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คํานํา 
 งบการเงินที่กิจการตางๆ ในประเทศจัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอตอผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก

อาจมีความแตกตางจากงบการเงินของประเทศอื่นเนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

กฎหมายที่แตกตางกัน แมวางบการเงินในแตละประเทศเหลานั้นอาจมีสวนคลายคลึงกันอยูบาง แตก็ยังคง

มีความแตกตางซึ่งอาจเปนผลมาจากความหลากหลายของสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย

อีกทั้ง แตละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงบ

การเงินที่แตกตางกัน 

 
 ความแตกตางของสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการใหคํานิยามขององคประกอบในงบการเงินมี

ความหลากหลาย ตัวอยางเชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย นอกจากนี้ ยังทําให

เกิดความแตกตางของเกณฑการรับรูและวิธีการวัดคารายการตางๆ  ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึง

ขอบเขตของงบการเงิน และการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกดวย 
 
 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดพยายามลดความแตกตางนี้ โดยการทําใหขอกําหนด

ในมาตรฐานการบัญชี และวิธีการที่ใชเก่ียวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน  

ซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเช่ือวา วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหงบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน

คือการมุงไปที่การจัดทํางบการเงินซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเช่ือวา งบการเงินที่จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคนี้จะ

สามารถตอบสนองความตองการโดยทั่วไปของผูใชงบการเงินสวนใหญ เนื่องจากผูใชงบการเงินเกือบ

ทั้งหมดตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือขอใดขอหนึ่งตามตัวอยางตอไปนี้ 

1. ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน 

2. ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผดิชอบของฝายบริหาร 
3. ประเมินความสามารถของกิจการในการจายและใหผลประโยชนอ่ืนแกพนักงานของกิจการ 
4. ประเมินความปลอดภัยในการใหกูยืมแกกิจการ 
5. กําหนดนโยบายทางภาษี 
6. กําหนดการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

7. จัดเตรียมรายไดประชาชาติหรือใชเปนขอมูลทางสถิติ 
8. กํากับดูแลกิจกรรมของกิจการ 

 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา รัฐบาลอาจมีขอกําหนดที่

แตกตางหรือเพ่ิมเติมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งขอกําหนดเหลานี้ไมควรกระทบตองบการเงินที่

เผยแพรเพ่ือประโยชนของผูใชงบการเงินอื่นนอกจากวารัฐบาลจะมีความตองการเชนเดียวกับผูใชงบ

การเงนิอื่น 
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โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําข้ึนตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการ

รักษาระดับทุนทางการเงิน แมวาแบบจําลองทางการบัญชี และแนวคิดอื่นอาจมีความเหมาะสมมากกวาใน

การตอบสนองวัตถุประสงคในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แตปจจุบันยังไม

มีความคิดเห็นของคนสวนใหญวาใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ แมบทการบัญชีนี้พัฒนาข้ึนเพื่อ

ตอบสนองรูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนตาง ๆ เหลานั้น  
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บทนํา 
วัตถุประสงคและสถานภาพ 

1.  แมบทการบัญชีนี้กําหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแกผูใช

งบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก โดยแมบทการบัญชีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1.1   เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี

ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน 

1.2 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงขอกําหนดใน 

มาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญชีที่เก่ียวของกับการนําเสนองบการเงินใหสอดคลอง

กันโดยใหหลักเกณฑเพ่ือใชในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชีที่เคยอนุญาตใหใช 

1.3 เปนแนวทางใหองคกรที่จัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐานการ

บัญชีเองได 

1.4 เปนแนวทางสําหรับผูจัดทํางบการเงินในการนํามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติรวมทั้งเปน

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีรองรับ 

1.5 เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชีหรือไม 

1.6 ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชี 

1.7 ใหผูสนใจไดทราบขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบัญชี 

 

2.  แมบทการบัญชีนี้ไมใชมาตรฐานการบัญชี และมิไดมีไวเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคาหรือใน
การเปดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แมบทการบัญชีจึงไมสามารถใชหักลาง

มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชเฉพาะเร่ืองได 

 
3.  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา ในบางกรณี แมบทการบัญชีอาจมีขอขัดแยงกับ

มาตรฐานการบัญชีที่มีอยู ในกรณีดังกลาว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช อยางไรก็

ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันตามกรอบของแมบทการบัญชี เพ่ือใหขอขัดแยงดังกลาวคอยๆ 

หมดไปในอนาคต 

 

4. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแมบทการบัญชีนี้เปนระยะๆ ตามประสบการณที่

ไดรับจากการนําแมบทการบัญชีไปใช 
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ขอบเขต 
5. แมบทการบัญชีครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ 

 5.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน 

 5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพที่กําหนดวาขอมูลในงบการเงินมีประโยชน 

 5.3 คํานิยาม การรับรู และการวัดมูลคาขององคประกอบที่ประกอบขึ้นเปนงบการเงิน  

5.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน 

 
6.  แมบทการบัญชีนี้เก่ียวของกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไป 

(ตอไปนี้เรียกวา “งบการเงิน”) งบการเงินดังกลาวจัดทําและนําเสนออยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือ

สนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินหลายกลุม แมวาผูใชงบการเงินบางกลุมอาจมีสิทธิ

เรียกรองหรือมีอํานาจในการไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน แตผูใชงบการเงิน

สวนใหญยังจําเปนตองใชงบการเงินเปนแหลงขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ผูจัดทํางบการเงินจึงตอง

ตระหนักถึงความตองการของผูใชงบการเงินสวนใหญในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน แมบทการ

บัญชีนี้ไมครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน หนังสือช้ีชวนและรายงานที่จัดทํา

ข้ึนเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีอาจนํามาประยุกตใชในการจัดทํารายงานการเงินที่มี

วัตถุประสงคเฉพาะไดหากขอกําหนดเอื้ออํานวย 
 
7. งบการเงินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย งบดุล   

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทําและนําเสนอไดหลายแบบ  เชน 

งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และคําอธิบาย

ที่ทําใหงบการเงินนั้นสมบูรณข้ึน นอกจากนี้ งบการเงินอาจรวมรายละเอียดประกอบและขอมูล

เพ่ิมเติมที่อางถึง หรือที่ไดมาจากงบการเงิน ซึ่งผูใชงบการเงินคาดวาจะไดรับ เพ่ือใชพิจารณาพรอม

กับงบการเงินนั้น ตัวอยางรายละเอียดประกอบหรือขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาวไดแก ขอมูลทางการเงิน

จําแนกตามสวนงานทางอุตสาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร และการเปดเผยผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงระดับราคา อยางไรก็ตาม งบการเงินไมรวมถึงรายงานของผูบริหาร สารจากประธาน   

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร  และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจปรากฏใน

รายงานประจําปหรือรายงานการเงิน 

8. แมบทการบัญชีนี้ใหนํามาประยุกตใชกับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

และธุรกิจอื่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจการเหลานี้หมายถึง กิจการที่เสนองบการเงินโดยที่          

งบการเงินดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลหลักที่ผูใชงบการเงินใชหาขอมูลเก่ียวกับกิจการ 
 

ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล 

9.   ผูใชงบการเงินประกอบดวยผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) 

ลูกจาง  ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อ่ืน ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชน ผูใช     

งบการเงินเหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ 
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 9.1 ผูลงทุน ซึ่งเปนเจาของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาของผูลงทุน ตองการทราบถึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ขาย หรือ

ถือเงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยังตองการขอมูลที่จะชวย

ในการประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย 

 9.2 ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนตองการขอมูลเก่ียวกับความมั่นคงและความสามารถในการทํากําไร

ของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถประเมินความสามารถของกิจการ

ในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน 

 9.3 ผูใหกูตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับชําระ

เมื่อครบกําหนด 
 9.4 ผูขายสินคาและเจาหนี้อ่ืนตองการขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจวาหนี้สินจะไดรับชําระเมื่อครบ

กําหนด เจาหนี้การคาอาจใหความสนใจขอมูลของกิจการในระยะเวลาที่ส้ันกวาผูใหกู นอกจากวา

การดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการซึ่งเปนลูกคารายใหญ 

 9.5 ลูกคาตองการขอมูลเก่ียวกับความตอเนื่องของการดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่มี

ความสัมพันธอันยาวนานหรือตองพ่ึงพากิจการนั้น 

 9.6 รัฐบาลและหนวยงานราชการตองการขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของกิจการในการจัดสรร

ทรัพยากรและกิจกรรมตางๆ ของกิจการ หนวยงานเหลานี้ตองการขอมูลเพ่ือการกํากับดูแล

กิจกรรม การพิจารณากําหนดนโยบายทางภาษีและเพ่ือใชเปนฐานในการคํานวณรายได

ประชาชาติและจัดทําสถิติในดานตางๆ 

 9.7 ขอมูลกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในหลาย ๆ ทาง ตัวอยางเชน กิจการอาจมี

สวนชวยอยางมากตอเศรษฐกิจทองถ่ินในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการจางงานและการรับซื้อสินคา

จากผูผลิตในทองถ่ิน งบการเงินจะชวยสาธารณชนในการใหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมความสําเร็จ 

และกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ 

 
10. แมวางบการเงินไมอาจตอบสนองความตองการขอมูลของผูใชงบการเงินไดทุกกลุม แตผูใชงบการเงิน

ทุกกลุมก็มีความตองการขอมูลบางสวนที่มีลักษณะรวมกัน  ตามปกติ ขอมูลใดในงบการเงินที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูลงทุนสวนใหญ ซึ่งเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการ ขอมูล

เหลานั้นก็จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงินกลุมอื่นไดเชนกัน 

 
11. ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของกิจการ  ฝายบริหารใหความ

สนใจตอขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน  ทั้ง ๆ ที่ฝายบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมทางดานการ

จัดการและการเงิน ซึ่งชวยในการวางแผนการตัดสินใจ และชวยในดานการควบคุมตามหนาที่ 

ผูบริหารสามารถกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของขอมูลเพ่ิมเติมตามที่ตองการได ซึ่งอยูนอกเหนือ

ขอบเขตของแมบทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพรไดจัดทําข้ึนจากขอมูลที่ผูบริหารใช

เพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  
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วัตถุประสงคของงบการเงิน 

12. งบการเงินจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินหลายกลุมในการนําไปใช

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 
13. งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามวัตถุประสงคขางตนสามารถตอบสนองความตองการรวมของผูใชงบการเงิน

สวนใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินไมไดใหขอมูลทุกประเภทที่ผูใชงบการเงินตองการในการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจเนื่องจากขอมูลสวนใหญที่แสดงในงบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินจาก

เหตุการณในอดีต และงบการเงนิอาจไมแสดงขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน 

 

14. งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการบริหาร

ทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของ   

ฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจ

ขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือการตัดสินใจแตงตั้งใหมหรือเปล่ียนผูบริหาร 

 
 ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 

15. ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงจังหวะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสดนั้น 

ความสามารถในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดนี้เปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงความสามารถ

ของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจางและผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจายคืนเงินกู และการ

แบงปนสวนทุนใหกับเจาของเปนตน ผูใชงบการเงินจะประเมินความสามารถของกิจการในการ

กอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดดีข้ึนหากผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มุงเนนถึงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 
 
16. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความสามารถในการ

ชําระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตอฐานะ

การเงินของกิจการ ขอมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความสามารถในอดีตของกิจการในการใช

ทรัพยากรดังกลาวเปนประโยชนตอการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะกอใหเกิดเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ขอมูลโครงสรางทางการเงินเปนประโยชนตอการคาดคะเนความ

ตองการเงินกูและความสําเร็จในการจัดหาเงินของกิจการ รวมทั้งความสามารถของกิจการในการ

แบงปนกําไรและกระแสเงินสดในอนาคตใหกับผูมีสวนไดเสีย ขอมูลสภาพคลองและความสามารถใน

การชําระหนี้เปนประโยชนตอการประเมินความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันทางการเงิน

เมื่อครบกําหนด สภาพคลองในที่นี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในอนาคต   

อันใกลสุทธิจากภาระผูกพัน และความสามารถในการชําระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือ

สามารถจัดหาไดในชวงเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกําหนดในอนาคต 
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17.ขอมูลผลการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํากําไร ของกิจการเปนสิ่งจําเปน และมี

ความสําคัญตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อยูใน

ความควบคุมของกิจการ ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการคาดคะเนความสามารถ

ของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรที่มีอยู และในการพิจารณาประสิทธิผลของ

กิจการในการใชทรัพยากรเพิ่มเติม 

 
18.ขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการประเมินกิจกรรมการดําเนินงาน 

กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงาน ขอมูลดังกลาวเปน

ประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ตลอดจนความจําเปนในการใชกระแสเงินสดนั้น ในการจัดทํางบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน คําวาเงินทุนอาจมีคํานิยามหลายความหมาย เชน ทรัพยากรทางการเงิน

ทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยที่มีสภาพคลองหรือเงินสด แมบทการบัญชีนี้มิไดมุงหมายที่จะ

กําหนดคํานิยามของคําวาเงินทุน 
 
19. โดยทั่วไป ขอมูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะที่ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุน สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกตางหาก 

 
20. องคประกอบของงบการเงินมีความสัมพันธกันเนื่องจากองคประกอบเหลานั้นสะทอนใหเห็นลักษณะที่

แตกตางของรายการหรือเหตุการณทางบัญชีตางๆ ที่เหมือนกันแมวางบการเงินแตละงบจะใหขอมูลที่

มีลักษณะแตกตางกัน แตไมมีงบการเงินใดที่ตอบสนองวัตถุประสงคใดเพียงวัตถุประสงคเดียว หรือ

ใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอความตองการเฉพาะของผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนไม

อาจสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดครบถวนหากผูใชงบการเงินมิไดพิจารณางบกําไร

ขาดทุนรวมกับงบดุลและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 

 
 หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน 
21. งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและขอมูลอ่ืน 

ตัวอยางเชน งบการเงินอาจแสดงขอมูลเพ่ิมเติมอื่นที่เก่ียวของกับรายการในงบดุลและงบกําไรขาดทุน 

ซึ่งจําเปนตอผูใชงบการเงิน งบการเงินดังกลาวอาจรวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยง และ

ความไมแนนอนที่มีผลกระทบตอกิจการ และขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรหรือภาระผูกพันที่ไมไดแสดงไว

ในงบดุล (เชน ปริมาณสํารองแร) ขอมูลเก่ียวกับการจําแนกสวนงานทางภูมิศาสตรและทาง

อุตสาหกรรม และผลกระทบตอกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา 
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ขอสมมติ 
เกณฑคงคาง 

22. งบการเงินจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑคงคางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว ภายใตเกณฑคงคาง 

รายการและเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการ

เทียบเทาเงินสด โดยรายการตางๆ จะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เก่ียวของ งบการเงินที่

จัดทําข้ึนตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับรายการคาในอดีตที่เก่ียวของ

กับการรับและจายเงินสดแลว ยังใหขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต 

และขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสดในอนาคตดวย  ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถให

ขอมูลรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ซึ่งเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ 
 
 การดําเนินงานตอเนื่อง 

23. โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําข้ึนตามขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไปใน

อนาคต ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการ

ดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบการเงินตองจัดทําข้ึน

โดยใชเกณฑอ่ืนและตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน 
 
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

24. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 

ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมีส่ีประการ ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได 
 
 ความเขาใจได 
25. ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว ซึ่งมีขอสมมติวาผูใช

งบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจ

ตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม ขอมูลแมวาจะมีความซับซอนแตถาเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวา

ที่ผูใชงบการเงินบางสวนจะเขาใจได 
 
 ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

26. ขอมูลที่มีประโยชนตองเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ขอมูลจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบัน 

และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือช้ีขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของผูใชงบการเงินได 
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27.บทบาทของขอมูลที่ชวยในการคาดคะเนและยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนที่ผานมามี

ความสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเก่ียวกับปริมาณและโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยูใน

ปจจุบัน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน เมื่อผูใชงบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถของ

กิจการในการไดรับประโยชนจากโอกาสใหมๆ และความสามารถในการแกไขสถานการณ ขอมูล

เดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เก่ียวกับโครงสรางของกิจการ

ที่คาดวาจะเปนและผลของการดําเนินงานตามที่วางแผนไว 

 
28. ขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักใชเปนเกณฑในการคาดคะเนฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ที่ผูใชงบการเงินสนใจ เชน การจายเงินปนผล 

การจายคาจาง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการในการชําระภาระ

ผูกพันเมื่อครบกําหนด อยางไรก็ตาม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนไดโดยไมจําเปนตองจัดทํา

ในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นไดดวยลักษณะการแสดงขอมูลใน   

งบการเงินของรายการและเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนจะมี

ประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ รายการ

ผิดปกติ และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายไดและคาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน 

 
 ความมีสาระสําคัญ 

29. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลข้ึนอยูกับลักษณะและความมีสาระสําคัญของขอมูลนั้น       
ในบางกรณี ลักษณะของขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพิจารณาวาขอมูลมีความเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจหรือไม  ตัวอยางเชน การรายงานสวนงานใหมอาจสงผลกระทบตอการประเมินความ

เส่ียงและโอกาสของกิจการ แมวาผลการดําเนินงานของสวนงานในงวดนั้นจะไมมีสาระสําคัญ  ในบาง

กรณี ทั้งลักษณะและความมีสาระสําคัญของขอมูลมีสวนสําคัญตอการพิจารณาวาขอมูลมีความ

เก่ียวของกับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน มูลคาของสินคาคงเหลือที่แยกตามประเภทหลัก        

ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลคาของสินคาคงเหลือไมมีสาระสําคัญ ขอมูลเก่ียวกับสินคาคงเหลือนั้น

ก็ไมเก่ียวของกับการตัดสินใจ  

 
30. ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอ     

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน  ความมีสาระสําคัญข้ึนอยูกับขนาดของรายการหรือ

ขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนแตละกรณี ดังนั้น 

ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลตองมีหากขอมูล

นั้นจะถือวามีประโยชน 

 

 ความเชื่อถือได 

31. ขอมูลที่เปนประโยชนตองเช่ือถือได ขอมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือไดหากปราศจากความ

ผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําใหผูใชงบการเงินขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปน
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ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

แสดงได 

 
32. ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการบันทึกขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ

ผิด เนื่องจากขอมูลขาดความนาเช่ือ ตัวอยางเชน ประมาณการคาเสียหายจากการถูกฟองรองที่อยู

ระหวางการพิจารณาคดีอาจขาดความนาเช่ือถือเนื่องจากจํานวนคาเสียหาย และผลการพิจารณาคดี  

ยังไมเปนที่แนนอน ดังนั้น อาจเปนการไมเหมาะสมที่กิจการจะรับรูคาเสียหายดังกลาวในงบดุล       

แตกิจการตองเปดเผยจํานวนคาเสียหายที่มีการเรียกรองและเหตุการณเก่ียวกับการฟองรองดังกลาว 
 

 การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

33. ขอมูลจะมีความเชื่อถือไดเมื่อรายการและเหตุการณทางบัญชีไดถูกแสดงไวอยางเที่ยงธรรมตาม       

ที่ตองการใหแสดงหรือสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาแสดงได ตัวอยางเชน งบดุลตอง 

เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีซึ่งกอใหเกิดสินทรัพย หนี้สิน และสวน

ของเจาของของกิจการเฉพาะสวนที่เขาเกณฑการรับรูรายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เปนตน 

 

34. ขอมูลทางการเงินสวนใหญอาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่ตองการ

ใหแสดงอยูบาง โดยมิไดมีสาเหตุมาจากความลําเอียง แตเกิดจากความซับซอนในการระบุรายการและ

เหตุการณทางบัญชี หรือเกิดจากการนําหลักการวัดมูลคาและเทคนิคในการนําเสนอรายการมา

ประยุกตใช  ในบางกรณี การวัดมูลคาผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม

แนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมรับรูรายการนั้นในงบการเงิน ตัวอยางเชน กิจการมีคาความนิยมที่

เกิดข้ึนหลังจากไดดําเนินงานมาระยะหนึ่ง แตกิจการไมสามารถบันทึกคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได 

เนื่องจากเปนการยากที่กิจการจะระบุหรือกําหนดมูลคาของคาความนิยมดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ 

อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรูบางรายการและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงจากการ

ผิดพลาดในการรับรูและการวัดคาของรายการนั้น 
 
 
 เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ 
35. เพ่ือใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี  ขอมูลดังกลาวตองบันทึก

และแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจมิใชตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว 

เนื้อหาของรายการและเหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทําข้ึน 

ตัวอยางเชน กิจการอาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมายไปใหกับบุคคลนั้นแลว แตมีขอตกลงใหกิจการยังคงไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีดังกลาวการที่กิจการรายงานวาไดขายสินทรัพยจึงไมเปนตัวแทนอัน

เที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น  (แมวาในความเปนจริงมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น) 
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 ความเปนกลาง 
36. ขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินมีความนาเช่ือถือเมื่อมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง      

งบการเงินจะขาดความเปนกลางหากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผลทําให

ผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจเพื่อใหไดผลตามเจตนาของกิจการ 

 
 ความระมัดระวัง 

37. โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเล่ียงไมไดเก่ียวกับเหตุการณและ

สภาพแวดลอมตางๆ  ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชนของ

โรงงานและอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการตอง

แสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยการเปดเผยถึงลักษณะและผลกระทบโดยการใชหลักความ

ระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใชดุลยพินิจที่จําเปนในการประมาณ

การภายใตความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือ

คาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวังมิไดอนุญาตใหกิจการตั้ง

สํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพยหรือรายไดใหต่ําเกินไปหรือแสดงหนี้สิน

หรือคาใชจายใหสูงเกินไปเนื่องจากจะทําใหงบการเงินขาดความเปนกลางซึ่งมีผลตอการความ

นาเช่ือถือ 

 
 ความครบถวน 

38. ขอมูลในงบการเงินที่เช่ือถือไดตองครบถวน โดยคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูลและตนทุนใน

การจัดทํารายการ การละเวนไมแสดงบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลผิดพลาดหรือทําใหผูใช

งบการเงินเขาใจผิด ขอมูลดังกลาวจะขาดความนาเช่ือถือและมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจนอยลง 

 

 การเปรียบเทียบกันได 
39. ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน เพ่ือคาดคะเน

ถึงแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ ผูใชงบการเงินยังตอง

สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและ

เหตุการณทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกันจึงจําเปนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการ

ปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปนการปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม 

 

40. การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กลาวคือ ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับขอมูล

เก่ียวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูใชงบการเงินตองสามารถระบุความแตกตางระหวาง

นโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกันในรอบระยะเวลา

บัญชีที่ตางกันของกิจการเดียวกัน  และความแตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่ใชของกิจการแตละ
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กิจการได การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผยนโยบายการบัญชีจะชวยใหงบ

การเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได 

 

41. การที่ขอมูลจําเปนตองเปรียบเทียบกันไดมิไดหมายความวาขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกันตลอดไป 

และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบัติ กิจการตองไมใช

นโยบายการบัญชีตอไปสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชี หากนโยบายการบัญชีนั้นไมสามารถทํา

ใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เก่ียวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได  นอกจากนี้กิจการตอง

เลือกใชนโยบายบัญชีอ่ืนหากทําใหขอมูลเก่ียวของกับการตัดสินใจและเชื่อถือไดมากขึ้น  

 
42. เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปล่ียนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน ดังนั้น งบการเงินตองแสดงขอมูลของรอบ

ระยะเวลาที่ผานมาดวย 

 

 ขอจํากัดของขอมูลทีมี่ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได 

 ความทันตอเวลา 

43. การรายงานขอมูลลาชาอาจทําใหขอมูลสูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม ฝาย

บริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ความทันตอเวลากับ

ความเชื่อถือไดของรายงานนั้น กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานใหความทันตอเวลากอนที่จะทราบ

ขอมูลเก่ียวกับรายการและเหตุการณทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลใหความเชื่อถือไดของขอมูลลดลง 

ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบขอมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน รายงานนั้น

อาจมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจในชวงเวลานั้น  ในการหา

ความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดของขอมูล กิจการจึงตองพิจารณา

ถึงความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก 

 

 ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน 
44. ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนถือเปนขอจํากัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกวาจะถือ

เปนลักษณะเชิงคุณภาพ  โดยทั่วไป ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลตองมากกวาตนทุนในการจัดหาขอมูล

นั้น การประเมินประโยชนและตนทุนจําเปนตองใชดุลยพินิจเปนหลัก โดยเฉพาะเมื่อผูที่ไดรับ

ประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหาขอมูลนั้น ขอมูลอาจใหประโยชนแก

บุคคลอื่นนอกเหนือจากผูที่กิจการนําเสนอขอมูลให ตัวอยางเชน การใหขอมูลเพ่ิมเติมแกผูใหกูอาจทํา

ใหตนทุนการกูยืมของกิจการลดลง  ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดสูตรสําเร็จในการหาความสมดุล

ระหวางประโยชนกับตนทุนเพื่อใหนํามาปฏิบัติในแตละกรณี อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงขอจํากัดนี้ รวมทั้งผูจัดทําและผูใชงบการเงินตองตระหนักถึงขอจํากัดนี้

ดวยเชนกัน 
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 ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ 

45. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตาง ๆ ถือเปนสิ่งจําเปน วัตถุประสงค

หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตาง ๆ เพ่ือใหงบการเงินบรรลุวัตถุประสงค แต

ความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปนตองใชดุลยพินิจเยี่ยง    

ผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว 

 

การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร 

46. งบการเงินตองแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควรเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  แมวาแมบทการบัญชีนี้ไมเก่ียวของโดยตรงกับแนวคิดในการ

แสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร  แตการนําหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐานการบัญชีที่

เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถสงผลใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองและยุติธรรมได หรืออีกนัยหนึ่งงบ

การเงินนั้นใหขอมูลที่ถูกตองตามควรนั่นเอง 
 
 

องคประกอบของงบการเงิน 

47. งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชีตาม

ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกลาวเรียกวาองคประกอบของงบการเงิน องคประกอบ

ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ  

องคประกอบซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน  ไดแก รายไดและ

คาใชจาย  โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะทอนถึงองคประกอบในงบกําไรขาดทุน

และการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในงบดุล ดังนั้น แมบทการบัญชีจึงมิไดระบุองคประกอบของงบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไวเปนการเฉพาะ 
 

48. องคประกอบตางๆ ที่แสดงอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนตองจัดประเภทยอย ตัวอยางเชน สินทรัพย

และหนี้สินตองจัดประเภทยอยตามลักษณะหรือหนาที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดงขอมูลในลักษณะ

ที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 

 ฐานะการเงิน 
49. องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ         

คํานิยามขององคประกอบตางๆ กําหนดไวดังนี้ 

49.1 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผลของ

เหตุการณในอดีตซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

49.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต โดยการ

ชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
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49.3 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งส้ิน

ออกแลว 

 

50. คํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินขางตนกําหนดลักษณะที่สําคัญแตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการ

ในงบดุล ดังนั้น คํานิยามดังกลาวจึงรวมรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดรับรูในงบดุล เนื่องจากไม

เขาเกณฑการรับรูรายการดังที่กลาวไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอยางย่ิง การคาดคะเนการ

ไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ตองมีความแนนอนเพียงพอที่จะผานเกณฑความ

นาจะเปนตามยอหนาที่ 83 กอนที่จะรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพยหรือหนี้สินในงบดุลได 
 

51. ในการพิจารณาวารายการใดเปนสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของตามคํานิยามหรือไม กิจการตอง

ใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว 

ตัวอยางเชน ในกรณีสัญญาเชาการเงิน เนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจคือผูเชาไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจจากการใชสินทรัพยที่เชา  โดยที่อายุการเชาครอบคลุมอายุการใชงานสวนใหญของสินทรัพย

นั้น ในขณะเดียวกันผูเชามีภาระผูกพันที่ตองชําระเงินเปนจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยบวกคาใชจายทางการเงินที่เก่ียวของ ดังนั้น การทําสัญญาเชาการเงินกอใหเกิดรายการ

สินทรัพยและหนี้สินตามคํานิยาม ผูเชาจึงตองรับรูรายการดังกลาวในงบดุล 

 

52. งบดุลที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันอาจรวมรายการที่ไมเปนไปตามคํานิยามของ

สินทรัพย หรือหนี้สิน และไมควรถูกแสดงเปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบัน และพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่จะใช

ในอนาคตใหสอดคลองกับคํานิยามตามยอหนาที่ 49 

 

 สินทรัพย 
53. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิด  

กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพดังกลาวอาจอยู

ในรูปของการเพิ่มประโยชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน หรืออาจอยูในรูปของ

ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือความสามารถในการลด

กระแสเงินสดจาย เชน กระบวนการผลิตใหมที่ชวยลดตนทุนการผลิต 

 

54. โดยทั่วไป กิจการใชสินทรัพยเพ่ือผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือความ

จําเปนของลูกคา เมื่อสินคาหรือบริการนั้นตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของลูกคาได 

ลูกคาจึงพรอมที่จะจายเงินใหกิจการเพื่อซื้อสินคาหรือบริการซึ่งทําใหกิจการไดรับกระแสเงินสด        

ที่จะเปนประโยชนในการจัดหาทรัพยากรอื่น 
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55. กิจการอาจไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน  

 55.1 กิจการอาจใชสินทรัพยหรือนําสินทรัพยมาใชรวมกับสินทรัพยอ่ืนเพื่อผลิตสินคาหรือใหบริการ 

 55.2 กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับสินทรัพยอ่ืน 

 55.3 กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน  

 55.4 กิจการอาจนําสินทรัพยมาจายใหกับเจาของ 

 

56. สินทรัพยหลายประเภทเปนสินทรัพยที่มีรูปแบบทางกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ อยางไร 

ก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใชเร่ืองสําคัญที่กําหนดวาสินทรัพยมีอยูจริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

ถือเปนสินทรัพยของกิจการไดหากคาดคะเนไดวากิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยูในความควบคุมของกิจการ 

 

57. สินทรัพยหลายประเภทเกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น เชน ลูกหนี้

และท่ีดิน อยางไรก็ตาม กรรมสิทธิ์มิใชเร่ืองสําคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของสินทรัพย 

ตัวอยางเชน ที่ดินตามสัญญาเชาถือเปนสินทรัพยหากกิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะเกิด

จากที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชนของสินทรัพยเปนผลจากสิทธิ

ตามกฎหมาย แตรายการบางรายการอาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยามแมวากิจการจะไมมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น เชน ความรูความชํานาญที่กิจการไดจากการวิจัยพัฒนาอาจเปน

สินทรัพยตามคํานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรูความชํานาญดังกลาวเปนความลับ ซึ่งทําให

กิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากความรูความชํานาญนั้น 

 
 

58. สินทรัพยของกิจการเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต โดยทั่วไปกิจการไดสินทรัพย

มาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพยข้ึนเอง แตกิจการอาจไดสินทรัพยมาจากรายการและเหตุการณทาง

บัญชีในลักษณะอื่น เชน ที่ดินที่ไดรับจากรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

คนพบแหลงแร อยางไรก็ตาม รายการและเหตุการณทางบัญชีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตยังไมถือเปน

สินทรัพย ตัวอยางเชน ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสินคาจึงไมใชสินทรัพยเพราะไมเปนไปตามคํานิยาม 

 

59. การเกิดรายจายอาจเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการไดมาซึ่งสินทรัพยแตไมจําเปนตองเกิดพรอมกันเสมอไป 

ดังนั้น รายจายที่เกิดขึ้นอาจเปนหลักฐานวากิจการกําลังแสวงหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต

มิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสามารถสรุปไดวารายจายนั้นเปนสินทรัพยตามคํานิยาม ในทํานองเดียวกัน 

สินทรัพยอาจเปนไปตามคํานิยามแมจะไมมีรายจายเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ที่ดินที่ไดรับจากการบริจาค 

อาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามซึ่งกิจการสามารถรับรูในงบดุลได 
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 หนี้สิน 
60. ลักษณะสําคัญของหนี้สินคือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง หนาที่

หรือความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจาก

เปนสัญญาผูกมัดหรือเปนขอบังคับตามกฎหมาย ตัวอยางเชน จํานวนเงินคงคางจายคาสินคาหรือ

บริการที่กิจการไดรับ อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการจาก

ประเพณีการคา หรือจากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธเชิงธุรกิจหรือตองการปฏิบัติในลักษณะ

ที่เปนธรรม ตัวอยางเชน หากกิจการมีนโยบายที่จะแกไขขอบกพรองของสินคาแมไมอยูในระยะเวลา

รับประกัน กิจการตองบันทึกจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายเพื่อการแกไขขอบกพรองของสินคาที่ขาย

ไปเปนหนี้สิน 

 

61. กิจการตองแยกภาระผูกพันในปจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอยางชัดเจน การที่ฝายบริหาร

ของกิจการเพียงแตตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพยไมถือวาภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้นแลว ภาระ

ผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการไดรับมอบสินทรัพยหรือเมื่อไดทําสัญญาจัดหาสินทรัพยที่มิอาจยกเลิกได 

ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจตอกิจการ

หากกิจการไมปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอยางเชน กิจการตองจายคาปรับเปนจํานวนมาก) ซึ่งเปนผลทํา

ใหกิจการไมอาจหลีกเล่ียงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคูสัญญาได 

 

62. ตามปกติ กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบันใหกับ

ผูอ่ืน การชําระภาระผูกพันในปจจุบันอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน 

 62.1 การจายเงินสด 

 62.2 การโอนสินทรัพยอ่ืนๆ 

 62.3 การใหบริการ 

 62.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม 

 62.5 การแปลงหนี้ใหเปนทุน 

 นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอ่ืน เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให เปนตน 

 
63. หนี้สินเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ตัวอยางเชน การไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ

จึงกอใหเกิดเจาหนี้การคา (หากกิจการไมไดจายลวงหนาหรือชําระทันทีเมื่อสงมอบ)   การรับเงินกู

จากธนาคารกอใหเกิดภาระผูกพันในการจายคืนเงินกู   ในกรณีที่กิจการมีการใหสวนลดภายหลังจาก

การขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของป กิจการตองรับรูจํานวนเงินที่ตองจายคาสวนลดดังกลาวเปน

หนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินคาในอดีตถือเปนรายการที่กอใหเกิดหนี้สิน 

 

64. หนี้สินบางประเภทจะวัดคาไดจากการประมาณเทานั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้วาประมาณการ

หนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากคํานิยามของหนี้สินคอนขาง

จํากัด ดังนั้น จึงถือเอาเฉพาะสวนที่ไมไดเกิดจากการประมาณการ แตคํานิยามในยอหนาที่ 49 จะมี
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ความหมายกวางกวา ประมาณการหนี้สินจะถือเปนหนี้สินหากเกี่ยวของกับภาระผูกพันในปจจุบันและ

เปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวแมวาจะไดจากการประมาณก็ตาม ตัวอยางของประมาณการหนี้สิน 

ไดแก ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน และประมาณการหนี้สินภายใตโครงการเงินบํานาญ 
 
 สวนของเจาของ 

65. แมวายอหนาที่ 49 ไดใหคํานิยามสวนของเจาของวาเปนสวนไดเสียคงเหลือ สวนของเจาของยังคงตอง

จําแนกเปนประเภทยอยในงบดุล เชน กิจการที่เปนบริษัทจะจําแนกสวนของเจาของเปนเงินทุนที่ได

จากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองที่จัดสรรจากกําไรสะสม และสํารองการปรับปรุงเพ่ือการรักษาระดับทุน  

การจําแนกประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงขอจํากัด

ทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นที่มีตอความสามารถของกิจการในจายเงินใหกับเจาของหรือการนําสวน

ทุนไปใช การจําแนกประเภทยังสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่วาผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของอาจมีสิทธิ

ที่แตกตางกันในการไดรับเงินปนผลและการจายคืนสวนของเจาของ 

 

66. บางครั้งกิจการตองกันเงินสํารองตามขอบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเปนมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกัน

ผลกระทบจากการขาดทุนที่มีตอกิจการและเจาหนี้ การตั้งสํารองอื่นๆ อาจเกิดขึ้นจากการไดรับยกเวน

ภาษีหรือการลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกําไรสะสมไปเปนสํารอง การกันสํารองทั้งที่เปนไป

ตามขอบังคับหรือตามกฎหมายและจํานวนที่กันไวลวนเปนขอมูลที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของผูใช

งบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสมและไมถือเปนคาใชจาย 

 
67. เนื่องจากสวนของเจาของถือเปนสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินทั้งส้ินออกแลว 

มูลคาของสวนของเจาของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงข้ึนอยูกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน 

โดยทั่วไป เปนการยากที่สวนของเจาของทั้งหมดของกิจการจะเทากับราคาตลาดรวมของหุนที่ออกหรือ

เทากับจํานวนเงินรวมที่จะไดจากการขายสินทรัพยสุทธิเปนสวนๆ หรือขายกิจการทั้งหมดขณะที่

กิจการยังมีการดําเนินงานตอเนื่อง 

 
68. การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยูในรูปของกิจการเชน เจาของคนเดียว หางหุนสวน  

ทรัสต หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกลาวมักมีโครงสรางทางกฎหมายและขอบังคับที่แตกตางจากบริษัท 

เชน อาจไมมีขอจํากัดมากนักในการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของ หรือผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนอ่ืน 

อยางไรก็ตาม คํานิยามของสวนของเจาของและเรื่องอ่ืนที่เก่ียวของซึ่งกําหนดอยูในแมบทการบัญชีนี้

ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับกิจการอื่นดังกลาวไดเชนกัน 

 

 ผลการดําเนนิงาน 
69. กําไรเปนเกณฑทั่วไปที่ใชวัดผลการดําเนินงานหรือมักใชเปนฐานสําหรับการวัดผลอื่น เชน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับการวัดกําไรคือ รายได
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และคาใชจาย การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสวนหนึ่งข้ึนอยูกับแนวคิดเรื่องทุนและ

การรักษาระดับทุนที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน แนวคิดนี้ไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 

 
70. องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน ไดแก รายไดและคาใชจาย คํานิยามของ

องคประกอบดังกลาวกําหนดไวดังนี้ 

 70.1 รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเขา

หรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 

 70.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส

ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของลดลง 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงการแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 

 
71. คํานิยามของรายไดและคาใชจายกําหนดลักษณะที่สําคัญ แตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการในงบ

กําไรขาดทุน เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายกําหนดไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 

 
72. กิจการอาจแสดงรายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนไดในหลายลักษณะเพ่ือเปนการใหขอมูลที่

เก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การแยกรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมตามปกติกับที่มิไดเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเปนวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป  

ดวยเหตุผลวา แหลงที่มาของรายการเกี่ยวของกับการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมหลัก เชน การจําหนาย

เงินลงทุนระยะยาวมักไมเกิดขึ้นเปนประจํา การแยกรายไดหรือคาใชจายออกจากกันตามเกณฑนี้ให

พิจารณาถึงลักษณะและการดําเนินงานของกิจการเปนหลัก รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหนึ่งอาจเปนรายการที่ไมปกติของอีกกิจการหนึ่ง 

 
73. การแยกรายการที่เปนรายไดและคาใชจายออกจากกันและการรวมรายการเหลานั้นเขาดวยกันในหลาย

ลักษณะทําใหเห็นภาพของผลการดําเนินงานในหลายแงมุมและทําใหเห็นผลรวมในแตละระดับ  

ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนสามารถแสดงกําไรขั้นตน กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานกอนภาษี 

กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี และกําไรหรือขาดทุน 

 
 รายได 

74. รายได ตามคํานิยามรวมถึง ผลกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ  

รายไดดังกลาว รวมถึงรายไดจากการขาย  รายไดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล รายไดคา

สิทธิ และรายไดคาเชา เปนตน 
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75. ผลกําไร หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหรือไมก็ได ผลกําไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไมแตกตางไป

จากรายได ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลกําไรเปนองคประกอบแยกตางหาก 

 
76. ผลกําไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของรายไดรวมถึงผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น 

เชน ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดและผลกําไรจากการตีราคาของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิม ตามปกติ ผลกําไรเมื่อมีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะแสดงเปนรายการ

แยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลกําไรมักแสดง

สุทธิจากคาใชจายที่เก่ียวของ 

 
77. รายไดอาจกอใหเกิดการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยประเภทตางๆ ตัวอยางเชน 

เงินสด ลูกหนี้ สินคาหรือบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอ่ืน การชําระหนี้สิน

อาจกอใหเกิดรายได เชน กิจการอาจสงมอบสินคาหรือบริการแกผูใหกูเพ่ือชําระหนี้สิน 

 
 คาใชจาย 
78. คาใชจาย ตามคํานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ ตัวอยางของ คาใชจายดังกลาว รวมถึง ตนทุนขาย คาจาง และคาเส่ือมราคา  คาใชจายมักอยู

ในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมคาของสินทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินคา

คงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 
79.  ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ

ของกิจการหรือไมก็ได ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไม

แตกตางไปจากคาใชจาย ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลขาดทุนเปนองคประกอบแยกตางหาก 

 
80.  ตัวอยางของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม  น้ําทวม  และผลขาดทุนที่

เกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของคาใชจายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น เชน  

ผลขาดทุนที่เปนผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการกูยืม

เงินตราตางประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะแสดงเปนรายการ

แยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดง

สุทธิจากรายไดที่เก่ียวของ 

 
 การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน 

81. การตีราคาใหมหรือการปรับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสวน

ของเจาของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แมวาจะเปนไปตามคํานิยามของรายไดและคาใชจายแตไมรวมอยู

ในงบกําไรขาดทุนภายใตแนวคิดของการรักษาระดับทุน  รายการดังกลาวจะรวมอยูในสวนของเจาของ
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เปนรายการปรับปรุงเพ่ือการรักษาระดับทุน หรือเปนสวนเกินจากการตีราคา แนวคิดการรักษาระดับ

ทุนไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 ของแมบทการบัญชีนี ้

 

การรับรูองคประกอบของงบการเงิน 

82. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน หากรายการ

นั้นเปนไปตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งระบุในยอหนาที่ 83 การรับรู

คือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดวยขอความและจํานวนเงินพรอมกับรวมจํานวน

เงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการตองรับรูรายการที่เขาเกณฑการรับรู

รายการไวในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การที่กิจการมิไดรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่

เขาเกณฑการรับรูรายการถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจแกไขไดดวยการเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช

หรือการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม 

 
83. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบใหรับรูเมื่อเขาเง่ือนไขทุกขอ ดังตอไปนี้ 

 83.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

รายการดังกลาว 

 83.2 รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 

 
84. ในการประเมินวารายการใดเขาเกณฑการรับรูในงบการเงิน ใหพิจารณาถึงความมีสาระสําคัญตามที่

กลาวไวในยอหนาที่ 29 และ 30 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวารายการที่

เปนไปตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูขององคประกอบหนึ่งจะทําใหเกิดการรับรูของอีก

องคประกอบหนึ่งโดยปริยาย เชน การรับรูสินทรัพยจะทําใหเกิดการรับรูรายไดหรือหนี้สินโดยปริยาย 

 

 ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

85. เง่ือนไขขอแรกของเกณฑการรับรูรายการใชแนวคิดของความนาจะเปนเพื่ออางอิงถึงระดับความ

แนนอนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้เหมาะท่ี

จะใชประเมินความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่กิจการดําเนินงานอยู การประเมินระดับความไม

แนนอนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตทําไดโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูในขณะจัดทํางบการเงิน 

เชน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ก็ถือเปนการสมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรู

ลูกหนี้เปนสินทรัพยหากไมมีหลักฐานเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ลูกหนี้มีจํานวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้

บางรายจะผิดนัดชําระหนี้จึงมีความเปนไปไดคอนขางแน ดังนั้น กิจการตองรับรูลูกหนี้ที่คาดวาจะผิด

นัดเปนคาใชจายเนื่องจากกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง 

 

 ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา   
86. เง่ือนไขขอที่สองของเกณฑการรับรูรายการคือ รายการนั้นตองมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดได

อยางนาเช่ือถือตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลคานั้นไดมาจากการ
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ประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมทําใหงบการเงิน

ขาดความนาเช่ือถือ อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนหากกิจการ

ไมสามารถประมาณมูลคาของรายการนั้นไดอยางสมเหตุสมผล ตัวอยางเชน คาเสียหายที่คาดวาจะ

ไดรับจากการฟองรองอาจเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยและรายได พรอมทั้งเขาเง่ือนไขของเกณฑ

การรับรูรายการในเรื่องความนาจะเปน แตถาหากเปนไปไมไดที่กิจการจะประมาณคาเสียหายจากการ

ฟองรองไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองไมรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพยหรือรายได แตตองเปดเผย

กรณีฟองรองที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม 

 

87. รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 83 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนมาเขาเกณฑการรับรูในเวลา

ตอมาเนื่องจากผลของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

 

88. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบแตไมเขาเกณฑการรับรู ตองเปดเผยไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบ

การเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 

 

 การรับรูสินทรัพย 

89. กิจการตองรับรูสินทรัพยในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 
 

90. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยในงบดุลจากรายจายที่เกิดขึ้น หากไมนาเปนไปไดที่กิจการจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากรายจายที่เกิดขึ้นเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจายนั้น แตกิจการ

ตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแทน รายจายที่เกิดขึ้นมิไดแสดงวาฝายบริหาร

มิไดมุงหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงวาฝายบริหารผิดพลาดในการจายรายจายนั้น 

เพียงแตแสดงวาระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเกินกวารอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบันนั้นไมเพียงพอที่กิจการจะรับรูรายจายเปนสินทรัพยในงบดุล 

 

 การรับรูหนี้สิน 
91. กิจการตองรับรูหนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการตองสูญเสียประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตองชําระนั้น

สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ    กิจการไมตองรับรูภาระผูกพันภายใตสัญญาเปนหนี้สินในงบดุลหาก

คูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน กิจการไมตองรับรูรายการที่เก่ียวกับการส่ังซื้อ

สินคาที่ยังมิไดรับเปนหนี้สินในงบดุล แตในบางกรณี ภาระผูกพันดังกลาวอาจเปนหนี้สินตามคํานิยาม

และเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งกิจการตองรับรูในงบดุล โดยการรับรูหนี้สินนั้นทําใหเกิดการรับรู

สินทรัพยหรือคาใชจายในเวลาเดียวกัน 
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 การรับรูรายได 

92. กิจการตองรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ

เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเช่ือถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรูการ

เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน (ตัวอยางเชน สินทรัพยสุทธิจะเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการขาย

สินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้ให) 

 

93. แมบทการบัญชีนี้กําหนดเกณฑการรับรูรายไดไวเปนขั้นตอนเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน 

รายไดจะรับรูตอเมื่อเกิดขึ้นแลว ข้ันตอนดังกลาวกําหนดใหกิจการรับรูรายไดเฉพาะรายการที่มีระดับ

ความแนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ   
 

 การรับรูคาใชจาย 
94. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการ

ลดลงของสินทรัพยหรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเช่ือถือ อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรูการ

เพ่ิมขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย ตัวอยางเชน การตั้งคาแรงคางจายหรือการตัดคาเส่ือม

ราคาของอุปกรณ 

95. คาใชจายใหรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยใชเกณฑความเกี่ยวพันโดยตรงระหวางตนทุนที่เกิดขึน้กบัรายได

ที่ไดมาจากรายการเดียวกัน เกณฑนี้เรียกวา การจับคูตนทุนกับรายได ซึ่งกําหนดใหกิจการรับรูรายได

พรอมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน ตัวอยางเชน กิจการจะรับรู

คาใชจายหลายๆ รายการเปนตนทุนขายพรอมกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคา อยางไรก็ตาม แมบท

การบัญชีนี้ไมอนุญาตใหนําแนวคิดของการจับคูดังกลาวเพื่อบันทึกรายการในงบดุลหากรายการนั้นไม

เปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม 

96. เมื่อกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและคาใชจายที่

เกิดข้ึนสัมพันธโดยทางออมหรืออยางกวางๆ กับรายได กิจการตองรับรูคาใชจายนั้นในงบกําไรขาดทุน

ตามเกณฑการปนสวนอยางเปนระบบและอยางมีเหตุผล การปนสวนเปนสิ่งจําเปนในการรับรู

คาใชจายที่เก่ียวกับการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย โรงงาน อุปกรณ คาความนิยม สิทธิบัตร 

และเครื่องหมายการคา  คาใชจายนี้เรียกวา คาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย ข้ันตอนในการปนสวน

มุงที่จะรับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหรือเมื่อ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหมดไป 

97. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันทีที่รายจายนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ      

ในอนาคต หรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูหรือส้ินสุด

เกณฑการรับรูเปนสินทรัพยในงบดุล 
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98. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตองรับรูหนี้สินโดยไมมีการรับรูสินทรัพย     

เชน การรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินคา 
  

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 

99. การวัดมูลคาคือ กระบวนการกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงินในงบดุล

และงบกําไรขาดทุน การวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑการวัดมูลคา 
 

100. งบการเงินใชเกณฑในการวัดมูลคาตางๆ โดยใชประกอบกันในสัดสวนที่แตกตางกัน ไดแก 
100.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่

จายหรือดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น และ

การบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือดวยจํานวนเงินสดหรือ

รายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงาน

ตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได 

100.2 ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา 

เงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกันหรือสินทรัพยที่เทาเทียมกัน 

และการแสดงหนี้สินดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ตองใชชําระภาระ

ผูกพันในขณะนั้นโดยไมตองคิดลด 

100.3 มูลคาที่จะไดรับ(จาย) หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ

เทียบเทาเงินสดท่ีจะไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยเปนไปตามขั้นตอนปกติ

ในการจําหนายสินทรัพย และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาที่จะตองจายคืนหรือดวยจํานวน

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการ

ดําเนินงานตามปกติโดยไมตองคิดลด 

100.4 มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิใน

อนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และการ

แสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซึ่งคาดวาจะตองจายชําระหนี้สินใน

การดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

 

101. เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการสวนใหญใชในการจัดทํางบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชรวมกับเกณฑ

อ่ืนๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

หลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาตลาด และหนี้สินเงินบํานาญแสดงดวยมูลคา

ปจจุบัน นอกจากนั้น กิจการบางแหงใชเกณฑราคาทุนปจจุบันแทนเกณฑราคาทุนเดิมเนื่องจากราคา

ทุนเดิมไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสินทรัพยที่ไม

เปนตัวเงิน 
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แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน 

 แนวคิดเรื่องทุน 

102. กิจการสวนใหญนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่องทุน

ทางการเงิน (เชน เงินที่ลงทุน หรืออํานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพยสุทธิหรือ

สวนของเจาของ อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินคือทุนทางกายภาพ เชน ระดับ

ความสามารถในการดําเนินงาน  ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกําลังการผลิตที่

กิจการมี  และสามารถผลิตไดจริง เชน ผลผลิตตอวัน 
 
103. กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใชในการจัดทํางบการเงิน โดยคํานึงถึงความตองการ

ของผูใชงบการเงินเปนหลัก ดังนั้น หากผูใชงบการเงินใหความสนใจในการรักษาระดับของทุนที่ลง

ไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอํานาจซื้อ กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช  แตถา

ผูใชงบการเงินใหความสนใจกับระดับความสามารถในการดําเนินงาน กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุน

ทางกายภาพมาใช การเลือกใชแนวคิดใดในการจัดทํางบการเงินชี้ใหเห็นความตองการที่จะบรรลุ

เปาหมายที่ใชในการวัดกําไรของกิจการ  แมวาในทางปฏิบัติการนําแนวคิดนั้นมาใชอาจมีความยากใน

การวัดมูลคาก็ตาม 

 

 แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร 

104. แนวคิดเรื่องทุนในยอหนาที่ 102 ทําใหเกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังตอไปนี้ 

 104.1 การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินของ

สินทรัพยสุทธิเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาจํานวนที่เปนตัวเงินของสินทรัพยสุทธิ    

เมื่อเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับ

จากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดคาไดใน

ลักษณะของหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิมหรือหนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่ 

104.2 การรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อกําลังการผลิต หรือ

ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จําเปนในการบรรลุ

กําลังการผลิต เมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาเมื่อเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้ ไมรวม

การแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

 
105. แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการตองการรักษาไว แนวคิดดังกลาวทําใหเกิดการ

เช่ือมโยงระหวางแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องกําไร เนื่องจาก ทุนที่ตองการรักษาเปนตัวกําหนด

จุดในการอางอิงเพ่ือวัดผลกําไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางแรกคือ การจําแนกความแตกตาง

ใหชัดเจนระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเปนผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) กับผลที่ไดรับจาก

เงินลงทุน (ซึ่งเปนผลที่ไดรับไมวาจะเกินทุนหรือไม)  การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสวนที่เกินกวาจํานวน

เงินที่จําเปนตองใชในการรักษาระดับทุนถือไดวาเปนกําไร  ซึ่งคือผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น 

กําไรคือจํานวนคงเหลือของรายไดหลังหักคาใชจาย โดยคาใชจายรวมถึงรายการปรับปรุงเพ่ือรักษา

ระดับทุนตามความเหมาะสม ถาคาใชจายมีจํานวนเกินกวารายไดสวนคงเหลือนั้นถือเปนขาดทุน 
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106. แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพทําใหตองใชราคาทุนปจจุบันเปนเกณฑการวัดมูลคา ในขณะ

ที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไมไดกําหนดใหใชเกณฑการวัดมูลคาแบบใดแบบหนึ่ง 

ดังนั้น เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการเลือกใชจึงข้ึนอยูกับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการตองการ

รักษาระดับไว 

107. ความแตกตางที่สําคัญระหวางแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเก่ียวกับผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือวาสามารถ

รักษาระดับทุนไวไดหากจํานวนทุนเมื่อส้ินงวดมีจํานวนเทากับทุนเมื่อเร่ิมตนงวด จํานวนเงินที่เกิน

กวาทุนที่ไดรักษาระดับไวถือเปนกําไร 

108. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม กําไร 

หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหวางรอบระยะเวลาโดยวัดจากหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม

ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่ถือครองอยูในรอบระยะเวลานั้นจึง

ถือเปนกําไร (เดิมถือเปนผลกําไรจากการถือครอง) กิจการอาจไมรับรูกําไรดังกลาวจนกวาจะมีการ

จําหนายสินทรัพยนั้น  ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตาม

อํานาจซื้อคงที่  กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอํานาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง 

ดังนั้น ราคาสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นเฉพาะสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไปเทานั้นที่จะถือ

เปนกําไร สวนที่เหลือถือเปนรายการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนซึ่งตองแสดงในสวนของเจาของ 

109. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลคาทุนโดยใชกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง กําไร 

หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกลาวในรอบระยะเวลานั้น การเปล่ียนแปลงราคาที่สงผลกระทบตอ

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการถือเปนการเปลี่ยนแปลงในการวัดคาของกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง

ของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจึงถือเปนการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนซึ่งแสดง

อยูในสวนของเจาของโดยไมถือเปนกําไร 

110. การเลือกเกณฑการวัดมูลคาและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเปนตัวกําหนดรูปแบบทางการบัญชี  

ที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ตางกันใหระดับของความเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจและความเชื่อถือไดแตกตางกัน เชนเดียวกับเรื่องอ่ืนๆ ฝายบริหารตองพิจารณาถึงความ

สมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได แมบทการบัญชีนี้สามารถ

ประยุกตใชกับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเปนแนวทางในการจัดทําและ

นําเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  

ไมมีเจตจํานงที่จะกําหนดรูปแบบทางการบัญชีใดเปนการเฉพาะเวนแตในบางสถานการณที่จําเปน 

เชน ในกรณีของกิจการที่ตองรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง  อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะทบทวนเจตจํานงนี้ เมื่อสถานการณในวันหนา

เปลี่ยนแปลงไป 


