
บทความวิชาการ

ป�ที่ 11 ฉบับที่ 30
เมษายน 2558
หน�า 78-84

วารสารวิชาชีพบัญชี

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557)

นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ*

* รองศาสตราจารยประจํา สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ที่นํามาใช�แทนแม�บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) รวมถึงนํา

เสนอความแตกต�างระหว�างกรอบแนวคิดกับแม�บทการบัญชีดังกล�าว

คําสําคัญ: แม�บทการบัญชี กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

This article has objectives to present significant contents of Conceptual 

Framework for Financial Reporting (Revised 2014) which replaces Accounting 

Framework (Revised 2009) as well as present differences between those frameworks.

Keywords: Accounting Framework, Conceptual Framework of Financial Reporting, 

Accounting Standards, Financial Reporting Standards
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

บทนํา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดออกกรอบ

แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
(Conceptual Framework for Financial Reporting 
- Bound Volume 2013) เริ่มใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยใหยกเลิกแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 
2552) แตยังไมไดแกไขกรอบแนวคิดดังกลาวตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการนําเสนอ
งบการเงิน ประเด็นสําคัญและขอสังเกตของกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน สรุปไดดังน้ี

ผูเขียนมีขอสังเกตวา “การบัญชี” เปลี่ยนไปใช “การ
รายงานทางเงิน” เพ่ือใหบุคคลภายนอกเขาใจวิชาชีพบัญชี 
เชน

(1) มาตรฐานการบัญชี เปลี่ยนเปน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(2) แมบทการบัญชี เปล่ียนเปน กรอบแนวคิดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน

2. บทนํา
2.1 งบการเงินแตละประเทศแตกตางกัน เกิดจาก

สภาพแวดลอมทาง (1) สังคม (Social) (2) เศรษฐกิจ 
(Economic) และ (3) กฎหมาย (Law) แตกตางกัน สงผล
กระทบตอ

- คํานิยามขององคประกอบของงบการเงิน
ที่แตกตางกัน

- เกณฑการรับรูรายการในงบการเงิน
ที่แตกตางกัน

- เกณฑการวัดมูลคาที่แตกตางกัน
- ขอบเขตของงบการเงินที่แตกตางกัน
- การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่แตกตางกัน

2.2 การลดความแตกตางดังกลาว เพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองกัน คือ การมุงเนนไปที่งบการเงิน ซึ่งจัดทําขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใชสวนใหญที่มีความตองการรวมกัน

ผูเขียนมีขอสังเกตวา วิชาชีพบัญชียังคงใช “ขอมูล
ที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ” แทนท่ีจะใช 
“สารสนเทศทางการเงิน” ซึ่งบุคคลท่ัวไปใชกัน

2.3 รฐับาลอาจระบขุอกาํหนดเพิม่เตมิหรอืทีแ่ตกตาง
ไปเพื่อวัตถุประสงคของรัฐบาลได

2.4 งบการเงินทําข้ึนตามแบบจําลองทางการบัญชี
ที่อิงกับตนทุนในอดีตที่จะไดคืน และแนวคิดการรักษาระดับ
ทุนทางการเงินท่ีลงไปในรูปของตัวเงิน

3. วัตถุประสงคและสถานะ
3.1 กรอบแนวคิดกําหนดแนวคิดท่ีใชเปนเกณฑ

ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินสําหรับผูใชภายนอก
3.2 วัตถุประสงคของกรอบแนวคิดมี 7 ขอ (เชน

เดียวกับแมบทการบัญชี)
3.3 สถานะของกรอบแนวคิดไมใชมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน กรอบแนวคิดไม ได อยู  เหนือกว า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และทั้งสองอาจมีความ
ขัดแยงกันได

4. ขอบเขต
4.1 กรอบแนวคิดกําหนดเร่ืองสําคัญ 4 อยาง คือ

1) วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน 
(อยูในบทที่ 1 วป.)

2) ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการบัญชี
ที่มีประโยชน (อยูในบทที่ 3 ลค)

3) คํานิยาม การรับรูรายการและการวัดมูลคา
องค ประกอบของโครงสร างงบการเงิน
(บทที่ 4 ขอความสวนที่เหลือจากแมบท
การบัญชี)

4) แนวคิดของทุนและการรักษาระดับทุน
(บทที่ 4 ขอความสวนที่เหลือจากแมบท
การบัญชี)
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บทที่ 1
วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงคทั่วไป

1. บทนํา (วป. 1) วัตถุประสงคเปนพื้นฐานของกรอบ
แนวคิดสวนอื่น

2. วัตถุประสงค ประโยชน และขอจํากัดของการ
รายงานทางการเงิน

2.1 วัตถุประสงค คือการใหข อมูลทางการเงิน
เก่ียวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชนตอบุคคล 3 ฝาย
คือ (ผูใชหลัก)

(1) ผูลงทุน (2) ผูใหกูยืม (3) เจาหน้ีอื่นทั้ง
ในปจจุบันและในอนาคต เพื่อการประเมินจํานวนเงิน 
จังหวะเวลา และความไมแนนอน (อนาคต) ของกระแส
เงินสดรับสุทธิในอนาคตท่ีจะเขาสูกิจการ

2.2 ประโยชนของการรายงานทางการเงิน ใหขอมูล
เกี่ยวกับ

(1) ทรัพยากรของกิจการ
(2) สิทธิเรียกรองตอกิจการ
(3) ความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลของฝายบริหารและคณะ
กรรมการกํากับดูแล

2.3 ผูใชกลุมอื่น เชน หนวยงานกํากับดูแล และ
สาธารณชน อาจพบวารายงานทางการเงินมีประโยชน

3. ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ สิทธิเรียกรอง
ตอกิจการ และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกรอง
นั้น

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ แสดง
ขอมูลเก่ียวกับ

- ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ (สินทรัพย)
- สิทธิเรียกรองตอกิจการ (หนี้สินและสวนของ
เจาของ)

3.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกิจการ 
แสดงขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของรายการและเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกรอง และจากเหตุการณ

หรือรายการอื่น เชน การออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน 
ซึ่งไมไดเปนผลจากผลการดําเนินงานทางการเงิน

บทท่ี 2
อยูระหวางการยกรางโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ (International 
Accounting Standard Board: IASB)

บทท่ี 3
ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินที่มีประโยชน

1. บทนํา ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงิน
เปนการระบุประเภทของขอมูลท่ีเปนประโยชนที่สุดเพื่อใช
ในการตัดสินใจ สวนขอจํากัดของขอมูลทางการเงินที่มี
ประโยชนคือ ตนทุน

2. ลักษณะเชิงคุณภาพของข อมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน แบง 2 ประเภทคือ

2.1 ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน มี 2 อยางคือ
1) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ทําใหผูใช

ตัดสินใจแตกตางไป ถาขอมูลนั้นมีลักษณะ
คุณคาทางการพยากรณ คุณคาทางการ
ยืนยัน หรือท้ังสองลักษณะ

2) ความเปนตวัแทนอันเทีย่งธรรมอยางสมบูรณ 
ควรมี 3 ลักษณะหรือภาพคือ ครบถวน 
เปนกลาง และปราศจากขอผิดพลาด

การใชลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานมีกระบวนการ
3 ขั้นตอนคือ

1) ระบุปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
ที่จะเปนประโยชนตอผูใช

2) ระบุประเภทของขอมลูเกีย่วกบัปรากฏการณ
นั้น ซึ่งมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ
มากทีส่ดุ หากขอมลูนัน้มพีรอมและสามารถ
เปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม

3) กาํหนดวาขอมลูมพีรอมหรือไม และสามารถ
เปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมหรือไมDo
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

3.1) หากเปนเชนน้ัน กระบวนการเพ่ือให
ไดมาซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
สิ้นสุด ณ จุดนั้น

3.2) หากไมเปนเชนนั้น ตองกลับไปข้ันที่ 
2) ระบุประเภทของขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจมากท่ีสุดรองลงไป

2.2 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม มี 4 อยางคือ
1) ความสามารถเปรียบเทียบได
2) ความสามารถพิสูจนยืนยันได (ทั้งทางตรง

และทางออม)
3) ความทันเวลา
4) ความสามารถเขาใจได

จากที่กลาวมาลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการ
เงินที่มีประโยชนแสดงไดดังภาพที่ 1

3. ขอจํากัดดานตนทุนตอการรายงานทางการเงินที่มี
ประโยชน

การรายงานขอมูลทางการเงินมีตนทุน ตนทุนนั้นตอง
คุมกับประโยชนของการรายงานขอมูลนั้น

บทท่ี 4
กรอบแนวคิด ขอความสวนที่เหลือจากแมบทการบัญชี 
(ปรับปรุง 2552)

1. ขอสมมติ คือ การดําเนินงานตอเนื่อง
2. องคประกอบของงบการเงิน มี 5 องคคือ สินทรัพย 

หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย
3. องคประกอบท่ีเกีย่วของโดยตรงกับฐานะการเงิน คอื 

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ และกําหนดคํานิยาม
ขององคประกอบดังกลาว

ภาพที่ 1 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงิน
ที่มา: Christian, D. and Ludenbach, N. (2013). Wiley IFRS Essentials United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd. 
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จากที่กลาวมาการรับรูรายการขององคประกอบของ
การเงินแสดงไดดังภาพที่ 2

7. การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน เกณฑที่
ใชในการวัดมูลคา ไดแก

(1) ราคาทุนเดิม
(2) ราคาทุนปจจุบัน
(3) มูลคาท่ีจะไดรับ (จาย)
(4) มูลคาปจจุบัน

ผูเขียนมีขอสังเกตวาเกณฑที่ใชวัดมูลคาไมไดกลาวถึง
มูลคายุติธรรม ราคาตลาด

8. แนวคิดเรื่องทุน มี 2 ประเภทคือ (1) ทุนทางการ
เงิน และ (2) ทุนทางกายภาพ

9. แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร มี 2 
ประเภทคือ

(1) การรักษาระดับทุนทางการเงิน
(2) การรักษาระดับทุนทางกายภาพ

4. องคประกอบท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการวัดผลการ
ดําเนินงาน คือ รายไดและคาใชจาย และกําหนดคํานิยาม
ขององคประกอบดังกลาว

5. การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจาย
ขึ้นอยูกับแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน

6. การรับรู รายการขององคประกอบของงบการเงิน 
เมื่อ

6.1 รายการนัน้เปนไปตามคาํนยิามขององคประกอบ 
และ

6.2 เขาเกณฑการรับรู รายการ เมื่อเขาเง่ือนไข
ทุกขอดังนี้

(1) มีความเปนไปไดคอนขางที่กิจการจะไดรับ 
หรอืสญูเสยีประโยชนเชงิเศรษฐกจิในอนาคต
จากรายการดังกลาว (ความนาจะเปนของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต)

(2) รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาท่ี
สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ (ครบถวน 
เปนกลาง และปราศจากขอผิดพลาด) 
(ความเช่ือถือไดของการวัดมูลคา)

ภาพที่ 2 การรับรูรายการขององคประกอบของงบการเงิน
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

ความแตกต�างที่สําคัญระหว�างกรอบแนวคิดกับแม�บทการบัญชี
ผูเขียนขอสรุปความแตกตางที่สําคัญระหวางกรอบแนวคิดกับแมบทการบัญชีเปนตารางเปรียบเทียบดังนี้

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน แม�บทการบัญชี

1. ผูใชรายงานทางการเงิน แบง 2 กลุมคือ

 1.1 ผูใชหลัก มี 3 ฝายคือ

  (1) ผูลงทุน

  (2) ผูใหกูยืม

  (3) เจาหนี้อื่น

 1.2 ผูใชกลุมอื่น เชน

  (1) หนวยงานกํากับดูแล

  (2) สาธารณชน

1. ผูใชงบการเงินมี 7 ฝายคือ

 (1) ผูลงทุน

 (2) ลูกจาง

 (3) ผูใหกู

 (4) ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่น

 (5) ลูกคา

 (6) รัฐบาลและหนวยงานราชการ

 (7) สาธารณชน

2. ขอสมมติมี 1 ขอคือ การดําเนินงานตอเนื่อง 2. ขอสมมติมี 2 ขอคือ

 (1) เกณฑคงคาง

 (2) การดําเนินงานตอเนื่อง

3. ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน 

แบง 2 ประเภทคือ

 3.1 ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน มี 2 อยางคือ

  (1) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ

  (2) ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม

  (ครบถวน เปนกลาง และปราศจากขอผิดพลาด)

 3.2 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม มี 4 อยางคือ

  (1) ความสามารถเปรียบเทียบได

  (2) ความสามารถพิสูจนยืนยันได

  (3) ความทันเวลา

  (4) ความสามารถเขาใจได

3. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน แบง 2 ประเภทคือ

 3.1 ลักษณะเชิงคุณภาพหลักมี 4 อยางคือ

  (1) ความเขาใจได

  (2) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ

  (3) ความเช่ือถือได

  (4) การเปรียบเทียบกันได

 3.2 ลักษณะเชิงคุณภาพรองของความเช่ือถือได

มี 5 อยางคือ

  (1) การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม

  (2) เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ

  (3) ความเปนกลาง

  (4) ความระมัดระวัง

  (5) ความครบถวน

4. ขอจํากัดของขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน มี 1 ขอคือ 

ตนทุน

4. ขอจํากัดของขอมูล มี 3 ขอคือ

 (1) ความทันตอเวลา

 (2) ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน

 (3) ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
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บทความวิชาการ

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน แม�บทการบัญชี

5. วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค

ทั่วไป คือ การใหขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการท่ี

เสนอรายงานท่ีมีประโยชนตอผูใชหลัก เพื่อการประเมิน

จํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไมแนนอน (อนาคต) 

ของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตท่ีจะเขาสูกิจการ

ขอมูลทางการเงินดังกลาวเกี่ยวกับ

 (1) ทรัพยากรของกิจการ

 (2) สิทธิเรียกรองตอกิจการ

 (3) การเปล่ียนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกรองนั้น

 (4) ความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรของฝายบริหาร

5. วัตถุประสงคของงบการเงิน คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับ

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปล่ียนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใช

งบการเงินหลายกลุมในการนําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการ

ในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

รวมถึงจังหวะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิด

เงินสดนั้น
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