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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ถูกประกาศให�มีผลบังคับ

ใช�แทนแม�บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ตั้งแต�วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป�นต�นไป 

หลักการท่ีกําหนดไว�ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินเป�นไปตามหลักการ

ภายใต�กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย International Accounting 

Standards Board (IASB) บทความฉบับน้ีอธิบายหลักการพื้นฐานภายใต�กรอบแนวคิดสําหรับ

การรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค�ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค�

ทั่วไปและลักษณะเชิงคุณภาพของข�อมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน� และอภิปรายประเด็น

ความแตกต�างหลักๆ ระหว�างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินและแม�บทการบัญชี 

นอกจากน้ี บทความนําเสนอประเด็นในการพัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

ที่ปรากฏในเอกสารอภิปรายกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับป� ค.ศ. 2013 

ที่ออกโดย IASB
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

The Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2014) superseded Accounting Framework 

(revised 2009) effective 15 October 2014. Principles stated in this Conceptual Framework are consistent 

with those of the Conceptual Framework for Financial Reporting that was issued by the International 

Accounting Standards Board (IASB). This article describes underlying principles of the Conceptual 

Framework for Financial Reporting including the objective of general purpose financial reporting and 

qualitative characteristics of useful financial information, and discusses key different issues between the 

Conceptual Framework for Financial Reporting and Accounting Framework. This article also presents 

issues on further development for the Conceptual Framework for Financial Reporting appeared in the 

2013 Discussion Paper ‘A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting’ that was issued 

by IASB.

Keywords: Conceptual Framework, Accounting Framework, Financial Reporting, Qualitative Characteristics

ABSTRACT

บทนํา
รายงานทางการเงินของกิจการโดยเฉพาะงบการเงิน

เปนแหลงขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับผูใชภายนอก
เนื่องจากนําเสนอขอมูลท่ีผู ใชภายนอกสามารถใชในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เชน การซื้อหรือขายหุนทุน การให
กิจการกูยืมเงิน เปนตน ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ตองผานกระบวนการที่ใชวิจารณญาณหรือเกี่ยวของกับ
การประมาณการ ตัวอยางเชน การพิจารณาวารายการ

หรือเหตุการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปนไปตามคํานิยามของ
องคประกอบของงบการเงิน อันไดแก สินทรัพย หนี้สิน
สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย การพิจารณาเง่ือนไข
การรับรูรายการ (Criteria for Recognition) และการ
เลือกเกณฑในการวัดมูลคารายการ (Measurement Base) 
เปนตน (IASB, 2013a; The International Financial 
Reporting Group of Ernst & Young, 2013) ดังนั้น
จึงมีความเปนไปไดว ากิจการที่มีรายการหรือเหตุการณ
ทางเศรษฐกิจที่คลายกันจะนําเสนอขอมูลในงบการเงิน
แตกตางกัน นอกจากนี้ ความแตกตางในงบการเงินอาจเปน

ผลมาจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ หรือกฏหมาย
ของกิจการท่ีไมเหมือนกัน (IASB, 2013a) ซึ่งผูใชภายนอก
จําเปนตองระมัดระวังในการใชขอมูลหรือเปรียบเทียบขอมูล
ของกิจการ

ในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1989 International 
Accounting Standards Board (IASB) ประกาศใช 
Framework for the Preparation and Presentation 
of Financial Statements (ตอไปนี ้ขอเรยีกวา ‘The 1989 

Framework’) เพื่อวางแนวคิดในการจัดทําและนําเสนอ
งบการเงนิ โดยหวงัวาแนวคดินีจ้ะชวยลดปญหาความแตกตาง
ของงบการเงินในแตละประเทศที่อาจมีสภาพแวดลอม
ทางสังคม เศรษฐกิจ หรือกฏหมายท่ีไมเหมือนกัน The 
1989 Framework ใหแนวคิดพื้นฐาน (Basic Concepts) 
เก่ียวกับ (ก) วัตถุประสงคของงบการเงินที่วางบการเงินควร
ใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เพื่อทําใหผูใชภายนอก
หลากหลายกลุม (แต IASB เนนที่ความตองการใชขอมูล
ของผูลงทุนเปนหลัก) สามารถประเมินความสามารถของDo
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กิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรท่ีมีอยู 
และประเมินผลการบริหารงานของฝายบริหารในการใช
ทรัพยากรของกิจการ (ข) ขอสมมติในการจัดทํางบการเงิน 
2 ประการ ไดแก เกณฑคงคาง (Accrual Basis) และ
การดําเนินงานตอเน่ือง (Going Concern) (ค) ลักษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงิน ทั้งลักษณะเชิงคุณภาพแรก

และรองเพื่อใหม่ันใจวาขอมูลมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
(ง) องคประกอบของงบการเงิน พรอมทั้งคํานิยามของ
องคประกอบ (จ) การรับรูรายการ1 (Recognition) และ
การวัดมูลคา2 (Measurement) ขององคประกอบของ
งบการเงิน (ฉ) แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน 
(Concepts of Capital and Capital Maintenance)

1 การรับรูรายการ (Recognition) หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหน่ึงของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน ทั้งนี้ รายการท่ีเปนไปตาม

คํานิยามขององคประกอบงบการเงินจะถูกรับรูเมื่อเขาเง่ือนไขทุกขอ ดังตอไปนี้ (1) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือ

สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกลาว (2) รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

(The 1989 Framework, paragraphs 82–83)
2 การวัดมูลคา (Measurement) คือ กระบวนการกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงินในงบดุลและงบกําไร

ขาดทุน IASB กําหนดเกณฑการวัดมูลคา 4 เกณฑ ไดแก ราคาทุนเดิม (Historical Cost) ราคาทุนปจจุบัน (Current Cost) มูลคาท่ีจะ

ไดรับ (จาย) (Realizable or Settlement Value) และมูลคาปจจุบัน (Present Value) (The 1989 Framework, paragraphs

99–100) ซึ่งเกณฑที่กิจการสวนใหญใช คือ ราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอื่น เชน การวัดมูลคาสินคาคงเหลือจะใชราคาทุนหรือ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ (Net Realizable Value) แลวแตวาจํานวนใดจะต่ํากวา เปนตน (The 1989 Framework, paragraph 101)

วัตถุประสงค�ของงบการเงิน ให�ข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจแก�ผู�ลงทุน ลูกจ�าง ผู� ให�กู� ผู�ขายสินค�า เจ�าหนี้การค�าอื่น 
ลูกค�า รัฐบาล และสาธารณชน

ข�อสมมติ เกณฑ�คงค�าง การดําเนินงานต�อเนื่อง

ลักษณะเชิงคุณภาพ
* ลักษณะแรก 4 ประการ
- ลักษณะรอง

* เข�าใจได� (Understandability) * เปรียบเทียบกันได� (Comparability)

* เก่ียวข�องกับการตัดสินใจ (Relevance)
- ความมีสาระสําคัญ (Materiality)

* เช่ือถือได� (Reliability)
- ตัวแทนอันเท่ียงธรรม (Faithful Representation)
- เน้ือหาสําคัญกว�ารูปแบบ (Substance over Form)
- ความเป�นกลาง (Neutrality)
- ความระมัดระวัง (Prudence)
- ความครบถ�วน (Completeness)

ข�อจํากัดระหว�างเก่ียวข�องกับ
การตัดสินใจและเช่ือถือได�

ทันต�อเวลา 
(Timeliness)

ความสมดุลระหว�างประโยชน�กับต�นทุน 
(Balance between Benefit and Cost)

ความสมดุลของลักษณะเชิง
คุณภาพ (Balance between 
Qualitative Characteristics)

รูปที่ 1 องคประกอบของ The 1989 Framework /  แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
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IASB กลาวถงึวตัถปุระสงคของ The 1989 Framework3 
ไววาเปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีในอนาคต
และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน อีกทั้ง
เปนแนวทางใหองคกรท่ีจัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละ
ประเทศใช  ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี สําหรับ
ประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีไดยึดถือแนวคิดที่กําหนดขึ้น
ตาม The 1989 Framework เพื่อวางแนวคิดในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน โดยเรียกแนวคิดนี้ว า ‘แมบท
การบัญชี (ปรับปรุง 2552)’4 และประกาศใหมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป ทั้งนี้ 
แมบทการบัญช ี(ปรบัปรุง 2552) มขีอบเขตและองคประกอบ
เชนเดียวกับ The 1989 Framework

ในเดือนเมษายน ป ค.ศ. 2004 IASB มีดําริรวมกับ 
the US Financial Accounting Standards Board 
(FASB) เพื่อปรับปรุง The 1989 Framework และ FASB 
Concepts Statements 1 and 2 โดยในกระบวนการ
ปรับปรุง IASB และ FASB ใชแนวคิดภายใต The 1989 
Framework และ FASB Concepts Statements 1 and 
2 เป นพื้นฐานและนําเอาประเด็นการเปล่ียนแปลงใน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของโลกธุรกิจ 
เชน การตลาด เปนตน เขามารวมพิจารณา (Holzmann 
and Robinson, 2006; KPMG, 2010; The International 
Financial Reporting Group of Ernst & Young, 2013) 

IASB และ FASB กําหนดแผนการทํางานไว 8 ระยะ
(เรียกวา Phases A-H)5 ตอมาในป ค.ศ. 2010 Phase A: 
วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค
ทั่วไป และลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน (the Objective of General Purpose 
Financial Reporting and Qualitative Characteristics 
of Useful Financial Information) ไดรับการปรับปรุง
แลวเสร็จ IASB จึงไดออก ‘The Conceptual Framework 
for Financial Reporting’ (ตอไปนี้ ขอเรียกวา ‘The 
Conceptual Framework’) เมื่อวันที่ 28 กันยายน
ค.ศ. 2010

วตัถุประสงคหลกัของ The Conceptual Framework 
ที่ IASB กําหนดไว คือ เพื่อชวยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานที่อางอิงหลักการ 
(Principles-based Standards) ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยIASB พยายามเพ่ิมความสอดคลองในหลักการ แนวคิด
หรือเกณฑภายใต The Conceptual Framework และ
มาตรฐานการบัญชีตาง ๆ  (Holzmann and Robinson, 
2006; Gore and Zimmerman, 2007; Crowley and 
Germain, 2010; Deloitte, 2010) The Conceptual 
Framework แบงเปน 4 บท ดังนี้ บทท่ี 1 วัตถุประสงค
ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป (the 
Objective of General Purpose Financial Reporting) 

3 The 1989 Framework ไมใชมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น เมื่อมีขอขัดแยงกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการประกาศใชเฉพาะเร่ือง (Specific 

International Accounting Standard) The 1989 Framework จะไมสามารถหักลางมาตรฐานการบัญชีเหลานั้นได (The 1989 

Framework, paragraphs 1-2)
4 สภาวิชาชีพบัญชีไดนํา The 1989 Framework มาใชในการพัฒนาแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) โดยสภาวิชาชีพบัญชีทําการศึกษา

รายละเอียดของ The 1989 Framework จากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับปรับปรุงและรวมเลมในป ค.ศ. 2009 (Bound 

Volume 2009) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552)
5 รายละเอียด 8 ระยะ ดังน้ี (1) Phase A: Objectives and Qualitative Characteristics (2) Phase B: Definition of Elements, 

Recognition and Derecognition (3) Phase C: Measurement (4) Phase D: Reporting Entity Concept (5) Phase E: Boundaries 

of Financial Reporting, Presentation and Disclosure (6) Phase F: Purpose and Status of the Framework (7) Phase G: 

Application of the Framework to Not-for-Profit Entities (8) Phase H: Remaining Issues (KPMG, 2010; The International 

Financial Reporting Group of Ernst & Young, 2013)Do
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บทท่ี 2 กิจการที่เสนอรายงาน (The Reporting Entity) 
บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน (Qualitative Characteristics of Useful 
Financial Information) และ บทที่ 4 ประกอบไปดวย
ขอความสวนที่เหลือจาก The 1989 Framework (The 
Remaining Text of the 1989 Framework)

สําหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีไดยึดหลักการ
ตามที่ปรากฏใน The 2010 Conceptual Framework 
for Financial Reporting (ที่บทความน้ีเรียกวา ‘The 
Conceptual Framework’) มาใชในการวางกรอบแนวคิด
สําหรับการจัดทําและนําเสนอการรายงานทางการเงิน
และเรียกกรอบแนวคิดนี้ว า ‘กรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)’6 ซึ่งไดลงประกาศ

วัตถุประสงค�ของการรายงาน
ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค�ทั่วไป

ให�ข�อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานท่ีมีประโยชน�ต�อผู�ลงทุน ผู� ให�กู�ยืม หรือ
เจ�าหนี้อื่นทั้งในป�จจุบันและในอนาคต เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการให�ทรัพยากรแก�กิจการ
(Resource Allocation Decisions)

ข�อสมมติ การดําเนินงานต�อเนื่อง

* ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 
(Fundamental 
Characteristics)
- ลักษณะ

* เก่ียวข�องกับการตัดสินใจ (Relevance)
- คุณค�าทางการพยากรณ�

(Predictive Value)
- คุณค�าทางการยืนยัน

(Confirmatory Value)
- สาระสําคัญเฉพาะกิจการ

* ตัวแทนอันเท่ียงธรรม
(Faithful Representation)
- ครบถ�วน (Completeness)
- เป�นกลาง (Neutrality)
- ปราศจากข�อผิดพลาด

(Free from Error)

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 
(Enhancing Characteristics)

เปรียบเทียบได�
(Comparability)

พิสูจน�ยืนยันได�
(Verifiability)

ทันเวลา
(Timeliness)

สามารถเข�าใจได�
(Understandability)

ข�อจํากัดการรายงานทางการเงิน
ที่มีประโยชน�

ต�นทุน (Cost)

รูปที่ 2 องคประกอบของ The Conceptual Framework / กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557)

ที่มา: ‘Figure 2.1’, Chapter 2 of International GAAP 2013, The International Financial Reporting Group of 

Ernst & Young, 2013.

6 สภาวิชาชีพบัญชีไดนํา The Conceptual Framework for Financial Reporting ที่ IASB ประกาศใชเมื่อวันที่ 28 กันยายน ปค.ศ. 2010 

มาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ศึกษารายละเอียดของ The 2010 

Conceptual Framework for Financial Reporting จากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับปรับปรุงและรวมเลมในปค.ศ. 2013 

(Bound Volume 2013 Consolidated without Early Application) (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2557)Do
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 
2557 โดยกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2557) มีขอบเขตและองคประกอบเชนเดียวกับ 
The Conceptual Framework

บทความฉบับนี้ประกอบไปดวยเน้ือหาดังนี้ (1) การ
เปรียบเทียบเน้ือหาภายใต The Conceptual Framework 
และ The 1989 Framework เพื่อแสดงการเปล่ียนแปลง
ในภาพรวมเมื่อกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
(2557) ถูกใชแทนที่แมบทการบัญชี (2552) (2) รายละเอียด
ของ The Conceptual Framework ในสวนบทท่ี 1 
วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค
ทั่วไปและบทท่ี 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงิน
ที่มีประโยชน รวมถึงประเด็นการเปล่ียนแปลงในลักษณะ
เชิงคุณภาพพรอมทั้งเหตุผลประกอบ (3) บทสรุปและ
ทศิทางการเปล่ียนแปลงของกรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงาน
ทางการเงินในอนาคต

1. เน้ือหาภายใต� The Conceptual Framework และ
The 1989 Framework

เนื้อหาภายใต The Conceptual Framework นํา
เสนอเปน 4 บท คือ บทที่ 1 วัตถุประสงคของการรายงาน
ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป บทที่ 2 กิจการท่ีเสนอ
รายงาน บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงิน
ที่มีประโยชน และบทที่ 4 ขอความสวนที่เหลือจาก The 
1989 Framework ซึ่งวิธีการนําเสนอแบบแบงเปนบท ๆ  นี้
แตกตางจากการนําเสนอเน้ือหาของ The 1989 Framework 
ที่ไมไดแบงเปนบทแตไดนําเสนอหลักการและอภิปราย
หลักการในรูปแบบยอหนาไปเรื่อย ๆ  IASB กําหนดขอบเขต
ของ The Conceptual Framework ไวกวางกวาขอบเขต
ของ The 1989 Framework โดยเน้ือหาหลัก ๆ  ของ The 
Conceptual Framework ที่แตกตางจาก The 1989 
Framework ปรากฏอยูในบทที่ 1, 2 และ 3 ตารางที่ 1 
แสดงการเปรียบเทียบเนื้อหาภายใต The Conceptual 
Framework และ The 1989 Framework

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบเนื้อหาภายใต The Conceptual Framework และ The 1989 Framework

The Conceptual Framework /

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

The 1989 Framework /

แม�บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

บทที่ 1 วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อ

วัตถุประสงคทั่วไป

- วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน (Financial 

Reporting) ไมใชวัตถุประสงคของงบการเงิน แตถือวา

งบการเงินเปนสวนสําคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งน้ี

เนนการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป 

(General Purpose)

- ระบุผูใชหลัก (Primary Users) ของรายงานทางการเงิน 

ไดแก ผูลงทุน ผูใหกู และเจาหนี้อื่นในปจจุบันและ

ในอนาคต

วัตถุประสงคของงบการเงิน

- วัตถุประสงคของงบการเงิน (Financial Statements)

เพื่อใหขอมูลแกผูใชหลายกลุม (แตเนนความตองการขอมูล

ของผูลงทุนเปนหลัก) ไดแก ผูลงทุน ลูกจาง ผูใหกูยืม

ผูขายสินคา เจาหนี้การคาอื่น ลูกคา รัฐบาล หนวยงาน

ราชการ และสาธารณชน

บทที่ 2 กิจการที่เสนอรายงาน ยังไมมีเนื้อหา โดย IASB 

จะเพิ่มเติมเนื้อหาในอนาคต

แนวคิดเกี่ยวกับ ‘กิจการที่เสนอรายงาน’ ไมเคยอยูใน

ขอบเขตของฉบับน้ีDo
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเนื้อหาภายใต The Conceptual Framework และ The 1989 Framework (ตอ)

The Conceptual Framework /

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

The 1989 Framework /

แม�บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่มี

ประโยชน

- ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (Fundamental 

Characteristics) จํานวน 2 ประการ ไดแก

ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Relevance) และ

ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful 

Representation)

- ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Characteristics) 

จํานวน 4 ประการ ไดแก ความสามารถเปรียบเทียบได 

(Comparability) ความสามารถพิสูจนยืนยันได 

(Verifiability) ความทันเวลา (Timeliness) และ

ความสามารถเขาใจได (Understandability)

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

- ลักษณะแรก 4 ประการ ไดแก ความเขาใจได 

(Understandability) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

(Relevance) ความเช่ือถือได (Reliability) และ

การเปรียบเทียบกันได (Comparability)

- ลักษณะรอง

* ภายใตความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ไดแก

ความมีสาระสําคัญ (Materiality)

* ภายใตความเช่ือถือได ไดแก การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

(Faithful Representation) เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ 

(Substance over Form) ความเปนกลาง (Neutrality) 

ความระมัดระวัง (Prudence) และความครบถวน 

(Completeness)

บทที่ 4 ขอความสวนท่ีเหลือจาก The 1989 Framework / 

แมบทการบัญชี (2552)

- ขอสมมติของงบการเงิน ระบุไวเพียงการดําเนินงานตอเนื่อง 

(Going Concern)

- องคประกอบของงบการเงิน ในสวนแนวคิดและคํานิยาม 

เชนเดียวกับ The 1989 Framework

- การรับรูรายการขององคประกอบของงบการเงิน

กําหนดเง่ือนไขการรับรูรายการ เชนเดียวกับ The 1989 

Framework

- การวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน กําหนด

4 เกณฑการวัด เชนเดียวกับ The 1989 Framework

- แนวคิดเร่ืองทุนและการรักษาระดับทุน เชนเดียวกับ

The 1989 Framework

แนวคิดหรือเกณฑตาง ๆ  ดังนี้

- ขอสมมติของงบการเงิน ไดแก เกณฑคงคาง (Accrual 

Basis) และการดําเนินงานตอเนื่อง (Going Concern)

- องคประกอบของงบการเงิน (พรอมคํานิยาม) ไดแก 

สินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย

- การรับรูรายการขององคประกอบของงบการเงิน กําหนดวา

รายการท่ีเปนไปตามคํานิยามขององคประกอบงบการเงิน

จะถูกรับรูเมื่อเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้ (1) มีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกลาว (2) รายการ

ดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

- การวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน กําหนด

4 เกณฑ ไดแก ราคาทุนเดิม (Historical Cost)

ราคาทุนปจจุบัน (Current Cost) มูลคาที่จะไดรับ (จาย) 

(Realizable or Settlement Value) และมูลคาปจจุบัน 

(Present Value)

- แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนDo
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สําหรับบทที่ 1 ของ The Conceptual Framework 
กลาวถึงวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting) ไมใชวัตถุประสงคของงบการเงิน (Financial 
Statements) ตามที่ปรากฏใน The 1989 Framework 
อยางไรก็ตาม IASB กลาวไววา งบการเงินเปนสวนสําคัญ
ของการรายงานทางการเงินของกิจการ (The Conceptual 
Framework, Basis for Conclusion–BC1.4) และรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reports) ใหขอมูลทรัพยากรของ
กิจการ (the Entity’s Resources) สิทธิเรียกรองตอกิจการ 
(Claims against the Entity) และผลกระทบของรายการ 
และเหตุการณและสถานการณอื่นที่เปล่ียนแปลงทรัพยากร
และสทิธเิรียกรองเหลานัน้ (The Conceptual Framework, 
Chapter 1–OB12) รายงานทางการเงินอาจรวมเอกสาร
คําอธิบายเก่ียวกับความคาดหวังและกลยุทธของฝายบริหาร 
(Management’s Expectations and Strategies) และ
ขอมูลที่มองไปในอนาคตประเภทอ่ืน (Other Types of 
Forward-looking Information) (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC2) ทั้งนี้ IASB ระบุวา
วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินจะเปนพื้นฐาน
ของกรอบแนวคิดสําหรับเน้ือหาในสามบทที่เหลือ (The 
Conceptual Framework, Chapter 1–OB1)

สําหรับวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินนั้น 
IASB เนนไปที่ ‘วัตถุประสงคทั่วไป (General Purpose)’ 
เน่ืองจากพิจารณาวาการนําเสนอรายงานทางการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงคทั่วไป (General Purpose Financial Report) 
เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนตรงตามความ
ตองการของผูใชหลัก (The Conceptual Framework, 
Basis for Conclusion–BC 1.6) โดยผูใชหลัก (Primary 
Users) คือ ผูลงทุน ผูใหกูยืม หรือเจาหนี้อื่นทั้งในปจจุบัน
และอนาคต (Existing and Potential Investors, 
Lenders, and Other Creditors) ซึ่งจะเห็นวาผูใชหลักนี้
มีความแตกตางจากผู ใช งบการเงินภายใต The 1989 

Framework ที่กลาวถึงผู ใชงบการเงินไวหลายกลุม เชน
ผูลงทุน ลูกจาง ผูใหกูยืม ผูขายสินคา เจาหนี้การคาอื่น ๆ  
ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชน เหตุผล
ที่ IASB ระบุผู ใชหลักแทนท่ีจะเปนผู ใชหลายกลุม ก็คือ 
IASB พิจารณาวาผูใชหลักมีความตองการขอมูลทางการเงิน
ของกิจการอยางมาก เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจจัดสรร
ทรัพยากรใหแกกิจการ (Resource Allocation Decisions) 
(The Conceptual Framework, Basis for Conclusion–
BC1.25) แตทั้งนี้ ผู ใชหลักไมสามารถกําหนดใหกิจการ
นําเสนอขอมูลใหไดโดยตรง จึงตองอาศัยขอมูลทางการเงิน
จากรายงานทางการเงินของกิจการ อยางไรก็ตาม IASB 
กลาวไววาผู ใชขอมูลกลุ มอื่น อาทิ หนวยงานกํากับดูแล
และสาธารณชน นอกเหนือจากผูใชหลักอาจใชประโยชน
จากขอมูลในรายงานทางการเงินได (The Conceptual 
Framework, Chapter 1–OB10) ในสวนตอไปของ
บทความอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับวัตถุประสงค
ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป

สําหรับบทที่ 2 ของ The Conceptual Framework 
นั้น IASB ยังไมไดใสเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงาน 
(Financial Reporting)7 เนื่องจากอยูในระหวางการยกราง 
โดยแนวคิดเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานเปนสวนของ
เนื้อหาใหมที่ไมเคยปรากฏใน The 1989 Framework
ในสวนบทท่ี 3 ของ The Conceptual Framework
IASB ไดเปล่ียนแนวคิดลักษณะเชิงคุณภาพจากเดิมที่กําหนด
เปนลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (Qualitative 
Characteristics of Financial Statements) มาเปน
ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่มีประโยชน 
(Qualitative Characteristics of Useful Financial 
Information) IASB กลาวไววาขอมูลท่ีเปนประโยชนที่สุด
ตอผูลงทุน ผูใหกูยืม หรือเจาหนี้อื่นในปจจุบันและอนาคต
ต องมีลักษณะคุณภาพเชิงพื้นฐาน  (Fundamental 
Characteristics) 2 ประการ ไดแก ความเก่ียวของกับการ

7 ดังนั้น กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ก็ไมปรากฏเน้ือหาในสวนบทที่ 2 เชนกันDo
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ตัดสินใจ (Relevance) และการเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
(Faithful Representation) ทั้งนี้ขอมูลทางการเงินท่ีมี
ประโยชนอันเก่ียวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอัน
เท่ียงธรรมอาจถูกเสริมความมีประโยชนดวยลักษณะเชิง
คุณภาพเสริม (Enhancing Characteristics) 4 ประการ 
ไดแก ความสามารถเปรียบเทียบได (Comparability) 
ความสามารถพิสูจน ยืนยันได  (Verifiabil ity) ความ
ทันเวลา (Timeliness) และความสามารถเข าใจได  
(Understandability) ในสวนที่สามของบทความอธิบาย
รายละเอียดลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานและคุณภาพเสริม 
รวมถึงอภิปรายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในลักษณะเชิง
คุณภาพ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการอภิปราย

สําหรับบทที่ 4 ของ The Conceptual Framework 
นั้น IASB ไดนําแนวคิดในประเด็นที่เก่ียวกับขอสมมติพื้นฐาน 
(Underlying Assumption) ของงบการเงิน องคประกอบ
ของงบการเงินรวมถึงคํานิยาม การรับรู รายการและการ
วัดมูลคาขององคประกอบ และแนวคิดเรื่องทุนและการ
รักษาระดับทุนตามท่ีเคยปรากฏใน The 1989 Framework 
มารวบรวมไว แตเปนที่นาสังเกตวาในสวนของขอสมมติ
พื้นฐานภายใต The Conceptual Framework IASB
ระบุเพียงการดําเนินงานตอเน่ือง (Going Concern) เม่ือ
เทียบกับขอสมมติพื้นฐานภายใต The 1989 Framework 
ที่ IASB ไดกําหนดขอสมมติไว 2 ประการ คือ เกณฑ
คงคางและการดําเนินงานตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม IASB 
ไดนําเอาหลักการของเกณฑคงคางไปใชอภิปรายรวมกับ
เนื้อหาในบทท่ี 1 ของ The Conceptual Framework

2. วัตถุประสงค�ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค�
ทั่วไป ตามท่ีปรากฏในบทที่ 1 ของ The Conceptual 
Framework

วั ต ถุประสงค  ของการรายงานทางการ เ งิน เ พ่ือ
วัตถุประสงคทั่วไป คือ การใหขอมูลทางการเงินของกิจการ

ที่เสนอรายงานท่ีเปนประโยชนตอผูลงทุน ผูใหกู ยืม หรือ
เจาหน้ีอื่นทั้งในปจจุบันหรืออนาคต เพื่อใชในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการใหทรัพยากรแกกิจการ (The Conceptual 
Framework, Chapter 1–OB2) โดยการตัดสินใจ
ใหทรัพยากรแกกิจการ รวมถึง การซื้อ ขาย หรือการ
ถือครองตราสารทุนและตราสารหน้ี และการใหหรือการ
ชําระเงินกูและสินเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ  (The Conceptual 
Framework, Chapter1–OB2) ทั้งนี้การรายงานทาง
การเงินไมได มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงมูลคาของกิจการ
ที่เสนอรายงาน (Value of Reporting Entity) แตขอมูล
ทางการเงินในการรายงานดังกลาวสามารถชวยในการ
ประมาณมูลค าของกิจการได   (The Conceptual 
Framework, Chapter 1–OB7)

ผูลงทุน ผูใหกู ยืม หรือเจาหนี้อื่นทั้งในปจจุบันหรือ
อนาคตตองการขอมูลเพื่อประเมินจํานวนเงิน จังหวะเวลา
และความไมแนนอนของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต
ของกิจการ (The Amount, Timing, and Uncertainty 
of Future Net Cash Inflows) เพราะขอมูลเก่ียวกับ
กระแสเงินสดรับสุทธิ ในอนาคตจะช วยผู  ใช ประเมิน
ผลตอบแทนในการจัดสรรทรัพยากรใหแกกิจการ เชน 
เงินปนผล การจายคืนเงินตนและดอกเบ้ีย เปนตน (The 
Conceptual Framework, Chapter 1–OB3) ในการ
ประเมินกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตนั้น ผูใชตองการ
ขอมูล ดังนี้ (ก) ขอมูลทางการเงินเก่ียวกับทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกรองตอกิจการ และ
ผลกระทบของรายการ และเหตุการณและสถานการณอื่น
ที่ เปลี่ ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิ เรียกร องเหล านั้น
(ข) ขอมูลที่วาผู บริหารของกิจการไดใชทรัพยากรที่ไดรับ
จากการ จัดสรรอย  าง มีประ สิทธิภาพหรือไม และได 
ประสิทธิผลเพียงใด (The Conceptual Framework, 
Chapter 1–OB4)
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกร�อง
ต�อกิจการ และการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและ
สิทธิเรียกร�อง
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรอง

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรองตอกิจการ สามารถชวยให
ผู ใช (ก) ระบุจุดแข็งและจุดออนทางการเงินของกิจการ
(ข) ประเมินสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้
ของกิจการ (ค) ประเมินความจําเปนที่กิจการตองจัดหา
เงินทุนเพิ่มเติมและความเปนไปไดที่กิจการจะประสบความ
สําเร็จในการจัดหาเงินทุนนั้น นอกจากน้ี ขอมูลเก่ียวกับ
ลําดับความสําคัญและขอกําหนดการจ ายเงินของสิทธิ
เรียกรองในปจจุบันสามารถชวยใหผู ใชพยากรณเกี่ยวกับ
การจัดสรรกระแสเงินสดในอนาคตใหแกบุคคลตาง ๆ  ที่มี
สิทธิเรียกรองตอกิจการ (The Conceptual Framework, 
Chapter1- OB13) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
และสิทธิเรียกรองตอกิจการนี้ถูกนําเสนอในงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการ

ขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
และสิทธิเรียกรอง

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิ
เรียกรองเปนผลมาจาก (1) ผลการดําเนินงานของกิจการ 
(Entity’s Financial Performance) และ (2) เหตุการณ
หรือรายการอื่น เชน การออกตราสารทุนหรือตราสารหนี้ 
เปนตน ผูใชขอมูลจึงควรทําความเขาใจถึงสาเหตุที่แทจริง
ที่ทําใหทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสิทธิเรียกรองเกิดการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรพิจารณาถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือจะไดประเมินกระแสเงินสดรับสุทธิ
ในอนาคตของกิจการไดอยางเหมาะสม (The Conceptual 
Framework, Chapter 1-OB15, 21)

ขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของกิจการชวยผูใช
ใหเขาใจผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการใชทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจ และชวยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการใชทรัพยากรของฝายบริหาร อีกท้ัง ชวยพยากรณ
ผลตอบแทนในอนาคตที่กิจการจะไดรับจากการใชทรัพยากร 
(The Conceptual Framework, Chapter 1–OB16) 
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกิจการถูกสะทอนดวยการบัญชี
ตามเกณฑคงคาง (Accrual Accounting) และดวยกระแส
เงินสดในอดีต (Past Cash Flows) (The Conceptual 
Framework, Chapter 1–OB17, 21; Mackenzie,
et al., 2014) ในสวนผลการดําเนินงานท่ีถูกสะทอนดวย
การบัญชีตามเกณฑคงคางใหขอมูลผลกระทบของรายการ
ทางเศรษฐกิจต อการเปล่ียนแปลงทรัพยากรและสิทธิ
เรียกร องในงวดที่ผลกระทบเหลานั้นเกิดขึ้น ถึงแมว า
เงินสดรับและจายท่ีเปนผลจากรายการทางเศรษฐกิจดังกลาว
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาที่ต างกัน ดังนั้น ขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑคงคางเปนประโยชนตอการประเมิน
กระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตของกิจการไดดีกวาขอมูล
เพียงเงินสดรับและจายในระหวางรอบระยะเวลา (The 
Conceptual Framework, Chapter 1–OB17-18) ขอมูล
ผลการดําเนินงานที่ถูกสะทอนดวยการบัญชีตามเกณฑคงคาง
ถูกนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการ

ในสวนผลการดําเนินงานที่ถูกสะทอนดวยกระแสเงินสด
ในอดีตใหขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดระหวางรอบระยะเวลา
สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน ลงทุนและจัดหาเงิน ขอมูล
เหลานี้ทําใหผู ใชทราบเงินสดรับและจายท่ีเกิดข้ึน อาทิ
การรับเงินจากการขายหรือจากลูกหน้ี การจายเงินใหกับ
เจาหนี้ การรับเงินและจายคืนเงินกูยืม การจายปนผล และ
ชวยผูใชประเมินสภาพคลองและความสามารถของกิจการใน
การสรางกระแสเงนิสดรบัสทุธใินอนาคต (The Conceptual 
Framework, Chapter 1–OB20) ขอมูลผลการดําเนินงาน
ที่ถูกสะท อนด วยกระแสเ งินสดในอดีตถูกนําเสนอใน
งบกระแสเงินสดของกิจการDo
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3. ลักษณะเชิงคุณภาพของข�อมูลทางการเงินที่มีประโยชน� 
ตามท่ีปรากฏในบทท่ี 3 ของ The Conceptual Framework

วัตถุประสงคของลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทาง
การเงิน คือ ชวยระบุขอมูลที่เปนประโยชนตอผู ลงทุน
ผู ใหกู ยืม หรือเจาหน้ีอื่นทั้งในปจจุบันหรืออนาคตเพ่ือใช
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหทรัพยากรแกกิจการ (The 
Conceptual Framework, Chapter 3–QC1) ลักษณะ
เชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินถูกจําแนกออกเปน 2 
ประเภท ไดแก ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (Fundamental 
Qualitative Characteristics) และลักษณะเชิงคุณภาพ
เสริม (Enhancing Qualitative Characteristics) ลักษณะ
เชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย 2 ประการ ไดแก 
ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ และความเปนตัวแทน

อันเท่ียงธรรม ในขณะที่ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ประกอบ
ไปดวย 4 ประการ ไดแก ความสามารถเปรียบเทียบได 
ความสามารถพิสูจนยืนยันได ความทันเวลา และความ
สามารถเขาใจได รูปท่ี 3 แสดงลักษณะเชิงคุณภาพของ
ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนตามท่ีปรากฏในบทท่ี 3 ของ 
The Conceptual Framework

ในการพิจารณาวาขอมูลทางการเงินในรายงานทาง
การเงินมีประโยชนตอผูใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนั้น 
IASB ไดใหความสําคัญกับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเปน
อยางมาก โดยกลาววาขอมูลทางการเงินจะมีประโยชนตอ
ผู ใชไดนั้น ขอมูลตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจและเปน
ตัวแทนอันเท่ียงธรรมของส่ิงท่ีต องการนําเสนอ (The 
Conceptual Framework, Chapter 3–QC4) การให

รูปที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน ตามท่ีปรากฏในบทท่ี 3 ของ
The Conceptual Framework / กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (2557)

ที่มา: Page 3, Briefing Sheet: Conceptual Framework for Financial Reporting: Chapters 1 and 3, KPMG, 2010.

(Qualitative Characteristics of Useful Financial Information)

(Relevance) (Faithful Representation) (Comparability) (Timeliness)

(Predictive
Value)

(Confirmatory
Value)

(Verifiability) (Understandability)(Completeness) (Neutrality)

(Entity-specific Material) (Free from Error)
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ความสําคัญเชนนี้เปนเพราะ IASB พิจารณาวาขอมูลทาง
การเงินที่มีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานทั้งสองประการนี้
ชวยผูใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการใหทรัพยากรแกกิจการ
ดวยความเช่ือมั่นที่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรในตลาดทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุน
เงินทุน (Cost of Capital) สําหรับเศรษฐกิจในภาพรวม 
(The Conceptual Framework, Chapter 3–QC37; 
Ernst & Young, 2010)

IASB ไดใหความสําคัญกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
เชนกันแตเปนลําดบัรองลงมาจากลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน 
โดยกลาววาขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนอันเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมอาจถูกเสริมความ
มปีระโยชนดวยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC4) อยางไรก็ตาม ขอมูล
ทางการเงินที่มีลักษณะเชิงคุณภาพเสริมแตขาดลักษณะ
เชิงคุณภาพพ้ืนฐานไมวาประการหน่ึงประการใด (นั่นก็คือ 
เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจที่
ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ หรือเปนตัวแทนที่ไมเที่ยงธรรม
ของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ) 
ก็จะถือวาขอมูลทางการเงินเหลาน้ันไมมีประโยชน เนื่องจาก
ไมชวยใหผู ใชตัดสินใจทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี (The 
Conceptual Framework, Chapter 3–QC17) ดังนั้น 
จะเห็นวาในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงิน กิจการ
ควรพิจารณาลักษณะเชิงคณุภาพพ้ืนฐานกอน เพราะลักษณะ
เชิงคุณภาพประเภทนี้จะชวยจําแนกความแตกตางระหวาง
ขอมูลที่มีประโยชนกับขอมูลที่ไมมีประโยชน (หรือขอมูลที่
อาจทําใหผูใชเขาใจผิด) (KPMG, 2010) แลวจึงพิจารณา
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเพ่ือใหเกิดความมั่นใจในประโยชน
ของขอมูลทางการเงิน (Mackenzie, et al., 2014)

IASB ระบุสามข้ันตอนสําหรับการใชลักษณะคุณภาพ
เชงิพืน้ฐาน ดงันี ้ขัน้ตอนแรก ระบปุรากฏการณเชงิเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพที่จะเปนประโยชนตอผูใช ขั้นตอนที่สอง ระบุ
ประเภทของขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณนั้นซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับการตัดสินใจมากที่สุดและสามารถเปนตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ ขั้นตอนท่ีสาม กําหนดวา
ขอมูลตามขั้นตอนที่สองมีพรอมหรือไม และสามารถเปน
ตัวแทนอันเท่ียงธรรมไดหรือไม หากเปนไปตามท่ีระบุใน
ขั้นตอนท่ีสามก็ถือวาข้ันตอนเพ่ือใหไดมาซ่ึงลักษณะเชิง
คุณภาพพื้นฐานเปนอันสิ้นสุด แตถาไมเปนตามนั้น กิจการ
ตองดําเนินการในข้ันตอนที่สองและสามกับประเภทขอมูลที่
มีความเก่ียวของกับการตัดสินใจมากท่ีสุดอันดับรองลงมา 
(The Conceptual Framework, Chapter 3–QC18) 
และเมื่อกิจการไดมาซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานของขอมูล
ทางการเงินแลว ก็ใหพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
เพื่อยืนยันหรือเพิ่มคุณภาพของขอมูลตอไป (Mackenzie, 
et al., 2014)

ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน
ใช กับข อมูลทางการเงินท่ีกิจการนําเสนอท้ังในรูปแบบ
งบการเงินหรือในรูปแบบอื่น ๆ  ทั้งนี้ ในการนําเสนอขอมูลท่ี
มีประโยชนตอผูใชนั้น กิจการจะถูกจํากัดดวยตนทุน (Cost 
Constraint) เก่ียวกับการรวบรวม ประมวลผล พิสูจนยืนยัน
ขอมูลและเผยแพรขอมูล ซึ่งกิจการควรเปรียบเทียบความ
คุมคาในการจัดทําและนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนกับตนทุน
ที่จะเกิดข้ึน (The Conceptual Framework, Chapter 
3–QC3, 35) อยางไรก็ตาม IASB กลาวไววาในที่สุดแลว
ผูใชขอมูลทางการเงินจะเปนผูที่แบกรับตนทุนในการจัดทํา
และนาํเสนอขอมลูของกจิการในรปูแบบการไดรบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในกิจการที่ตํ่าลง นอกจากนี้ ผูใชอาจมีตนทุน
อื่นเพิ่ม อาทิ ตนทุนในการสืบคนขอมูลทางการเงินที่กิจการ
มิไดนําเสนอในรายงานทางการเงิน และตนทุนการวิเคราะห
และตีความขอมูล (The Conceptual Framework, 
Chapter 3–QC36)

ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน
ทัง้ลกัษณะเชงิคณุภาพพืน้ฐาน (Fundamental Qualitative 
Characteristics) และลกัษณะเชงิคณุภาพเสรมิ (Enhancing 
Qualitative Characteristics) มีรายละเอียดดังนี้Do
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บทความวิชาการ

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
(1) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance)
ขอมูลทางการเงินที่มีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

คือ ขอมูลท่ีสามารถทําใหผู ใชตัดสินใจแตกตางไป ไมวา
ผู ใชเลือกที่จะไมใชขอมูลเหลาน้ันในการตัดสินใจหรือผูใช
รับทราบขอมูลนั้นแลวจากแหลงขอมูลอื่น ขอมูลที่สามารถ
ทําใหการตัดสินใจแตกตางไปควรมีคุณคาทางการพยากรณ 
(Predictive Value) หรือคณุคาทางการยืนยนั (Confirmatory 
Value) หรือมทีัง้สองคณุคา (The Conceptual Framework, 
Chapter 3–QC7) ขอมูลทางการเงินจะมีคุณคาทางการ
พยากรณ ถาขอมูลนั้นสามารถถูกนําไปใชในกระบวนการ
พยากรณผลลัพธในอนาคต อยางไรก็ตาม ขอมูลที่มีคุณคา
ทางการพยากรณไมจําเปนตองเปนคาพยากรณหรือคา
คาดการณ (Prediction/Forecast) ซึ่งผู ใชสามารถนํา
ขอมูลที่มีคุณคาทางการพยากรณไปใชในการพยากรณเองได 
สําหรับขอมูลทางการเงินจะมีคุณคาทางการยืนยัน ถาขอมูล
นั้นช วยยืนยันการประเมินในอดีตหรือทําให  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการประเมินในอดีต (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC8-9)

คุณคาทางการพยากรณและคุณคาทางการยืนยันของ
ขอมูลทางการเงินมีความสัมพันธกัน เนื่องจากขอมูลที่มี
คุณคาทางการพยากรณมักมีคุณคาทางการยืนยันดวย 
ตัวอยางเชน ขอมูลรายไดสําหรับปปจจุบันสามารถนําไปใช
เปนเกณฑในการพยากรณรายไดในปตอ ๆ  ไป และสามารถ
นําไปใชในการเปรียบเทียบกับขอมูลรายไดสําหรับปปจจุบัน
ทีเ่กิดจากการพยากรณในปกอน ๆ  ซึง่ผลจากการเปรียบเทียบ
ดังกลาวชวยผูใชใหทําการแกไขและปรับปรุงกระบวนการ
สําหรับการพยากรณได (The Conceptual Framework, 
Chapter 3–QC10) IASB กลาววาความมีสาระสําคัญ
เฉพาะกิจการ (Entity-specific Materiality) สามารถนํา
มาใชเปนขอพิจารณารวมในการพิจารณาความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของขอมูล โดยใหอิงกับลักษณะหรือขนาดของ
รายการขอมูล (หรือใหอิงทั้งลักษณะและขนาด) แตเนื่องจาก
ความมีสาระสําคัญของรายการขอมูลมีความสัมพันธกับ

บริบทเฉพาะของกิจการ IASB จึงไมไดกําหนดเกณฑขั้นตํ่า
เชิงปริมาณ (Quantitative Threshold) สําหรับความมี
สาระสําคัญที่เหมาะสมกับทุกกรณี อีกท้ังไมไดกําหนดวา
ลักษณะรายการอะไรมีสาระสําคัญในสถานการณ ใด
สถานการณหนึ่ง (The Conceptual Framework, 
Chapter 3–QC11)

(2) การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
(Faithful Representation)

ขอมูลทางการเงินในรายงานทางการเงินเปนตัวแทน
ของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจทั้งในรูปของขอความและ
ตัวเลข ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนตองไมเปนเพียง
ตัวแทนของปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ แต
ตองเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของปรากฏการณที่ขอมูลนั้น
ตองการนําเสนออีกดวย ในการเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม
อยางสมบูรณไดนั้น ขอมูลควรมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
ครบถวน (Completeness) เปนกลาง (Neutrality)
และปราศจากขอผิดพลาด (Free form Error) ทั้งนี้ IASB 
ขอใหกิจการนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะทั้งสามประการใหได
มากท่ีสุดเทาท่ีทําได เพราะการทําใหเกิดลักษณะท้ังสาม
ประการอยางสมบูรณนั้นทําไดยากหรืออาจไมเกิดขึ้นได 
(The Conceptual Framework, Chapter 3–QC12)

การเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของปรากฏการณใน
ลักษณะ ‘ครบถวน’ คือ การรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่จําเปน
สําหรับผู  ใช  รวมถึงการให รายละเอียดและคําอธิบาย 
ตัวอยางเชน ขอมูลท่ีครบถวนของกลุมสินทรัพย ควรรวม
รายละเอียดของสินทรัพยในกลุ มพรอมจํานวนเงิน และ
รายละเอียดวาจํานวนเงินเหลานั้นไดนําเสนอมูลคาใดของ
สินทรัพย เชน ตนทุนเริ่มแรก ตนทุนท่ีปรับปรุงหรือมูลคา
ยุติธรรม เปนตน (The Conceptual Framework, 
Chapter 3-QC13) การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
ปรากฏการณในลักษณะ ‘เปนกลาง’ คือ การเลือกหรือ
นําเสนอขอมูลทางการเงินโดยปราศจากอคติ ไมมีความ
เอนเอียงหรือใหความสําคัญ ไมมีการเนนหรือยกเลิกการ
เนน หรือไมทําการตกแตงขอมูลเพ่ือเพ่ิมความเปนไปไดที่Do
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ผู ใชจะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในขอมูล อยางไรก็ตาม 
ขอมูลที่มีลักษณะเปนกลาง ไมไดหมายถึง ขอมูลที่ไมมี
วัตถุประสงคหรือไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูใช (The 
Conceptual Framework, Chapter 3–QC14)

การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณใน
ลักษณะ ‘ปราศจากขอผิดพลาด’ คือ การไมมีขอผิดพลาด
หรือการละเวนในการใหรายละเอียดของปรากฏการณ
และการไมมีขอผิดพลาดในกระบวนการจัดทําและนําเสนอ
ขอมูลทางการเงิน ทั้งนี้ ปราศจากขอผิดพลาด ไมได 
หมายถึง ขอมูลมีความถูกตองสมบูรณที่สุด เพราะขอมูล
ทางการเงินบางรายการเกิดขึ้นจากการประมาณการ ซึ่ง
ตัวเลขที่ไดจากการประมาณการอาจไมถูกตองสมบูรณที่สุด 
อยางไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการนั้นสามารถเปนตัวแทน
อันเท่ียงธรรมของปรากฏการณได ถากิจการอธิบายลักษณะ
และขอจํากัดของการประมาณการ (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC15) IASB เนนวาขอมูล
ทางการเงินที่เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ
อาจไมมีประโยชน ถาหากขอมูลนั้นไมมีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูใช (The Conceptual Framework, 
Chapter 3-QC16) ดังน้ัน กิจการควรนําเสนอขอมูล
ทางการเงินอันเกี่ยวกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอัน
เที่ยงธรรมของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจ จึงจะถือวากิจการ
ไดนําเสนอขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนตอผูใช

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
(1) ความสามารถเปรียบเทียบได (Comparability)
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู ใชขอมูลทางการเงิน

ของกิจการ รวมถึง การซื้อ ขาย หรือถือครองตราสารทุน
หรือตราสารหนี้  ผู  ใช ข อมูลจึ งมีความจํา เป นในการ
เปรียบเทียบขอมูลหลายกิจการ หรือเปรียบเทียบขอมูลของ
กิจการเดียวกันในหลาย ๆ  ชวงเวลา ดังนั้นขอมูลทางการเงิน
จะมีประโยชนมากขึ้น ถาขอมูลนั้นสามารถเปรียบเทียบได

กับขอมูลท่ีคลายกันของกิจการอื่น และสามารถเปรียบเทียบ
ไดกับขอมูลที่คลายกันของกิจการเดียวกันสําหรับรอบระยะ
เวลาอ่ืน (The Conceptual Framework, Chapter 3–
QC20) ความสามารถเปรียบเทียบไดของขอมูลชวยให
ผู ใช เกิดความเขาใจและสามารถระบุความเหมือนหรือ
ความแตกตางของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ IASB 
กลาววาความสามารถเปรียบเทียบไดไมเหมือนกับคําวา 
‘ความสม่ําเสมอ (Consistency)’8 ซึ่งสามารถตีความไดวา
ขอมูลทางการเงินอาจเปรียบเทียบกันได ถึงแมว าขาด
ลักษณะความสมํ่าเสมอ ตัวอยางเชน กิจการที่ใชวิธีการบัญชี
แตกตางกันกับรายการชนิดเดียวกันในหลายรอบระยะเวลา
ก็ไมไดหมายความวาขอมูลที่เก่ียวกับรายการน้ันในหลายรอบ
ระยะเวลาไมสามารถเปรียบเทียบกันได เพราะถากิจการได
ใหรายละเอียดความแตกตางของวิธีการบัญชีที่ใชพรอมท้ัง
ใหขอมูลผลกระทบที่มีตอรายการ ผู ใชก็สามารถทําการ
เปรียบเทียบขอมูลท่ีเก่ียวกับรายการได เปนตน ทั้งนี้
IASB กลาววาความสม่ําเสมอมีสวนชวยใหเกิดลักษณะ
เปรียบเทียบกันไดของขอมูลทางการเงิน (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC22)

(2) ความสามารถพิสูจนยืนยันได (Verifiability)
ความสามารถพิสูจนยืนยันไดชวยใหความเช่ือมั่นแก

ผู ใชขอมูลทางการเงินวาขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ของปรากฏการณที่ข อมูลนั้นนําเสนอ ขอมูลมีลักษณะ
พิสูจนยืนยันได คือ การท่ีขอมูลทําใหผูสังเกตปรากฏการณ
เชิงเศรษฐกิจท่ีมีความรอบรู และมีความเปนอิสระจากกัน
หลาย ๆ  รายสามารถไดขอสรุปท่ีตรงกันวาขอมูลเปนตัวแทน
อันเท่ียงธรรมของปรากฏการณที่ขอมูลนั้นนําเสนอ ขอมูล
เชิงปริมาณอาจใชในการพิสูจนยืนยันได ซึ่งอาจเปนตัวเลข
ประมาณการตัวเลขเดียวหรือตัวเลขในลักษณะเปนชวง 
(The Conceptual Framework, Chapter 3–QC26) 
การพิสูจนยืนยันไดทําไดทั้งทางตรงหรือทางออม โดยการ

8 ความสมํ่าเสมอ (Consistency) คือ การใชวิธีการเดียวกันกับรายการชนิดเดียวกันในหลายรอบระยะเวลา (The Conceptual Framework, 

Chapter 3–QC22)Do
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พิสูจนยืนยันไดทางตรง หมายถึง การพิสูจนจํานวนเงินหรือ
การเปนตัวแทนอื่นโดยการสังเกตโดยตรง เชน การนับ
เงินสด เปนตน ในขณะท่ีการพิสูจนยืนยันไดทางออม
หมายถึง การตรวจสอบตัวแปรที่ใชในโมเดลหรือสูตร แลว
ทําการคํานวณผลลัพธของโมเดลหรือสูตรอีกครั้งหนึ่งโดยใช
วิธีเชนเดิม เชน การพิสูจนยืนยันมูลคาตามบัญชีของสินคา
คงเหลือ ทําไดโดยการตรวจสอบตัวแปร คือ ปริมาณและ
ตนทุนของสินคา และคํานวณมูลคาตามบัญชีสินคาคงเหลือ
อีกครั้งโดยใชวิธีการคํานวณเชนเดิม เชน วิธีเขากอน ออก
กอน เปนตน (The Conceptual Framework, Chapter 
3–QC27)

(3) ความทันเวลา (Timeliness)
ความทันเวลาของขอมูลทางการเงิน คือ การมีขอมูล

พรอมใหผู ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจใชทันแกเวลาที่ข อมูล
สามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยท่ัวไปแลว ขอมูล
ในอดีตยอมมีประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนอย
แตขอมูลในอดีตบางรายการอาจยังคงมีประโยชนตอผูใชใน
ชวงเวลาปจจุบัน ถาหากผูใชตองการประเมินแนวโนมใน
การเปล่ียนแปลงของขอมูล (Trends) (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC29)

(4) ความสามารถเขาใจได (Understandability)
ขอมูลทางการเงินจะถูกเขาใจไดงายขึ้น ถาขอมูลถูก

จัดประเภท กําหนดลักษณะ และนําเสนออยางชัดเจนและ
กระชับ อยางไรก็ตาม การที่กิจการตัดสินใจไมนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจที่มีความซับซอน 
เพื่อที่จะทําใหขอมูลมีลักษณะเขาใจไดงายนั้นจะไมกอให
เกิดประโยชนตอผูใช เพราะขอมูลขาดความครบถวน ซึ่ง
อาจสงผลใหผูใชมีความเขาใจท่ีไมถูกตองในขอมูลของกิจการ 
(The Conceptual Framework, Chapter 3–QC30-31) 
IASB ระบุวา เพื่อกอใหเกิดความสามารถเขาใจไดของขอมูล
ทางการเงินในรายงานทางการเงิน ผูใชขอมูลควรมีความรู
เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและทางเศรษฐกิจอยางสมเหตุ
สมผล อีกทั้งมีความขยันหม่ันเพียรในการทบทวนและ
วิเคราะหข อมูลทางการเงิน แตถ าหากผู ใช ไมสามารถ

ทําความเขาใจในขอมูลท่ีมีความซับซอน ก็สามารถแสวงหา
ความชวยเหลือจากท่ีปรึกษาได  (The Conceptual 
Framework, Chapter 3–QC32-33)

การเปรียบเทียบลักษณะเชิงคุณภาพของข�อมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน�ภายใต� The Conceptual Framework กับลักษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงินภายใต� The 1989 Framework

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินภายใต The 1989 
Framework ถูกกําหนดใหมีลักษณะเชิงคุณภาพแรกและ
รอง สําหรับลักษณะแรก 4 ประการ ไดแก ความเขาใจได 
(Understandability) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
(Relevance) ความเชื่อถือได (Reliability) และการ
เปรียบเทียบกันได (Comparability) ในขณะที่ลักษณะ
รองภายใตลักษณะแรก เปนดังนี้ (ก) ความมีสาระสําคัญ 
(Materiality) อยู ภายใตความเก่ียวของกับการตัดสินใจ
(ข) การเปนตวัแทนอันเท่ียงธรรม (Faithful Representation) 
เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ (Substance over Form)
ความเปนกลาง (Neutrality) ความระมัดระวัง (Prudence) 
และความครบถวน (Completeness) อยู ภายใตความ
เชื่อถือได รูปที่ 4 แสดงลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ภายใต The 1989 Framework

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทาง
การเงนิท่ีมปีระโยชนภายใต The Conceptual Framework 
(ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 3) กับลักษณะเชิงคุณภาพของ
งบการเงินภายใต The 1989 Framework (ตามท่ีปรากฏ
ในรูปที่ 4) ทําใหสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงในลักษณะ
เชิงคุณภาพท่ีเกิดข้ึน ดังนี้

(1) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance)
ไดรบัการใหความสาํคญัเชนเดยีวกบั The 1989 Framework 
และถูกพิจารณาวาเปนลักษณะคุณภาพเชิงพื้นฐานภายใต 
The Conceptual Framework โดยกิจการสามารถใช
ความมีสาระสําคัญเฉพาะกิจการ  (Ent ity-specific 
Materiality) มาเปนขอพิจารณารวมเมื่อทําการพิจารณา
ความเก่ียวของกับการตัดสินใจของขอมูลทางการเงินDo
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

(2) ความเป นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  (Fa ithful 
Representation) ถูกพิจารณาวาเปนลักษณะคุณภาพเชิง
พื้นฐานภายใต The Conceptual Framework โดยถูกนํา
มาแทนความเชื่อถือได (Reliability) ซึ่งเปนลักษณะเชิง
คุณภาพแรกภายใต The 1989 Framework สําหรับ
การทดแทนดังกลาวนั้น IASB ไดใหเหตุผลวาคํานิยามของ
คําวา ‘ความเช่ือถือได’ ภายใต The 1989 Framework 
ไมมีความชัดเจนเพียงพอ ซึ่งทําใหเกิดปญหาความเขาใจ
ไมตรงกันของผูใช อาทิ ผูใชบางรายแปลความหมายของ
คาํน้ีวา ‘การพิสจูนยนืยนัได (Verifiability)’ หรือ ‘ปราศจาก
ขอผิดพลาดที่สําคัญ (Free from Material Error)’ หรือ 
‘การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation) 
ซึ่ ง เ ม่ือ  IASB ทําการศึกษาถึงความต้ังใจเ ร่ิมแรกใน
การกําหนดคํานิยามของความเชื่อถือภายใต The 1989 
Framework แลวนั้น IASB ไดลงความเห็นวาความหมาย
ของคําวา ‘ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม’ มีความใกลเคียง

อยางมากกับความหมายท่ี IASB ตองการสําหรับความ
เชื่อถือได IASB จึงไดตัดสินใจแทนความเช่ือถือไดดวยความ
เปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม (The Conceptual Framework, 
Basis for Conclusion-BC3.23-25)

(3) สําหรับความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมภายใต The 
Conceptual Framework นั้น IASB กําหนดองคประกอบ
แยกออกมา 3 ประการ ไดแก ครบถวน (Completeness) 
เปนกลาง (Neutrality) และปราศจากขอผิดพลาด (Free 
from Error) โดยไมรวมความระมัดระวัง (Prudence) และ
เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ (Substance over Form) เปน
องคประกอบดวย IASB ไดใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
ดงันี ้(ก) การไมรวม ‘ความระมัดระวงั’ เขาไวเปนองคประกอบ 
เพราะ  IASB พิจารณาว าลักษณะความระมัดระวั ง
ไมสอดคลองกับลักษณะความเปนกลาง (The Conceptual 
Framework, Basis for Conclusion-BC3.27) ความ
ระมัดระวังจะเกิดข้ึนเม่ือกิจการใชดุลยพินิจในการประมาณ

รูปที่ 4 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินภายใต The 1989 Framework / แมบทการบัญชี (2552)

(Qualitative Characteristics of Financial Statement)

(Relevance)

(Faithful Representation) (Substance over Form)

(Comparability)(Understandability) (Reliability)

(Completeness)(Neutrality) (Prudence)

(Material)
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การภายใตความไมแนนอนเพ่ือไมใหสินทรัพย หรือรายได
แสดงจํานวนสูงเกินไป และหน้ีสิน หรือคาใชจายแสดง
จํานวนต่ําเกินไป ในขณะที่ความเปนกลาง หมายถึง การ
เลือกหรือนําเสนอขอมูลทางการเงินโดยปราศจากอคติ
ไมมีความเอนเอียงหรือใหความสําคัญ ไมมีการเนนหรือ
ยกเลิกการเนน หรือไมทําการตกแตงขอมูลเพื่อเพิ่มความ
เปนไปไดที่ผู ใชจะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในขอมูล ดังนั้น 
จึงมีความเป นไปได ที่ว าเ ม่ือกิจการใช ดุลยพินิจในการ
ประมาณการขอมูลทางการเงินจะกอใหเกิดความไมเปนกลาง
เกิดขึ้นได (ข) การไมรวม ‘เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ’ เขา
ไวเปนองคประกอบ เนื่องจาก IASB พิจารณาวาความเปน
ตวัแทนอนัเทีย่งธรรมไดรวมลกัษณะเนือ้หาสาํคญักวารปูแบบ
เอาไวแลว เพราะการท่ีขอมูลทางการเงินเปนตัวแทนอัน
เที่ยงธรรมของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจไดนั้นสะทอนวา
ขอมูลไดแสดงเน้ือหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจของ
ปรากฏการณ   มิ ใช ตามรูปแบบทางกฏหมาย  (The 
Conceptual Framework, Basis for Conclusion-
BC3.26)

(4) ความสามารถเขาใจได (Understandability) 
และความสามารถเปรียบเทียบได (Comparability) ถูกลด
ความสําคัญจากลักษณะเชิงคุณภาพแรกใน The 1989 
Framework มาเปนลักษณะเชิงคุณภาพเสริมภายใต The 
Conceptual Framework ทั้งน้ีเปนเพราะ IASB มีความ
เห็นวาขอมูลทางการเงินที่ถูกทําใหงายตอความเขาใจ หรือ
ทําใหเกิดการเปรียบเทียบกันไดไมว าระหวางกิจการกับ
กจิการอืน่และกบักจิการเดยีวกบัสาํหรบัรอบระยะเวลาอืน่นัน้ 
อาจถูกพิจารณาวาเปนขอมูลที่ไมมีประโยชนตอผู ใช ถา
ขอมูลเหลาน้ันไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจและไมเปนตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจ (นั่นคือ ขอมูล
ไมมีลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน) ซึ่ง IASB ไดใหความสําคัญ
กับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเปนอยางมาก ดังนั้น จึง
กําหนดใหความสามารถเขาใจไดและเปรียบเทียบไดเปน
เพียงลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (The Conceptual 
Framework, Basis for Conclusion-BC3.33, 42)

(5) ความสามารถพิสูจนยืนยันได (Verifiability)
เปนลักษณะเชิงคุณภาพประการใหมที่ IASB เพ่ิมขึ้นมา
โดยถูกกําหนดใหเปนลักษณะเชิงคุณภาพเสริมภายใต The 
Conceptual Framework เนื่องจาก IASB พิจารณาวา
ความสามารถพิสูจนยืนยันไดจะชวยใหความเชื่อมั่นแก
ผู ใช ว าขอมูลทางการเงินเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
ปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจท่ีนําเสนอ (The Conceptual 
Framework, Basis for Conclusion-BC3.34-36)

(6) ความทันเวลา (Timeliness) ไดถูกเปล่ียนจากการ
เปนขอจํากัดของขอมูลท่ีมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ
และความเช่ือถือได (Constraints on Relevant and 
Reliable Information) ภายใต The 1989 Framework 
มาเปนลักษณะเชิงคุณภาพเสริมภายใต The Conceptual 
Framework โดย IASB พิจารณาวาการมีขอมูลทางการเงิน
ใหผูใชทันแกเวลาท่ีขอมูลสามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เปนลักษณะที่พึงประสงค แตไมควรถือวาเปนลักษณะเชิง
คุณภาพประการหลัก เพราะขอมูลท่ีใหทันแกเวลาอาจ
ไมมีประโยชนตอผูใช ถาขอมูลไมมีความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจและไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ
เชิงเศรษฐกิจ (The Conceptual Framework, Basis for 
Conclusion-BC3.39)

บทสรุปและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงินในอนาคต

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2557) ถูกประกาศใหมีผลบังคับใชแทนแมบทการบัญชี 
(ปรับปรุง 2552) ตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2557) นี้เปนไปตามหลักการภายใต The Conceptual 
Framework for Financial Reporting ที่ออกโดย 
International Accounting Standards Board เนื้อหา
ของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2557) ประกอบไปดวย 4 บท ดังนี้ บทที่ 1 วัตถุประสงค
ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป บทที่ 2 Do
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

กิจการที่เสนอรายงาน บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของ
ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชน และบทที่ 4 ขอความ
สวนที่เหลือจากแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) บทความ
ฉบับนี้อธิบายหลักการพื้นฐานของกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงิน ในสวนวัตถุประสงคของการรายงาน
ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปและลักษณะเชิงคุณภาพ
ของขอมูลทางการเงินที่มีประโยชน รวมทั้งอภิปรายความ
แตกตางหลัก ๆ  ระหวางกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงินและแมบทการบัญชี

วั ต ถุประสงค  ของการรายงานทางการ เ งิน เ พ่ือ
วัตถุประสงคทั่วไป คือ การใหขอมูลทางการเงินของกิจการ
ที่ เป นประโยชนต อผู ลงทุน ผู  ให กู ยืม หรือเจ าหน้ีอื่น
ทั้งในปจจุบันหรืออนาคต เพื่อใชในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การใหทรัพยากรแกกิจการ รวมไปถึง การซ้ือ ขาย หรือ
การถือครองตราสารทุนและตราสารหน้ี และการใหหรือ
การชําระเงินกูและสินเชื่อในรูปแบบ อื่น ๆ  ดังน้ัน รายงาน
ทางการเงินควรแสดง (ก) ขอมูลที่ เกี่ยวกับทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกรองตอกิจการ และ
ผลกระทบของรายการ และเหตุการณและสถานการณอื่น
ที่เปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกรอง (ข) ขอมูลท่ีวา
ผู บริหารของกิจการไดใชทรัพยากรที่ไดรับจากการจัดสรร
อยางมีประสิทธิภาพหรือไมและไดประสิทธิผลเพียงใด 
เน่ืองจากขอมูลในรายงานทางการเงินดังกลาวชวยผู ใช 
ประเมินผลตอบแทนจากการใหทรัพยากรแกกิจการ เชน 
เงินปนผล การจายคืนเงินตน เปนตน

ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินชวยระบุ
ขอมูลทางการเงินที่เปนประโยชนตอผูใชในการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินถูก
จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 
และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม สําหรับลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐาน ประกอบไปดวย 2 ประการ ไดแก ความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจและความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม ในขณะ
ที่ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ประกอบไปดวย 4 ประการ 
ไดแก ความสามารถเปรียบเทียบได ความสามารถพิสูจน
ยืนยันได ความทันเวลา และความสามารถเขาใจได ทั้งนี้ 
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเปนตัวแทนอัน
เท่ียงธรรมเปนลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่
กิจการตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากถาขอมูล
ไมมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานประการหนึ่งประการใดแลว
จะถือวาขอมูลนั้นไมมีประโยชนตอผูใชในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ

สําหรับการพัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเ งินที่ดําเนินการโดย IASB และ FASB ใน
สวน Phase B-H9 ไดถูกหยุดลงช่ัวคราวหลังจาก The 
Conceptual Framework for Financial Reporting
(ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการในสวน Phase A: Objectives 
and Qualitative Characteristics) ไดถูกประกาศใชใน
เดือนกันยายน ป ค.ศ. 2010 ทั้งนี้เปนเพราะ IASB และ 
FASB มี Agenda อื่นที่ตองใหความสําคัญเรงดวน เชน
การยกรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได
จากสัญญากับลูกคา เปนตน (Orrell and Streaser, 2013; 
IASB, 2013c) ซึ่งตอมาในป ค.ศ. 2012 IASB เริ่มการ
พัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินในสวน 
Phase B-H อีกครั้ง10 โดยกําหนดวาจะยกราง (Exposure 

9 IASB และ FASB วางแผนในการพัฒนา The Conceptual Framework for Financial Reporting โดยแบงออกเปน 8 ระยะ ดังนี้ (1) 

Phase A: Objectives and Qualitative Characteristics (2) Phase B: Definition of Elements, Recognition and Derecognition 

(3) Phase C: Measurement (4) Phase D: Reporting Entity Concept (5) Phase E: Boundaries of Financial Reporting, 

Presentation and Disclosure (6) Phase F: Purpose and Status of the Framework (7) Phase G: Application of the Framework 

to Not-for-Profit Entities (8) Phase H: Remaining Issues (KPMG, 2010; The International Financial Reporting Group of 

Ernst & Young, 2013)
10 ในการพัฒนา The Conceptual Framework ในคร้ังนี้ IASB ตัดสินใจดําเนินการเพียงลําพัง โดยไมรวมดําเนินงานกับ FASB (IASB, 2013c)Do
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Draft) ใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2014 และจะทําการ
ประกาศใช The Conceptual Framework for Financial 
Reporting ฉบับปรับปรุงใหมในชวงปลายป ค.ศ. 2015 
(IASB, 2013c) ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2013 IASB 
ไดออกเอกสารอภิปรายกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน (Discussion Paper ‘A Review of the 
Conceptual Framework for Financial Reporting’) 
เพื่อขอรับความคิดเห็นจากสาธารณชนที่เกี่ยวของ โดยจะนํา
ความคิดเห็นนี้ไปใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนากรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (IASB, 2013b)

เอกสารอภิปรายกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงินนําเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  โดย
สามารถสรุปไดดังนี้ (1) ปรับปรุงวัตถุประสงคของกรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (2) กําหนดคํานิยาม
ของสินทรัพยและหนี้สินใหม พรอมทั้งเสนอแนวทางใน
การใชคํานิยาม (3) ปรับปรุงแนวคิดสําหรับการรับรูรายการ 
(Recognition) ของรายการสินทรัพยและหนี้สิน (4) เสนอ
ใหมีแนวคิดสําหรับการตัดรายการ (Derecognition)
ของรายการสินทรัพยและหนี้สิน (5) เสนอหลักเกณฑการ
วัดมูลคา (Measurement Basis) ขึ้นใหมสําหรับรายการ
สินทรัพยและหน้ีสิน พรอมท้ังแนวทางในการเลือกใช
หลักเกณฑ (6) ปรับปรุงคํานิยามสวนของเจาของ พรอมท้ัง
เสนอการวัดมูลค า  (Measurement) และนําเสนอ 
(Presentation) สวนของเจาของที่มีหลายระดับชั้นของ
เจาของ (Different Classes of Equity) (7) เสนอแนวทาง
การพิจารณาความแตกตางระหวางรายการเจาหนี้กับเจาของ 
(8) เสนอหลักการ (Principles) ที่ใชพิจารณาความแตกตาง
สําหรับการรับรูรายการในสวนกําไรขาดทุน (Profit or 
Loss) และการรับรูรายการในสวนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(Other Comprehensive Income) (9) เสนอแนวทาง
ในการนําเสนอและเปดเผยขอมูลทางการเงินในรายงาน
ทางการเงิน (IASB, 2013b; IASB, 2013c)

สําหรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงินไทยในอนาคตนั้น เมื่อ IASB 
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