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คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ไดจัดทํา “การริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล (Disclosure 

Initiative)” ภายใตโครงการ “การสื่อสารที่ดีขึ้นในการรายงานทางการเงิน (Better Communication in Financial 

Reporting)” ซึ่งเปนหน่ึงในภารกิจที่สําคัญของ IASB ในปจจุบัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

การเปดเผยขอมูล ทั้งบนงบการเงินและในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามขอเสนอแนะขององคกรระหวางประเทศ

หลายแหงที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน ซึ่งการริเริ่มพัฒนาดังกลาวมีเปาหมายที่จะทําใหขอมูลที่เปดเผย

มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชรายงานทางการเงินมากขึ้น

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรุป และอภิปรายประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการริเร่ิมพัฒนาการเปดเผยขอมูลท่ีมีผล

ตอกิจการท่ีเสนอรายงานทางการเงินในเร่ืองการประยุกตหลักความมีสาระสําคัญในการเปดเผยขอมูล การใชดุลยพินิจ

ในการเลือกการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินใหเปนระบบ การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสิน

ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน และการส่ือสารขอมูลที่เปดเผยอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการปรับปรุงนิยามของคําวา

“สาระสําคัญ” ดังนั้น จึงแนะนําใหกิจการที่เสนอรายงานศึกษาผลกระทบของการริเร่ิมพัฒนาที่มีตอการเปดเผยขอมูล

ของกิจการ เพื่อที่จะไดเตรียมความพรอมรองรับการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลที่ปรับปรุงใหม

คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล หลักการเปดเผยขอมูล ความมีสาระสําคัญ
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International Accounting Standard Board (IASB) launches “Disclosure Initiative” under the “Better 

Communication in Financial Reporting” project that is currently a vital task of IASB in order to imporve 

financial reporting standards for disclosure both on the faces of and in the notes to financial statements in 

response to recomendations of numerous international organizations pertaining to financial reporting. The 

disclosure initiative intends to result in better decision-useful information disclosed for users of financial 

reports.

This article aims to summarize and discuss key issues regarding the initiative which in turn affects 

financial reporting entities in the following respects: application of materiality in disclosure, exercise of 

judgement in selecting a systematic note disclosure, disclosure regarding changes in liabilities arsing from 

financing activites and effective communication on information disclosed including a refinement of “material” 

definition. It is suggested that the reporting entities examine effects of the initiative on their disclosures in 

order to result in readiness for implementation of amended disclosure requirements.
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คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(International Accounting Standard Board: IASB) 
ไดกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
(International Financial Reporting Standards: IFRSs) 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติ (Practice Statement) เพื่อให
กิจการที่นําเสนอรายงานทางการเงินนําไปใชเปนเกณฑ
ในการรายงานขอมูลที่มีประโยชนในการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจแกผูมีสวนไดเสียของกิจการ ในภาพรวมของการ
พัฒนามาตรฐานฯ IASB ไดกําหนดเนื้อหาของมาตรฐานฯ 
ใหครอบคลุม 4 เร่ืองของการรายงานองคประกอบของ
งบการเงิน คือ การรับรู รายการ (Recognition) การ
วัดมูลคา (Measurement) การนําเสนอ (Presentation) 
และการเปดเผยขอมูล (Disclosure) โดยในปจจุบัน IASB 
กําลังพัฒนาหลักการทั่วไปและแนวคิดสําหรับการนําเสนอ 
และการเปดเผยขอมูลรวมถึงการส่ือสารขอมูลไปยังผู ใช
งบการเงินอยางมีประสิทธิผล โดยกําหนดเปนหน่ึงใน
ภารกิจที่สําคัญของ IASB ภายใตโครงการ “การสื่อสารท่ีดี
ขึ้นในการรายงานทางการเงิน (Better Communication 
in Financial Reporting)” (IFRS Foundation, 2017a) 
ซึ่งทาง IASB ไดใหความสําคัญกับประเด็นที่เกี่ยวของ
กับโครงการ น้ีมากและอย  างต อ เนื่ อง ในการประชุม
“World Standard-setters Conference: WSS” ใน
ป ค.ศ. 2015–2017 โครงการดังกลาวครอบคลุมเน้ือหา
3 สวน ไดแก การปรับปรุงการแสดงรายการบนงบการเงิน
หลัก (Primary Financial Statements)1 การริเริ่ม
พัฒนาการเปดเผยขอมูล (Disclosure Initivative) และ 
การจัดทํารหัสรายการบัญชีสําหรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS Taxonomy) (IFRS 
Foundation, 2017b)

ทั้งนี้ การริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล เปนประเด็น
หลักที่ไดรับความสนใจและอภิปรายอยางกวางขวางใน
ที่ประชุม WSS 2017 และ IASB ไดมีโครงการและงานวิจัย
ในปจจุบันและตอเน่ืองในอนาคต เพ่ือพัฒนาเร่ืองดังกลาว
หลายโครงการ ในขณะเดียวกันองคกรที่สําคัญในระดับ
นานาชาติไดใหความสนใจในเร่ืองการยกระดับการเปดเผย
ขอมูลมาตลอด และไดเผยแพรเอกสารเรียกรองใหมีการ
พัฒนาการเปดเผยขอมูล องคกรดังกลาวเชน European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), 
Financial Accounting Standards Board (FASB), 
International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB), European Securities and Market 
Authority (ESMA), UK Financial Reporting Council 
(FRC) และ Chartered Financial Analyst (CFA) 
Institute เปนตน

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปและอภิปรายสาระ
สําคัญ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับการเปดเผยขอมูล และ
เรื่องที่เกี่ยวของ รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน ปญหาและ
อุปสรรคจากการพัฒนาดังกลาวตอผูมีหนาที่จัดทํารายงาน
ทางการเงินเพื่อจะไดเตรียมความพรอมในการเปดเผยขอมูล
ไดอยางถูกตอง และสรางความเขาใจกับผู ใชงบการเงิน
ในการใชขอมูลการเปดเผยดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล

การริเริ่มพัฒนาการเป�ดเผยข�อมูล
IASB ไดเสนอภาพรวมการริเริ่มพัฒนาการเปดเผย

ขอมูลและโครงการท่ีเก่ียวของ ในการประชุม “World 
Standard-setters Conference 2017” โดยไดแบงงาน
ภายใตภารกิจการริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล (Disclosure 
Initiative) เปน 3 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการที่

1 IASB ไดกําหนดนิยามของงบการเงินหลักไวใน Discussion Paper DP2017/1 Disclosure Initiative-Principles of Disclosure

วาหมายถึง งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด
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การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับการเป�ดเผยข�อมูล

ดําเนินการสําเร็จแลว (Completed Projects) 2) โครงการ
การนําเอาหลักความมีสาระสําคัญมาปฏิบัติใช (Materiality 
Implementation Projects) และ 3) โครงการวิจัย
ดังแสดงในภาพท่ี 1

โครงการท่ีดําเนินการสําเร็จแล�ว
โครงการแรกท่ี IASB ไดดําเนินการปรับปรุงการ

เปดเผยขอมูลและไดดําเนินการสําเร็จแลว คือ โครงการ
การปรับปรุงขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (IAS1)
ซึ่งเนนการขจัดอุปสรรคการประยุกตดุลยพินิจในการรายงาน

ทางการเงิน โดยการปรับปรุงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก
1) ระบุขอกําหนดอยางชัดเจนวาเมื่อกิจการนําเสนอ

ขอมูลบนงบการเงิน (On the Face of Financial 
Statements) หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (In the 
Notes to Financial Statements) กิจการตองไมลด
ความเขาใจไดของงบการเงินโดยการทําใหขอมูลท่ีมีสาระ
สําคัญเกิดความคลุมเครือดวยขอมูลที่ไมมีสาระสําคัญ หรือ
โดยการนําขอมูลที่มีสาระสําคัญที่มีลักษณะหรือหนาท่ีที่

ต างกันมานําเสนอรวมกันดวยยอดรวม (Aggregated 
Amount)

2) กิจการตองประยุกตหลักความมีสาระสําคัญกับ
ขอมูลทุกสวนไมวาจะเปนบนงบการเงินท่ีนําเสนอหรือใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังตองประยุกตหลัก
ดังกลาวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุฯ ที่กําหนดไว
โดยเฉพาะในแตละมาตรฐานฯ

3) ระบุขอกําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับการแสดง
รายการบนงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
โดยกิจการสามารถเพิ่มหัวขอรายการ (Headings) หรือ
แสดงยอดรวมยอย (Subtotals) หรือการแยกแสดงรายการ 

(Disaggregation) หากเห็นว าจะทําให ข อมูลมีความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ

4) ระบุข อกําหนดอย างชัดเจนสําหรับการแสดง
รายการสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคา โดยแยกแสดงเปนรายการที่
สามารถหรือไมสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรขาดทุนในภายหลัง

Completed
projects

Amendments
to IAS 1 to

remove
barriers to

applications of
judgement

Amendments
to IAS 7 to
improve

disclosure of
liabilities

from
financing
activities

Materiality
Practice

Statement

Definition of
Material

Principles
of

Disclosure

Standards -
level

Review of
Disclosure

Research
projects

Materiality implementation
projects

Disclosure Initiative

ภาพที่ 1 โครงการยอยภายใตภารกิจการริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล (Disclosure Initiative)
ที่มา: IFRS Foundation (2017b)
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5) กิจการตองแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
ลักษณะท่ีเปนระบบใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได โดยคํานึงถึง
ผลกระทบของความเขาใจไดและเปรียบเทียบกันไดของ
งบการเงิน ซึ่งกิจการไมจําเปนตองเรียงลําดับหรือจัดกลุม
ของหมายเหตุฯ ตามลําดับการแสดงรายการในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม
สําหรับแตละรายการท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด ซึ่งกําหนดใหเปดเผย
ขอมูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุฯ กิจการตองมีการเปดเผยขอมูล
นั้นใหครบถวนรวมถึงตองอางอิงถึงขอมูลดังกลาวอยาง
เหมาะสมในหมายเหตุฯ

การปรับปรุงขางตนสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผู เกี่ยวของกับรายงานทางการเงินที่สํารวจโดย EFRAG, 
Autorité des Normes Comptables และ FRC ซึ่ง
เปนองคกรระดับนานาชาติในยุโรปท่ีมีหนาที่สําคัญสวนหน่ึง
ในการติดตามการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาปฏิบัติใช โดยพบวาขอมูลที่เปดเผยอยู ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินควรเป นข อมูลที่ เกี่ยวข องกับการ
ตัดสินใจเท าน้ัน และเห็นว าการประยุกตหลักความมี
สาระสําคัญเปนปญหาที่ตองแกไข (EFRAG, ANC and 
FRC, 2013) ในขณะท่ี  FASB Exposure Draft , 
Conceptual Framework for Financial Reporting – 
Chapter 8: Notes to Financial Statements ไดเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลท่ีตรงกับการ
ปรับปรุงของ IASB โดยเห็นวากิจการไมควรนําเสนอขอมูล
ที่ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจในหมายเหตุฯ เพราะจะทําให
หมายเหตุฯ มีขอมูลที่เกินความจําเปน ซึ่งไมเปนประโยชน
ตอผู ใชรายงานทางการเงิน และเปนการเพ่ิมภาระใหกับ
ผูจัดทํารายงานทางการเงินดวย (Deloitte, 2014)

นอกจากนี้การปรับปรุงของ IASB ยังชวยใหขอมูลจาก
หมายเหตุฯ มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชรายงาน
ทางการเงินมากขึ้น เพราะนักลงทุน นักวิเคราะห และผูใช
งบการเงินอื่นๆ สังเกตเห็นวาการเปดเผยขอมูลในปจจุบัน

มีปญหาโดยมักอยูในรูปแบบสําเร็จรูปทั่วไป (Boilerplate 
and Generic) (EY, 2014) และงานของ IASB ยังสอดคลอง
กับสิ่งที่ CFA Institute ตองการเห็นคือการแสดงขอมูลที่มี
สาระสําคัญแยกออกจากกันมากกวาการแสดงเปนยอดรวม 
เพราะการแยกแสดงดังกลาวจะชวยใหผู ใชรายงานทาง
การเงินมีความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจมากขึ้น และทําใหขอมูล
มีประโยชนในการพยากรณมากข้ึน (Singh and Peters, 
2013) อยางไรก็ตามการปรับปรุงของ IASB นี้ทําใหกิจการ
ตองใชดุลยพินิจอยางมากในการเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะ
เรื่องการใชรูปแบบทางเลือกที่เปนระบบในการกําหนดหัวขอ
และลําดับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงเร่ือง
การประยุกตหลักความมีสาระสําคัญ ซึ่งอาจทําใหความ
สามารถในการเปรียบเทียบกันไดของงบการเงินของกิจการ
ที่เสนอรายงานกับกิจการอื่นนั้นลดลง (EY, 2014)

จากประเด็นการแกไขท้ังหมด 5 ขอ จะเห็นไดวา
การแกไขในสวนของการแสดงหมายเหตุฯ เก่ียวกับการใช
รูปแบบทางเลือกในลักษณะที่เปนระบบใหมากที่สุดเปน
เรื่องใหม และทาทายผูจัดทํารายงานทางการเงิน เพราะ
ตองอาศัยดุลยพินิจในการเลือกกําหนดหัวขอในการเปดเผย 
การจัดกลุ มของหัวข อ และเรียงลําดับการนําเสนอใน
หมายเหตุฯ ใหเหมาะสมกับแตละกิจการ ซึ่งก อนการ
ปรับปรุง IAS 1 ในโครงการนี้ IAS 1 ฉบับเดิมไดระบุวา
กิจการนิยมเปดเผยขอมูลท่ีเปนระบบในหมายเหตุฯ โดยมี
หัวขอและลําดับ ดังนี้ (IASB, 2014)

1) ข อความที่ ระบุว างบการเงินได จัดทํา ข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2) สรุปนโยบายบัญชีสําคัญที่กิจการเลือกใช
3) ขอมูลประกอบสําหรับรายการท่ีแสดงในงบการเงิน

หลักโดยเรียงลําดับตามการแสดงงบการเงิน
4) การเปดเผยขอมูลอื่นๆ เชน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ภาระผูกพัน และการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูล
ทางการเงิน รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่กิจการเห็นวา
มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชรายงานทาง
การเงิน
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อยางไรก็ตาม IAS 1 ฉบับปรับปรุงไมไดกําหนดไวอยาง
ชัดเจนเก่ียวกับหัวขอ และลําดับการเปดเผยขอมูลท่ีเปน
ระบบของทางเลือกอื่นนอกจากที่แสดงไวขางตน กิจการที่
เสนอรายงานสามารถใชการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุฯ 
ตามตัวอยางขางตนไดหากเห็นวาเหมาะสม หรือสามารถ
เลือกใชตามลักษณะอื่นที่เปนระบบ เชน

• ตามลักษณะกิจกรรมของธุรกิจ เช น กิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

• ตามเกณฑ การวั ดมู ลค  าที่ คล  ายคลึ งกันของ
องคประกอบของงบการเงิน เชน มูลคายุติธรรม 
ราคาทุนเดิม

• ตามรายการองคประกอบงบการเงิน หรือหัวขอ
ที่มีความสําคัญจากมากไปนอย

• ตามลักษณะขอมูลเพ่ือการวิเคราะหธุรกิจ เชน
ผลการดําเนินงาน ทรัพยากร โครงสรางเงินทุน

• ใชหลายเกณฑผสมกัน
ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางของการกําหนดหัวขอ การ

จัดกลุ มของหัวข อ และการเรียงลําดับการนําเสนอใน
หมายเหตุฯ ไว 3 แบบ ซึ่งนําเสนอลักษณะขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหธุรกิจ โดยในแตละหัวขอที่แสดงน้ัน ใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี รวมถึงเกณฑและรายละเอียด
ของวิธีการวัดมูลคาที่เก่ียวของ การใชดุลยพินิจท่ีสําคัญ
และการประมาณการ (ถามี) นอกจากนั้น กิจการตองมีการ
อางอิงถึงขอมูลของแตละรายการที่ปรากฏในงบการเงินหลัก
ที่เกี่ยวของนั้นไวในหมายเหตุฯ ดวย สําหรับโครงการ
การปรับปรุงขอกําหนด IAS 1 ขางตน สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ได นํามาบังคับใช กับงบการเงินของกิจการสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
เปนตนไป ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

โครงการที่ 2 ที่ IASB ดําเนินการสําเร็จแลว คือ 
โครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีระหว างประเทศ
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด (IAS 7) ซึ่งกําหนดให
กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ไมวาการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสเงินสดหรือไมใช
เงินสด เพื่อใหผู ใชรายงานทางการเงินสามารถนําขอมูล
ไปประเมินความสามารถในการบริหารกิจกรรมจัดหาเงิน
ของกิจการ โดย IAS 7 กําหนดใหขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหรวมถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก
การไดมาหรือสูญเสียอํานาจในการควบคุมในบริษัทยอย
หรือธุรกิจอื่น ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การเปล่ียนแปลงในมูลคา
ยุติธรรม และการเปล่ียนแปลงอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพตราสารหนี้ เป นทุน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการทําสัญญาเชาการเงิน เปนตน 
ข อกํ าหนดข  างต นยั งรวมถึงการ เป ด เผยข อมูลการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ทางการเ งินท่ีเ ก่ียวข องหาก
กระแสเงินสดจากสินทรัพยทางการเงินหรือกระแสเงินสด
ในอนาคตของสินทรัพยดังกลาวรวมอยู ในกระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน เชน สินทรัพยที่ใชปองกันความเสี่ยง
ของหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กิจการอาจแสดงรายการการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ขางตน โดยเลือกใชการแสดงรายการกระทบยอดระหวาง
ยอดคงเหลือตนงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดสําหรับหนี้สินที่
เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยรายการกระทบยอดดังกลาว
ใหครอบคลุมถึงขอมูลการเปลี่ยนแปลงตามท่ีมาตรฐานฯ 
กําหนด และตองเป ดเผยแยกตางหากจากขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินอื่น
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บทความวิชาการ

ช่ือกิจการ ………………………………………………

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ………………………………………………

แบบ ก แบบ ข แบบ ค

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

ผลการดําเนินงาน

สวนงานดําเนินงาน

ตนทุนสินคาขาย

กําไรตอหุน

กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืม

ตนทุนทางการเงินสุทธิ

เงินปนผลจาย

เงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น

คาใชจายคางจาย

สินทรัพยดําเนินงานระยะยาว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

สินทรัพยชีวภาพ

เงินลงทุน

เงินลงทุนตราสารทุน

เงินทุนตราสารหน้ี

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

การบริหารความเส่ียงทางการเงิน

ความเส่ียงทางการเงิน
เครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง

อื่นๆ

ภาษีเงินได
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ประมาณการหน้ีสิน

สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน และภาระผูกพัน

รายการระหวางกิจการและบุคคล

ที่เกี่ยวของกัน
การอนุมัติงบการเงิน

บทนํา

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

สวนงานดําเนินงาน

องคประกอบงบการเงินที่มีสาระสําคัญ

รายได

คาใชจาย

ภาษีเงินได

เงินสดและรายการเทียบเทา

ลูกหนี้

สินคาคงเหลือ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

คาความนิยม

ประมาณการหน้ีสิน

เงินทุน

การบริหารเงินทุน

เงินปนผลจาย

ทุนเรือนหุนและสํารอง

กําไรตอหุน

หนี้สินที่มีตนทุนทางการเงินและการกูยืม

ความเส่ียง

การบริหารความเส่ียงทางการเงิน

การบัญชีปองกันความเส่ียง

การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพย

ทางการเงิน

โครงสรางกลุมกิจการ

บริษัทรวมและการรวมการงาน
บริษัทยอย

การรวมธุรกิจ

รายการท่ีไมรับรูบนงบการเงิน

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

อื่นๆ

รายการระหวางกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

นโยบายการบัญชีอื่นๆ

ขอมูลทั่วไปของกิจการ

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

ผลการดําเนินงาน

รายได

สวนงานดําเนินงาน

ผลประโยชนพนักงาน

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ภาษีเงินได

เงินทุนที่ใชในการลงทุน (Invested Capital) 

และเงินทุนหมุนเวียน

สินทรัพยไมมีตัวตน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

สินคาคงเหลือ

ลูกหนี้การคา

ประมาณการหน้ีสิน

เจาหน้ีการคา

โครงสรางเงินทุนและรายการจัดหาเงิน

ทุนเรือนหุน

กําไรตอหนวยและเงินปนผลจาย

หนี้สินที่มีตนทุนทางการเงินสุทธิ

ความเส่ียงทางการเงิน

เคร่ืองมือทางการเงิน

ตนทุนทางการเงินสุทธิ

อื่นๆ

การรวมธุรกิจ

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน

รายการระหวางกิจการและบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

กลุมกิจการ

การอนุมัติงบการเงิน

ภาพที่ 2 ตัวอยางของการกําหนดหัวขอ การจัดกลุมของหัวขอ และการเรียงลําดับการนําเสนอในหมายเหตุฯ
ตามลักษณะขอมูลเพื่อการวิเคราะหธุรกิจ
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จากภาพท่ี 3 ซึ่งแสดงตัวอยางการแสดงรายการ
กระทบยอดระหวางยอดคงเหลือตนงวดและยอดคงเหลือ
สิ้นงวดสําหรับหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จะเห็น
ไดวากิจการมีหน้ีสินที่เกี่ยวของกับกิจกรรมจัดหาเงินลดลง
สําหรับงวดป 25x2 จํานวน 9.50 ลานบาท โดยแบง
เปนการลดลงเน่ืองจากกระแสเงินสด 5.65 ลานบาท และ
เปนการลดลงท่ีไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด 3.85 ลานบาท 
โดยการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินฯ ที่ไมเกี่ยวของกับกระแส
เงินสดสําหรับป 25x2 สวนใหญเกิดจากการแปลงสภาพ
หุ นกู เปนทุนจํานวน 5.00 ลานบาท และเม่ือพิจารณา
หนี้สินที่เกี่ยวของกับกิจกรรมจัดหาเงิน ณ วันสิ้นงวด 25x2 
จํานวน 9.90 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินจากกิจกรรม
จัดหาเงินทั้งส้ิน 11.20 ลานบาท และสินทรัพยที่ถือไว
สําหรับปองกันความเส่ียงหน้ีสินที่เก่ียวของจํานวน 1.30 
ลานบาท

แมว าการปรับปรุงขอกําหนดขางตนจะตอบสนอง
ความตองการใชขอมูลของนักลงทุนที่รอมาเปนเวลานาน 
(Eastman, 2016) แตนักลงทุนยังมีขอจํากัดในการใชขอมูล
การเปล่ียนแปลงดังกลาว เพราะตองนําไปใชในการคํานวณ
หาการกระทบยอดหน้ีสินสุทธิ (Net Debt Reconciliation: 
NDR)2 ตอไปเพ่ือประเมินความเส่ียงในการลงทุน ความเส่ียง
ทางดานสภาพคลอง และการผิดนัดชําระหนี้ และประเมิน
มูลคาตราสารทุน (FRC, 2012) ดังนั้นเพ่ือใหขอมูลที่มี
ประโยชนตอการตัดสินใจมากขึ้นกับผู ลงทุน IASB ควร
พิจารณาตอไปวาจะกําหนดนิยามของหน้ีสินสุทธิ (Net 
Debt) รวมถึงเกณฑการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ NDR หรือไม 
อยางไรก็ตาม การกําหนดนิยามหนี้สินสุทธิถือว าเป น
ความทาทายของ IASB เพราะเปนนิยามท่ีขึ้นอยูกับแตละ
กิจการ ในสวนท่ีเกี่ยวกับ IAS 7 ที่ปรับปรุงนี้ สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ไดนําขอกําหนดการปรับปรุงดังกลาวมาบังคับใชกับ

2 ยอดหน้ีสินสุทธิ (Net Debt) โดยท่ัวไป ประกอบดวยหน้ีสินที่มีตนทุนทางการเงิน เชน เงินกูยืมจากธนาคาร หุนกู รวมถึงหน้ีสินท่ี

เกิดจากสัญญาเชาการเงิน หักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  และพบวาบางกิจการเลือกท่ีจะเปดเผยรายการดังกลาวใหกับ

ผูใชรายงานทางการเงิน (PwC, 2013) อยางไรก็ตาม ยังไมมีองคกรใดใหคํานิยามของคําวายอดหนี้สินสุทธิไวอยางชัดเจน และนิยาม

ดังกลาวยังข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจของแตละกิจการอีกดวย

หนวย: พันบาท

25x1 กระแสเงินสด

รายการเปล่ียนแปลงท่ีไม�ใช�เงินสด

25x2
การได�มา

การเปล่ียนแปลงใน
อัตราแลกเปล่ียน

การแปลงสภาพ
เป�นทุน

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค�ายุติธรรม

เงินกูยืมระยะยาว 55,000 (2,700) – – – – 52,300

เงินกูยืมระยะสั้น 25,000 (1,250) – 500 – – 24,250

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 10,000 (2,000) 750 – – – 8,750

หุนกูแปลงสภาพ 20,000 – – – (5,000) – 15,000

สินทรัพยที่ถือไวสําหรับปองกัน

ความเส่ียงของเงินกูยืมระยะยาว (1,500) 300 – – – (100) (1,300)

รวมหน้ีสินจากกิจกรรมจัดหาเงิน 108,500 (5,650) 750 500 (5,000) (100) 99,000

ภาพท่ี 3 ตัวอยางการแสดงรายการกระทบยอดระหวางยอดคงเหลือตนงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดสําหรับหนี้สิน
ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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งบการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
โดยไมตองเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลา
กอนหนา

โครงการการนําเอาหลักความมีสาระสําคัญมาปฏิบัติใช�
IASB รายงานในการประชุม “World Standard-

setters Conference 2017” วากิจการท่ีเสนอรายงาน
กําลังประสบปญหาเก่ียวกับการใชดุลยพินิจในเรื่องของ
ความมีสาระสําคัญ (Materiality) ในการตัดสินใจวา
ขอมูลใดบางตองรายงานในงบการเงินรวมถึงหมายเหตุฯ 
กลาวคือ เมื่อกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในการเปดเผย
ขอมูลท่ีระบุไวในมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวของ กิจการจะถือปฏิบัติ
กับขอกําหนดดังกลาวเหมือนกับเปนรายการที่ตองเปดเผย
ใหครบตามรายการท่ีระบุไว (Checklist) โดยขาดการใช
ดุลยพินิจในการตัดสินใจวารายการน้ันมีสาระสําคัญ หรือ
เปนรายการท่ีเก่ียวของกับกิจการท่ีจะตองเปดเผยหรือไม
จึงทําใหหลายกิจการเปดเผยขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจจํานวนมาก หรือเปดเผยขอมูลไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจในงบการเงิน (IFRS Foundation, 2017b)

IASB จึงได  เผยแพร แนวทางปฏิบัติ (Pract ice 
Statement) ฉบับที่ 2 เรื่อง การใชดุลยพินิจเก่ียวกับ
ความมีสาระสําคัญ (Making Materiality Judgements) 
เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 เพื่อใหกิจการท่ีเสนอรายงาน
ใชเป นแนวทางในการตัดสินใจใชดุลยพินิจในเร่ืองของ
หลักความมีสาระสําคัญเมื่อจัดทํางบการเงินที่มีวัตถุประสงค
ทั่วไป ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม IASB ไดระบุไวอยางชัดเจน
วาแนวทางปฏิบัตินี้ไมใชมาตรฐานฯ ดังนั้น กิจการท่ีนําเสนอ
รายงานไมจําเปนตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว
โดยแนวทางปฏิบัติได ให คํานิยามเก่ียวกับสาระสําคัญ 
(Material) ซึ่งตรงกับนิยามท่ีกําหนดไวในกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงินวา ขอมูลจะมีสาระสําคัญ

หากการละเวนไมแสดงรายการ หรือการแสดงรายการที่
ขัดตอขอเท็จจริงอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผู ใช 
งบการเงินในการใชขอมูลทางการเงินของกิจการท่ีเสนอ
รายงานน้ันๆ จึงเห็นไดวาความมีสาระสําคัญเปนมุมมอง
ของความเก่ียวของในการตัดสินใจ ซึ่งเปนมุมมองเฉพาะ
กิจการ (Entity-specific) ที่ขึ้นอยูกับลักษณะหรือขนาด
ของรายการหรือทั้งสององคประกอบในบริบทของรายงาน
ทางการเงินของแตละกิจการ

การใชดุลยพินิจเกี่ยวกับหลักความมีสาระสําคัญเปน
ประเด็นสําคัญท่ีแผกระจายไปท่ัว (Pervasive) ในการ
จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานฯ ไมวาจะเปนเรื่องของการ
รับรูรายการ การวัดมูลคา การนําเสนอ และการเปดเผย
ขอมูล ซึ่งกิจการจะปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานฯ
กต็อเมือ่ผลกระทบของขอกําหนดนัน้มสีาระสําคัญ นอกจากนี้ 
เมื่อประยุกตหลักความมีสาระสําคัญ กิจการท่ีเสนอรายงาน
ตองคํานึงถึงความตองการใชขอมูลของผูใชงบการเงินหลัก 
(Primary Users) ไดแก ผูลงทุน ผูใหกูยืม และเจาหนี้อื่น 
และตองตระหนักวาขอมูลจะมีสาระสําคัญหรือไมนั้นไมได
ขึ้นอยูวาขอมูลนั้นมีการเปดเผยตอสาธารณะในแหลงขอมูล
อื่นๆ หรือไม

แนวทางปฏิบัติในเร่ืองน้ียังได กําหนดอยางชัดเจน
วากิจการที่เสนอรายงานที่ประสงคจะอางวางบการเงินท่ี
จัดทําข้ึนไดปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานฯ จะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวทุกขอ แมวากฎหมายหรือ
ขอบังคับของประเทศนั้นๆ จะอนุญาตใหไมตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดนั้นก็ตาม นอกจากนี้ ยังไดระบุวากิจการสามารถ
นําเสนอขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติมตามขอกําหนดหรือขอบังคับ
ของประเทศนั้นๆ แมวาขอมูลนั้นจะไมมีสาระสําคัญ อยางไร
ก็ตาม การนําเสนอขอมูลดังกลาวตองไมทําใหขอมูลที่มี
สาระสําคัญเกิดความคลุมเครือ

เมื่อใช ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญตาม
แนวทางปฏิบัตินี้ กิจการอาจปฏิบัติตามตัวอยางขั้นตอนที่
แนวทางปฏิบัติไดนําเสนอ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุ
ขอมูลท่ีคาดวาจะมีสาระสําคัญ โดยพิจารณาจากขอกําหนด
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การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับการเป�ดเผยข�อมูล

ของมาตรฐานฯ และความตองการใชขอมูลรวมกันของ
ผู ใช งบการเงินหลัก 2) การประเมินวาขอมูลที่ระบุใน
ขั้นตอนที่ 1 นั้นมีสาระสําคัญหรือไม โดยพิจารณาจาก
ปจจัยทั้งเชิงคุณภาพ เชน ลักษณะธุรกรรมของกิจการ
ความเก่ียวของของบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันของ
กิจการ เปนตน และปจจัยเชิงปริมาณ เชน ขนาดของ
รายการทั้งในแงของจํานวนเงิน และอัตราสวนทางการเงิน 
เปนตน 3) การจัดการขอมูลในงบการเงินที่กิจการไดรางข้ึน
ใหอยู ในแบบท่ีตองการส่ือสารขอมูลเหลานั้นไปยังผู ใช 
งบการเงินหลักอยางชัดเจนและกระชับ และ 4) สอบทาน
รางงบการเงิน เพื่อกําหนดวากิจการไดระบุขอมูลที่มีสาระ
สําคัญทั้งหมดหรือไม และกิจการไดพิจารณาหลักความมี
สาระสําคัญจากมุมมองในภาพรวมบนพ้ืนฐานของงบการเงิน
ที่สมบูรณหรือไม แนวทางปฏิบัตินี้ยังไดนําเสนอวิธีปฏิบัติ
ในการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญเฉพาะเรื่อง 
ไดแก ขอมูลในงวดกอน (Prior-period Information)
ขอผิดพลาด (Errors) ขอมูลเก่ียวกับขอตกลง (Information 
about Covenants) และการรายงานระหวางกาล (Interim 
Reporting) เพื่อทําใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

ดังนั้น แนวทางปฏิบัตินี้ แมวาจะไมใชมาตรฐานฯ ท่ี
กิจการที่เสนอรายงานตองปฏิบัติตาม แต IASB คาดวาจะ
สงผลตอพฤติกรรมการเปดเผยขอมูล โดยลดพฤติกรรม
การเปดเผยขอมูลตามรายการท่ีตองเปดเผยใหครบตาม
รายการท่ีระบุไว (Checklist) และสนับสนุนใหกิจการไดใช
ดุลยพินิจมากข้ึนในการเปดเผยขอมูล เพื่อลดปริมาณของ
ขอมูลที่ไมเกี่ยวของในการตัดสินใจและเพ่ิมปริมาณของ
ขอมูลที่กิจการเห็นวาเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใช
รายงานทางการเงินในบริบทของแตละกิจการ นอกจากน้ัน 
แนวทางปฏิบัตินี้สามารถใชเปนแหลงอางอิงสําหรับการ
อภิปรายเก่ียวกับหลักความมีสาระสําคัญระหวางกิจการ
ผูเสนอรายงาน ผูสอบบัญชี และผูกํากับดูแล

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน IASB ไดมีการเผยแพรราง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเก่ียวกับ
คํานิยามของสาระสําคัญ (Exposure Draft ED/2017/6 

Definition of Material (Proposed amendments to 
IAS 1 and IAS 8) ซึ่งคาดวาจะสงผลใหในอนาคตเกิด
การแกไขคํานิยามของคําว าสาระสําคัญที่กําหนดไว ใน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชรีะหวางประเทศ ฉบบัที ่8 
เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และ
ขอผิดพลาด รางมาตรฐานฯ ดังกลาวไดใหนิยามของสาระ
สําคัญที่ปรับปรุงใหมวา ขอมูลจะมีสาระสําคัญหากการ
ละเวนไมแสดงรายการ การแสดงรายการที่ขัดตอขอเท็จจริง 
หรือการทําใหขอมูลเกิดความคลุมเครือ (Obscuring) อาจ
คาดการณไดอยางสมเหตุผลวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูใชงบการเงินหลักบนงบการเงินที่มีวัตถุประสงคทั่วไป
ของกิจการท่ีเสนอรายงานน้ันๆ

จะเห็นไดวานิยามสาระสําคัญที่ปรับปรุงใหมนี้ไดนํา
ประเด็นการทําให ข อมูลท่ีรายงานเกิดความคลุมเครือ
มาพิจารณาเพ่ิมเติมวาอาจกระทบกับสาระสําคัญของขอมูล 
ซึ่งทําใหนิยามสาระสําคัญใหมนี้สอดคลองกับแนวคิดของ
การเปดเผยขอมูลทั่วไปที่ระบุใน IAS 1 ที่ไดมีการแกไขแลว 
กลาวคือ ความคลุมเครือของขอมูลจะลดความเขาใจได
ของขอมูลงบการเงิน โดยอาจทําใหขอมูลท่ีมีสาระสําคัญ
เกิดความคลุมเครือดวยขอมูลที่ไมมีสาระสําคัญ นอกจากนั้น 
นิยามใหมยังไดสะทอนระดับของความแนนอนของความ
คาดหวังอีกดวย ซึ่งจะชวยใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
ในบริบทของแตละกิจการมากข้ึน สุดทายการกําหนดวา
สาระสําคัญตองสะทอนมุมมองของผู ใช งบการเงินหลัก
ซึ่งประกอบดวย ผูลงทุน ผูใหกูยืม และเจาหน้ีอื่น ทําให
สอดคลองกับกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่เนน
การนําเสนอขอมูลเพื่อการตัดสินใจแกผูใชงบการเงินหลัก

โครงการวิจัย
ในป ค.ศ. 2013 CFA Institute ไดเผยแพรรายงาน

เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการรายงานทางการเงิน โดยได
เสนอวา เมื่อคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินพัฒนามาตรฐานฯ และเม่ือกิจการท่ีนําเสนอ
รายงานนําขอกําหนดตามมาตรฐานฯ มาใช ควรมีการ
ประยุกตเกณฑ หรือขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูล 8 ขอ ไดแก 1) การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ไมใชสิ่งทดแทนการรับรู รายการและ
วัดมูลคาบนงบการเงิน ในทางกลับกันการรับรูรายการ และ
วัดมูลคาบนงบการเงินก็ไมสามารถลดการเปดเผยขอมูล
ไดเชนเดียวกัน 2) คณะกรรมการกําหนดฯ ตองพัฒนา
มาตรฐานฯ สําหรับการรับรู รายการ การวัดมูลคาของ
องคประกอบของงบการเงิน และการเปดเผยที่เกี่ยวของ
ไปพรอมกัน 3) กิจการท่ีเสนอรายงานตองเปดเผยนโยบาย
บัญชีที่ เลือก ขอสมมติ และดุลยพินิจที่ เกี่ยวของอยาง
ครบถวนและชัดเจน 4) การเปดเผยขอมูลควรแยกแสดง
รายการแตละรายการอยางเพียงพอ เพื่อใหผู ลงทุนเขาใจ
และแปลความขอมูลในรายงานทางการเงินได 5) นักลงทุน
ตองการการเปดเผยขอมูลที่ชัดเจน และครบถวนในเรื่อง
ความเสี่ยงที่กิจการเผชิญอยู รวมถึงกลยุทธในการบริหาร
ความเส่ียงและความมีประสิทธิผลของกลยุทธดังกลาว
6) ผูลงทุนตองไดรับขอมูลที่ชัดเจนและครบถวนเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินนอกงบดุลทั้งหมด รวมถึงขอตกลง
ทางการเงินตางๆ 7) ผูลงทุนตองการขอมูลที่ชัดเจนและ
ครบถวนเก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกิจการครอบครองอยู 
และ 8) ผู ลงทุนตองการขอมูลที่ชัดเจนและครบถวน
เกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพันตางๆ (Singh 
and Peters, 2013)

ตอมาในป ค.ศ. 2015 ESMA ซึ่งเปนองคกรอิสระ
ทําหนาที่เกี่ยวกับดูแลความม่ันคงของระบบการเงินของ
สหภาพยุโรป ไดออกแถลงการณเพื่อเรียกรองใหเกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพของการเปดเผยขอมูลในงบการเงินโดย
ระบุใหกิจการท่ีนําเสนอรายงานคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ
ของขอมูลที่เปดเผย และไดเสนอหลักการในการเปดเผย
ขอมูล 5 ขอดังน้ี 1) กิจการที่เสนอรายงานควรมุ งเนน
การนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของเฉพาะกับกิจการ และหลีกเล่ียง
การใชภาษาแบบสําเร็จรูป (Boilerplate Language) และ

ใหคํานึงวามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
เปนมาตรฐานฯ ที่เนนท่ีหลักการ (Principle-based)
ทั้งในสวนท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนองบการเงินและการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุฯ 2) กิจการท่ีเสนอรายงานควร
นําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจในงบการเงิน
ในแบบที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงเหลานั้นไดงาย 3) กิจการที่
นําเสนอรายงานตองนําหลักความมีสาระสําคัญมาใชใน
การเปดเผยขอมูล 4) กิจการที่เสนอรายงานควรจัดทํา
งบการเงินในรูปแบบที่ชัดเจน และกระชับเทาท่ีจะเปนไปได 
ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวยังคงตองรายงานขอมูลที่มีสาระ
สําคัญอยางครบถวน และ 5) ขอมูลท่ีเปดเผยบนงบการเงิน
ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานฯ ตองสอดคลองกับขอมูลท่ี
เปดเผยในรายงานอ่ืนๆ ที่นําเสนอไปพรอมกับงบการเงิน 
เชน ในรายงานประจําป (ESMA, 2015)

นอกจากน้ัน ในป ค.ศ. 2016 สํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(US SEC) ได ออกแถลงการณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะเก่ียวกับขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลทาง
การเงินของธุรกิจ ตามขอกําหนด Regulation S-K เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน
โดยครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล เชน 
จะทําอยางไรใหข อมูลที่ เป ดเผยมีความเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ตองการใหเกิดความยืดหยุน
ในการเปดเผยขอมูลดวย โครงสรางและลําดับของหัวขอ
การเปดเผยขอมูลควรมีลักษณะอยางไร เพื่อท่ีจะทําให
นักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ความเหมาะสมของ
วิธีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การใชกราฟ 
ตาราง แผนภูมิบรรยาย เปนตน (SEC, 2016)

จากขอเสนอและขอเรียกรองขององคกรตางๆ ที่ดูแล
เก่ียวกับการรายงานทางการเงิน จะเห็นไดวาปญหาเร่ือง
การเปดเผยขอมูลเปนประเด็นท่ีสําคัญในระดับนานาชาติ 
การริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูลทางการเงินจึงเปนสิ่งสําคัญ 
ในป ค.ศ. 2017 IASB จึงไดออกเอกสารเพื่อการอภิปราย 
เรื่อง หลักการเป ดเผยข อมูล (Discussion Paper 
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การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับการเป�ดเผยข�อมูล

DP/2017/1 Disclosure Initiative-Principles of 
Disclosure) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการริเริ่มพัฒนา
การเปดเผยขอมูล เอกสารดังกลาว (DP) มีวัตถุประสงค
เพื่อระบุประเด็นปญหาเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล พัฒนา
หลักการเปดเผยขอมูล และสรางความชัดเจนของขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่มีอยู ในปจจุบัน โดย IASB
คาดวา DP ดังกลาวจะชวยใหกิจการที่นําเสนอรายงาน
ประยุกตการใชดุลยพินิจในการรายงานทางการเงินไดดีขึ้น
และส่ือสารขอมูลไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน ชวยปรับปรุง
ความมีประสิทธิผลของการเป ดเผยข อมูลสําหรับผู  ใช 
งบการเงินหลัก และสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
ขอกําหนดการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานฯ

ทั้งนี้ IASB ไดระบุประเด็นปญหาเก่ียวกับการเปดเผย
ขอมูลไว 3 ขอ ไดแก 1) กิจการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ในการตัดสินใจไมเพียงพอ ทําใหเกิดการตัดสินใจลงทุน
และใหกู ยืมเงินที่ไมเหมาะสม 2) กิจการเปดเผยขอมูลท่ี
ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ สงผลใหเกิดความคลุมเครือ
ในขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และลดความเขาใจได
ของบการเงิน และ 3) การเปดเผยขอมูลขาดการส่ือสาร
ที่มีประสิทธิผล ทําใหความเขาใจไดของงบการเงินลดลง

ดังนั้น IASB จึงเสนอหลักการสื่อสารขอมูลทางการเงิน
อยางมีประสิทธิผลจํานวน 7 ขอ ดังภาพที่ 4

ภาพท่ี 4 แสดงหลักการส่ือสารขอมูลทางการเงินอยาง
มีประสิทธิผล ดังนี้

1) ขอมูลที่นําเสนอควรเปนข อมูลเฉพาะเจาะจง
ของกิจการ (Entity-specific) โดยกิจการจะตองปรับใช
ข อกําหนดของมาตรฐานฯ ใหเหมาะสมตามบริบทของ
กิจการ เนื่องจากขอมูลเฉพาะกิจการมีประโยชนมากกวา
ขอมูลที่จัดทําขึ้นแบบรายการที่ต องเปดเผยใหครบตาม
รายการท่ีระบุไว (Checklist)

2) กิจการควรใชคําอธิบายและโครงสรางของประโยค
อยางงายและตรงประเด็นเทาท่ีจะทําได โดยจะตองไมละเวน
ขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ และหลีกเล่ียงการ
เปดเผยขอมูลท่ีไมจําเปน

3) กิจการควรจัดลําดับขอมูลที่เปดเผยใหเหมาะสม
เพื่อใหผู ใช งบการเงินเขาใจถึงความสําคัญของขอมูลที่
เปดเผย (ดังตัวอยางที่แสดงในภาพท่ี 2)

4) กิจการควรเชื่อมโยงขอมูลที่เปดเผยในงบการเงิน 
เพราะจะทําใหผู ใชงบการเงินเขาใจความสัมพันธระหวาง
ขอมูลตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน การเชื่อมโยงขอมูล

(Better Linked)

(Better Formatted)

(Free of Duplication)

(Enhanced
Comparability)

(Simple and Direct)

(Entity-specific)

(Better Organized)

ภาพที่ 4 หลักการสื่อสารขอมูลทางการเงินอยางมีประสิทธิผล
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สามารถทําไดในหลายลักษณะ เชน ระหวางงบการเงิน
ด วยกัน ระหวางงบการเงินและหมายเหตุฯ ระหวาง
หมายเหตุฯ  ด วยกัน  และข อมูลระหว างงบการเงิน
หมายเหตุฯ และรายงานอ่ืนที่มีการเปดเผยไปพรอมกัน
กับงบการเงิน เชน รายงานประจําป เปนตน ตัวอยาง
การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหมายเหตุฯ ดวยกัน เชน การ
เปดเผยเร่ืองที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ควรเช่ือมโยงขอมูล
นโยบายบัญชีที่สําคัญ เกณฑในการวัดมูลคา การใชดุลยพินิจ
ในการประมาณการอายุการใชงาน การกระทบยอดการ
เปล่ียนแปลงในมูลคาของรายการจากตนงวดไปปลายงวด 
การนําเอาสินทรัพยไปค้ําประกัน เขาไวด วยกันภายใต
หัวขอเดียวกัน เปนตน

5) หลีกเลี่ยงการนําเสนอขอมูลซํ้าซอนโดยไมจําเปน 
เพราะจะทําใหการสื่อสารเกิดความคลุมเครือ เชน การ
เป ดเผยขอมูลเรื่องเดียวกันซํ้าๆ ในหลายๆ สวนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยกจิการสามารถใชการอางองิ
ระหวางกัน (Cross-references) แทนการกลาวซ้ํา เปนตน

6) กิจการควรสงเสริมใหเกิดความสามารถเปรียบเทียบ
กันไดของขอมูลที่เปดเผย ทั้งระหวางกิจการและงวดเวลา
ที่ตางกัน โดยไมทําใหความมีประโยชนตอการตัดสินใจลดลง

7) กิจการควรเลือกรูปแบบการนําเสนอข อมูลที่
เหมาะสมสําหรับแตละลักษณะของขอมูลที่เปดเผย ไดแก 
การใชตาราง (Tables) การระบุหัวขอ (Lists) การใช
ขอความบรรยาย (Narrative Text) กราฟและแผนภูมิ 
(Graph and Chart) ตัวอยางเชน การใชตารางสําหรับ
การนําเสนอขอมูลที่เปนการกระทบยอด (Reconciliation) 
การวิเคราะหวันครบกําหนดชําระ (Maturity Analysis) 
และการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
การใชการระบุหัวขอสําหรับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
รายช่ือบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา รวมถึง
กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน การใชขอความบรรยาย
สําหรับขอมูลนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการใชดุลยพินิจ 
สําหรับกราฟและแผนภูมิควรใชสําหรับการรายงานยอดขาย
แยกตามสวนงาน เปนตน

นอกจากนี้ DP นี้ ยังไดเสนอแนะหลักการเปดเผย
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานอื่น ซึ่งในทางปฏิบัติ กิจการ
นิยมแสดงไวหลายแบบในงบการเงิน และรายงานทาง
การเงินประเภทอื่น โดยตัวช้ีวัดดังกลาวสวนใหญเปนตัวชี้วัด
ที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดตามมาตรฐานฯ เชน กําไร
กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 
(Earnings Before Interest Tax Depreciation and 
Amortization: EBITDA) กําไรก อนดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาเชา (EBITDAR)
กําไรจากการดําเนินงานสุทธิจากภาษี (Net Operating 
Profit After Tax: NOPAT) เปนตน โดยใหนําเสนอ
ตัวชี้วัดดังกลาวใหถูกตองตามควร กลาวคือ 1) กิจการ
ไมควรทําใหตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานอ่ืนเดนกวาการวัดผล
การดําเนินงานตามที่มาตรฐานฯ กําหนด 2) กิจการควร
แสดงการกระทบยอดตัวชี้วัดอื่นนั้นกับผลการดําเนินงาน
ตามท่ีมาตรฐานฯ กําหนด 3) กิจการควรมีการอธิบาย
ความเก่ียวของในการตัดสินใจของตัวชี้วัดอื่นนั้น พรอมทั้ง
ระบุชื่อตัวช้ีวัดอื่นใหชัดเจน 4) กิจการควรวัดมูลคาตัวชี้วัด
อื่นดวยความเปนกลาง ยึดหลักความสม่ําเสมอ และนําเสนอ
อยางตอเนื่อง และ 5) กิจการควรนําเสนอเกณฑสําหรับใช
เปรียบเทียบตัวช้ีวัดอื่น โครงการในข้ันตอไปภายหลังจาก 
IASB ไดรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสาร DP แลว IASB 
จะนําไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงข อกําหนดการเป ดเผย
ขอมูลท่ีเกี่ยวข องในระดับของมาตรฐานฯ แตละฉบับ 
(Standards-level Review of Disclosures) และจะ
ไดประกาศเปนมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง หรือฉบับใหม
เพื่อบังคับใชปฏิบัติตอไป

อยางไรก็ตาม ในการนําเอามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาปฏิบัติใชใหประสบความสําเร็จ ดังเชนการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีมีการปรับปรุงใน IAS 1 IAS 7 หรือ 
ตามหลักการเปดเผยขอมูลท่ีกลาวมา กิจการจะตองพิจารณา
ถึงประเด็นความพรอมของสาธารณูปโภคขอมูลทางการเงิน 
(Financial Information Infrastructure) ของกิจการดวย 
ที่สําคัญไดแก 1) ผูจัดทํารายงานทางการเงินตองสื่อสาร
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การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับการเป�ดเผยข�อมูล

กับผูมีสวนไดเสียในกิจการ ทั้งภายนอกและภายในที่สําคัญ
ใหเกิดความเขาใจถึงประโยชนและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในขอกําหนดใหมของมาตรฐานฯ 2) การนํา
มาตรฐานฯ ใหมมาปฏิบัติใช จะตองไดรับความสนับสนุน 
และรวมมือระหวางหนวยงานภายในองคกร 3) จะตอง
ได รับความสนับสนุนและกําหนดเปนพันธะสัญญาจาก
ผู บริหารระดับสูง 4) กิจการตองมีบุคคลากรที่มีความรู  
ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวของ รวมถึงความพรอมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับ และงบประมาณสนับสนุน
ที่เพียงพอ และ 5) จะตองมีกฎระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ
รองรับการนําเอามาตรฐานฯ มาปฏิบัติใช (วิศรุต ศรีบุญนาค 
และสันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2560)

ดังที่ไดกลาวในบทนํา นอกเหนือจากโครงการริเริ่ม
พัฒนาการเปดเผยขอมูล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ 
“Better Communication in Financial Reporting” 
แลว IASB ยังไดมีโครงการปรับปรุงการแสดงรายการ
บนงบการเงินหลัก (Primary Financial Statements)
และการจัดทํารหัสรายการบัญชีสําหรับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRS Taxonomy) โดยในสวน
ของโครงการปรับปรุงการแสดงรายการบนงบการเงินหลัก 
ในปจจุบันไดมีข อเสนอในการปรับปรุงงบแสดงผลการ
ดําเนินงาน และงบกระแสเงินสด ประเด็นที่สําคัญ ไดแก 
การกําหนดใหมีการนําเสนอรายการ EBIT เปนรายการ
ยอดรวมยอย (Subtotal) ใหแนวทางในการนําเสนอ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของผูบริหาร (Management 
Performance Measure) หรือตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ทางเลือก (Alternative Performance Measures) เชน 
EBITDA กําไรจากการดําเนินงาน เปนตน เพราะเปนขอมูล
ที่เปนประโยชนในการตัดสินใจของนักลงทุน (Crook, 2017) 
และขอเสนอฯ ยังไดตัดทางเลือกในการนําเสนอรายการ
กระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับดอกเบ้ียและเงินปนผล เปนตน 
สําหรับการจัดทํารหัสรายการบัญชีสําหรับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ IASB ไดรายงานวา 
IFRS Taxonomy ครอบคลุมถึงทั้งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศสําหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดยอม (IFRS for SMEs) นอกจากนี้ หนวยงาน
กํากับดูแลระดับนานาชาติ มีความตองการใชการนําสง
งบการเงินทางอิเล็คทรอนิกสที่เปนระบบ (Structured 
Electronic Filing) มากขึ้น เชน US SEC ไดกําหนดให
เริ่มมีการใช IFRS Taxonomy สําหรับ Foreign Private 
Issuer ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดในหรือหลังวันท่ี
15 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ในขณะท่ี ESMA ของสหภาพยุโรป 
ไดเสนอใหบังคับใช IFRS Taxonomy สําหรับงบการเงิน
รวมประจําป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2020 เปนตนไป

บทสรุป
การเปดเผยขอมูลท้ังบนงบการเงินที่นําเสนอและ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป นประเด็นที่ ได รับ
ความสนใจจากองคกรท่ีสําคัญในระดับนานาชาติที่เกี่ยวของ
กับการรายงานทางการเงิน โดยองคกรเหลานี้ได มีการ
เรียกรองใหมีการยกระดับใหการเปดเผยขอมูลของกิจการ
ที่เสนอรายงานใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจ
มากข้ึน รวมท้ังกิจการควรสื่อสารขอมูลดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิผล ดังนั้น IASB จึงไดจัดทําโครงการ “Better 
Communication in Financial Reporting” ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหา 3 สวน ไดแก การปรับปรุงการแสดงรายการบน
งบการเงินหลัก การริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล และ
การจัดทํารหัสรายการบัญชีสําหรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปและอภิปรายประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับการริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล ซึ่งเปนหนึ่ง
ในภารกิจหลักที่สําคัญของ IASB ในปจจุบัน และไดมีการ
อภิปรายอยางกวางขวางในการประชุม “World Standard-
setter Conference 2017” อีกทั้ง IASB ยังไดมีโครงการ
ยอยภายใตการริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูลดังกลาว
อีกหลายโครงการ โดยโครงการยอยบางสวนไดดําเนินการ
เสร็จ และมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานการรายงานทาง
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บทความวิชาการ

การเงินสําหรับการเปดเผยขอมูลแลว และมีอีกหลาย
โครงการยอยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อพัฒนา
เปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต

การริ เริ่มพัฒนาการเป ดเผยข อมูลก อให  เกิดการ
ปรับปรุง IAS 1 ในสวนท่ีสําคัญไดแก การประยุกตหลัก
ความมีสาระสําคัญกับการเปดเผยขอมูลทั้งบนงบการเงินที่
นําเสนอ และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะตอง
ไม ทําให ข อมูลที่มีสาระสําคัญเกิดความคลุมเครือด วย
ขอมูลที่ไมมีสาระสําคัญ และกิจการสามารถกําหนดรายการ
รวมยอยเพิ่มเติมหากเห็นวาจะทําใหขอมูลมีความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ รวมท้ังกิจการจะตองใชดุลยพินิจเลือก
แนวทางในการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินใหเปน
ระบบมากท่ีสุดเทาที่จะทําได สําหรับผลกระทบท่ีมีตอ IAS 
7 คือ การกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
เ ก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน ไมวาการเปล่ียนแปลงน้ันจะเปนการเปล่ียนแปลง
ที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดก็ตาม ซึ่ง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดนําการปรับปรุงที่เกิดขึ้นกับ IAS 1
มาบังคับใชสําหรับกิจการท่ีมีรอบระยะเวลารายงานท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ IAS 7 มา
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป นอกจากน้ัน IASB 
ยังไดเผยแพรแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การใชดุลยพินิจเกี่ยวกับ
ความมีสาระสําคัญ โดยไดใหหลักการและขั้นตอนการใช
ดุลยพินิจเก่ียวกับความมีสาระสําคัญในการรายงานทาง
การเงิน อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัตินี้ไมถือเปนมาตรฐานฯ 
ที่กิจการตองปฏิบัติตาม ในเวลาตอมา IASB ยังไดมีการ
เผยแพรร างมาตรฐานฯ เพ่ือปรับปรุงนิยามของคําว า
สาระสําคัญ โดยเพ่ิมประเด็นว าการทําให ข อมูลเกิด
ความคลุมเครืออาจสงผลกระทบตอความมีสาระสําคัญ
ของขอมูล

นอกเหนือจากขอกําหนดที่มีการปรับปรุงใน IAS 1 
และ IAS 7 แนวทางปฏิบัติและรางมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวกับ
ความมีสาระสําคัญขางตนแลว IASB ยังไดเผยแพรเอกสาร

เพื่อการอภิปราย เรื่อง หลักการเปดเผยขอมูล โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงหลักการส่ือสารขอมูลอยางมีประสิทธิผล เพ่ือ
ใหกิจการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจอยาง
เพียงพอ หลีกเล่ียงการเปดเผยขอมูลท่ีไมเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจ ซึ่งสงผลทําใหเกิดความคลุมเครือของขอมูลที่มี
สาระสําคัญ  และเพื่อให กิจการสื่อสารข อมูลอย างมี
ประสิทธิผลไปยังผูใชรายงานทางการเงิน

ดังนั้น กิจการท่ีเสนอรายงาน ควรเตรียมความพรอม
เพื่อการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด ทั้งท่ีปรับปรุงเสร็จและ
มีผลบังคับใชแลว และท่ีกําลังปรับปรุงตามภารกิจของ IASB 
ในการริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล ดวยการสรางความ
เขาใจกับผู มีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกกิจการถึง
ประโยชนและผลกระทบของเปล่ียนแปลง รวมถึงการ
วางแผนเกี่ยวกับความพร อมและความเพียงพอด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร และงบประมาณ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกลาว
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