสจูน์ยืนยันไม่ได้ ผู้ใช้งบการเงินอาจต้องการข้อมูลเชิงอรรถาธิบายเพ่ือช่วยให้เข้าใจ

ว่าค่าวัดถูกกาํหนดอย่างไร ในบางกรณีดังกล่าว อาจมีความจาํเป็นในการระบุการใช้หลักการ 

วัดค่าที่แตกต่างกนั 

 

ตน้ทุนเดิม 

6.69 ในหลายสถานการณ์ การวัดค่าด้วยต้นทุนเดิมง่ายกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการวัดค่าด้วย

มูลค่าสภาพปัจจุบัน นอกจากน้ี ค่าวัดที่กาํหนดด้วยหลักการวัดค่าด้วยต้นทุนเดิมโดยทั่วไปแล้ว

เข้าใจได้ง่าย และในหลายกรณพิีสจูน์ยืนยันได้ 

6.70 อย่างไรกต็าม การประมาณการการใช้ไปและการระบุและการวัดค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หรือหน้ีสินที่สร้างภาระขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ดังน้ัน ต้นทุนเดิมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางคร้ัง 

จึงยากที่จะวัดค่าหรือพิสจูน์ยืนยันไม่ต่างจากมูลค่าสภาพปัจจุบัน 

6.71 สาํหรับการใช้หลักการวัดค่าด้วยต้นทุนเดิม สินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่เกิดขึ้ นที่เหมือนกัน 

ในเวลาที่ต่างกันสามารถรายงานในงบการเงินด้วยจํานวนเงินที่แตกต่างกัน กรณีน้ีลดการ

เปรียบเทยีบกนัได้จากรอบระยะเวลาหน่ึงสู่รอบระยะเวลาหน่ึงในกจิการที่เสนอรายงานเดียวกนั

และในรอบระยะเวลาเดียวกนัระหว่างกจิการต่างๆ 

 

มูลค่าสภาพปัจจุบนั 

6.72 เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมกาํหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดไม่ใช่มุมมองเฉพาะกิจการและเป็น

อสิระจากเวลาที่ได้สนิทรัพย์มาหรือหน้ีสนิเกดิขึ้น ในหลักการสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เหมือนกนัที่

วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดค่าด้วยจาํนวนเงินเดียวกันโดยกิจการที่เข้าถึงตลาดเดียวกันได้ 

กรณน้ีีเพ่ิมการเปรียบเทยีบกนัได้ทั้งจากรอบระยะเวลาหน่ึงสู่รอบระยะเวลาหน่ึงในกจิการที่เสนอ

รายงานเดียวกันและในรอบระยะเวลาเดียวกันระหว่างกิจการต่างๆ ในทางตรงข้าม เน่ืองจาก

มูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏบิัติตามภาระสะท้อนมุมมองเฉพาะกิจการ ค่าวัดเหล่าน้ีสามารถ

แตกต่างกันได้สาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เหมือนกันในกิจการที่ต่างกัน ความแตกต่างน้ีอาจ
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ลดการเปรียบเทยีบกนัได้โดยเฉพาะหากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิก่อให้เกดิกระแสเงินสดในลักษณะ

ใกล้เคียงกนั 

6.73 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินสามารถกาํหนดได้โดยตรงโดยการสังเกตราคาใน

ตลาดซ้ือขายคล่อง กระบวนการของการวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีต้นทุนตํ่า ง่าย และเข้าใจง่าย 

มูลค่ายุติธรรมจึงพิสจูน์ยืนยันผ่านการสงัเกตโดยตรง 

6.74 เทคนิคการประเมินมูลค่า ซ่ึงบางคร้ังรวมถึงการใช้เทคนิคการวัดค่าอิงกระแสเงินสดอาจจาํเป็นต้อง 

ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมเม่ือไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงในตลาดซ้ือขายคล่องและ

โดยทั่วไปแล้วจาํเป็นต้องใช้ในการกาํหนดมูลค่าจากการใช้และมูลค่าปฏบิัติตามภาระ กรณีต่อไปน้ี

เกดิขึ้นได้ขึ้นอยู่กบัเทคนิคที่ใช้ 

6.74.1  การประมาณการปัจจัยนาํเข้าในการประเมินมูลค่าและการประยุกต์เทคนิคการประเมิน

มูลค่าอาจมีต้นุทนสงูและซับซ้อน 

6.74.2  ปัจจัยนาํเข้าในกระบวนการอาจต้องใช้ดุลยพินิจและอาจยากที่จะพิสจูน์ยืนยันทั้งปัจจัย

นาํเข้าและความถูกตรงของกระบวนการที่ใช้ ดังน้ัน ค่าวัดของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เหมือนกนัอาจแตกต่างกนัซ่ึงลดการเปรียบเทยีบกนัได้ 

6.75 ในหลายกรณี มูลค่าจากการใช้ไม่สามารถกําหนดได้อย่างมีความหมายสําหรับสินทรัพย์ 

แต่ละรายการที่ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น แต่มูลค่าจากการใช้กาํหนดสาํหรับกลุ่มสินทรัพย์และ

ผลลัพธ์จึงอาจจําเป็นต้องปันส่วนให้สินทรัพย์แต่ละรายการ กระบวนการน้ีเป็นอัตวิสัยและ

เป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นเอง นอกจากน้ี ประมาณการมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์อาจสะท้อน

ผลกระทบของผลผนึกกบัสนิทรัพย์อื่นในกลุ่มสนิทรัพย์โดยไม่ได้จงใจ ดังน้ัน การกาํหนดมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่นเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูง และความซับซ้อน

และอัตวิสัยลดการพิสจูน์ยืนยันได้ ด้วยเหตุผลเหล่าน้ี มูลค่าจากการใช้อาจไม่ใช่หลักการวัดค่า

ในทางปฏบิัติสาํหรับการวัดค่าใหม่ตามปกติของสนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม มูลค่าจากการใช้อาจมี

ประโยชน์กับการวัดค่าใหม่เป็นคร้ังคราวของสินทรัพย์ เช่น เม่ือใช้มูลค่าจากการใช้ในการทดสอบ 

การด้อยค่าเพ่ือกาํหนดว่าต้นทุนเดิมจะได้รับคืนทั้งจาํนวนหรือไม่ 

6.76 สาํหรับการใช้หลักการวัดค่าด้วยต้นทุนปัจจุบัน สนิทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสนิที่เกดิขึ้นที่เหมือนกนั 

ณ เวลาที่ต่างกนัจะรายงานในงบการเงินด้วยจาํนวนเงินเดียวกนั ดังน้ัน จึงเพ่ิมการเปรียบเทยีบ

กันได้ทั้งจากรอบระยะเวลาหน่ึงสู่รอบระยะเวลาหน่ึงในกิจการที่เสนอรายงานเดียวกันและ 

ในรอบระยะเวลาเดียวกันระหว่างกิจการต่างๆ แต่การกาํหนดต้นทุนปัจจุบันมีความซับซ้อน  

ต้องใช้ดุลยพินิจและมีต้นทุนสูง เช่น ในย่อหน้าที่ 6.22 การประมาณการต้นทุนปัจจุบันของ

สนิทรัพย์อาจจาํเป็นต้องปรับราคา ณ ปัจจุบันของสนิทรัพย์ใหม่ให้สะท้อนอายุและสภาพ ณ ปัจจุบัน

ของสนิทรัพย์ที่กจิการถือครอง นอกจากน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง

แนวปฏิบัติทางธุรกิจ สินทรัพย์หลายรายการจะไม่ถูกเปล่ียนแทนด้วยสินทรัพย์ที่เหมือนกัน  

การปรับปรุงราคา ณ ปัจจุบันของสินทรัพย์ใหม่ซ่ึงใช้ดุลยพินิจมากขึ้ นจึงต้องทาํเพ่ือประมาณ

ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์เทยีบเท่ากับสินทรัพย์ที่มีอยู่ นอกจากน้ี การแยกการเปล่ียนแปลง

มูลค่าตามบัญชีตามต้นทุนปัจจุบันระหว่างต้นทุนปัจจุบันของการใช้ไปและผลกระทบการ
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เปล่ียนแปลงราคา (ดูย่อหน้าที่ 6.42) อาจซับซ้อนและต้องใช้ข้อสมมติที่กาํหนดขึ้นเอง เน่ืองจาก

ความยากเหล่าน้ี ค่าวัดตามต้นทุนปัจจุบันอาจขาดการพิสจูน์ยืนยันได้และความเข้าใจได้ 

 

ปัจจยัเฉพาะการวดัค่าเมือ่เริม่แรก   

6.77 ย่อหน้าที่ 6.43 ถึง 6.76 อภิปรายปัจจัยที่พิจารณาเมื่อเลือกหลักการวัดค่าไม่ว่าการรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกหรือการวัดค่าภายหลัง ย่อหน้าที่ 6.78 ถึง 6.82 อภิปรายปัจจัยเพ่ิมเติมบางปัจจัย 

ที่พิจารณาเม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

6.78 ในการรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่เกิดขึ้ นอันเป็นผลของ

เหตุการณ์ซ่ึงเป็นรายการตามเง่ือนไขตลาดโดยปกติแล้วจะใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันน้ัน 

เว้นแต่ต้นทุนการทํารายการมีนัยสําคัญ แต่กระน้ัน ถึงแม้ว่าจํานวนเงินทั้งคู่ใกล้เคียงกัน 

กยั็งจาํเป็นที่ต้องอธิบายหลักการวัดค่าที่ใช้เม่ือรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก หากจะใช้ต้นทุนเดิมใน

ภายหลัง หลักการวัดค่าที่ใช้เม่ือรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกมักจะมีความเหมาะสม ในทาํนองเดียวกัน 

หากจะใช้มูลค่าสภาพปัจจุบันในภายหลัง หลักการวัดค่าที่ใช้เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกมักจะมี

ความเหมาะสมเช่นกัน การใช้หลักการวัดค่าเดียวกันทั้งการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกและการวัดค่า

ภายหลังจะหลีกเล่ียงการรับรู้ รายได้หรือค่าใช้จ่าย เม่ือมีการวัดค่าภายหลังเป็นคร้ังแรกอนัเกดิจาก

การเปล่ียนแปลงหลักการวัดค่าเพียงประการเดียว (ดูย่อหน้าที่ 6.48) 

6.79 เม่ือกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือก่อหน้ีสินเพ่ือแลกเปล่ียนกับการโอนสินทรัพย์หรือหน้ีสินอีก

รายการอันเป็นผลของรายการตามเง่ือนไขตลาด ค่าวัดเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือ

หน้ีสนิที่เกดิขึ้นจะกาํหนดว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นจากรายการน้ันหรือไม่ เม่ือสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิถูกวัดค่าด้วยต้นทุน จะไม่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นเม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเว้นแต่

รายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นจากการเลิกรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอน หรือเว้นแต่สินทรัพย์มี

การด้อยค่าหรือหน้ีสนิมีภาระเพ่ิมมากขึ้น 

6.80 สินทรัพย์อาจได้มาหรือหน้ีสินอาจเกิดขึ้ นอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่ใช่รายการตามเง่ือนไข

ตลาด ตัวอย่างเช่น 

6.80.1 ราคาของรายการอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาหรือปัญหา 

ทางการเงินหรือการบีบบังคับของคู่สญัญา 

6.80.2 สินทรัพย์อาจได้รับมอบจากรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจได้รับบริจาคจาก

กจิการอื่น 

6.80.3 หน้ีสนิอาจเกดิขึ้นตามข้อบงัคับของกฎหมายหรือระเบียบ หรือ 

6.80.4 หน้ีสนิการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าปรับอาจเกดิจากการกระทาํความผดิ 

6.81 ในกรณีดังกล่าว การวัดค่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่เกิดขึ้นด้วยต้นทุนเดิมอาจเป็นตัวแทน

อนัเที่ยงธรรมถึงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิและรายได้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกดิขึ้นจากรายการน้ันหรือ

เหตุการณ์อื่น ดังน้ัน จึงเหมาะสมที่จะวัดค่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่เกิดขึ้ นด้วยต้นทุน

เสมือนที่อธิบายในย่อหน้าที่ 6.6 ผลต่างใดๆ ระหว่างต้นทุนเสมือนกบัสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือ

ได้รับจะรับรู้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  
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6.82 เม่ือมีการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์หรือมีการเกดิขึ้นของหน้ีสนิจากเหตุการณ์ที่ไม่ใช่รายการตามเง่ือนไขตลาด 

จําเป็นต้องระบุและพิจารณาลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทั้งหมดของรายการน้ันหรือ 

เหตุการณ์อื่น ตัวอย่างเช่น อาจจาํเป็นต้องรับรู้สนิทรัพย์อื่น หน้ีสนิอื่น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือสทิธิ

เรียกร้องส่วนของเจ้าของและการจัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของเพ่ือให้เป็นตัวแทน

อนัเที่ยงธรรมถงึสาระของผลกระทบของรายการน้ันหรือเหตุการณอ์ื่นต่อฐานะการเงินของกจิการ 

(ดูย่อหน้าที่ 4.59 ถึง 4.62) และผลกระทบที่เกี่ยวข้องใดๆ ต่อผลการดาํเนินงานการเงินของ

กจิการ  

 

หลกัการวดัค่ามากกว่าหนึง่หลกั 

6.83 ในบางคร้ัง การพิจารณาปัจจัยที่อธิบายในย่อหน้าที่ 6.43 ถึง 6.76 อาจนาํไปสู่ข้อสรุปว่ามีความจาํเป็น 

ต้องใช้หลักการวัดค่ามากกว่าหน่ึงหลัก สาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินและรายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจที่เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงทั้งฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการ 

6.84 ในกรณส่ีวนใหญ่ วิธกีารให้ข้อมูลที่เข้าใจได้มากที่สดุ คือ 

6.84.1 การใช้หลักการวัดค่าเดียวทั้งสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบฐานะการเงินและรายได้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในงบผลการดาํเนินงานการเงิน และ 

6.84.2 การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับหลักการวัดค่าที่ต่างไป 

6.85 อย่างไรกต็าม ในบางกรณี ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่าหรือความเป็นตัวแทน 

อนัเที่ยงธรรมได้ดีกว่าของทั้งฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการผ่านการใช้ 

6.85.1 หลักการวัดค่าที่เป็นมูลค่าสภาพปัจจุบันสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในงบฐานะการเงิน 

และ 

6.85.2 หลักการวัดค่าที่แตกต่างสาํหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในงบกาํไรขาดทุน
10

  

(ดูย่อหน้าที่ 7.17 ถงึ 7.18) 

ในการเลือกหลักการวัดค่าเหล่าน้ันมีความจาํเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่อภิปรายในย่อหน้าที่ 

6.43 ถงึ 6.76 

6.86 ในกรณีดังกล่าว รายได้รวมหรือค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าสภาพปัจจุบันของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิให้แยกแสดงและจัดประเภท (ดูย่อหน้าที่ 7.14 ถึง 

7.19) เพ่ือที่ว่า 

6.86.1 งบกาํไรขาดทุนจะรวมรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่วัดค่าด้วยหลักการวัดค่าที่เลือกสาํหรับ 

งบน้ัน และ 

6.86.2 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะรวมรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่ ดังน้ัน กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นสะสมที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเท่ากบัผลต่างระหว่าง 

                                                            
10

 กรอบแนวคิดไม่ระบุว่างบผลการดาํเนินงานการเงินประกอบด้วยงบเดียวหรือ 2 งบ กรอบแนวคิดใช้คาํว่า งบกาํไร

ขาดทุน เพ่ือหมายถงึ งบแยกและส่วนแยกภายในงบผลการดาํเนินงานการเงินงบเดียว 
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6.86.2.1 มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในงบฐานะการเงิน และ 

6.86.2.2 มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะถูกกาํหนดหากประยุกต์หลักการวัดค่าที่เลือก

สาํหรับงบกาํไรขาดทุน 

 

การวดัค่าส่วนของเจา้ของ 

6.87 ยอดรวมของมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของ (ส่วนของเจ้าของรวม) จะไม่วัดค่าโดยตรง  

แต่จะเท่ากบัยอดรวมของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่รับรู้ทั้งหมดหักด้วยยอดรวมของมูลค่า

ตามบัญชีของหน้ีสนิที่รับรู้ทั้งหมด 

6.88 เน่ืองด้วยงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ได้ออกแบบเพ่ือแสดงมูลค่าของกจิการ โดยทั่วไปแล้ว

ยอดรวมของมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของจึงไม่เท่ากบั 

6.88.1 มูลค่าตลาดโดยรวมของสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของต่อกจิการ 

6.88.2 จํานวนเงินที่สามารถระดมได้จากการขายกิจการทั้งหมดตามเกณฑ์การดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง หรือ 

6.88.3 จาํนวนเงินที่สามารถระดมได้จากการขายสนิทรัพย์ทั้งหมดหลังจากชาํระหน้ีสนิทั้งหมด

ของกจิการ 

6.89 ถึงแม้ว่าส่วนของเจ้าของรวมจะไม่ได้วัดค่าโดยตรง แต่อาจเหมาะสมที่จะวัดค่าโดยตรงสาํหรับ

มูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของแต่ละประเภท (ดูย่อหน้าที่ 4.65) หรือส่วนประกอบของ

ส่วนของเจ้าของบางส่วน (ดูย่อหน้าที่ 4.66) อย่างไรกต็าม เน่ืองจากส่วนของเจ้าของรวม 

จะวัดค่าด้วยจาํนวนเงินที่เหลือ ดังน้ันส่วนของเจ้าของอย่างน้อยหน่ึงประเภทจะไม่สามารถวัดค่า

ได้โดยตรง ในทํานองเดียวกัน ส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของอย่างน้อยหน่ึงประเภท 

ไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง  

6.90 ยอดรวมของมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของหรือส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของแต่ละ

ประเภทมักจะมีค่าเป็นบวกแต่กส็ามารถเป็นลบได้ในบางสภาพแวดล้อม ในทาํนองเดียวกัน  

ส่วนของเจ้าของรวมมักจะมีค่าเป็นบวก แต่กส็ามารถเป็นลบได้ขึ้ นอยู่กับว่าสินทรัพย์ใดและ

หน้ีสนิใดที่มีการรับรู้ และสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ันวัดค่าอย่างไร  

เทคนคิการวดัค่าอิงกระแสเงินสด 

6.91 ในบางคร้ัง ค่าวัดไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง ในบางกรณีดังกล่าว วิธหีน่ึงในการประมาณค่าวัด

คือการใช้เทคนิคการวัดค่าอิงกระแสเงินสด เทคนิคดังกล่าวไม่ใช่หลักการวัดค่า แต่เป็นเพียง

เทคนิคที่ใช้ในการประยุกต์หลักการวัดค่า ดังน้ัน เม่ือนาํเทคนิคน้ันมาประยุกต์ จึงจาํเป็นต้อง

ระบุถึงหลักการวัดค่าที่ใช้และขอบเขตที่เทคนิคน้ันสะท้อนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัหลักการวัดค่าน้ัน 

ตัวอย่างเช่น หากใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นหลักการวัดค่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปัจจัยที่อธิบาย 

ในย่อหน้าที่ 6.14 

6.92 เทคนิคการวัดค่าอิงกระแสเงินสดสามารถใช้ในการประยุกต์ใช้หลักการวัดค่าดัดแปลง 

ตัวอย่างเช่น มูลค่าปฏบิัติตามภาระที่ดัดแปลงให้ไม่รวมผลกระทบของความเป็นไปได้ที่กิจการ
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อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้ีสินได้ (ความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการเอง) การดัดแปลง

หลักการวัดค่าในบางคร้ังอาจทาํให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 

ได้ดีกว่าหรืออาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการจัดทาํหรือทาํความเข้าใจ อย่างไรกต็าม หลักการวัดค่า

ดัดแปลงอาจทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจได้ยากกว่า 

6.93 ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ (ดูย่อหน้าที่ 6.61.1) จะเกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัจาํนวน

เงินหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดอนาคต ความไม่แน่นอนดังกล่าวเป็นลักษณะสาํคัญของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน เม่ือวัดค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยอ้างอิงประมาณการของกระแสเงินสด

อนาคตที่มีความไม่แน่นอน ปัจจัยหน่ึงที่ต้องพิจารณาคือความผนัแปรที่เป็นไปได้ของจาํนวนเงิน

หรือจังหวะเวลาที่ประมาณการของกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 6.14.2) ให้พิจารณาความผัน

แปรเหล่าน้ีในการเลือกจาํนวนเงินเพียงหน่ึงเดียวจากช่วงกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ จาํนวนเงินที่

เลือกน้ีในบางคร้ังเป็นจาํนวนเงินของผลลัพธท์ี่เป็นไปได้ แต่กไ็ม่เสมอไป จาํนวนเงินที่ให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากที่สดุมักจะเป็นค่ากลางของช่วง (ประมาณการค่ากลาง) ประมาณ

การค่ากลางที่แตกต่างกนัให้ข้อมูลที่แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น   

6.93.1  มูลค่าที่คาดหวัง (ค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักตามความน่าจะเป็น หรือที่รู้ จักกันว่า ค่าเฉล่ีย

ทางสถติิ) สะท้อนผลลัพธท์ั้งช่วงและให้นํา้หนักมากกว่ากบัผลลัพธท์ี่เป็นไปได้มากกว่า 

มูลค่าที่คาดหวังไม่ได้มีไว้เพ่ือคาดการณ์กระแสเงินสดรับหรือจ่ายที่จะเกิดขึ้นในที่สดุ

หรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอื่นที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 

6.93.2  จํานวนเงินสูงสุดที่ มีโอกาสเกิดขึ้ นมากกว่าไม่เกิด (คล้ายค่ามัธยฐานทางสถิติ) ช้ีว่า 

ความน่าจะเป็นของผลขาดทุนที่จะเกดิขึ้นภายหลังไม่มากกว่าร้อยละ 50 และความน่าจะเป็น

ของผลกาํไรที่จะเกดิขึ้นภายหลังไม่มากกว่าร้อยละ 50 

6.93.3  ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด (ค่าฐานนิยมทางสถิติ) คือกระแสรับหรือจ่ายเพียง 

ค่าเดียวที่มีโอกาสมากที่สดุที่จะเกดิขึ้นในที่สดุจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

6.94 ประมาณการค่ากลางจะขึ้นอยู่กบัประมาณการกระแสเงินสดอนาคตและความผนัแปรที่เป็นไปได้

ของจาํนวนเงินหรือจังหวะเวลา แต่ไม่สะท้อนราคาสาํหรับการแบกรับความไม่แน่นอนที่ผลลัพธ์

ที่จะเกดิขึ้นในที่สดุอาจแตกต่างจากประมาณการค่ากลาง (กล่าวคือ ปัจจัยที่อธิบายในย่อหน้าที่ 

6.14.4) 

6.95 ไม่มีประมาณการค่ากลางใดที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ดังน้ัน 

ผู้ใช้จึงอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกบัช่วงของผลลัพธท์ี่เป็นไปได้ 
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สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

บทที ่7 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล   

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในฐานะเครือ่งมือสือ่สาร 7.1  

วตัถุประสงคแ์ละหลกัการการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 7.4  

การจดัประเภท 7.7  

การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 7.9  

 การหักกลบ 7.10  

การจดัประเภทส่วนของเจา้ของ 7.12  

การจดัประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 7.14  

 กาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7.15  

การสรุปรวม 7.20 
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การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในฐานะเครือ่งมือสือ่สาร 

7.1 กิจการที่เสนอรายงานสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ

ค่าใช้จ่ายโดยการแสดงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกจิการ 

7.2 การสื่อสารข้อมูลในงบการเงินอย่างมีประสทิธผิลทาํให้ข้อมูลน้ันมีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ

มากขึ้นและทาํให้มีความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของรายการสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ 

รายได้ และค่าใช้จ่ายของกจิการ การสื่อสารน้ันยังเสริมความสามารถเข้าใจได้และการเปรียบเทยีบกนัได้

ของข้อมูลในงบการเงิน การสื่อสารข้อมูลในงบการเงินอย่างมีประสทิธผิล ต้อง 

7.2.1 เน้นที่วัตถุประสงค์และหลักการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่เน้นที่กฎ 

7.2.2 จัดประเภทข้อมูลในลักษณะที่รวมกลุ่มรายการที่คล้ายกันและแยกกลุ่มรายการที่ 

ไม่คล้ายกนั และ 

7.2.3 รวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่คลุมเครือ ไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดที่ไม่จาํเป็นหรือ 

การรวมข้อมูลไว้มากเกนิไป 

7.3 ต้นทุนสร้างข้อจาํกัดสาํหรับการตัดสินใจการรายงานทางการเงินเช่นใด ต้นทุนกส็ร้างข้อจาํกัด

สาํหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเช่นน้ัน ดังน้ัน ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลจึงมีความสาํคัญที่จะพิจารณาว่าผลประโยชน์

ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินด้วยการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลรายการหน่ึงน้ัน

น่าจะอธบิายถงึต้นทุนในการให้และใช้ข้อมูลน้ันหรือไม่  

 

วตัถุประสงคแ์ละหลกัการการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

7.4 ในการช่วยการสื่อสารข้อมูลในงบการเงินอย่างมีประสิทธิพล เม่ือพัฒนาข้อกาํหนดการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง 

7.4.1 การให้กิจการมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ่ึงเป็นตัวแทน

อันเที่ยงธรรมของรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายของ

กจิการ และ 

7.4.2 การกาํหนดข้อมูลที่เปรียบเทยีบกนัได้ ทั้งจากรอบระยะเวลาหน่ึงสู่รอบระยะเวลาหนึ่ง

ของกจิการที่เสนอรายงาน และในรอบระยะเวลารายงานเดียวกนัระหว่างกจิการต่างๆ 

7.5 การรวมวัตถุประสงค์การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสนับสนุนการสื่อสารในงบการเงินอย่างมีประสทิธผิล เพราะวัตถุประสงค์ดังกล่าวช่วย

ให้กิจการระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตัดสินใจว่าจะสื่อสารข้อมูลน้ันอย่างไรให้มีประสิทธิผล

มากที่สดุ 

7.6 การพิจารณาหลักการดังต่อไปน้ียังสนับสนุนการสื่อสารในงบการเงินอย่างมีประสทิธผิลด้วย 

7.6.1 ข้อมูลเฉพาะกิจการมีประโยชน์มากกว่าคาํอธิบายที่เป็นมาตรฐาน ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า 

แบบสาํเรจ็รปู และ 
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7.6.2 การทาํซํา้ของข้อมูลในส่วนต่างๆ ของงบการเงินมักไม่จาํเป็นและสามารถทาํให้เข้าใจ

งบการเงินได้น้อยลง 

 

การจดัประเภท 

7.7 การจัดประเภทเป็นการเรียงสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยอิงกับ

ลักษณะที่ร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ลักษณะดังกล่าว 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ลักษณะของรายการ บทบาท (หรือหน้าที่) ในกจิกรรมธุรกจิที่กจิการ

ดาํเนินการและวิธกีารวัดค่ารายการน้ัน 

7.8 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คล้ายกันไว้

ด้วยกันสามารถสร้างความคลุมเครือให้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ลดความสามารถ

เข้าใจได้และลดการเปรียบเทยีบกนัได้ และอาจไม่แสดงถึงความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมถึงสิ่ง

ที่ตั้งใจจะสื่อ 

 

การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

7.9 การจัดประเภทใช้กับหน่วยบัญชีที่เลือกสาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (ดูย่อหน้าที่ 4.48 ถึง 4.55) 

อย่างไรกด็ี บางคร้ังการแยกสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิออกเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะแตกต่างและ

จัดประเภทส่วนประกอบแยกกนัอาจเหมาะสม กรณีน้ีจะเหมาะสมเม่ือการจัดประเภทส่วนประกอบ

เหล่าน้ันแยกกนัจะเสริมความมีประโยชน์ของข้อมูลการเงินที่เกดิขึ้น เช่น การแยกสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิออกเป็นส่วนประกอบที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนและจัดประเภทส่วนประกอบเหล่าน้ัน

แยกกนัถอืเป็นการเหมาะสม 

 

การหกักลบ 

7.10 การหักกลบเกิดขึ้นเม่ือกจิการรรับรู้และวัดค่าสนิทรัพย์และหน้ีสินเป็นหน่วยบัญชีที่แยกจากกนั

แต่จัดกลุ่มรายการเป็นจาํนวนเงินสุทธิเดียวในงบฐานะการเงิน การหักกลบจัดประเภทรายการ 

ที่ไม่คล้ายกนัไว้ด้วยกนัโดยปกติแล้วจึงไม่เหมาะสม  

7.11 การหักกลบสินทรัพย์และหน้ีสินแตกต่างจากการทาํให้ชุดของสิทธิและภาระผูกพันเป็นหน่วย

บัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้าที่ 4.48 ถงึ 4.55) 

 

การจดัประเภทส่วนของเจา้ของ 

7.12 เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อาจจาํเป็นต้องจัดประเภทสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของแยกจากกนั

หากสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของน้ันมีลักษณะแตกต่างกนั (ดูย่อหน้าที่ 4.65) 
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7.13 ในทาํนองเดียวกนั เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อาจจาํเป็นต้องจัดประเภทส่วนประกอบของส่วน

ของเจ้าของแยกจากกันหากบางส่วนประกอบขึ้ นกับข้อกาํหนดทางกฎหมาย ระเบียบหรือ

ข้อกาํหนดอื่นโดยเฉพาะ เช่น ในบางประเทศ กจิการอาจได้รับอนุญาตให้จัดสรรคืนให้ผู้ถือสทิธิ

เรียกร้องส่วนของเจ้าของเฉพาะกรณีกจิการมีสาํรองที่ระบุว่าจัดสรรคืนได้เพียงพอ (ดูย่อหน้าที่ 

4.66) การแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลสํารองเหล่าน้ีแยกกันอาจให้ข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์  

 

การจดัประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

7.14 การจัดประเภทใช้กบั 

7.14.1 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกดิจากหน่วยบัญชีที่เลือกสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือ 

7.14.2 ส่วนประกอบของรายได้และค่าใช้จ่ายน้ัน หากส่วนประกอบเหล่าน้ันมีลักษณะแตกต่าง

กันและระบุแยกจากกัน เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์อาจ

รวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าและดอกเบี้ ยคงค้าง (ดูตารางที่ 6.1)  

การจัดประเภทส่วนประกอบเหล่าน้ันแยกจากกันหากการจัดประเภทน้ันเพ่ิมความ 

มีประโยชน์ของข้อมูลการเงินที่เกดิขึ้นถอืเป็นการเหมาะสม 

 

กําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

7.15 รายได้และค่าใช้จ่ายจะจัดประเภทและรวมอยู่ 

7.15.1 ในงบกาํไรขาดทุน
11

 หรือ 

7.15.2 นอกงบกาํไรขาดทุน โดยเป็นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

7.16 งบกาํไรขาดทุนเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลการดําเนินงานการเงินของกิจการสําหรับ 

รอบระยะเวลารายงาน งบน้ันประกอบด้วยยอดรวมสาํหรับกาํไรหรือขาดทุนที่แสดงภาพสรุป

ระดับสูงของผลการดาํเนินงานการเงินของกิจการในรอบระยะเวลา ผู้ใช้งบการเงินจาํนวนมาก 

นาํยอดรวมดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะใช้เป็นจุดเร่ิมต้นของการวิเคราะห์

หรือเป็นข้อบ่งช้ีหลักของผลการดาํเนินงานการเงินของกิจการสาํหรับรอบระยะเวลา อย่างไรกต็าม 

การทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการสาํหรับรอบระยะเวลาต้องอาศัย

การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในงบการเงิน 

7.17 เน่ืองจากงบกาํไรขาดทุนเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลการดําเนินงานการเงินของกิจการ

สาํหรับรอบระยะเวลา โดยหลักการแล้ว รายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงรวมอยู่ในงบน้ัน อย่างไรกต็าม 
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 กรอบแนวคิดไม่ระบุว่า งบผลการดาํเนินงานการเงินประกอบด้วยงบเดียวหรือ 2 งบ กรอบแนวคิดใช้คาํว่า งบกาํไร

ขาดทุน หมายถึงงบแยกหรือส่วนแยกในงบผลการดําเนินงานการเงินงบเดียว ในทาํนองเดียวกัน กรอบแนวคิด  

ใช้กาํไรหรือขาดทุนรวม หมายถงึยอดรวมงบแยกและยอดรวมย่อยของส่วนในงบผลการดาํเนินงานการเงินงบเดียว 
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ในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อยกเว้น คณะกรรมการฯ 

อาจตัดสินใจให้รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าสภาพปัจจุบันของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากการทาํเช่นน้ันทาํให้งบกาํไรขาดทุน

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่าหรือความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมดีกว่าถึง 

ผลการดาํเนินงานการเงินของกจิการสาํหรับรอบระยะเวลา 

7.18 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากหลักการวัดค่าด้วยต้นทุนเดิม (ดูตารางที่ 6.1) จะรวมอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุน รายได้และค่าใช้จ่ายเดียวกันน้ีที่ระบุแยกต่างหากเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลง

มูลค่าสภาพปัจจุบันของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิให้รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเช่นเดียวกนั ตัวอย่างเช่น 

หากสนิทรัพย์ทางการเงินวัดค่าด้วยมูลค่าสภาพปัจจุบันและหากรายได้ดอกเบี้ยระบุแยกต่างหาก

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าอื่น รายได้ดอกเบี้ยน้ันให้รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 

7.19 โดยหลักการแล้ว รายได้และค่าใช้จ่ายที่รวมในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในรอบระยะเวลาหน่ึงจะ

จัดประเภทใหม่จากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังงบกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาอนาคต  

หากการทาํเช่นน้ันทาํให้งบกาํไรขาดทุนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่าหรือความเป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมดีกว่าถึงผลการดําเนินงานการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลา  

อย่างไรกต็าม ถ้าไม่มีเกณฑท์ี่ชัดเจนที่จะระบุถึงรอบระยะเวลาที่จะส่งผลหรือจาํนวนเงินที่ควรจะ

จัดประเภทใหม่ ในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการฯ อาจตัดสินใจว่า

รายได้และค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในภายหลัง  

 

การสรุปรวม 

7.20 การสรุปรวมเป็นการรวมสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะ 

ร่วมกนัและจัดประเภทเดียวกนัไว้ด้วยกนั 

7.21 การสรุปรวมทาํให้ข้อมูลมีประโยชน์มากขึ้ นจากการสรุปข้อมูลที่มีรายละเอียดจํานวนมาก 

อย่างไรกต็าม การสรุปรวมปกปิดรายละเอียดบางอย่าง ดังน้ัน ต้องมีความสมดุลกันเพ่ือที่ว่า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจจะไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอยีดที่ไม่มีนัยสาํคัญจาํนวนมากหรือ

การสรปุรวมมากเกนิไป 

7.22 ระดับของการสรุปรวมที่แตกต่างกนัอาจจาํเป็นในส่วนที่แตกต่างกนัของงบการเงิน ตัวอย่างเช่น 

งบฐานะการเงินและงบผลการดําเนินงานการเงินมักจะให้ข้อมูลโดยสรุปและให้ข้อมูลที่มี

รายละเอยีดมากกว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 48/2563 ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2563  79 

สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่  

 บทที ่8 แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุนและการรกัษาระดบัเงินทุน   

 แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุน 8.1  

 แนวคิดเกีย่วกบัการรกัษาระดบัเงินทุนและการคํานวณกาํไร 8.3  

 
การปรบัปรุงการรกัษาระดบัเงินทุน 8.10 
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แนวคิดเกีย่วกบัเงินทุน 

8.1 กิจการส่วนใหญ่ใช้แนวคิดทางการเงินเกี่ยวกับเงินทุนในการจัดทาํงบการเงิน ภายใต้แนวคิด 

ทางการเงินเกี่ยวกบัเงินทุน เช่น เงินที่นาํมาลงทุน หรืออาํนาจซ้ือของเงินทุนที่นาํมาลง เงินทุนมี

ความหมายเดียวกับสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้าของของกิจการ ภายใต้แนวคิดทางกายภาพ

เกี่ยวกับเงินทุน เช่น ความสามารถในการดาํเนินงาน เงินทุนหมายถึงกาํลังการผลิตที่กิจการ 

มีอ้างองิจาก ตัวอย่างเช่น จาํนวนผลผลิตต่อวัน  

8.2 ในการเลือกแนวคิดเกี่ยวกับเงินทุนที่ เหมาะสม กิจการควรอ้างอิงความต้องการของผู้ใช้ 

งบการเงิน ดังน้ัน ควรใช้แนวคิดทางการเงินเกี่ยวกับเงินทุน หากผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ

เป็นหลักกบัการรักษาระดับเงินทุนที่นาํมาลงทุนที่กาํหนดไว้หรืออาํนาจซ้ือของเงินทุนที่นาํมาลง 

อย่างไรกต็าม หากผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจเป็นหลักกบัความสามารถในการดาํเนินงานของ

กิจการ จึงควรใช้แนวคิดทางกายภาพเกี่ยวกับเงินทุน แนวคิดที่เลือกในการจัดทาํงบการเงิน 

บ่งบอกถึงเป้าหมายที่ต้องบรรลุในการคาํนวณกาํไร แม้ว่าอาจจะมีความยากลาํบากในการวัดค่า

เพ่ือให้แนวคิดน้ันสามารถใช้ได้จริง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการรกัษาระดบัเงินทุนและการคํานวณกาํไร 

8.3 แนวคิดเกี่ยวกบัเงินทุนในย่อหน้าที่ 8.1 ทาํให้เกดิแนวคิดเร่ืองการรักษาระดับเงินทุน ดังต่อไปน้ี 

8.3.1 การรกัษาระดบัเงินทุนทางการเงิน ภายใต้แนวคิดน้ีกาํไรจะเกดิขึ้นเฉพาะเม่ือจาํนวนที่

เป็นเงิน (หรือเงิน) ของสินทรัพย์สุทธิเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาสูงกว่าจาํนวนที่เป็นเงิน 

(หรือเงิน) ของสนิทรัพย์สทุธเิม่ือเร่ิมรอบระยะเวลา หลังจากการจัดสรรให้และเงินทุน

จากผู้ถือสิทธิเรียกร้องส่วนของเจ้าของในรอบระยะเวลาน้ัน การรักษาระดับเงินทุน 

ทางการเงินสามารถวัดได้ด้วยหน่วยเงินตราที่กาํหนดไว้หรือหน่วยของอาํนาจซ้ือคงที่ 

8.3.2 การรกัษาระดบัเงินทุนทางกายภาพ ภายใต้แนวคิดน้ีกาํไรจะเกิดขึ้ นเฉพาะเมื่อกาํลัง

การผลิตทางกายภาพ (หรือความสามารถในการดําเนินงาน) ของกิจการ (หรือ

ทรัพยากรหรือเงินทุนที่จาํเป็นในการบรรลุกาํลังการผลิต) เม่ือสิ้นรอบระยะเวลาสูง

กว่ากาํลังการผลิตทางกายภาพเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลา หลังจากการจัดสรรให้และ

เงินทุนจากผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของในรอบระยะเวลาน้ัน  

8.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินทุนเป็นเร่ืองของการที่กิจการให้คํานิยามอย่างไรสาํหรับ

เงินทุนที่กิจการต้องการรักษา แนวคิดดังกล่าวทาํให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับ

เงินทุนและแนวคิดเกี่ยวกบักาํไร เน่ืองจากเป็นแนวคิดที่ให้จุดอ้างองิสาํหรับการวัดค่ากาํไรและ

ยังเป็นเง่ือนไขที่ ต้องมีในการจําแนกความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากเงินทุนและ

ผลตอบแทนของเงินทุน เฉพาะกระแสรับจากสนิทรัพย์ที่เกนิกว่าจาํนวนเงินที่จาํเป็นในการรักษา

ระดับเงินทุนอาจถือเป็นกาํไรและจึงถือเป็นผลตอบแทนจากเงินทุน ดังน้ัน กาํไรจึงเป็นจาํนวน

เงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย (รวมถงึรายการปรับปรงุเพ่ือรักษาระดับเงินทุนเม่ือเหมาะสม) 

ออกจากรายได้ หากค่าใช้จ่ายเกนิกว่ารายได้ จาํนวนเงินคงเหลือถอืเป็นขาดทุน 
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8.5 แนวคิดการรักษาระดับเงินทุนทางกายภาพจําเป็นต้องใช้หลักการวัดค่าด้วยต้นทุนปัจจุบัน 

อย่างไรกต็าม แนวคิดการรักษาระดับเงินทุนทางการเงินไม่ได้กาํหนดให้ใช้หลักการวัดค่าใดเป็น

การเฉพาะ การเลือกหลักการวัดค่าตามแนวคิดน้ีจึงขึ้ นอยู่กับประเภทของเงินทุนทางการเงิน 

ที่กจิการต้องการรักษาระดับไว้ 

8.6 ความแตกต่างหลักระหว่างแนวคิดการรักษาระดับเงินทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในราคาของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ โดยทั่วไปกิจการ 

จะถือว่าสามารถรักษาระดับเงินทุนไว้ได้หากกจิการมีเงินทุนเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาเท่ากบัเงินทุน

เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลา จาํนวนเงินที่เกนิกว่าเงินทุนที่ต้องการรักษาระดับไว้เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลา

ถอืเป็นกาํไร 

8.7 ภายใต้แนวคิดการรักษาระดับเงินทุนทางการเงินที่นิยามให้เงินทุนเป็นหน่วยเงินตราที่กาํหนดไว้ 

กาํไรจะหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของเงินทุนที่เป็นหน่วยเงินตราที่กาํหนดไว้ในระหว่างรอบระยะเวลา 

ดังน้ัน การเพ่ิมขึ้นของราคาของสนิทรัพย์ที่ถือครองตลอดรอบระยะเวลาซ่ึงเดิมเรียกว่าเป็นกาํไร

จากการถือครอง โดยแนวคิดแล้วถือเป็นกาํไร อย่างไรกต็าม ยังไม่สามารถรับรู้กาํไรได้จนกว่า

สินทรัพย์จะมีการจําหน่ายออกไปในการแลกเปล่ียน เม่ือแนวคิดการรักษาระดับเงินทุน 

ทางการเงินนิยามเป็นหน่วยอาํนาจซ้ือคงที่ กาํไรหมายถงึ การเพ่ิมขึ้นของอาํนาจซ้ือที่ลงทุนตลอด

รอบระยะเวลา ดังน้ัน เฉพาะส่วนของการเพ่ิมขึ้นในราคาของสินทรัพย์ที่สูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของ

ระดับราคาทั่วไปเท่าน้ันที่จะถือเป็นกาํไร ส่วนที่เหลือของการเพ่ิมขึ้ นถือเป็นรายการปรับปรุง 

เพ่ือรักษาระดับเงินทุน และจึงถอืเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจ้าของ 

8.8 ภายใต้แนวคิดการรักษาระดับเงินทุนทางกายภาพที่ นิยามให้เงินทุนเป็นกําลังการผลิต 

ทางกายภาพ กาํไรจะหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของเงินทุนตลอดรอบระยะเวลา การเปล่ียนแปลงราคา

ทั้งหมดที่ส่งผลต่อสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการถือเป็นการเปล่ียนแปลงในการวัดค่าของ 

กาํลังการผลิตทางกายภาพของกิจการ ดังน้ันจึงถือเป็นการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับเงินทุน 

ซ่ึงแสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของและไม่ถอืเป็นกาํไร 

8.9 การเลือกหลักการวัดค่าและแนวคิดการรักษาระดับเงินทุนจะเป็นตัวกําหนดแบบจําลอง 

ทางการบัญชีที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน แบบจาํลองทางการบัญชีที่แตกต่างกันแสดงระดับ 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความน่าเช่ือถือในระดับที่แตกต่างกันและเช่นเดียวกับด้านอื่น 

ฝ่ายจัดการต้องหาสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความน่าเช่ือถือ กรอบแนวคิดน้ี

สามารถประยุกต์กับแบบจาํลองต่างๆ ทางการบัญชี และใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํและนําเสนอ 

งบการเงินในแบบจาํลองทางการบัญชีที่เลือกใช้ ในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ไม่มีเจตจาํนงที่ 

จะกาํหนดให้ใช้แบบจาํลองทางการบัญชีใดเป็นการเฉพาะเว้นแต่ในบางสภาพแวดล้อมที่จาํเป็น 

เช่น ในกรณีของกิจการที่ต้องรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการฯ จะทบทวนเจตจาํนงน้ีเม่ือโลกเปล่ียนแปลงไป 
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การปรบัปรุงการรกัษาระดบัเงินทุน 

8.10 การตีราคาใหม่หรือการปรับปรุงย้อนหลังสินทรัพย์และหน้ีสินทาํให้เกิดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ของส่วนของเจ้าของ ขณะที่การเพ่ิมหรือลดเป็นไปตามคาํนิยามของรายได้และค่าใช้จ่าย การเพ่ิม

หรือลดน้ีไม่รวมในงบกาํไรขาดทุนภายใต้แนวคิดการรักษาระดับเงินทุนบางแนวคิด รายการน้ี 

จะรวมในส่วนของเจ้าของเป็นการปรับปรงุการรักษาระดับเงินทุนหรือสาํรองการตีราคาใหม่แทน 
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ภาคผนวก 

คํานยิาม 

คํานิยามดงักล่าวคดัหรือนํามาจากย่อหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งของกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

การสรุปรวม การรวมสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ หรือ

ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะร่วมกนัและจัดประเภทเดียวกนัไว้ด้วยกนั 

7.20 

สินทรพัย ์ ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

กจิการซ่ึงเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 

4.3 

มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงินที่รับรู้ เป็นสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือส่วนของเจ้าของใน

งบฐานะการเงิน 

5.1 

การจดัประเภท การเรียงสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายโดยอิงกับลักษณะที่ร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

7.7 

งบการเงินผนวกรวม งบการเงินของกิจการที่เสนอรายงานที่ประกอบด้วยกิจการ

สองแห่งขึ้ นไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ์เชิงบริษัท

ใหญ่-บริษัทย่อย 

3.12 

งบการเงินรวม งบการเงินของกิจการที่เสนอรายงานที่ประกอบด้วยบริษัท

ใหญ่และบริษัทย่อยต่างๆ 

3.11 

การควบคุมทรพัยากร

เชิงเศรษฐกิจ 

ความสามารถปัจจุบันในการกํากับการใช้ทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจและได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันอาจมาจาก

ทรัพยากรน้ัน 

4.20 

การเลิกรบัรูร้ายการ การเอาสินทรัพย์หรือหน้ีสินส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้

ออกจากงบฐานะการเงินของกจิการ 

5.26 

ทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจ สทิธทิี่มีศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 4.4 

ลกัษณะเชิงคุณภาพ

เสริม 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมที่ทาํให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ย่ิงเป็น

ประโยชน์มากขึ้น ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมคือ การเปรียบเทียบ

กนัได้ การพิสจูน์ยืนยันได้ ความทนัเวลา และความเข้าใจได้ 

2.4 2.23 
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ส่วนของเจา้ของ ส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิการหลังจากหักหน้ีสิน

ทั้งหมดแล้ว 

4.63 

สิทธิเรียกรอ้งส่วนของ

เจา้ของ 

สิทธิเรียกร้องต่อส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ

หลังจากหักหน้ีสนิทั้งหมดแล้ว 

4.64 

สญัญาทีย่งัจะตอ้ง

ปฏิบติัตาม 

สัญญาหรือส่วนของสัญญาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจากทั้งสองฝ่าย

อย่างเท่ากัน กล่าวคือ ยังไม่มีฝ่ายใดปฏิบัติตามภาระผูกพัน

หรือทั้งสองฝ่ายปฏบิัติตามภาระผูกพันบางส่วนในขอบเขตที่

เท่ากนั 

4.56 

ความไม่แน่นอนของ

การมีอยู่ 

ความไม่แน่นอนว่า สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิมีอยู่หรือไม่ 4.13 4.35 

ค่าใชจ่้าย การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินที่ส่งผลให้

เกดิการลดลงของส่วนของเจ้าของ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการจัดสรร

คืนให้ผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

4.69 

ลกัษณะเชิงคุณภาพ

พื้ นฐาน 

ลักษณะเชิงคุณภาพที่ข้อมูลการเงินต้องมีเพ่ือให้มีประโยชน์

ต่อผู้ใช้หลักของรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน คือ ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ

และความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

2.4 2.5  

 

รายงานการเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

รายงานที่ให้ข้อมูลการเงินเกี่ยวกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิของ

กิจการที่ เสนอรายงาน สิทธิเรียกร้องต่อกิจการและการ

เปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิและสทิธเิรียกร้อง ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้หลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา

ทรัพยากรให้แก่กจิการน้ัน 

1.2 1.12 

งบการเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

รูปแบบเฉพาะของรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ

ค่าใช้จ่ายของกจิการที่เสนอรายงาน 

3.2 

รายได ้ การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสนิที่ส่งผลให้

เกิดการเพ่ิมขึ้นของส่วนของเจ้าของ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่

ได้รับจากผู้ถอืสทิธเิรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

4.68 
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หนี้ สิน ภาระผูกพันปัจจุบันของกิจการในการโอนทรัพยากรเชิง

เศรษฐกจิซ่ึงเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 

4.26 

ขอ้มูลมีสาระสําคญั ข้อมูลมีสาระสาํคัญ หากการละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง หรือการแสดงข้อมูลแบบไม่ชัดเจนน้ัน 

สามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

บนข้อมูลของงบการเงินของผู้ใช้หลักของงบการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงให้ข้อมูลการเงินเกี่ยวกบักจิการที่เสนอ

รายงาน 

2.11 

ค่าวดั ผลของการนาํหลักการวัดค่าไปใช้กบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิและ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

6.1 

หลกัการวดัค่า เกณฑ์ที่ระบุไว้เพ่ือวัดค่าของรายการ เช่น ต้นทุนเดิม มูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปฏบิัติตามภาระ 

6.1 

ความไม่แน่นอนของ

การวดัค่า 

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้ นเม่ือจาํนวนที่เป็นตัวเงินในรายงาน

การเงินไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงและต้องใช้การประมาณแทน 

2.19 

การหกักลบ การจัดกลุ่มสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้ และวัดค่าเป็นหน่วย

บัญชีที่แยกจากกัน เป็นจํานวนเงินสุทธิเดียวในงบฐานะ

การเงิน 

7.10 

ความไม่แน่นอนของ

ผลลพัธ ์

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจํานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ

กระแสรับหรือกระแสจ่ายใดๆ ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

ที่เป็นผลมาจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

6.61 

ศกัยภาพในการสรา้ง

ผลประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจ 

คุณลักษณะของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่กิจการมีอยู่ซ่ึง

ภายใต้สถานการณ์อย่างน้อยหน่ึงสถานการณ์จะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแก่กจิการน้ันมากกว่ากจิการอื่น 

4.14 

ผูใ้ชห้ลกั (ของรายงาน

การเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป) 

นักลงทุน ผู้ให้กู้และเจ้าหน้ีอื่นทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเป็น

ในอนาคต 

1.2 
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ความรอบคอบ การใช้ดุลยพินิจภายใต้เง่ือนไขของความไม่แน่นอนอย่าง

ระมัดระวัง การใช้ความรอบคอบหมายความว่าสนิทรัพย์และ

รายได้ไม่แสดงสงูเกนิไป และหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายไม่แสดงตํ่า

เกินไป และการใช้ความรอบคอบกไ็ม่ยอมให้แสดงสินทรัพย์

หรือรายได้ตํ่าเกนิไปหรือแสดงหน้ีสนิหรือค่าใช้จ่ายสงูเกนิไป 

2.16 

การรบัรูร้ายการ กระบวนการของการนํารายการที่เป็นไปตามคํานิยามของ

องค์ประกอบของงบการเงิน ได้แก่ สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ หรือค่าใช้จ่าย มารวมไว้ในงบฐานะการเงิน

หรืองบผลการดําเนินงานการเงิน การรับรู้ รายการเป็นการ

แสดงภาพรายการน้ันในงบการเ งินใดงบการเ งินหน่ึง  

เป็นรายการเดียวหรือรวมกับรายการอื่น เป็นข้อความและ

จาํนวนเงิน และรวมจาํนวนเงินน้ันในยอดรวมหน่ึงยอดหรือ

หลายยอดในงบการเงินน้ัน 

5.1 

กิจการทีเ่สนอรายงาน กิจการที่ต้องหรือที่เลือกจัดทาํงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์

ทั่วไป 

3.10 

งบการเงินเดีย่ว งบการเงินของกิจการที่ เสนอรายงานซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ 

เพียงลาํพัง 

3.11 

หน่วยบญัชี สทิธหิรือกลุ่มสทิธ ิภาระผูกพันหรือกลุ่มของภาระผูกพัน หรือ

กลุ่มของสิทธิและภาระผูกพันที่จะใช้เกณฑ์การรับรู้ รายการ

และแนวคิดการวัดค่า 

4.48 

ขอ้มูลการเงินทีมี่

ประโยชน ์

ข้อมูลการเงินที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้หลักของรายงานการเงิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา

ทรัพยากรให้แก่กิจการที่เสนอรายงานน้ัน ข้อมูลการเงินที่มี

ประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอัน

เที่ยงธรรมถงึสิ่งที่ตั้งใจจะสื่อ 

1.2  2.4 

ผูใ้ช ้(ของรายงาน

การเงินเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป) 

ดู ผู้ใช้หลัก (ของรายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 

- 

 


