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คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศไดเสนอใหมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงาน

ทางการเงินเพื่อแกปญหาในการจัดทําและนําเสนอรายงานดังกลาว และขณะเดียวกันก็เพื่อทําใหขอมูลรายงานทาง

การเงินมีประโยชนในการตัดสินใจมากขึ้นโดยเนนท่ีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอขอมูลกําไรขาดทุนใน

สวนของงบกําไรขาดทุน

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปสาระสําคัญและอภิปรายประเด็นของขอเสนอดังกลาวซึ่งครอบคลุม 3 เรื่องหลัก 

ไดแก (1) การแสดงรายการยอดรวมยอย (Subtotals) เพิ่มเติมในงบกําไรขาดทุน (2) การรายงานขอมูลเกี่ยวกับ

ตัววัดผลการดําเนินงานฝายบริหาร (Management Performance Measures) และ (3) ประเด็นเก่ียวกับการรวม

รายการและการแยกแสดงรายการขอมูลในงบการเงิน และประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรายงานขอมูลรายการท่ีไมเกิดขึ้น

ประจํา (Non-Recurring) รายการท่ีไมปกติ (Unusual) หรือรายการที่เกิดขึ้นไมบอย (Infrequent) หากในที่สุดแลว

ขอเสนอไดมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่เสนอรายงานควรตองเตรียมความพรอม

ในดานตางๆ ที่เก่ียวของ เชน การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงตามขอเสนอนี้ไปยังผูมีสวนไดเสียของกิจการ เปนตน 

นอกจากนั้น ผูออกกฎขอบังคับ เชน สภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตองเตรียมพรอม

ในการรวมกันพิจารณาปรับปรุงรูปแบบรายการยอที่ตองมีในงบการเงินใหทันตอเวลา

คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดงผลการดําเนินงาน
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The International Accounting Standard Board has proposed a revision of financial performance reporting 

standards, which not only solves problems arising from report preparation and presentation but also results 

in more decision-useful financial reporting information. The proposal focuses on the development of contents 

and presentation format of profit or loss information via an income statement.

This article aims to summarize and discuss main issues regarding the proposal which covers the 

following three key areas: (1) presentation of additional subtotals in the income statement, (2) reporting of 

management performance measure information, and (3) issues pertaining to aggregation and disaggregation 

of financial statement information and issues related to reporting of non-recurring, unusual, or infrequent 

information. If the proposal finally becomes a financial reporting standard, it is recommended that reporting 

entities be in readiness in various aspects related such as communicating to stakeholders of the entities 

any changes resulting from the proposal. Furthermore, regulators such as Thailand Federation of Accounting 

Professions and Department of Business Development, Ministry of Commerce shall be prepared to cooperate 

in regards to the timely revision of mandatory summary items in financial statements.
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บทนํา
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard Board (IASB)) ตระหนัก

ถึงความสําคัญของการรายงานขอมูลที่มีประโยชนในการตัดสินใจผานรายงานทางการเงินและปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในมุมมอง
การรายงานขอมูลของกิจการและมุมมองการใชขอมูลดังกลาวเพื่อการตัดสินใจของผูใชงบการเงินหลัก ซึ่งก็คือ ผูลงทุน 
(Investors) และผูใหกูยืม (Lenders) หรือเจาหนี้อื่น (Other Creditors) IASB จึงไดจัดทําโครงการ “การสื่อสารที่ดีขึ้น
ในการรายงานทางการเงิน (Better Communication in Financial Reporting)” (IFRS Foundation, 2018a)
โดยกําหนดเปนหน่ึงในภารกิจตอเน่ืองท่ีสําคัญของ IASB ในการประชุม “World Standard-setters Conference (WSS)” 
ตั้งแตป ค.ศ. 2015 และในการประชุม WSS ประจําป ค.ศ. 2018 ไดมุงประเด็นสําคัญไปที่สวนของการพัฒนามาตรฐาน
การรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินผานงบกําไรขาดทุน (Statement of Profit or Loss/Income Statement) 
ในรูปขอมูลกําไร (Earnings) และผานงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) ในรูปขอมูลกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน (Operating Cash Flows (OCF))

ขอมูลผลการดําเนินงานทางการเงินและการรายงานขอมูลดังกลาวเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากภาคปฏิบัติ
ไมวาจะเปนกิจการผูเสนอรายงาน ผูสอบบัญชี นักลงทุน นักวิเคราะหการลงทุน ธนาคาร สถาบันการเงิน หนวยงาน
กํากับดูแล รวมถึงองคกรทางวิชาชีพในระดับสากล เปนตน ซึ่งตางเรียกรองใหมีการยกระดับคุณภาพของขอมูลและ
การรายงานขอมูล ดังจะเห็นจากเอกสารแสดงความคิดเห็นและรายงานตาง ๆ  ที่เผยแพรอยางตอเนื่อง (ESMA, 2013; 
FRC, 2016; and EFRAG, 2018) นอกจากน้ี ประเด็นดังกลาวยังไดรับความสนใจจากภาคการศึกษาเพราะเปนประเด็น
ที่นําไปพัฒนาเปนงานวิจัยอยางตอเน่ืองจํานวนมากต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ดังปรากฏในฐานขอมูลงานวิจัย Social Science 
Research Network (SSRN) และยังเปนประเด็นที่สําคัญในการประชุมทางวิชาการและวิจัยที่จัดโดยหนวยงานในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล เชน World Congress of Accountants (WCOA), Asia-Pacific Interdisciplinary Research 
in Accounting (APIRA), Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ), 
European Accounting Association (EAA) และ American Accounting Association (AAA) เปนตน

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปสาระสําคัญและอภิปรายประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการรายงาน
ผลการดําเนินงานทางการเงินผานรายการกําไรขาดทุน1 โดยแบงเปนสองสวน ไดแก ภาพรวมของการพัฒนามาตรฐาน
การรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน และการพัฒนามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินผานงบกําไร
ขาดทุน

ภาพรวมของการพัฒนามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน
หนึ่งในประเด็นหลักในการประชุม WSS ประจําป ค.ศ. 2018 ที่ทาง IASB ใหความสําคัญในการระดมความคิดเห็น

เพื่อยกระดับคุณภาพของการรายงานทางการเงิน คือ โครงการ “การสื่อสารที่ดีขึ้นในการรายงานทางการเงิน (Better 
Communication in Financial Reporting)” ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องประกอบดวยการพัฒนาในสองสวน สวนแรก

1 เนื่องจากประเด็นการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดเปนประเด็นสืบเนื่องจากการพัฒนาในสวนท่ี

เกี่ยวของกับงบกําไรขาดทุน บทความนี้จึงไดรวมประเด็นเก่ียวกับงบกระแสเงินสดในเนื้อหาสวนของการพัฒนาที่เกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน

เพื่อความกระชับในการอภิปรายเชิงวิชาการ
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เปนการพัฒนาเนื้อหา (Content) ของงบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ไดแก 
งบการเงินหลัก (Primary Financial Statements) และการริเริ่มพัฒนาการเปดเผยขอมูล (Disclosure Initiative)
และขอมูลที่นําเสนอนอกงบการเงินหรือ Management Commentary2 สวนท่ีสองของโครงการเปนการพัฒนาวิธีการสง 
(Delivery) ขอมูลทางการเงินไปยังผูใชผานการจัดทํารหัสรายการบัญชีสําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (IFRS Taxonomy) ดังแสดงในภาพท่ี 1

Better Communication in Financial Reporting

Financial statements Information outside the
financial statements

Disclosure
Initiative

Primary
Financial

Statements
Content

IFRS TaxonomyDelivery

Management
Commentary

ภาพที่ 1 สวนประกอบของโครงการ Better Communication in Financial Reporting
ที่มา: IFRS Foundation (2018a)

สําหรับโครงการการส่ือสารท่ีดีขึ้นในการรายงานทางการเงิน IASB ไดใหความสําคัญในเร่ืองการพัฒนาเน้ือหาของ
งบการเงินหลักมากที่สุดในการประชุม WSS ประจําป ค.ศ. 20183 โดยไดจัดเปนการอภิปรายกลุมยอยเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ที่เนนไปที่การพัฒนาการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน (Statement of Financial Performance) ผาน
สองงบการเงินหลัก ไดแก 1) งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Statement of Profit or Loss and Other 
Comprehensive Income) โดยมุงเนนที่ขอมูลของรายการกําไรขาดทุน และ 2) งบกระแสเงินสด จึงเห็นไดวา การ
พัฒนาการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินของ IASB นั้นตั้งอยู บนกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
(Conceptual Framework for Financial Reporting) ซึ่งใชเปนหลักการพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ เพราะกรอบแนวคิดฯ ไดกําหนดใหงบการเงินท่ีกิจการจัดทําตองใหขอมูลท่ีมีประโยชน
ในการตัดสินใจ (Decision-useful) แกผู ใชขอมูลหรือผู ใชงบการเงิน ซึ่งขอมูลดังกลาวครอบคลุมสามสวนหลักของ

2 Management Commentary (MC) เปนรายงานที่อาจเรียกไดหลายช่ือในระดับสากล เชน Management Discussion and Analysis 

(MD&A), Management Report, Operating and Financial Review (OFR), Narrative Reporting, Business Review เปนตน
3 สําหรับเนื้อหาในสวนอื่นของโครงการ เชน การริเร่ิมพัฒนาการเปดเผยขอมูลนั้น เปนประเด็นสําคัญในการอภิปรายในการประชุม WSS ใน

ปกอน และเนื้อหาบางสวนไดแลวเสร็จและพัฒนาเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว สวนที่เหลือของโครงการ ไดแก Management 

Commentary และ IFRS Taxonomy ยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตไมไดจัดใหมีการอภิปรายเปนกลุมยอย (Concurrent Discussion 

Sessions) ในการประชุมในคร้ังน้ี
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กิจการ ไดแก ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และการเปล่ียนแปลงของฐานะการเงิน โดยในสวนของผลการ
ดําเนินงานน้ัน กรอบแนวคิดฯ ไดแบงการแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินเปน 2 ประเภท ไดแก ผลการดําเนินงาน
ทางการเงินที่ถูกสะทอนดวยการบัญชีตามเกณฑคงคาง (Financial Performance reflected by Accrual Accounting) 
และผลการดําเนินงานทางการเงินที่ถูกสะทอนดวยกระแสเงินสดในอดีต (Financial Performance reflected by Past 
Cash Flows) ทั้งนี้ IASB ไดพัฒนามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (IAS 1) 
เพื่อระบุขอกําหนดรายละเอียดในการนําเสนองบการเงินที่สมบูรณเพื่อใหขอมูลท่ีมีประโยชนในการตัดสินใจ ซึ่ง IAS 1
ไดกําหนดเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ และการเปดเผยขอมูลของงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น4 สําหรับ
นําเสนอผลการดําเนินงานทางการเงินตามเกณฑคงคาง ในขณะท่ี IASB ไดพัฒนามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด (IAS 7) เพื่อกําหนดเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลของงบกระแส
เงินสดสําหรับนําเสนอผลการดําเนินงานทางการเงินตามเกณฑเงินสด ดังนั้น โครงการของ IASB ในการปรับปรุงเนื้อหา
ของงบการเงินหลักนี้ เมื่อเสร็จสิ้นจะสงผลตอการแกไข IAS 1 และ IAS 7 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน
ที่เกี่ยวของ

การพัฒนามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินผ�านงบกําไรขาดทุน
ขอมูลกําไรขาดทุนเปนขอมูลที่ใชในการตัดสินใจของนักลงทุนและผูใหสินเชื่อ โดยงานวิจัยท่ีผานมาพบวาขอมูล

กําไรขาดทุนในงวดปจจุบันสามารถพยากรณกระแสเงินสดในอนาคต (Nallareddy et al., 2018; Nam et al., 2012; 
Kim & Kross, 2005; and Dechow et al., 1998) และยังพบวาขอมูลกําไรขาดทุนในงวดปจจุบันมีความสัมพันธกับ
มูลคากิจการ (Hribar et al., 2018; and Subramanyam & Venkatachalam, 2007) นอกจากน้ี ขอมูลกําไรขาดทุน 
ยังใหประโยชนตอการวิเคราะหสินเชื่อ (Sathye et al., 2003) และการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) (Standard 
and Poor, 2013; and Sathye et al., 2003) IASB จึงไดกําหนดโครงสรางและเน้ือหาการนําเสนอขอมูลรายได
คาใชจาย กําไร และขาดทุน (ตอไปนี้ ขอเรียกวา “ขอมูลฯ”) ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไวใน IAS 1 
อยางไรก็ตาม ขอกําหนดดังกลาวก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียในกิจการ ใน 3 ประเด็นตอไปน้ี 
(IFRS Foundation, 2018a)

1) ผูใชขอมูลฯ ไดแสดงความเห็นวางบแสดงผลการดําเนินงานของแตละกิจการไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยาง
เพียงพอเนื่องจาก IAS 1 ไมไดกําหนดการแสดงรายการยอดรวมยอย (Subtotals) อื่น ๆ  ที่สําคัญตอการตัดสินใจของ
ผูใชขอมูลฯ รวมถึงไมไดกําหนดนิยามของรายการยอดรวมยอยที่เกี่ยวของ กลาวคือ ยอหนาที่ 85 ของ IAS 1 ไดให
เพียงหลักการวา กิจการตองแสดงรายการเพ่ิมเติม (Additional Line) หัวขอเรื่อง (Heading) และยอดรวมยอยใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหากการแสดงรายการเหลานั้นทําใหขอมูลฯ มีประโยชนในการตัดสินใจเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของกิจการ ทําใหแตละกิจการมีการแสดงรายการยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุนแตกตางกันไปตามดุลยพินิจ
และสภาพแวดลอมของกิจการ เชน บางกิจการอาจแสดงรายการยอดรวมยอยของกําไรข้ันตน (Gross Margin) กําไร

4 กิจการสามารถใชชื่ออื่นเปนทางเลือกได เชน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) เปนตน และยัง

สามารถท่ีจะเลือกแสดงขอมูลกําไรขาดทุนและขอมูลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบเดียวกัน หรือแยกแสดงเปนสองงบ ไดแก งบกําไรขาดทุน 

(Income Statement/ Statement of Income) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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จากการดําเนินงาน (Operating Profit) เปนตน ในขณะท่ีกิจการอื่นไมไดแสดงรายการเหลานั้น นอกจากน้ี แมวากิจการ
จะเลือกแสดงรายการยอดรวมยอยโดยใชชื่อที่เหมือนกัน แตอาจมีวิธีการคํานวณท่ีแตกตางกันเพราะ IAS 1 ไมไดใหนิยาม
ที่ชัดเจนของรายการยอดรวมยอยไว เชน ความไมชัดเจนวายอดรวมยอยของรายการกําไรจากการดําเนินงาน ควรรวม
รายการสวนแบงกําไรขาดทุนในเงินลงทุนบริษัทรวมและกิจการรวมคาหรือไม เปนตน

2) ขอมูลฯ ที่นําเสนอนั้นมีการแสดงดวยการรวมยอด (Aggregation) ของรายการมากเกินไป รวมถึงมีความไมชัดเจน
ของหลักการแสดงดวยการรวมยอด เชน การรวมยอดรายการตนทุนทางการเงินที่เกิดจากการกูยืมเงิน กับรายการดอกเบี้ย
จายที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินรื้อถอนและการบูรณะซึ่งสะทอนถึงระยะเวลาที่ผานไป หรือที่เรียกวา
สวนคิดลดท่ีทยอยลดลง (Unwinding of Discount) เปนตน การรวมยอดรายการท้ังสองไวดวยกันทําใหตนทุนทาง
การเงินที่รายงานไมสะทอนตนทุนทางการเงินที่แทจริงจากการกูยืม นอกจากน้ี การท่ียอหนา 82 ของ IAS 1 ไดกําหนด
รายชื่อของรายการที่ตองแสดงแยกตางหากในสวนของรายการกําไรขาดทุน ก็ทําใหหลายกิจการเขาใจคลาดเคลื่อนวาเปน
รายการข้ันตํ่า หรือรายการท่ีตองแสดงไมวากิจการจะเลือกแสดงคาใชจายตามหนาท่ี (Function) หรือตามลักษณะ 
(Nature) สงผลใหกิจการไมมั่นใจวารายการดังกลาวสามารถแสดงรายการโดยการรวมยอดกับรายการอ่ืนที่มีลักษณะ
คลายกันไดหรือไม เชน IAS 1 กําหนดใหแสดงรายการขาดทุนจากการดอยคา (และการกลับรายการขาดทุนจากการ
ดอยคา) ที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) 
เปนรายการแยกตางหาก ในขณะท่ีไมไดกลาวถึงการแยกแสดงรายการขาดทุนจากการดอยคา (และการกลับรายการขาดทุน
จากการดอยคา) ของสินทรัพยรายการอื่น ๆ  ความไมชัดเจนของขอกําหนดเก่ียวกับการแสดงรายการขาดทุนจากการ
ดอยคานี้ อาจทําใหกิจการแสดงรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่นรวมกับรายการคาใชจายอื่น5 ในขณะท่ี
แสดงรายการขาดทุนจากการดอยคาตาม IFRS 9 เปนรายการแยกตางหาก สงผลใหผูใชขอมูลฯ ประเมินผลกระทบของ
การดอยคาสินทรัพยทั้งหมดที่มีตอการดําเนินงานของกิจการไดอยางไมมีประสิทธิผล

3) ขอมูลฯ ที่แสดงบนงบแสดงผลการดําเนินงานท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอาจไมสะทอน
ตัววัดผลการดําเนินงานท่ีผู บริหารใชภายในกิจการ ในขณะท่ีแตละกิจการก็ตองการความยืดหยุนในการส่ือสารผลการ
ดําเนินงานในมุมมองของกิจการตนเองมากข้ึน กลาวคือ ตัววัดผลการดําเนินงานท่ีปรากฏบนงบกําไรขาดทุนไมไดสะทอน
ตัววัดผลการดําเนินงานที่ผูบริหารใชภายใน รวมถึงไมไดสะทอนตัวผลักดันการวัดมูลคาที่สําคัญ (Key Valuation Drivers) 
และความเปนจริงทางเศรษฐกิจของกิจการไดอยางแทจริง ทําใหขอมูลกําไรทางบัญชีถูกปรับปรุงเปนขอมูลกําไรที่
ผูใชขอมูลฯ ตองการ หรือเปนตัววัดผลที่ผูบริหารตองการนําเสนอ (Management Performance Measures (MPM)) 
เชน กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Core Operating Earnings) กําไรท่ีเกิดข้ึนประจํา (Recurring Earnings) กําไร
จากการดําเนินงานสุทธิภาษี (Net Operating Profit after Tax (NOPAT)) กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (Earnings before 
Interest and Tax (EBIT)) กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (Earnings before Interest, 
Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)) เปนตน ซึ่งกําไร MPM ดังกลาวมีการนํามาใชแตกตางไปตาม

5 ตามยอหนาท่ี 126.1 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนดใหกิจการตองเปดเผย

ขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทในเร่ืองของจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการ

แตละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวรวมอยู
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อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตนเปนจํานวนมาก
นิยมใช EBITDA เปนขอมูลที่ใชในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการมากกวากําไรสุทธิ

จากประเด็นขางตน IASB จึงไดมีขอเสนอท่ีจะปรับปรุงเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนองบแสดงผลการดําเนินงาน
ในสวนของงบกําไรขาดทุน ดังน้ี

1) เสนอใหมีการแสดงรายการยอดรวมยอย (Subtotals) เพิ่มเติมสําหรับกิจการท่ัวไปที่ไมใชสถาบันการเงิน
(Non-Financial Entities)6 และการแยกแสดงรายการ (Disaggregation) เพื่อชวยใหผูใชขอมูลฯ สามารถเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานระหวางกิจการได รายการยอดรวมยอยที่กําหนดเพ่ิมเติมยังจะชวยสะทอนผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
ทางธุรกิจ 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังแสดงในภาพท่ี 2

Revenue 10,000

 Cost of goods sold –4,000

Gross profit 6,000

 Selling, general and admin costs –3,000

Operating profit 3,000

 Share of profit of integral joint ventures and associates 500

Operating profit and share of profit or loss of integral associates and joint ventures 3,500

 Change in the fair value of financial assets 250

 Dividend income 50

 Share of profit of non-integral joint ventures and associates 100

Profit before financing and income tax 3,900

 Interest income from cash and cash equivalents 100

 Expenses from financing activities –1,000

 Unwinding of discount –100

Profit before tax 2,900

ภาพที่ 2 รูปแบบของงบกําไรขาดทุนที่มีการเพ่ิมยอดรวมยอย (Subtotals) ตามขอเสนอของ IASB
ที่มา: IFRS Foundation (2018b)

6 IASB กําลังพิจารณายอดรวมยอยที่ควรมี และตัวอยางในการนําเสนอรายการดังกลาวสําหรับกิจการท่ีเปนสถาบันการเงิน (Financial 

Entities) เชน ธนาคาร ประกันภัย และกิจการที่เนนการลงทุน เปนตน (IFRS Foundation, 2019a)
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รายการยอดรวมยอยเพ่ิมเติม 3 รายการ ที่ IASB เสนอใหแสดงในงบกําไรขาดทุน ไดแก (1) กําไรจากการดําเนินงาน 
(Operating Profit) (2) กําไรจากการดําเนินงานและสวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคาท่ีเปนสวนสําคัญ
ของกิจการ (Operating Profit and Share of Profit or Loss of Integral Associates and Joint Ventures) และ 
(3) กําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได (Profit before Financing and Income Tax)7 จะเห็นไดวา IASB ตองการ
ใหรายการกําไรจากการดําเนินงานสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานตามกลยุทธหลักของกิจการเทานั้น โดยที่ IASB เนนยํ้าวา 
กําไรจากการดําเนินงานไมใหรวมสวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคาท่ีกิจการไปลงทุน

ในสวนของยอดรวมยอยรายการกําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได จะสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงาน ทั้งจาก
กจิกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการลงทุนโดยไมรวมผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ทัง้นี ้ IASB ไดกาํหนดให
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการลงทุน คือ รายไดและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยที่สรางผลตอบแทนไดอยางเปน
อิสระและไมพึ่งพาทรัพยากรอื่นของกิจการ เชน เงินปนผลรับ ดอกเบี้ยรับ กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยทางการเงิน สวนแบงกําไรขาดทุนจากบริษัทรวมและการรวมคา เปนตน สําหรับผลการดําเนินงานจากกิจกรรม
การจัดหาเงินนั้น IASB ใหแสดงรายการรายไดและคาใชจายที่เก่ียวของกับกิจกรรมการจัดหาเงิน ภายหลังจากยอดรวมยอย
รายการกําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได เพื่อคํานวณหากําไรกอนภาษีเงินได (Profit before Tax) ซึ่งใชสะทอน
ผลการดําเนินงานของทั้ง 3 กิจกรรมทางธุรกิจกอนคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี ทั้งนี้ IASB ไดกําหนดใหรายการรายได
และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดหาเงินประกอบดวย (1) ดอกเบ้ียรับที่เกิดจากรายการเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดคํานวณดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (2) รายไดอื่นจากรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และ
จากกิจกรรมการจัดหาเงิน (3) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เชน ดอกเบ้ียจายที่เกิดข้ึนจากการกูยืม เปนตน 
และ (4) รายไดและคาใชจายทางการเงินอื่นที่ไมไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในลักษณะของการกูยืม เชน ดอกเบ้ียจาย
ที่เกิดจากสวนคิดลดท่ีทยอยลดลง (Unwinding of Discount) ของรายการประมาณการหน้ีสินรื้อถอนและการบูรณะ
สินทรัพย เปนตน สําหรับในสวนของการแสดงรายการยอดรวมยอยของกําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินไดตามขอเสนอ
ของ IASB นั้น งานวิจัยของ Larin and Hjälte (2018) พบวา การแสดงรายการยอดรวมยอยดังกลาวโดยท่ีมีการกําหนด
นิยามไวอยางชัดเจนจะเปนประโยชนตอนักลงทุน และไดเสนอให IASB คํานึงถึงความแตกตางในลักษณะการดําเนินธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของกิจการท่ีเสนอรายงาน เมื่อกําหนดนิยามของรายการกําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได

การเพิ่มการแสดงรายการยอดรวมยอยของกําไรจากการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ทําให IASB เสนอใหใชกําไร
จากการดําเนินงานเปนจุดเริ่มตนในการคํานวณหากระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Cash Flows 
(OCF)) ภายใตวิธีทางออม (Indirect Method) ซึ่งในปจจุบัน IAS 7 ไมไดกําหนดรายการท่ีเปนจุดเริ่มตนในการคํานวณ
หากระแสเงินสดดังกลาวไว จึงทําใหเกิดความแตกตางในทางปฏิบัติสําหรับรายการกําไรที่ใชเปนจุดเริ่มตนในการคํานวณหา 
OCF เชน บางกิจการอาจใชรายการ EBIT กําไรกอนภาษี หรือกําไรสําหรับป เปนตน นอกจากนี้ การพยายามใหเกิด
ความชัดเจนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามหลักคงคางของแตละกิจกรรมในงบกําไรขาดทุน ซึ่งสะทอนจากยอดรวมยอย

7 IASB พิจารณาในเบื้องตนวารายการ “กําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได” คือ รายการ EBIT และสําหรับรายการดอกเบี้ยรับจากเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด (Interest Income from Cash and Cash Equivalents) ที่แสดงภายหลังรายการกําไรกอนการจัดหาเงิน

และภาษีเงินไดในภาพที่ 2 นั้น หมายถึง ดอกเบี้ยรับที่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสวนเกิน (IFRS Foundation, 

2019b)



ป�ที่ 15 ฉบับที่ 45 มีนาคม 2562 วารสารวิชาชีพบัญชี 75

การพัฒนามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน

ที่เสนอใหรายงานเพิ่ม ทําให IASB ไดเสนอใหตัดทางเลือกของการจัดประเภทกิจกรรมของรายการในงบกระแสเงินสด
ที่เกี่ยวกับดอกเบ้ียจาย เงินปนผลจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ เพื่อใหขอมูลที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามหลัก
เงินสดของแตละกิจกรรมในงบกระแสเงินสด มีความชัดเจนและเปรียบเทียบกันไดงายขึ้น กลาวคือ IASB เสนอใหจัดประเภท
กระแสเงินสดจายสําหรับดอกเบี้ยท้ังหมด ไมวาจะเปนสวนท่ีจายสําหรับดอกเบี้ยท่ีตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ดอกเบ้ียในลักษณะอื่น และกระแสเงินสดจายปนผลเปนกิจกรรมการจัดหาเงิน ในขณะที่เสนอใหจัดประเภทกระแสเงินสด
รับดอกเบ้ียและเงินปนผลเปนกิจกรรมการลงทุน8

นอกจากน้ัน การปรับปรุงงบกําไรขาดทุนของ IASB ยังใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานท่ีมาจากกิจกรรมการลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคามากขึ้น โดยใหกิจการพิจารณาวา สวนแบงกําไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาวเกิดจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาที่เปนสวนสําคัญของกิจการหรือไม สงผลใหกิจการตองแยกแสดงผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาเปน 2 รายการ ประกอบดวย สวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวม
และการรวมคาท่ีเปนสวนสําคัญของกิจการ (Integral) และสวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคาท่ี
ไมเปนสวนสําคัญของกิจการ (Non-Integral) โดยกิจการตองแสดงรายการยอดรวมยอย คือ กําไรจากการดําเนินงานและ
สวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคาที่เปนสวนสําคัญของกิจการเพ่ิมเติม ซึ่งในการพิจารณาวาบริษัทรวม
และการรวมคาเปนสวนสําคัญของกิจการ (Integral) หรือไมนั้น IASB ไดเสนอแนวทางการพิจารณานิยามของการเปน
สวนสําคัญของกิจการและใหตัวอยางปจจัยบงช้ีการเปนสวนสําคัญของกิจการ เชน นัยสําคัญของมูลคาเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคา การมีอยูของสายงานธุรกิจหลักที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับบริษัทรวมและการรวมคา การเปน
ผูจัดหาปจจัยการผลิตหรือลูกคาของบริษัทรวมและการรวมคา การใชชื่อทางการคาหรือตราสัญลักษณรวมกับบริษัทรวม
และการรวมคา การใชแหลงเงินทุนรวมกันกับบริษัทรวมและการรวมคา เปนตน (IFRS Foundation, 2018c) และ
เนื่องจากมีการจําแนกเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาวาเปนสวนสําคัญของกิจการหรือไม ทําให IASB เสนอให
แสดงรายการกระแสเงินสดสําหรับจายซื้อหรือขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา และกระแสเงินสดรับเงินปนผล
ของรายการเงินลงทุนดังกลาวที่เปนสวนสําคัญของกิจการ แยกออกจากรายการกระแสเงินสดท่ีเกิดจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคาที่ไมเปนสวนสําคัญของกิจการในสวนของกิจกรรมการลงทุนในงบกระแสเงินสด

จะเห็นไดวา ขอกําหนดการแสดงรายการยอดรวมยอยที่เสนอปรับปรุงนี้ จะชวยใหผูใชขอมูลฯ สามารถเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานระหวางกิจการไดดีขึ้นเน่ืองจากมีความชัดเจนของการแสดงรายการผลการดําเนินงาน และยังใหขอมูลฯ 
ที่ชวยในการตัดสินใจตามกิจกรรมทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้นเม่ือเทียบกับขอกําหนดใน IAS 1 ฉบับปจจุบัน 
นอกจากน้ี การกําหนดใหแสดงตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินอยางแทจริงแยกออกจากตนทุนทางการเงิน
ในลักษณะอื่น เชน สวนคิดลดที่ทยอยลดลง เปนตน ทําใหผู ใชขอมูลฯ สามารถคํานวณหาตนทุนการกู ยืมไดอยาง
เหมาะสม สงผลใหการวิเคราะหตนทุนเงินทุนของกิจการ (Cost of Capital) ถูกตองมากข้ึน และในสวนของการแสดง
สวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวมและการรวมคาท่ีเปนสวนสําคัญแยกออกจากท่ีไมเปนสวนสําคัญของกิจการน้ัน
จะชวยสะทอนกลยุทธในการลงทุนของแตละกิจการไดอยางชัดเจน ซึ่งจะสงผลใหผูใชขอมูลฯ ประเมินผลการดําเนินงาน

8 ขอกําหนดของ IAS 7 ในปจจุบันใหทางเลือก ดังนี้ (1) จัดประเภทกระแสเงินสดจายดอกเบ้ีย เปนกิจกรรมการดําเนินงานหรือกิจกรรม

การจัดหาเงิน (2) จัดประเภทกระแสเงินสดจายปนผล เปนกิจกรรมการดําเนินงานหรือกิจกรรมการจัดหาเงิน และ (3) จัดประเภท

กระแสเงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปนผล เปนกิจกรรมการดําเนินงานหรือกิจกรรมการลงทุน
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ของธุรกิจไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม แนวทางในการพิจารณานิยามรวมถึงปจจัยบงชี้วาเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เปนสวนสําคัญของกิจการหรือไมตามที่ IASB ไดใหไว อาจยังมีความชัดเจนไมเพียงพอเพราะแนวทางดังกลาวตองอาศัย
ดุลยพินิจของกิจการอยางมากในการสรุปผล จึงอาจเปนปญหาในการนํามาปฏิบัติใช

สําหรับสวนของการเสนอตัดทางเลือกการแสดงกระแสเงินสดจายดอกเบี้ยนั้น จะเห็นวา ขอเสนอดังกลาวทําใหขอมูล 
OCF ของแตละกิจการสามารถเปรียบเทียบกันไดมากขึ้น เพราะในปจจุบันกิจการสามารถเลือกแสดงกระแสเงินสดจาย
ดอกเบี้ยไวในกิจกรรมการดําเนินงานหรือกิจกรรมการจัดหาเงิน นอกจากนี้ การคํานวณหากระแสเงินสดอิสระสําหรับ
กิจการ (Free Cash Flows to Firm (FCFF)) เพื่อใชเปนขอมูลในการหามูลคาของธุรกิจ ก็สามารถทําไดงายขึ้นเพราะ
ผูใชขอมูลฯ ไมตองกังวลอีกตอไปเมื่อคํานวณหา FCFF วาจะตองปรับปรุงรายการ OCF ดวยการบวกกลับกระแสเงินสด
จายดอกเบ้ียในกรณีที่กิจการเลือกแสดงกระแสเงินสดจายดอกเบ้ียไวในกิจกรรมการดําเนินงาน (CFA, 2015)

2) IASB เสนอใหกิจการระบุรายการกําไรขาดทุนที่ใชเปนตัววัดผลท่ีสื่อสารเก่ียวกับผลการดําเนินงานทางการเงิน
ในมุมมองของฝายบริหาร โดยตัววัดผลดังกลาวนั้นสวนใหญจะเปนรายการยอดรวมยอย (Subtotals) หรือรายการยอดรวม 
(Totals) ของขอมูลกําไรทางบัญชี อยางไรก็ตาม IASB อนุญาตใหกิจการระบุและนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตัววัดผล
การดําเนินงานฝายบริหาร (Management Performance Measures (MPM)) เพิ่มเติมหากแตกตางไปจากขอมูล
กําไรทางบัญชี โดยใหแสดงขอมูล MPM ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและกิจการตองระบุชื่อตัวชี้วัดใหชัดเจนและ
เขาใจได พรอมทั้งอธิบายเหตุผลวา ทําไมตัววัดผลที่กิจการเลือกนําเสนอถึงแสดงผลการดําเนินงานในมุมมองของฝายบริหาร 
มีวิธีการคํานวณ MPM อยางไร และอธิบายความแตกตางระหวาง MPM กับตัววัดผลการดําเนินงานของสวนงาน นอกจากน้ี 
กิจการจะตองเปดเผยขอมูลการกระทบยอด MPM กับขอมูลกําไรทางบัญชีที่ใกลเคียงกันและสามารถเปรียบเทียบไดโดยตรง
มากที่สุดซึ่งแสดงไวในงบกําไรขาดทุน รวมถึงเปดเผยผลกระทบทางภาษีและรายการสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจการควบคุม 
เปนรายการแยกตางหาก ดังแสดงในภาพท่ี 3

Management performance measure reconciliation
(extract from notes)

Management performance measure 4,900 Tax impact NCI impact

 Restructuring expenses for the closure of Factory A (1,000) 200 50

 Litigation settlement related to court case B (400) 80

Operating profi t and share of profi t or loss of integral
associates and joint ventures

3,500

ภาพที่ 3 การนําเสนอขอมูลตัววัดผลการดําเนินงานฝายบริหาร (MPM) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่มา: IFRS Foundation (2018b)
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จะเห็นไดวา การใหขอมูล MPM แกผูใชขอมูลฯ แมจะไมไดนําเสนออยูบนงบกําไรขาดทุนโดยตรง แตกิจการสามารถ
สื่อสารขอมูล MPM ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางระหวาง 
MPM กับกําไรทางบัญชี ซึ่งจะทําใหผูใชขอมูลฯ เกิดความเขาใจผลการดําเนินงานในมุมมองของฝายบริหารไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ก็ยังทําใหขอมูลงบกําไรขาดทุนของแตละกิจการสามารถเปรียบเทียบกันไดดังเดิม นอกจากน้ี เมื่อพิจารณา
ในเรื่องของคุณภาพกําไร (Earnings Quality) แลว Ribeiro et al. (2018) พบวา ขอมูล MPM จะมีความยั่งยืน 
(Persistence) ความสม่ําเสมอ (Smoothness) ความมีคุณคาของขอมูล (Value Relevance) และความสามารถในการ
พยากรณ (Predictability) มากกวากําไรทางบัญชีที่ใกลเคียงกันและสามารถเปรียบเทียบกันได และยังพบวา ขอมูล MPM 
มีความระมัดระวัง (Conservatism) นอยกวากําไรทางบัญชี จึงทําใหนักลงทุนนําขอมูล MPM มาใชประโยชนในการ
ตัดสินใจลงทุนมากกวากําไรทางบัญชี เชน การนําขอมูล MPM มาใชพยากรณกําไรในอนาคต หรือใชในการหามูลคาของ
กิจการ เปนตน (Heflin et al., 2015)

3) IASB กําลังพัฒนานิยามและหลักการการรวมรายการ (Aggregating) และการแยกแสดงรายการ (Disaggregating) 
ของขอมูลในงบการเงิน และยังไดอภิปรายถึงเกณฑการแสดงรายการคาใชจายตามลักษณะและตามหนาที่วา การจําแนก
คาใชจายตามเกณฑใดจะใหขอมูลที่เปนประโยชนมากท่ีสุดตอผูใชขอมูลฯ ในการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ
รวมถึง IASB กําลังพัฒนาแนวทางท่ีเนนหลักการ (Principles-based Guidance) ใหกิจการใชในการระบุและนําเสนอ
รายการท่ีไมเกิดขึ้นประจํา (Non-Recurring) รายการท่ีไมปกติ (Unusual) หรือรายการท่ีเกิดขึ้นไมบอย (Infrequent) 
พรอมการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ลักษณะของรายการดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนตน การสราง
หลักการขางตนทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งเปนมาตรฐานที่เนนหลักการ 
(Principle-based Standard) มาปฏิบัติใช จะเห็นไดวา การที่ IASB ไดเสนอใหระบุและรายงานรายการที่ไมเกิดข้ึนประจํา 
รายการท่ีไมปกติ หรือรายการท่ีเกิดขึ้นไมบอย จะชวยสะทอนความย่ังยืน (Persistence) ของขอมูลฯ ซึ่งเปนคุณลักษณะ
สําคัญอยางหน่ึงของกําไรท่ีมีคุณภาพ (Komutputipong, 2014) และสงผลตอความมีประโยชนในการตัดสินใจของขอมูลฯ

สําหรับโครงการปรับปรุงเนื้อหางบแสดงผลการดําเนินงานนี้ IASB มีการปรับปรุงในสวนของรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income (OCI)) เพียงเล็กนอย หรืออาจถือไดวาไมมีสาระสําคัญ กลาวคือ มีการ
ปรับปรุงเพียงการเปลี่ยนชื่อประเภทของรายการ OCI ที่นําเสนอเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้ (1) จาก “รายการ 
OCI ที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (OCI that might be reclassified 
subsequently to the profit or loss)” เปน “รายการรายไดและคาใชจายที่จะรวมอยูในกําไรขาดทุนในอนาคต 
(Income and expenses to be included in profit or loss in the future)” และ (2) จาก “รายการ OCI ที่จะ
ไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (OCI that might not be reclassified 
subsequently to the profit or loss)” เปน “รายการวัดมูลคาใหมที่รายงานนอกกําไรขาดทุน (Remeasurements 
reported outside profit or loss)” อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนช่ือดังกลาวไมไดเปลี่ยนเนื้อหาของรายการ OCI
ทั้งสองประเภท นอกจากนี้ ทาง IASB ยังไดอภิปรายถึงความเปนไปไดที่จะตัดขอกําหนดในปจจุบันเกี่ยวกับทางเลือก
ในการนําเสนอรายการ OCI ออกไป ขอกําหนดดังกลาว ไดแก การเลือกแสดงรายการ OCI กอนหรือหลังภาษี และ
การเลือกการนําเสนอการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม (Reclassification Adjustments) ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (IFRS Foundation, 2019b)
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สําหรับประเทศไทย เมื่อกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะจัดทําและนําเสนองบการเงิน นอกจากตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (TAS 1) ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับ IAS 1 แลว กิจการยังตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับที่เกี่ยวของตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ตอไปนี้ ขอเรียกวา “รายการยอฯ”) ซี่งออกตามความใน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
โดยรายการยอฯ ไดใหโครงสรางของงบการเงินและรายละเอียดของการแสดงรายการแตละบรรทัด9

ตอไปน้ีเปนตวัอยางของการแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินผานงบกําไรขาดทุนซ่ึงจดัทําตาม TAS 1 และรายการยอฯ 
ดังภาพที่ 4 และงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตามขอเสนอปรับปรุงของ IASB ดังภาพที่ 5

จากภาพท่ี 4 บริษัท PAEs จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ไดแสดงการจัดทํา
งบกําไรขาดทุนแบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่แบบข้ันเดียวและแบบหลายขั้นตาม TAS 1 และรายการยอฯ จะเห็นไดวา 
งบกําไรขาดทุนดังกลาวมีประเด็นปญหาดังตอไปนี้ (1) กําไรที่แสดงไวไมวาจะเปนกําไรกอนภาษีเงินไดหรือกําไรสําหรับป 
(กําไรสุทธิ) ไดรวมขอมูลฯ ที่เปนรายการที่ไมไดเกิดขึ้นประจําหรือเปนรายการที่ไมปกติ เชน ขาดทุนจากการปรับโครงสราง
ธุรกิจ ขาดทุนจากคดีฟองรอง ขาดทุนจากภัยธรรมชาติ เปนตน ทําใหกําไรท่ีแสดงไวไมไดสะทอนผลการดําเนินงานหลัก
อยางแทจริง (2) งบกําไรขาดทุนขาดการแสดงรายการยอดรวมยอย (Subtotals) ที่เอื้อประโยชนตอการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานแยกตามกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งทําใหผู ใชขอมูลฯ ไมสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับกิจการ
ในอดีตกับปจจุบันได หากกิจการมีโครงสรางเงินทุนท่ีเปลี่ยนไป เชน กิจการมีการกูยืมเงินท่ีเพิ่มขึ้นในปปจจุบัน เปนตน 
หรือหากกิจการมีผลการดําเนินงานในปปจจุบันสวนใหญมาจากการลงทุนในเงินลงทุนท่ีไมถือเปนสินทรัพยดําเนินงานหลัก 
กลาวคือ ผลการดําเนินงานของกิจการมาจากกิจกรรมการลงทุนมากกวากิจกรรมการดําเนินงาน เชน กําไรจากการ
ปรับมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย กําไรจากการขายเงินลงทุน เปนตน นอกจากน้ี ยังทําใหไมสามารถเปรียบเทียบ
การดําเนินงานระหวางกิจการที่มีโครงสรางเงินทุนที่แตกตางกันได (3) งบกําไรขาดทุนไมไดแสดงสวนแบงผลกําไรขาดทุน
จากบริษัทรวมและการรวมคาที่เปนสวนสําคัญของกิจการแยกออกมาตางหาก ทําใหผูใชขอมูลฯ ไมสามารถประเมินผล
การดําเนินงานหลักของกิจการท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับบริษัทรวมและการรวมคาได และ (4) กิจการไมไดแยกแสดง
ตนทุนทางการเงินที่ไมไดเกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดหาเงินอยางแทจริง ออกจากตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การจัดหาเงินหรือตนทุนการกูยืม ทําใหผูใชขอมูลฯ ไมสามารถวิเคราะหตนทุนของการกูยืมที่แทจริงได ดังนั้น จากประเด็น
ปญหาของการจัดทํางบกําไรขาดทุนในปจจุบันจึงสงผลใหขอมูลฯ มีประโยชนตอการตัดสินใจลดลง

9 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดรูปแบบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทมหาชน จํากัด ซึ่งใชเปนแนวทาง

ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะไว 6 รูปแบบ ประกอบดวย (1) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนก

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย (แบบงบเดียว) (2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย (แบบสองงบ) 

(3) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามหนาที่-ขั้นเดียว (แบบงบเดียว) (4) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามหนาท่ี-

ขั้นเดียว (แบบสองงบ) (5) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามหนาที่-หลายข้ัน (แบบงบเดียว) และ (6) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จําแนกคาใชจายตามหนาที่-หลายขั้น (แบบสองงบ)
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ภาพท่ี 4 งบกําไรขาดทุนจัดทําตาม TAS 1 และรายการยอฯ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
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ภาพที่ 5 งบกําไรขาดทุนจัดทําตามขอเสนอปรับปรุงของ IASB
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ภาพท่ี 5 แสดงถึง งบกําไรขาดทุนของบริษัท PAEs จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หากตองจัดทําตามขอเสนอ
ปรับปรุงของ IASB จะเห็นไดวา กิจการไดแสดงยอดรวมยอยเพิ่มขึ้น 3 รายการ เพื่อชวยประเมินผลการดําเนินงานของ
กิจการแยกตามกิจกรรมทางธุรกิจ ไดแก (1) ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการดําเนินงาน พิจารณาไดจากกําไรจาก
การดําเนินงาน (2) ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการลงทุน พิจารณาไดจากผลตางระหวางกําไรจากการดําเนินงาน
กับกําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได และ (3) ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการจัดหาเงิน พิจารณาไดจากผลตาง
ระหวางกําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได กับกําไรกอนภาษีเงินได ในสวนของตนทุนทางการเงินนั้น กิจการได
แยกแสดงออกเปน 2 รายการ ไดแก คาใชจายที่เกิดจากกิจกรรมการจัดหาเงินหรือดอกเบ้ียจายที่เกิดข้ึนจากการกูยืมเงิน 
และดอกเบี้ยจายที่เกิดจากสวนคิดลดที่ทยอยลดลง ซึ่งการแยกแสดงรายการดังกลาวจะชวยสะทอนตนทุนการกูยืมไดชัดเจน
มากข้ึน สําหรับรายการสวนแบงผลกําไรขาดทุนจากบริษัทรวมและการรวมคานั้น กิจการไดแยกแสดงรายการดังกลาว
เปน 2 รายการ คือ สวนแบงผลกําไรท่ีเปนสวนสําคัญของกิจการและสวนแบงผลกําไรท่ีไมเปนสวนสําคัญของกิจการ
ซึ่งจะชวยใหผูใชขอมูลฯ สามารถประเมินผลการดําเนินงานหลักของกิจการท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับบริษัทรวมและ
การรวมคาไดดีขึ้น

ในสวนของตัววัดผลการดําเนินงานฝายบริหาร (MPM) เมื่อกิจการไดระบุ MPM แลว กิจการตองเปดเผยขอมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ ชื่อตัววัดผลการดําเนินงานฝายบริหาร เหตุผลในการเลือกใช วิธีการคํานวณและ
การกระทบยอด MPM กับกําไรทางบัญชี รวมถึงเปดเผยผลกระทบทางภาษีและรายการสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจการควบคุม 
เปนรายการแยกตางหาก ดังแสดงไวในภาพท่ี 6
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ภาพท่ี 6 การเปดเผยขอมูลตัววัดผลการดําเนินงานฝายบริหาร (MPM)
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอเสนอปรับปรุงของ IASB

จากภาพที่ 6 กิจการเลือกใชรายการ “กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานหลัก” เปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ฝายบริหาร (MPM) และไดแสดงการกระทบยอด MPM กับ “กําไรจากการดําเนินงานและสวนแบงผลกําไรขาดทุนของ
บริษัทรวมและการรวมคาที่เปนสวนสําคัญของกิจการ” ซึ่งเปนขอมูลกําไรทางบัญชีที่ใกลเคียงกันและสามารถเปรียบเทียบ
ไดโดยตรงมากที่สุด และไดอธิบายเหตุผลที่กิจการเลือกใช MPM ดังกลาวแทนที่จะใชกําไรทางบัญชี เนื่องจากกําไร
ทางบัญชีไดรวมรายการท่ีเกิดขึ้นไมบอยหรือรายการไมปกติไว
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บทสรุป
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ไดจัดทําขอเสนอในการพัฒนามาตรฐานการรายงาน

ผลการดําเนินงานทางการเงิน เพื่อลดปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกิจการในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และในขณะเดียวกันก็ทําใหผูใชขอมูลรายงานทางการเงินไดรับขอมูลที่มีประโยชนในการตัดสินใจ
มากข้ึน โดยขอเสนอดังกลาวเปนสวนหน่ึงของโครงการการส่ือสารท่ีดีขึ้นในการรายงานทางการเงินซึ่งเปนภารกิจตอเน่ือง
ที่สําคัญของ IASB และเปนประเด็นสําคัญในการประชุม World Standard-setters Conference

ขอเสนอดังกลาวมุงไปท่ีการพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบในการนําเสนอขอมูลกําไรขาดทุนในสวนของงบกําไรขาดทุน
เปนหลัก โดยประเด็นแรกเปนการเสนอใหมีการแสดงรายการยอดรวมยอย (Subtotals) เพิ่มเติม 3 รายการ ไดแก
(1) กําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit) (2) กําไรจากการดําเนินงานและสวนแบงผลกําไรขาดทุนของบริษัทรวม
และการรวมคาท่ีเปนสวนสําคัญของกิจการ (Operating Profit and Share of Profit or Loss of Integral Associates 
and Joint Ventures) และ (3) กําไรกอนการจัดหาเงินและภาษีเงินได (Profit before Financing and Income Tax) 
เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานของกิจการใหชัดเจนขึ้นสําหรับแตละกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งก็คือการดําเนินงาน การลงทุน
และการจัดหาเงิน และเพื่อใหขอมูลผลการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุนของแตละกิจการสามารถเปรียบเทียบกันได
มากขึ้น

นอกจากน้ัน IASB ยังเสนอใหมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตัววัดผลการดําเนินงานฝายบริหาร (Management 
Performance Measures (MPM)) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินพรอมเปดเผยขอมูลการกระทบยอด MPM กับ
ขอมูลกําไรทางบัญชีที่ใกลเคียงกันและสามารถเปรียบเทียบไดโดยตรงมากท่ีสุด ซึ่งแสดงไวในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให
กิจการเกิดความยืดหยุนมากข้ึนในการส่ือสารผลการดําเนินงานในมุมมองของกิจการในกรณีที่ MPM ไมใชขอมูลกําไร
ทางบัญชีที่รายงานไวในงบกําไรขาดทุน และสําหรับขอเสนอสุดทายน้ันเกี่ยวกับการพัฒนานิยามและหลักการของการรวม
รายการ (Aggregating) และการแยกแสดงรายการ (Disaggregating) ขอมูลในงบการเงิน รวมถึงแนวทางในการระบุ 
การนําเสนอ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีไมเกิดข้ึนประจํา (Non-Recurring) รายการท่ีไมปกติ (Unusual) หรือรายการ
ที่เกิดขึ้นไมบอย (Infrequent) เพื่อใหขอมูลรายงานทางการเงินมีความเก่ียวของในการตัดสินใจมากข้ึน

ดังนั้น กิจการท่ีเสนอรายงานตองเตรียมความพรอมตอการเปล่ียนแปลงในการรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอ
ดังกลาว หากมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยตองส่ือสารประเด็นและสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ใหกับผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกกิจการเพื่อใหเกิดความเขาใจ และตองประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นพรอม
แนวทางในการรองรับในดานตาง ๆ  เชน การปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานบัญชี 
เปนตน ในสวนของผูออกกฎขอบังคับ เชน สภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตอง
เตรียมพรอมในการรวมกันพิจารณาปรับปรุงรูปแบบรายการยอที่ตองมีในงบการเงินใหทันตอเวลา และวางแผนการ
ใหความรูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงน้ี โดยการจัดอบรมสัมมนาใหกับนักบัญชี ผูสอบบัญชี นักลงทุน ผูใหสินเช่ือ เปนตน 
และในสวนของงานวิจัย ผูที่สนใจการทําวิจัยควรพัฒนาขอเสนอของ IASB เปนงานวิจัย เพื่อนําผลวิจัยท่ีไดเปนขอเสนอ
แนะหรือเปนขอมูลให IASB ใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินตอไป ตัวอยางหัวขอวิจัย
เชน ความมีประโยชนในการตัดสินใจของขอมูลรายการยอดรวมยอยตามขอเสนอของ IASB การใชขอมูล MPM ในการ
ตัดสินใจลงทุน ปญหาและอุปสรรคในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามขอเสนอของ IASB เปนตน
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