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ร่าง กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน 

สรุปความเป็นมา        ปรับปรงุตาม IFRS BV 2020 

วันถอืปฏบิัติ :  วันที่ 1 มกราคม 2564 (ผู้จัดท างบการเงินใช้ 1 ปี 

สรุปสาระส าคัญเร่ืองที่เปล่ียนแปลง:  

1. เร่ืองใหม่ บทที่ 3 กจิการที่เสนอรายงาน บทที่ 5 การตัดรายการบัญชี บทที่ 7 

หลักการเปิดเผยข้อมูล การจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

2. เร่ืองที่เปล่ียนแปลง บทที่ 4 ค านิยามและองค์ประกอบของงบการเงิน บทที่ 5 

บทที่  6 เร่ืองการวัดมูลค่า 

 

หลังจากต่างประเทศ มีผลบังคับใช้) โดยสามารถน ามาถือปฏบิัติก่อน 



กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

ทุกคน 

เคร่ืองมือช่วย 

คณะกรรมการ ผู้จัดท า 

• พัฒนา TFRS เข้าใจ ตีความ TFRS พัฒนานโยบายการบัญชีที่สอดคล้อง 

ประเดน็ 

วัตถุประสงค์การ

รายงานทางการเงิน 

สิ่งที่ท าให้ข้อมูลทาง

บัญชีมีประโยชน์ 

องค์ประกอบของงบการเงิน    

การรับรู้รายการ วัดมูลค่า แสดง

รายการและเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูลทั่วไป 

Introduction 

มีนาคม 2018 

•วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

•ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

•ค าอธบิายกจิการที่เสนอรายงานและขอบเขต 

•องค์ประกอบของงบการเงิน สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

•เกณฑก์ารรับรู้รายการและการตัดรายการบัญชี 

•การวัดมูลค่า 

•หลักการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

•แนวคิดรักษาระดับทุน 

Purpose 

•ช่วยคณะกรรมการท า IFRS ให้สอดคล้อง ให้ข้อมูล

ทางการบัญชีที่มีประโยชน์ 

•ช่วยผู้ท ารายงานการเงินก าหนดนโยบายการบญัชีที่

สอดคล้องกนัเมื่อไม่มีมาตรฐาน 

•ช่วยให้เข้าใจและตีความมาตรฐาน  

Status 

•ไม่ใช่มาตรฐาน ไม่ส าคัญกว่ามาตรฐานเฉพาะเร่ือง 

Effective date 

•การท างบการเงิน 1 มกราคม 2020 อนุญาตให้ถือ

ปฏบิัติก่อนวันถือปฏบิัติ 
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สาเหตทุี่ต้องปรับปรงุกรอบแนวคิด 

• การปรับปรงุกรอบแนวคิดฉบับที่ใช้ปัจจุบัน (28 กนัยายน 2010) ยัง

ไม่สมบูรณ ์

• ปิด Gap การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

• ปรับปรงุค านิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน 

• ช้ีแจงบทบาทของความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า 
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บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

อนาคตกระแสเงินสด

รับสทุธกิจิการ 

ความรับผดิชอบตามหน้าที่ต่อ

ทรัพยากรฝ่ายบริหาร 

ใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน 

ซื้อ ถอื ขาย ให้กู้ ช าระ เงินกู้ 
การออกเสยีง อทิธพิล

การบริหาร 

ข้อมูลที่ใช้

ประเมิน 

ผู้ใช้

ประเมิน 

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิ

สทิธเิรียกร้องและการ

เปล่ียนแปลง 

ฝ่ายบริหารท าตามความรับผดิชอบ

ตามหน้าที่อย่างมีประสทิธภิาพ

ประสทิธผิล 
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บทที่ 2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลตัดสนิใจเปล่ียนไป 

Faithful representation 

พื้ นฐาน 

เสริม 

ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุน 

แสดงเน้ือหาสาระของสิ่งที่ต้องน าเสนอ 

ทนัเวลา เข้าใจได้ พิสจูน์ยืนยันได้ เปรียบเทยีบได้ 
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บทที่ 2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

• ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน 

-ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเม่ือท าให้ผู้ใช้

เปล่ียนแปลงการตัดสินใจ หากข้อมูลมีคุณค่าทางการพยากรณ์ หรือคุณค่า

ทางการยืนยัน 

-ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

รายการที่ต้องการน าเสนอ เม่ือข้อมูลครบถ้วน เป็นกลาง (โดยค านึงถึงความ

ระมัดระวังเม่ือใช้ดุลพินิจในสภาพที่ไม่แน่นอน) และปราศจากข้อผิดพลาด 

ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมได้รับผลกระทบจาก ความไม่แน่นอนในการวัด

มูลค่า (ไม่ได้ท าให้ข้อมูลไม่มีประโยชน์ แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

อาจมีความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าสูง ข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุดอาจ

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจน้อยกว่าแต่มีความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่ามากกว่า 
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บทที่ 2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

• ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน 

-ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเม่ือท าให้ผู้ใช้

เปล่ียนแปลงการตัดสินใจ หากข้อมูลมีคุณค่าทางการพยากรณ์ หรือคุณค่า

ทางการยืนยัน 

-ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

รายการที่ต้องการน าเสนอ เม่ือข้อมูลครบถ้วน เป็นกลาง (โดยค านึงถึงความ

ระมัดระวังเม่ือใช้ดุลพินิจในสภาพที่ไม่แน่นอน) และปราศจากข้อผิดพลาด 

ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้รับผลกระทบจาก ความไม่แน่นอนในการ 

วัดมูลค่า (ไม่ได้ท าให้ข้อมูลไม่มีประโยชน์ แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ

อาจมีความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าสูง ข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุดอาจ

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจน้อยกว่าแต่มีความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่ามากกว่า 
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บทที่ 2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 

• ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน 

-ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ปกติ เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจกับรูปแบบตาม

กฎหมายเป็นไปในทางเดียวกัน แต่กรณีที่ไม่สอดคล้องกัน ให้เน้นเน้ือหาเชิง

เศรษฐกจิ 

• ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ความสามารถเปรียบเทยีบได้ ความสามารถพิสูจน์

ยืนยันได้ ความทนัเวลา ความสามารถเข้าใจได้ 

• ข้อจ ากัดด้านต้นทุน ประโยชน์การให้ข้อมูลต้องคุ้มกว่าต้นทุนในการท าและ

การใช้ข้อมูล 
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บทที่ 3 งบการเงินและกจิการที่เสนอรายงาน       
** ความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน 

• กิจการที่เสนอรายงาน กิจการที่ต้อง/เลือกน าเสนองบการเงิน อาจไม่ใช่กิจการ

ตามกฎหมาย อาจเป็นส่วนของกจิการหรือประกอบด้วยกจิการมากกว่า 1 แห่ง 

• งบการเงิน รูปแบบของการรายงานทางการเงินที่ให้ข้อมูลสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วน

ของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย  

  1. งบการเงินรวม Consolidated ข้อมูลบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยรวมเป็น 1 

กจิการ 

  2. งบการเงินที่ไม่ใช่งบการเงินรวม Unconsolidated ข้อมูลเฉพาะบริษัทใหญ่ 

  3. งบการเงินร่วม Combined ข้อมูลของกจิการมากกว่า 1 แห่งที่ไม่สมัพันธก์นัใน

ลักษณะบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย 
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บทที่ 4 องค์ประกอบของงบการเงิน 

• นิยามของสนิทรัพย์ ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิในปัจจุบันที่กจิการควบคุมซ่ึงเป็นผล

ของเหตุการณใ์นอดีต 

• ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจคือ สิทธิที่มีความเป็นไปได้เพ่ือการผลิตประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิ 

• การเปล่ียนแปลง คือ การแยกนิยามของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือระบุว่า 

สินทรัพย์เป็นทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่กระแสรับสุทธิ ไม่ใช่กระแสที่

คาดหวัง คือไม่ต้องแน่นอนหรือเป็นไปได้ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะเกิดขึ้ น 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่มีความน่าจะเป็นต ่าอาจกระทบการตัดสนิใจรับรู้รายการ

และการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ 
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บทที่ 4 องค์ประกอบของงบการเงิน 

• นิยามของหน้ีสิน ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการให้โอนทรัพยากรเชิง

เศรษฐกจิซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 

• ภาระผูกพันคือ หน้าที่หรือความรับผิดชอบที่กิจการไม่มีความสามารถในทาง

ปฏบัิติที่จะหลีกเล่ียง 

• การเปล่ียนแปลง คือ การแยกนิยามของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือระบุว่า 

หนี้สนิเป็นภาระผูกพันให้โอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไม่ใช่กระแสจ่ายสทุธ ิไม่ใช่

กระแสที่คาดหวัง และเร่ิมไม่มีความสามารถในทางปฏบัิติที่จะหลีกเล่ียง 
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บทที่ 4 องค์ประกอบของงบการเงิน 

• หน่วยวัดทางบัญชี สทิธหิรือกลุ่มของสทิธ ิภาระผูกพันหรือกลุ่มของภาระผูกพัน

หรือกลุ่มของสิทธิและภาระผูกพันซึ่งต้องใช้เกณฑ์การรับรู้ รายการและแนวคิด

การวัดมูลค่า ตามหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีที่มี

ประโยชน์ 

• นิยามของรายได้ การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสินที่เป็นผลให้

ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้ นที่ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกับการสมทบโดยผู้ถือสิทธิ

เรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

• นิยามของค่าใช้จ่าย การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินที่เป็นผล

ให้ส่วนของเจ้าของลดลงที่ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้ผู้ถือสิทธิ

เรียกร้องส่วนของเจ้าของ 

• สญัญาที่มีผลบังคับ 
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บทที่ 5 การรับรู้รายการและการตดัรายการบญัชี 
• การรับรู้ รายการ คือ กระบวนการรวมรายการที่ เป็นไปตามค านิยามของ

องค์ประกอบของงบการเงินในงบการเงิน ซ่ึงเหมาะสมเม่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซ่ึงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้

ลงทุน เจ้าหน้ีและเจ้าหน้ีอื่น 

• ความส าคัญของการรับรู้ รายการ เป็นการแสดงภาพฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงาน 

• เกณฑก์ารรับรู้รายการ ปรับปรุงโดยเช่ือมโยงกบัลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูล

ที่มีประโยชน์ 
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บทที่ 5 การรับรู้รายการและการตดัรายการบญัชี 
การรับรู้รายการให้ข้อมูลที่มี ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือไม่ อาจได้รับ

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการเกดิขึ้น Existence uncertainty ความน่าจะ

เป็นต ่าของกระแสประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

การรับรู้รายการให้ข้อมูลที่มี ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม หรือไม่ อาจได้รับ

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า Measurement uncertainty ความ

ไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการ (การไม่จับคู่ทางบัญชี) ความน่าจะเป็นต ่าของ

กระแสประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

• ความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่า Measurement inconsistency หากงบการเงิน

มีความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่า (การไม่จับคู่ทางบัญชี) การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูล 

• ข้อจ ากัดด้านต้นทุน มีผลต่อการตัดสินใจรับรู้ รายการเช่นเดียวกับผลต่อการ

ตัดสนิใจการรายงานทางการเงินเร่ืองอื่น 
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บทที่ 5 การรับรู้รายการและการตดัรายการบญัชี 

• การตัดรายการบัญชี การขจัดสินทรัพย์หรือหน้ีสินส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดที่เคย

รับรู้รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน ไม่เข้านิยามของสนิทรัพย์/หนี้สนิ 

• การตัดสินทรัพย์ กิจการสูญเสียอ านาจควบคุมสินทรัพย์ที่รับรู้บางส่วนหรือ

ทั้งหมด 

• การตัดหน้ีสิน กิจการไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันของหน้ีสินที่รับรู้บางส่วนหรือ

ทั้งหมด 

• การตัดรายการทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมทั้ ง

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ยังคงอยู่หลังรายการที่น าไปสู่การตัดรายการบัญชี และ

การเปล่ียนแปลงสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เป็นผลของรายการดังกล่าว 
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บทที่ 6 การวัดมูลค่า 

การ

เลือก

เกณฑ ์

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมและข้อจ ากดัด้านต้นทุน 

•ลักษณะของสนิทรัพย์/หนี้สนิ  

•ก่อให้เกดิกระแสเงินสดในอนาคต 

•ความไม่สอดคล้อง 

•ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า 

ข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงาน 

เกณฑร์าคาทุนในอดีต เกณฑมู์ลค่า ณ ปัจจุบัน 

•รวมราคาทุนตัดจ าหน่าย •มูลค่ายุติธรรม มูลค่าจากการใช้ มูลค่าการปฏบิัติ

ภาระให้แล้วเสรจ็ ต้นทุนปัจจุบัน 
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บทที่ 6 การวัดมูลค่า 

• เกณฑก์ารวัดมูลค่าด้วยราคาทุนในอดีต ให้ข้อมูลที่ได้มาจากราคาของรายการ

หรือเหตุการณอ์ื่นที่ท าให้เกดิรายการที่วัดมูลค่า ราคาทุนในอดีตของสนิทรัพย์

ลดลงเม่ือด้อยค่าและราคาทุนในอดีตของหน้ีสนิเพ่ิมเม่ือเป็นรายการที่เป็น

ภาระ แนวทางในการวัดราคาทุนในอดีตของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ

ทางการเงินคือ ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

• เกณฑก์ารวัดมูลค่าด้วยมูลค่า ณ ปัจจุบัน Current value ให้ข้อมูลที่ปรับปรุงให้

สะท้อนสภาพ ณ วันที่วัดมูลค่า ประกอบด้วย 
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บทที่ 6 การวัดมูลค่า 

 - มูลค่ายุติธรรม Fair value ราคาที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ จ่ายเพ่ือโอน

ช าระหน้ีสนิในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

 - มูลค่าจากการใช้ (สินทรัพย์) Value in use สะท้อนความความคาดหวังใน

ปัจจุบันของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอน

ของกระแสเงินสดในอนาคต 

 - มูลค่าการปฏิบัติภาระให้แล้วเสรจ็ (หน้ีสิน) fulfilment value สะท้อนความ

ความคาดหวังในปัจจุบันเฉพาะกิจการเกี่ยวกับจ านวนเงิน จังหวะเวลา และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

   ต้นทุนปัจจุบัน Current cost สะท้อนมูลค่าในปัจจุบันที่จะจ่ายให้ได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์เทยีบเท่าและมูลค่าที่ได้รับเพ่ือรับภาระหน้ีสนิที่เทยีบเท่ากนั 
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บทที่ 6 การวัดมูลค่า 
• ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเกณฑ์การวัดมูลค่า คือ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ

ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม โดยมุ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

เจ้าหน้ีและเจ้าหน้ีอื่น 

• ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ  

    ลักษณะของสนิทรัพย์/หนี้สนิ ความผนัผวนของกระแสเงินสด ความอ่อนไหวต่อ

ข้อมูลตลาดหรือความเสี่ยงอื่น เช่น ราคาทุนตัดจ าหน่ายไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจของอนุพันธ ์

    การก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต Contribution to future cash flow 

กระแสเงินสดในอนาคตทางตรง/ทางอ้อมเกดิขึ้นร่วมกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

หรือไม่ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการ เช่น หากสินทรัพย์ใช้ร่วมกัน

เพ่ือผลิตสินค้า/บริการ ราคาทุนในอดีตอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ

เกี่ยวกบัก าไรขั้นต้นที่ได้รับในงวด 
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บทที่ 6 การวัดมูลค่า 
• ความเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

    ความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่า Measurement inconsistency หากงบการเงิน

มีความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่า (การไม่จับคู่ทางบัญชี) งบการเงินจะไม่เป็น

ตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงิน 

   ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า Measurement uncertainty ไม่จ าเป็นต้องท าให้

การใช้เกณฑ์วัดมูลค่าให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ แต่หากมีมาก

เกนิไปอาจพิจารณาเกณฑอ์ื่น 

• ข้อจ ากัดด้านต้นทุน มีผลต่อการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่าเช่นเดียวกับผลต่อการ

ตัดสนิใจการรายงานทางการเงินเร่ืองอื่น 
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บทที่ 7 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

• การสื่อสารข้อมูลในงบการเงินอย่างมีประสิทธิผลท าให้ข้อมูล
เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและเป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรม 

• งบก าไรขาดทุน ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน อาจท าเป็นงบเดียวหรืองบแยก รายได้

และค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องแสดงในงบนี้  
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บทที่ 7 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

• ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รายได้/ค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกดิจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพย์/หนี้ สินให้แสดงแยกเป็นก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นเนื่องจากการแยกแสดงท าให้ ข้อมูลในก าไรหรือขาดทุน

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจหรือตัวแทนอนัเที่ยงธรรมย่ิงขึ้น 

• การกลับรับรู้ รายการในก าไรหรือขาดทุน Recycling การกลับรับรู้

รายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในก าไรหรือขาดทุนจะท าเมื่อท าให้

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม หาก

การกลับรับรู้ รายการในก าไรหรือขาดทุนไม่มีลักษณะเชิงคุณภาพ

พ้ืนฐาน จะไม่ให้กลับรับรู้รายการ 
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บทที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกบัทุนและการรักษาระดบัทุน 
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ผลกระทบที่อาจมีของร่างกรอบแนวคิด 

การเปล่ียนแปลง อตุสาหกรรมที่กระทบ ผลกระทบการปรับปรุง 

การเปล่ียนแปลงกรอบ

แนวคิดทั้งแนวคิดใหม่ 

เช่น กจิการที่เสนอรายงาน 

การตัดรายการ 

การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูล และการ

ปรับปรุง เช่น นิยามของ

องค์ประกอบของงบ

การเงิน การวัดมูลค่า 

กจิการ PAEs TAS 8 กล่าวถงึกรณไีม่มี

มาตรฐานการบัญชี ให้

ประยุกต์มาตรฐานฯ จาก

กรอบแนวคิดที่คล้ายกนั ซึ่ง

ปัจจุบัน US GAAP กบั 

IFRS ร่วมท ากรอบแนวคิด 

แต่อนาคต กรอบแนวคิดจะ

มีความแตกต่าง 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 
individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 
information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Materials 
published may only be reproduced with the consent of FAP. 
 

Thank you 
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