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เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (The International Accounting 

Standards Board: IASB) ไดมีการเผยแพรกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงออกมา โดย

กรอบแนวคิดฯ ฉบับปรับปรุงนี้จะมีผลบังคับใชในประเทศไทยกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป กรอบแนวคิดฯ ฉบับปรับปรุงมีเนื้อหาแบงออกเปน 8 บท โดยในฉบับนี้

จะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของหลักการและเน้ือหาท่ีเกิดขึ้นใน 4 บทแรก สวน 4 บทท่ีเหลือจะไดอธิบายในโอกาส

ตอไป แนวคิดสําคัญที่ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงครั้งน้ีก็คือ หลักการของขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจ 

(ขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเนื้อหาในบทที่ 1 ถึง

บทที่ 4 ของกรอบแนวคิดฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ไดแก

1. การเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับงบการเงินและกิจการที่เสนอรายงาน

2. การนําแนวคิดหรือหลักการที่เคยตัดทิ้งไปกลับมาบรรจุไวใหม เชน ความรับผิดชอบตามหนาท่ี เนื้อหาสําคัญ

กวารูปแบบ และความระมัดระวัง

3. การปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพยและหนี้สิน

ถึงแมการเปล่ียนแปลงในกรอบแนวคิดฯ นี้จะมีผลกระทบท่ีสําคัญเฉพาะกรณีการกําหนดนโยบายการบัญชีเมื่อ

ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดี กิจการก็ควร

ที่จะทบทวนนโยบายการบัญชีที่ใชอยู ในปจจุบันวามีเร่ืองใดท่ีควรตองปรับปรุง เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงของ

กรอบแนวคิดฯ หรือไม และในอนาคตหากเกิดรายการหรือเหตุการณที่ไมมีมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ

รองรับ เชนกรณีที่มีธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหมที่ไมเคยมีมากอนเกิดขึ้น กิจการจําเปนตองนําแนวคิดที่กําหนดไว

ในกรอบแนวคิดฯ ฉบับปรับปรุงนี้ไปประยุกตใช เพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตอไป

คําสําคัญ: กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 2018 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
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The International Accounting Standard Board issued the revised Conceptual Framework for Financial 

Reporting on 29 March 2018 which will be effective in Thailand for annual periods beginning on or after 

1 January 2021. The revised version contains 8 chapters. This article will discuss about the changes in the 

first four chapters. In the next issue, the other four chapters will be examined. The key underlying point of 

revision is the concept of “decision-useful information” (relevant and faithful representation). The main 

changes for the first four chapters include:

1. Containing guidance on financial statements and the reporting entity.

2. Reintroducing some terms, including stewardship, substance over form, and prudence.

3. Revising the definitions of assets and liabilities.

Even though the changes to the Conceptual Framework may affect the application of IFRS in situations 

where no standard applies to particular transaction or event, in response to the changes, companies should 

review their accounting policies and identify any areas to be updated. Also, in the future when a transaction 

is not covered by any standard, for example, when new financial transactions emerge, companies need to 

apply the concepts defined in this revised Concept Framework to further determine appropriate accounting 

policies.
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บทความวิชาการ

บทนํา
หากใครไดอานกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 ที่บังคับใชอยู ในปจจุบันอยาง

พินิจพิจารณาก็จะเห็นความผิดปกติที่มีอยูในสวนของสารบัญเน้ือหาของกรอบแนวคิดฯ ฉบับนี้ ที่มีขอมูลเน้ือหาเฉพาะ
บทท่ี 1 บทที่ 3 และบทที่ 4 แตไมมีบทที่ 2 และเนื้อหาบทท่ี 4 ก็เปนเรื่อง “กรอบแนวคิด ขอความสวนท่ีเหลือจาก
แมบทการบัญชี (ปรับปรุงป 2552)” การที่กรอบแนวคิดฯ ฉบับนี้ยังขาดเนื้อหาบทที่ 2 และเนื้อหาของบทที่ 4 ก็เปนเพียง
การคัดลอกขอความมาจากแมบทการบัญชีก็เนื่องจากกรอบแนวคิดฯ ฉบับนี้แปลมาจากกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับปรับปรุงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) 
ซึ่งเปนฉบับที่การปรับปรุงยังไมเสร็จสมบูรณ แตเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักบัญชี
ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงไดแปลและบังคับใชกรอบแนวคิดฯ นี้ในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ดี เม่ือวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2561 IASB ไดเผยแพรกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับที่ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ ซึ่งสําหรับ
ประเทศไทยแลว กรอบแนวคิดฯ ฉบับปรับปรุงนี้จะมีผลบังคับใชกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป กรอบแนวคิดฯ 2018 มีการจัดแบงเนื้อหาออกเปน 8 บท โดยแบงเนื้อหาที่มี
อยู เดิมออกเปนบทแยกตางหากจากกัน และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในหลาย ๆ  เรื่อง ตลอดจนมีการปรับปรุงเนื้อหาใน
หลายประเด็น ฉบับนี้จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเฉพาะในบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 สวนอีก 4 บทที่เหลือจะไดอธิบาย
ในโอกาสตอไป

ภาพรวมของการเปล่ียนแปลง
ในความคิดเห็นของผูเขียน แนวคิดหลักที่อยู เบื้องหลังการปรับปรุงคร้ังนี้คือ การตองการใหทุกคนท่ีเกี่ยวของ

ตระหนักวาขอมูลที่จะแสดงอยูในรายงานทางการเงินหรืองบการเงินตองเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใช 
เปนขอมูลที่โปรงใส เนื้อหาของกรอบแนวคิดฯ 2018 มีการลงรายละเอียดตาง ๆ  มากขึ้นเพื่อใหเกิดความกระจาง ลดปญหา
ในการนําไปใช และมีการนําหัวขอหรือหลักการบางอยางที่เคยอธิบายไวในแมบทการบัญชี แตไดมีการตัดท้ิงไปใน
กรอบแนวคิดฯ ฉบับป 2558 บรรจุกลับมาในฉบับปจจุบัน การเปล่ียนแปลงเดน ๆ  ในฉบับปจจุบันเม่ือเทียบกับฉบับป 
2558 ไดแก การเปลี่ยนแปลงคํานิยามของสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งสงผลใหนิยามของรายไดและคาใชจายตองมีการ
ปรับแกไขเล็กนอยเพ่ือใหสอดคลองกัน การปรับเปล่ียนเกณฑการรับรู รายการจากการพิจารณาเก่ียวกับโอกาสท่ีจะได
หรือเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการวัดมูลคารายการ เปนใหรับรู รายการเมื่อการ
รวมรายการนั้นในรายงานจะใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม การเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
งบการเงินและหนวยงานที่เสนอรายงาน การปรับเปลี่ยนประเภทของมูลคาที่สามารถใชไดในการวัดมูลคาองคประกอบ
ของงบการเงิน โดยการเปล่ียนแปลงในแตละบทมีดังตอไปนี้
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป� ค.ศ. 2018: บทที่ 1 – บทที่ 4

บทที่ 1 วัตถุประสงค�ของการรายงานทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค�ทั่วไป 
(The Objective of General Purpose Financial Reporting)

วัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงคทั่วไปที่กําหนดในกรอบแนวคิดฯ 2018 ยังคงคลายคลึงกับ
ของเดิมท่ีกําหนดวา “คือ การใหขอมูลทางการเงินเก่ียวกับกิจการที่เสนอรายงานท่ีมีประโยชนตอผูลงทุน ผูใหกูยืม หรือ
เจาหน้ีทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับการใหทรัพยากรแกกิจการ การตัดสินใจเหลานี้เกี่ยวกับการซ้ือ 
การขาย หรือถือตราสารทุนและตราสารหน้ี และการใหหรือชําระเงินกูและสินเข่ือในรูปแบบอ่ืน” อยางไรก็ดี ไดมีการเพ่ิม
การตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสิทธิออกเสียงหรือการมีอิทธิพลตอการทํางานของผูบริหารเขาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ
ที่ตองการขอมูลดวย

ขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจขางตนนั้นก็คือ ขอมูลที่ชวยในการประเมินจํานวนเงิน จังหวะเวลาและความไมแนนอน
ของกระแสเงินสดรับสุทธิที่จะเขาสูกิจการในอนาคต และขอมูลวาฝายบริหารและคณะกรรมการกํากับดูแลของกิจการ
ไดแสดงความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรของกิจการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด กรอบแนวคิดฯ 2018 
ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาขอมูลวาฝายบริหารและคณะกรรมการกํากับดูแลของกิจการไดแสดงความรับผิดชอบในการใชทรัพยากร
ของกิจการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดจะชวยในการประเมินความรับผิดชอบตามหนาท่ีตอทรัพยากร
ของฝายบริหาร (Management’s stewardship of the Entity’s Economic Resources) ซึ่งการไดรู ถึงระดับ
ความรับผิดชอบตามหนาที่ตอทรัพยากรของฝายบริหารนี้จะชวยผูใชงบการเงินในการประเมินผลการบริหารงานของ
ฝายบริหาร และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาจะขายหรือถือเงินลงทุนตอไปดีกวากัน นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาวยังชวย
ในการพยากรณความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรของผูบริหารในอนาคต ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชน
ในการประเมินกระแสเงินสดรับสุทธิที่จะเขาสูกิจการในอนาคตได

จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบทน้ีจะอยูในลักษณะของการใหรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
แตไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแนวปฏิบัติทางบัญชีแตอยางใด

บทที่ 2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข�อมูลทางการเงินที่มีประโยชน� 
(Qualitative Characteristics of Useful Financial Information)

ในบทนี้ลักษณะเชิงคุณภาพยังคงถูกแบงออกเปนลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจและความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ซึ่งไดแก ความเปรียบเทียบได ความสามารถ
พิสูจนยืนยันได ความทันเวลาและความสามารถเขาใจไดเชนเดิม โดยความหมายของลักษณะเชิงคุณภาพแตละตัวก็ไมได
มีการเปล่ียนแปลงแตอยางใด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบทนี้เกิดขึ้นในสวนของหลักการเกี่ยวกับความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม โดยมีการกลับมา
กลาวถึงหลักเน้ือหาสําคัญกวารูปแบบ (Substance Over Form) และหลักความระมัดระวัง (Prudence) อีกครั้งหน่ึง 
สองหลักการนี้ไดเคยมีการอธิบายไวในแมบทการบัญชี แตในกรอบแนวคิดฯ ฉบับกอนหนานี้ไมมีการกลาวถึงหลักการ
เหลาน้ีแตอยางใด กรอบแนวคิดฯ 2018 อธิบายเก่ียวกับหลักเนื้อหาสําคัญกวารูปแบบวา ในเรื่องความเปนตัวแทน
อันเท่ียงธรรม ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนตองไมเปนเพียงตัวแทนของปรากฏการณที่เก่ียวของกับการตัดสินใจเทานั้น 
แตจะตองเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของเน้ือหา (Substance) ของปรากฏการณที่ขอมูลนั้นนําเสนอดวย และไดอธิบาย
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เพ่ิมเติมวา ในหลาย ๆ  สถานการณเนื้อหาของปรากฎการณทางเศรษฐกิจจะเปนเชนเดียวกับรูปแบบทางกฎหมาย (Legal 
Form) ของปรากฎการณนั้น แตหากสถานการณนั้นมีเนื้อหากับรูปแบบทางกฎหมายแตกตางกัน การใหขอมูลตามรูปแบบ
ทางกฎหมายจะทําใหขอมูลนั้นไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฎการณทางเศรษฐกิจ

ในสวนของหลักความระมัดระวัง กรอบแนวคิดฯ 2018 ไดอธิบายไวในเรื่องภาพที่เปนกลาง (Neutrality) วา 
การยึดหลักความระมัดระวังจะชวยใหขอมูลมีความเปนกลาง โดยใหความหมายของหลักความระมัดระวังวา คือ การใช
ความระมัดระวังเมื่อตองมีการตัดสินใจภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอน ซึ่ง IASB เรียกหลักความระมัดระวังใน
ลักษณะนี้วา Cautious Prudence IASB ตองการใหการใชความระมัดระวังเปนตัวลดผลกระทบของการมองโลกในแงดี 
หรือการมองสถานการณแบบเขาขางตัวเอง ซึ่งเปนธรรมชาติของผูบริหารลง การใชหลักความระมัดระวังหมายถึงการทําให
สินทรัพยและรายไดไมแสดงสูงเกินไป หนี้สินและคาใชจายไมแสดงต่ําเกินไป และในขณะเดียวกันหลักความระมัดระวัง
ก็ไมไดอนุญาตใหแสดงสินทรัพยและรายไดตํ่าเกินไป หรือแสดงหนี้สินและคาใชจายสูงเกินไป เนื่องจากการแสดงขอมูล
ที่สูงหรือตํ่าเกินไปในปจจุบันจะทําใหรายไดหรือคาใชจายในอนาคตสูงไปหรือตํ่าไปได และยังไดอธิบายเพ่ิมเติมวา การใช
หลักความระมัดระวังไมไดทําใหเกิดการปฏิบัติที่ไมสมมาตรกันหรือไมเทาเทียมกัน เชน การตองการหลักฐานที่แนนหนา
กวาถาหากจะรับรูรายการสินทรัพยหรือรายได เมี่อเทียบกับหลักฐานที่ตองมีเพื่อรับรูหนี้สินหรือคาใชจาย การปฏิบัติที่
ไมเทาเทียมกันไมใชลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลที่มีประโยชน อยางไรก็ดี กรอบแนวคิดฯ 2018 ไดชี้แจงวา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับอาจมีขอกําหนดที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในทางปฏิบัติได ทั้งนี้ ก็เปนไปเพื่อใหได
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจมากที่สุดที่ยังเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของสิ่งที่ขอมูลนั้นนําเสนอ กรอบแนวคิดฯ นี้ 
ไมไดกําหนดใหหลักความระมัดระวังในอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกวา Asymmetric Prudence ซึ่งมีหลักการใหขาดทุน
ถูกรับรูเร็วกวาเมื่อเทียบกับการรับรูกําไรเปนลักษณะของขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ

นอกจากนี้ยังไดมีการกลาวถึง ความไมแนนอนในการวัดมูลคา (Measurement Uncertainty) ที่มีความเชื่อวา
อาจทําใหความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมลดนอยลง โดยอธิบายวา เมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินในรายงานทางการเงินไมสามารถ
สังเกตุไดโดยตรง กิจการจําเปนตองประมาณตัวเลขขึ้นมา ซึ่งนั่นก็ทําใหความไมแนนอนในการวัดมูลคาเกิดข้ึน อยางไรก็ดี 
การใชการประมาณท่ีสมเหตุสมผลก็เปนสิ่งจําเปนอยูแลวในการจัดทําขอมูลทางการเงิน และการประมาณท่ีสมเหตุสมผลนี้
ไมทําใหความมีประโยชนของขอมูลสูญเสียไปหากการประมาณนั้นไดมีการบรรยายและอธิบายไวอยางถูกตองและชัดเจน 
แมกรณีที่มีความไมแนนอนในการวัดมูลคาสูง ก็ไมไดหมายความวาขอมูลนั้นจะไมมีประโยชน

เชนเดียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีมีในบทท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในบทท่ี 2 นี้ไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีแตอยางใด เปนการนําเรื่องที่นักบัญชียึดเปนหลักในการทําบัญชีอยูแลวมาอธิบายยํ้าใหเห็นชัดเจน

บทที่ 3 งบการเงินและกิจการที่เสนอรายงาน 
(Financial Statements and the Reporting Entity)

ในขณะที่เนื้อหาในบทท่ี 1 และ 2 จะเกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) เนื้อหาตั้งแตบทที่ 3 
เปนตนไปจะมุงเนนถึงขอมูลที่จะแสดงในงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไป (General Purpose Financial Statements) 
เปนหลัก ไมรวมไปถึงขอมูลในรายงานทางการเงินรูปแบบอื่น เชน รายงานของผูบริหาร สาสนจากประธาน บทรายงาน
และการวิเคราะหของฝายบริหาร
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป� ค.ศ. 2018: บทที่ 1 – บทที่ 4

เนื้อหาในบทที่ 3 นี้ไมเคยปรากฏในกรอบแนวคิดฯ ฉบับเดิม เปนเนื้อหาที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม โดยบทนี้ไดอธิบาย
ถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของงบการเงิน ความหมายของคําวากิจการที่เสนอรายงาน ดังสรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคของงบการเงิน คือ การใหขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และ
คาใชจายของกิจการที่เสนอรายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตของ
กิจการที่เสนอรายงานและความรับผิดชอบตามหนาท่ีตอทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของฝายบริหาร ทั้งนี้กรอบแนวคิดฯ 2018 
ไดใหนิยามของในคําวา งบการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป วาคือ รูปแบบของการรายงานทางการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจายของกิจการที่เสนอรายงาน

กรอบแนวคิดฯ 2018 ไดมีการกลาวถึงรอบระยะเวลารายงาน (Reporting Period) โดยกําหนดวางบการเงิน
จะใหขอมูลสําหรับรอบระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อประโยชนของผูใชงบการเงินในการประเมินการเปลี่ยนแปลงหรือ
แนวโนม งบการเงินควรแสดงขอมูลเปรียบเทียบของงวดกอนหนางวดปจจุบันเปนอยางนอย นอกจากนี้ งบการเงินควร
ใหขอมูลเก่ียวกับรายการหรือเหตุการณที่เกิดภายหลังรอบระยะเวลารายงานดวย หากขอมูลนั้นจําเปนตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของงบการเงิน ขอมูลเกี่ยวกับรายการท่ีมีความเปนไปไดที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (Forward-looking 
Information) ก็ควรท่ีจะนํามาแสดงไวในงบการเงิน หากขอมูลนั้นเก่ียวของกับสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของ
ที่มีอยู ระหวางหรือ ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือเกี่ยวของกับรายไดหรือคาใชจายของรอบระยะเวลานั้น และ
ขอมูลนั้นเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน

กิจการท่ีเสนอรายงาน หมายถึง กิจการท่ีถูกกําหนดให หรือเลือกท่ีจะจัดทํางบการเงิน โดยกิจการท่ีเสนอรายงาน
อาจเปนกิจการใดกิจการหน่ึง หรือเปนเพียงสวนของกิจการ หรือประกอบดวยกิจการมากกวา 1 กิจการก็ได ทั้งนี้ 
กิจการที่เสนอรายงานไมจําเปนตองเปนกิจการตามกฎหมาย รูปแบบของงบการเงินที่จัดทําจะข้ึนอยู กับรูปแบบของ
กิจการที่เสนอรายงาน โดย

1. หากกิจการท่ีเสนอรายงานประกอบดวยบริษัทใหญและบริษัทยอย งบการเงินท่ีจัดทําจะอยูในรูปแบบของ
งบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements)

2. หากกิจการที่เสนอรายงานมีเพียงบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียว งบการเงินที่จัดทําจะอยูในรูปแบบของงบการเงิน
ที่ไมใชงบการเงินรวม (Unconsolidated Financial Statements)

3. หากกิจการท่ีเสนอรายงานประกอบดวยบริษัทมากกวา 1 บริษัทท่ีไมไดมีความสัมพันธกันในลักษณะบริษัทใหญ
กับบริษัทยอย งบการเงินท่ีจัดทําจะอยูในรูปแบบของงบการเงินรวม (Combined Financial Statements) 
ซึ่งการจัดทํางบการเงินรวมอาจเกิดขึ้นในกรณีที่กิจการที่นํามาทํางบการเงินรวมกําลังจะรวมกันเปนหนวยงานที่
เสนอรายงานเดียวกันในอนาคตอันใกลนี้ เชน อาจเห็นงบการเงินรวมในกรณีการทํา Initial Public Offerings 
(IPO) ของบริษัทใหมที่กําลังจะเกิดจากการท่ีบริษัท 2 บริษัทเดิม (ที่นํามาทํางบการเงินรวม) จะโอนสินทรัพยสุทธิ
ของตนใหบริษัทใหมนี้ เพื่อแลกกับหุนของบริษัทใหม

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดฯ 2018 กําหนดวางบการเงินรวมจะใหขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ในกรณี
ที่กิจการถูกกําหนดใหตองจัดทํางบการเงินรวม งบการเงินท่ีไมใชงบการเงินรวมมักจะใหขอมูลท่ีไมเพียงพอตอการตัดสินใจ 
ดังนั้นงบการเงินที่ไมใชงบการเงินรวมจึงไมสามารถใชทดแทนงบการเงินรวมได แตหากกิจการจะนําเสนองบการเงินท่ีไมใช
งบการเงินรวมเพิ่มเติมก็สามารถทําได
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จากการที่รูปแบบของกิจการที่เสนอรายงานอาจอยูในรูปของการรวมหลายกิจการที่ไมไดมีความสัมพันธกันในลักษณะ
บริษัทใหญกับบริษัทยอยมาอยูดวยกันก็ได ดังนั้นในบางครั้งจึงเปนการยากที่จะกําหนดวา กิจการที่เสนอรายงานนั้น
ควรประกอบดวยกิจการใดบาง กรอบแนวคิดฯ 2018 ไดใหแนวทางในการกําหนดวาใหพิจารณากําหนดโดยดูจากขอมูล
ที่ผู ใชงบการเงินหลักตองการ ซึ่งขอมูลที่ผู ใชงบการเงินตองการก็คือขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและเปนตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของส่ิงที่ขอมูลนั้นเปนตัวแทน โดยความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของขอมูลจะเกิดขึ้นไดเมื่อกิจการท่ีรวมอยู
ในกิจการที่เสนอรายงาน หรือขอมูลของกิจการท่ีเสนอรายงานน้ันไมเปนขอมูลท่ีรวมเอาสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 
รายไดและคาใชจายท่ีบิดเบือนหรือไมครบถวน เปนขอมูลที่เปนกลาง ตลอดจนมีการเปดเผยเก่ียวกับแนวทางหรือเกณฑ
ในการกําหนดกิจการที่จะรวมอยูในกิจการท่ีเสนอรายงานและรายช่ือของกิจการท่ีรวมอยูในกิจการที่เสนอรายงาน

เน้ือหาในบทท่ี 3 นี้ถึงแมจะเปนเนื้อหาท่ีเพิ่งกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนใหมในกรอบแนวคิดฯ 2018 แตหลักการตาง ๆ  
ก็เปนเรื่องที่นักบัญชีมีความเขาใจและไดใชปฏิบัติอยู แลวในปจจุบัน กรอบแนวคิดฯ นําหัวขอเหลานี้มาบรรจุไว เพื่อ
เนนยํ้าและทําใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนถูกตอง และเน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะเนนไปท่ีการจัดทํา
งบการเงินรวม ดังน้ันกรอบแนวคิดฯ จึงไมไดมีการกําหนดวาเมื่อไรที่กิจการตองจัดทํางบการเงินรวมและรูปแบบของ
งบการเงินรวมควรเปนอยางไร

บทที่ 4 องค�ประกอบของงบการเงิน 
(The Elements of Financial Statements)

กรอบแนวคิดฯ 2018 มีการปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงคํานิยามของรายได
และคาใชจายตามไปดวย ดังน้ี

สินทรัพย

คํานิยามเดิม คํานิยามใหม�

ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาว

เปนผลของเหตุการณในอดีต ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต

A resource controlled by the entity as a result of 

past events and from which future economic 

benefits are expected to flow to the entity

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจในปจจุบันที่กิจการควบคุมซึ่งเปน

ผลของเหตุการณในอดีต

A present economic resource controlled by the 

entity as a result of past events

ทั้งน้ี ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ (Economic Resource) หมายถึง สิทธิที่มีความเปนไปไดที่จะสรางประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ (A right that has the potential to produce economic benefits) ดังนั้นอาจกลาวไดวา สินทรัพย 
หมายถึง สิทธิที่ในปจจุบันมีความเปนไปไดที่จะสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เปนสิทธิท่ีกิจการควบคุม ซึ่งเปนผลของ
เหตุการณในอดีต ผลกระทบสําคัญที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงคํานิยามของสินทรัพยก็คือ สินทรัพยไมใชทรัพยากร เชน 
ที่ดิน สินคา ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรน้ันในอนาคต หรือไมไดหมายถึงกระแสเขา
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป� ค.ศ. 2018: บทที่ 1 – บทที่ 4

ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดหวัง แตเปนสิทธิที่มีความเปนไปไดที่จะสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ไมใชตัวประโยชน
เชิงเศรษฐกิจที่สิทธินั้นจะสรางได สินทรัพยอาจอยูในรูปแบบของสิทธิเรียกรองใหผูอื่นตองจายเงินใหกิจการ เชน ลูกหน้ี 
เรียกรองใหผูอื่นสงมอบสินคาหรือบริการใหกิจการ หรืออาจเปนสิทธิเหนือวัตถุที่มีตัวตน สิทธิที่จะใช (ซึ่งอาจไมไดเกิดจาก
การเปนเจาของวัตถุนั้น แตเกิดจากการเชาวัตถุนั้นมาใช) สิทธิในการแลกเปลี่ยน สิทธิใหเชาวัตถุนั้น เชน ที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ หรือ สินคา (อยางไรก็ดี ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไมไดหมายถึงตัววัตถุที่มีตัวตนน้ัน แตหมายถึงกลุมของสิทธ ิ
(Set of Rights) ที่กิจการมีเหนือสินทรัพยนั้น) หรือสิทธิในการใชสินทรัพยทางปญญา ซึ่งคํานิยามใหมของสินทรัพยนี้
ไมไดระบุวาความเปนไปไดที่สิทธินั้นจะสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจนั้นตองอยูในระดับใด หากเปรียบเทียบกับนิยามเดิม
ที่มีคําวาคาดวาจะไดรับประโยชน คําวา “คาดวา” เปนเสมือนเกณฑที่จะกําหนดวา การจะเปนสินทรัพยไดนั้นความ
เปนไปไดที่สินทรัพยนั้นจะสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองอยูในระดับท่ีสูงพอสมควร ตามคํานิยามใหมนี้ความเปนไปได
อาจอยูในระดับที่แนนอน นาจะ ไมแนนอน หรือมีความนาจะเปนตํ่าก็ได สิ่งสําคัญก็คือ กิจการไดมีสิทธินั้นอยูแลว และ
ภายใตสถานการณอยางนอย 1 สถานการณ สิทธินั้นจะสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีใหแกกิจการมากกวาที่กิจการอ่ืน
จะไดรับ (หากสิทธิที่มีอยูไมทําใหกิจการไดรับประโยชนสูงกวาที่ผู อื่นไดรับ สิทธินั้นไมถือเปนสินทรัพยของกิจการ เชน 
สิทธิการใชโดเมนคอมพิวเตอรที่เปดใหสาธารณะชนใช) อยางไรก็ดี กรอบแนวคิดฯ 2018 ไดใหขอสังเกตุวาหากความ
เปนไปไดที่สิทธินั้นจะสรางประโยชนอยูในระดับตํ่าอาจมีผลตอการรับรู รายการวาสมควรที่จะรับรู รายการสินทรัพยนั้น
หรือไมและควรวัดมูลคาสินทรัพยนั้นอยางไร (นั่นก็คือ คํานิยามน้ีเปนเพียงการกําหนดลักษณะท่ีสําคัญขององคประกอบ
ของงบการเงิน แตไมไดกําหนดเกณฑที่จําเปนตองเขาเงื่อนไขกอนท่ีจะรับรูรายการ)

การเปล่ียนแปลงคํานิยามของสินทรัพยนี้ทําใหรายการบางรายการท่ีไมถือเปนสินทรัพยตามคํานิยามเดิม จะถือเปน
สินทรัพยตามนิยามใหมนี้ เชน สัญญาลวงหนาในการซ้ือทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่ราคาที่จะตองจายซื้อตํ่ากวามูลคายุติธรรม
ของทรัพยากรน้ัน ทั้งนี้ เนื่องจากสัญญาท่ีมีผลบังคับทําใหเกิดสิทธิ และสิทธินั้นมีความเปนไปไดที่จะสรางประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ หรือกรณีของการเชาทรัพยบางอยางมาใช โดยที่ระยะเวลาการเชาไมใชระยะเวลาสวนใหญของอายุการ
ใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของทรัพยนั้น แตตลอดระยะเวลาท่ีเชา กิจการมีความเปนไปไดที่จะสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จากทรัพยนั้น จึงถือวากิจการมีสินทรัพยจากสัญญาเชานั้น การเปลี่ยนแปลงคํานิยามของสินทรัพยนี้เมื่อ IASB ไดออก
รางกรอบแนวคิดฯ ในป 2015 ก็มีการแสดงความเห็นแบบท่ีไมเห็นดวยจํานวนหนึ่งจากผู ที่มีสวนเกี่ยวของ โดยผูที่
ไมเห็นดวยใหเหตุผลวา นิยามใหมจะทําใหเกิดสินทรัพยประเภทใหม ๆ  ขึ้นอีกมาก และนิยามนี้มีความซับซอน ยากในการ
นําไปใช หลายคนเห็นวา การที่สิทธิการใชสาธารณะสมบัติไมใชสินทรัพยนาจะอธิบายเหตุผลวาเปนเพราะกิจการไมสามารถ
ควบคุมทรัพยากรนั้นได ไมใชการกําหนดวาสิทธิการใชจะเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อสิทธิที่มีอยูทําใหกิจการไดรับประโยชน
สูงกวาที่ผูอื่นไดรับ

นอกจากน้ียังมีการอธิบายความหมายของคําวา “ควบคุม” (Control) ไวในกรอบแนวคิดฯ ดวยวา จะถือวากิจการ
ควบคุมทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไดหากกิจการมีความสามารถในปจจุบันที่จะกําหนดการใชทรัพยากรและเปนผูไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจจากการใชทรัพยากรนั้น นอกจากนี้ การควบคุมไดยังหมายรวมถึงการท่ีกิจการมีความสามารถในปจจุบัน
ที่จะหามหรือปองกันไมใหผู อื่นสามารถกําหนดการใชทรัพยากรนั้น และเปนผู ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการ
ใชทรัพยากรนั้น อยางไรก็ดี การควบคุมไดไมไดหมายความวากิจการจะสามารถมั่นใจไดวาทรัพยากรจะตองสามารถ
ผลิตประโยชนเชิงเศรษฐกิจไดเสมอ แตหมายความวาหากทรัพยากรสามารถผลิตประโยชนเชิงเศรษฐกิจได กิจการจะตอง
เปนผูไดรับประโยชนนั้น
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บทความวิชาการ

หนี้สิน

คํานิยามเดิม คํานิยามใหม�

ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผลของเหตุการณ

ในอดีตโดยการชําระภาระผูกพันน้ันคาดวาจะสงผลใหกิจการ

สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

A present obligation of the entity arising from past 

events, the settle of which is expected to result 

in an outflow from the entity resources 

embodying economic benefits.

ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการใหโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต

A present obligation of the entity to transfer an 

economic resource as a result of past events.

เชนเดียวกับสินทรัพย หนี้สินไมใชกระแสออกของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดหวัง แตเปนภาระผูกพันใหโอนทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจ โดยภาระผูกพัน (Obligation) หมายถึง หนาที่หรือความรับผิดชอบท่ีกิจการไมสามารถหลีกเล่ียงไดในทาง
ปฏิบัติ (A duty or responsibility that the entity has no practical ability to avoid) การไมสามารถหลีกเลี่ยง
การโอนทรัพยากรไมไดหมายความวา กิจการไมมีทางเลือกอื่น นอกจากตองโอนทรัพยากร แตยังหมายถึงกรณีที่กิจการ
มีทางเลือกอื่น แตการปฏิบัติตามทางเลือกอื่นมีผลเสียหายมากกวาการโอนสินทรัพย เชน หากยกเลิกสัญญาจะทําใหกิจการ
ตองเสียคาปรับจํานวนมาก ซึ่งไมคุ มคาที่จะยกเลิกสัญญา ซึ่งการที่กิจการไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะทําตามหนาท่ีไดใน
ทางปฏิบัตินั้น นอกจากเปนเพราะเปนหนาที่หรือความรับผิดชอบตามกฏหมายแลว ยังอาจเปนเพราะหนาที่หรือความ
รับผิดชอบนั้นเกิดจากการปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใชหรือโดยคําแถลงการณในปจจุบัน
ที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ (ภาระผูกพันจากการอนุมาน : Constructive Obligation) หรือเปนเง่ือนไขที่
เกี่ยวกับการกระทําอยางใดอยางหน่ึงที่กิจการตองทําในอนาคตก็ได

เชนเดียวกับสินทรัพย ภาระผูกพันจะถือเปนหนี้สินไดแมความเปนไปไดที่กิจการจะโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
จะอยูในระดับตํ่า และถึงแมในที่สุด กิจการจะไมไดโอนทรัพยากรใหแกเจาหนี้ แตเลือกท่ีจะโอนหนี้ไปใหบุคคลท่ี 3 เปน
ผูชําระ ทําการ Refinance หน้ีนั้น หรือเจรจาขอใหเจาหนี้ยกหนี้ให ก็ยังถือวากิจการมีภาระตองโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
กิจจนถึงวันที่โอนหน้ี Refinance หนี้ หรือเจาหน้ียินยอมยกหนี้นั้นให

จากการเปลี่ยนแปลงนิยามของสินทรัพยและหนี้สินที่ไมมีการอางอิงถึงกระแสที่คาดหวังของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
นิยามของรายไดและคาใชจายจึงมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวยดังนี้
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป� ค.ศ. 2018: บทที่ 1 – บทที่ 4

คํานิยามเดิม คํานิยามใหม�

รายได

การเพ่ิมขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี

ในรูปกระแสเขาหรือการเพ่ิมคาของสินทรัพย หรือการลดลง

ของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย หรือการลดลงของหน้ีสิน 

ที่เปนผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ที่ไมใชรายการท่ีเกี่ยวของ

กับการสมทบโดยผูถือสิทธิเรียกรองในสวนของเจาของ

คาใชจาย

การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี

ในรูปกระแสออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพ่ิมขึ้น

ของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของลดลง ทั้งนี้ ไมรวมถึง

การแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

การลดลงของสินทรัพย หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน 

ที่เปนผลใหสวนของเจาของลดลง ที่ไมใชรายการท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดสรรใหผูถือสิทธิเรียกรองในสวนของเจาของ

สําหรับนิยามของสวนของเจาของไมไดมีการเปล่ียนแปลงแตอยางใด สวนของเจาของยังคงหมายถึง สวนไดเสีย
คงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สินท้ังสิ้นออกแลว อยางไรก็ดี ในการทําวิจัยเร่ืองเครื่องมือทางการเงิน 
IASB กําลังศึกษาถึงความแตกตางและการแยกสวนของเจาของออกจากหน้ีสิน

การเปลี่ยนแปลงคํานิยามตลอดจนคําอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 4 นี้จะชวยใหผูที่เกี่ยวของเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ
ของงบการเงินไดดีขึ้น แตในบางกรณี การยึดตามคํานิยามใหมอาจทําใหกิจการตองปรับแกขอมูลในงบการเงินดวย ดังนั้น 
IASB จึงไดกําหนดขอยกเวนไว 2 กรณีที่ยังไมตองนําคํานิยามใหมนี้ไปปรับใช แตใหยังคงใชคํานิยามตามที่กําหนดไวใน
กรอบแนวคิดฯ ฉบับปจจุบันตอไป ไดแก การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
ซึ่งตองพิจารณาจากนิยามของสินทรัพยและหน้ีสินวาจะรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินใดบางจากการรวมกิจการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามคํานิยามใหมอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะรับรู ไดในบางกรณี ทําใหตองตัดสินทรัพย
หรือหนี้สินบางตัวออกจากบัญชี ซึ่งจะสงผลใหเกิดกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินทันที แตเปนกําไรหรือขาดทุนที่ไมไดสะทอน
สภาพเศรษฐกิจแตอยางใด ซึ่งในเรื่องนี้ IASB กําลังพิจารณาวาจะปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้อยางไร เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ที่ไมตองการนี้ และอีกกรณีหนึ่งก็คือ กรณีการบันทึกรายการเก่ียวกับ Regulatory Account Balance ซึ่งในปจจุบัน
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ IFRS 14 เรื่อง Regulatory Deferral Account ยังอยูระหวางการพัฒนา ยังไมมีมาตรฐานออก
บังคับใช กิจการที่มีรายการเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจึงตองนําแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด มาใชในการกําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับ
รายการดังกลาว หากกิจการนํานิยามใหมไปใชกับรายการดังกลาวทําใหตองปรับปรุงขอมูลบัญชี และเมื่อ IFRS 14 มีการ
บังคับใชอาจทําใหตองมีการปรับปรุงขอมูลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเปนความยุงยากเกินไปสําหรับกิจการ
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บทความวิชาการ

บทสรุป
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินในบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 4 นี้จะเนนไปท่ีการ

อธิบายรายละเอียดหรือใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนข้ึนสําหรับผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝาย โดย
เฉพาะอยางยิ่งเรื่องคํานิยามขององคประกอบของงบการเงิน และความหมายของกิจการที่เสนอรายงาน และถึงแมการ
เปลี่ยนแปลงในกรอบแนวคิดฯ นี้จะมีผลกระทบที่สําคัญเฉพาะกรณีการกําหนดนโยบายการบัญชีเมื่อไมมีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดี กิจการก็ควรที่จะทบทวนนโยบาย
การบัญชีที่ใชอยูในปจจุบันวามีเรื่องใดที่ควรตองปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงของกรอบแนวคิดฯ หรือไม 
และในอนาคตหากเกิดรายการหรือเหตุการณที่ไมมีมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยเฉพาะรองรับ กิจการจําเปนตอง
นําแนวคิดที่กําหนดไวในกรอบแนวคิดฯ ฉบับปรับปรุงนี้ไปประยุกต เพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตอไป 
และสําหรับเนื้อหาของบทท่ี 5 ถึงบทที่ 8 สามารถติดตามไดในโอกาสตอไป
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