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แมบทการบัญชีฉบับนี้ไมไดมีการแกไขเพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

คํานํา

งบการเงินที่กิจการตางๆ ในประเทศจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอกอาจมี
ความแตกตางจากงบการเงินของประเทศอื่น เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
ที่แตกตางกัน แมวางบการเงินในแตละประเทศเหลานั้นอาจมีสวนคลายคลึงกันอยูบาง แตก็ยังคงมี
ความแตกตางซึ่งอาจเปนผลมาจากความหลากหลายของสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
อีกทั้ง แตละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานการบัญชีในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชงบการเงินที่แตกตางกัน

ความแตกตางของสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการใหคํานิยามขององคประกอบในงบการเงินมีความ
หลากหลาย ตัวอยางเชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย นอกจากนี้ ยังทําใหเกิด
ความแตกตางของเกณฑการรับรูและวิธีการวัดมูลคารายการตางๆ ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึง
ขอบเขตของงบการเงิน และการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกดวย

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดพยายามลดความแตกตางนี้ โดยการทําใหขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี และวิธีการที่ใชเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
ซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อวา วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหงบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
คือการมุงไปที่การจัดทํางบการเงินซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อวา งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคนี้จะสามารถ
ตอบสนองความตองการโดยทั่วไปของผูใชงบการเงินสวนใหญ เนื่องจากผูใชงบการเงินเกือบทั้งหมด
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อขอใดขอหนึ่งตามตัวอยางตอไปนี้

1. ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน
2. ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร
3. ประเมินความสามารถของกิจการในการจายและใหผลประโยชนอื่นแกพนักงานของกิจการ
4. ประเมินความปลอดภัยในการใหกูยืมแกกิจการ
5. กําหนดนโยบายทางภาษี
6. กําหนดการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
7. จัดเตรียมรายไดประชาชาติหรือใชเปนขอมูลทางสถิติ
8. กํากับดูแลกิจกรรมของกิจการ

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา รัฐบาลอาจมีขอกําหนดที่แตกตาง
หรือเพิ่มเติมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งขอกําหนดเหลานี้ไมควรกระทบตองบการเงินที่เผยแพร
เพื่อประโยชนของผูใชงบการเงินอื่นนอกจากวารัฐบาลจะมีความตองการเชนเดียวกับผูใชงบการเงินอื่น
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โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการรักษาระดับ
ทุนทางการเงิน แมวาแบบจําลองทางการบัญชี และแนวคิดอื่นอาจมีความเหมาะสมมากกวาในการ
ตอบสนองวัตถุประสงคในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แตปจจุบันยังไมมี
ความคิดเห็นของคนสวนใหญวาใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ แมบทการบัญชีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
รูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนตางๆ เหลานั้น 

บทนํา

วัตถุประสงคและสถานภาพ

1. แมบทการบัญชีนี้กําหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแก
ผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก โดยแมบทการบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.1  เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐาน 

การบัญชีในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน
1.2 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงขอกําหนด

ในมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการนําเสนองบการเงินให
สอดคลองกันโดยใหหลักเกณฑเพื่อใชในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เคยอนุญาตใหใช

1.3 เปนแนวทางใหองคกรที่จัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีเองได

1.4 เปนแนวทางสําหรับผูจัดทํางบการเงินในการนํามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ
รวมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีรองรับ

1.5 เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีหรือไม

1.6 ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี

1.7 ใหผูสนใจไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของ
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

2. แมบทการบัญชีนี้ไมใชมาตรฐานการบัญชี และมิไดมีไวเพื่อกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคาหรือ
ในการเปดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แมบทการบัญชีจึงไมสามารถ
ใชหักลางมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชเฉพาะเรื่องได

3.  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา ในบางกรณี แมบทการบัญชีอาจมีขอขัดแยง
กับมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู ในกรณีดังกลาวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันตามกรอบของแมบทการบัญชีเพื่อใหขอขัดแยง
ดังกลาวคอยๆ หมดไปในอนาคต
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4. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแมบทการบัญชีนี้เปนระยะ ๆ ตามประสบการณ
ที่ไดรับจากการนําแมบทการบัญชีไปใช

ขอบเขต

5. แมบทการบัญชีครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
5.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน
5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพที่กําหนดวาขอมูลในงบการเงินมีประโยชน
5.3 คํานิยาม การรับรูรายการ และการวัดมูลคาขององคประกอบที่ประกอบขึ้นเปนงบการเงิน
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุน และการรักษาระดับทุน

6. แมบทการบัญชีนี้เกี่ยวของกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไป 
(ตอไปนี้เรียกวา “งบการเงิน”) งบการเงินดังกลาวจัดทํา และนําเสนออยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพื่อสนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินหลายกลุม แมวาผูใชงบการเงินบางกลุม
อาจมีสิทธิเรียกรองหรือมีอํานาจในการไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน 
แตผูใชงบการเงินสวนใหญยังจําเปนตองใชงบการเงินเปนแหลงขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
ผูจัดทํางบการเงินจึงตองตระหนักถึงความตองการของผูใชงบการเงินสวนใหญในการจัดทํา 
และนําเสนองบการเงิน แมบทการบัญชีนี้ไมครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ 
เชน หนังสือชี้ชวน และรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีอาจนํามา
ประยุกตใชในการจัดทํารายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะไดหากขอกําหนดเอื้ออํานวย

7. งบการเงินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย งบดุล   
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทําและนําเสนอไดหลายแบบ  
เชน งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และ
คําอธิบายที่ทําใหงบการเงินนั้นสมบูรณขึ้น นอกจากนี้ งบการเงินอาจรวมรายละเอียดประกอบ
และขอมูลเพิ่มเติมที่อางถึง หรือที่ไดมาจากงบการเงิน ซึ่งผูใชงบการเงินคาดวาจะไดรับเพื่อใช
พิจารณาพรอมกับงบการเงินนั้น ตัวอยางรายละเอียดประกอบหรือขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไดแก 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางอุตสาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร และการเปดเผย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา อยางไรก็ตามงบการเงินไมรวมถึงรายงานของผูบริหาร 
สารจากประธาน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่
อาจปรากฏในรายงานประจําปหรือรายงานการเงิน

8. แมบทการบัญชีนี้ใหนํามาประยุกตใชกับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
และธุรกิจอื่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจการเหลานี้หมายถึง กิจการที่เสนองบการเงินโดยที่
งบการเงินดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลหลักที่ผูใชงบการเงินใชหาขอมูลเกี่ยวกับกิจการ
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ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล

9.  ผูใชงบการเงินประกอบดวยผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) 
ลูกจาง ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่น ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชนผูใชงบการเงิน
เหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ
9.1 ผูลงทุนซึ่งเปนเจาของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาของผูลงทุน ตองการทราบถึงความเสี่ยง 

และผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจ
ซื้อขาย หรือถือเงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยัง
ตองการขอมูลที่จะชวยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย

9.2 ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนตองการขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคง และความสามารถในการทํา
กําไรของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถประเมินความสามารถ
ของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน

9.3 ผูใหกูตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับ
ชําระเมื่อครบกําหนด

9.4 ผูขายสินคา และเจาหนี้อื่นตองการขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจวาหนี้สินจะไดรับชําระ
เมื่อครบกําหนด เจาหนี้การคาอาจใหความสนใจขอมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกวา
ผูใหกู นอกจากวาการดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ
ซึ่งเปนลูกคารายใหญ

9.5 ลูกคาตองการขอมูลเกี่ยวกับความตอเนื่องของการดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณี
ที่มีความสัมพันธอันยาวนาน หรือตองพึ่งพากิจการนั้น

9.6 รัฐบาล และหนวยงานราชการตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการในการ
จัดสรรทรัพยากร และกิจกรรมตางๆ ของกิจการ หนวยงานเหลานี้ตองการขอมูลเพื่อการ
กํากับดูแลกิจกรรม การพิจารณากําหนดนโยบายทางภาษีและเพื่อใชเปนฐานในการ
คํานวณรายไดประชาชาติ และจัดทําสถิติในดานตางๆ

9.7 ขอมูลกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในหลายๆ ทาง ตัวอยางเชน กิจการ
อาจมีสวนชวยอยางมากตอเศรษฐกิจทองถิ่นในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการจางงาน และการ
รับซื้อสินคาจากผูผลิตในทองถิ่น งบการเงินจะชวยสาธารณชนในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวโนมความสําเร็จ และกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ

10. แมวางบการเงินไมอาจตอบสนองความตองการขอมูลของผูใชงบการเงินไดทุกกลุม แตผูใช
งบการเงินทุกกลุมก็มีความตองการขอมูลบางสวนที่มีลักษณะรวมกัน ตามปกติ ขอมูลใดใน
งบการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนสวนใหญ ซึ่งเปนผูรับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในกิจการ ขอมูลเหลานั้นก็จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงิน
กลุมอื่นไดเชนกัน
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11. ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํา และนําเสนองบการเงินของกิจการ ฝายบริหาร
ใหความสนใจตอขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน แมวาฝายบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเพิ่มเติม
ทางดานการจัดการ และการเงิน ซึ่งชวยในการวางแผนการตัดสินใจ และชวยในดานการควบคุม
ตามหนาที่ ผูบริหารสามารถกําหนดรูปแบบ และเนื้อหาของขอมูลเพิ่มเติมตามที่ตองการได 
ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของแมบทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพรไดจัดทําขึ้น
จากขอมูลที่ผูบริหารใชเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ 

วัตถุประสงคของงบการเงิน

12. งบการเงินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินหลายกลุมในการ
นําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

13. งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามวัตถุประสงคขางตนสามารถตอบสนองความตองการรวมของผูใช
งบการเงินสวนใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินไมไดใหขอมูลทุกประเภทที่ผูใชงบการเงิน
ตองการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากขอมูลสวนใหญที่แสดงในงบการเงินแสดงถึง
ผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณในอดีต และงบการเงินอาจไมแสดงขอมูลที่มิใชขอมูล 
ทางการเงิน

14. งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการ
บริหารทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบ
ของฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการ
ตัดสินใจขาย หรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือการตัดสินใจแตงตั้งใหมหรือเปลี่ยนผูบริหาร

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

15. ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงจังหวะเวลา และความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสด
นั้น ความสามารถในการกอใหเกิดเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดนี้เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึง
ความสามารถของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจาง และผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจายคืน
เงินกู และการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของเปนตน ผูใชงบการเงินจะประเมินความสามารถของ
กิจการในการกอใหเกิดเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดไดดีขึ้นหากผูใชงบการเงินไดรับขอมูล
ที่มุงเนนถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

16. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินของกิจการ ขอมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความสามารถในอดีตของกิจการ
ในการใชทรัพยากรดังกลาวเปนประโยชนตอการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะกอใหเกิด
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ขอมูลโครงสรางทางการเงินเปนประโยชนตอ
การคาดคะเนความตองการเงินกู  และความสําเร็จในการจัดหาเงินของกิจการ รวมทั้ง
ความสามารถของกิจการในการแบงปนกําไร และกระแสเงินสดในอนาคตใหกับผูมีสวนไดเสีย 
ขอมูลสภาพคลอง และความสามารถในการชําระหนี้เปนประโยชนตอการประเมินความสามารถ
ของกิจการในการชําระภาระผูกพันทางการเงินเมื่อครบกําหนด สภาพคลองในที่นี้ หมายถึง 
เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในอนาคตอันใกลสุทธิจากภาระผูกพัน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในชวงเวลาที่
ยาวนานขึ้นเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกําหนดในอนาคต

17. ขอมูลผลการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํากําไรของกิจการเปนสิ่งจําเปน
และมีความสําคัญตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่อยูในความควบคุมของกิจการ ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการ
คาดคะเนความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรที่มีอยู และ
ในการพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใชทรัพยากรเพิ่มเติม

18. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการประเมินกิจกรรมการ
ดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงานขอมูล
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตลอดจนความจําเปนในการใชกระแสเงินสดนั้น ในการจัดทํา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน คําวาเงินทุนอาจมีคํานิยามหลายความหมาย เชน 
ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยที่มีสภาพคลองหรือเงินสด แมบท
การบัญชีนี้มิไดมุงหมายที่จะกําหนดคํานิยามของคําวาเงินทุน

19. โดยทั่วไป ขอมูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะที่ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงใน
งบกําไรขาดทุน สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกตางหาก

20. องคประกอบของงบการเงินมีความสัมพันธกันเนื่องจากองคประกอบเหลานั้นสะทอนใหเห็น
ลักษณะที่แตกตางของรายการ หรือเหตุการณทางบัญชีตางๆ ที่เหมือนกันแมวางบการเงิน
แตละงบจะใหขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกัน แตไมมีงบการเงินใดที่ตอบสนองวัตถุประสงคใด
เพียงวัตถุประสงคเดียว หรือใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอความตองการเฉพาะของผูใชงบการเงิน 
ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนไมอาจสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดครบถวน
หากผูใชงบการเงินมิไดพิจารณางบกําไรขาดทุนรวมกับงบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน

หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน

21. งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและขอมูลอื่น 
ตัวอยางเชน งบการเงินอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับรายการในงบดุล และงบกําไร
ขาดทุนซึ่งจําเปนตอผูใชงบการเงิน งบการเงินดังกลาวอาจรวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
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ความเสี่ยง และความไมแนนอนที่มีผลกระทบตอกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรือ
ภาระผูกพันที่ไมไดแสดงไวในงบดุล (เชน ปริมาณสํารองแร) ขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงาน
ทางภูมิศาสตรและทางอุตสาหกรรม และผลกระทบตอกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา

ขอสมมติ

เกณฑคงคาง

22. งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑคงคางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว ภายใต
เกณฑคงคาง รายการ และเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด 
หรือรายการเทียบเทาเงินสด โดยรายการตางๆ จะบันทึก และแสดงในงบการเงินตามงวด
ที่เกี่ยวของ งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับ
รายการคาในอดีตที่เกี่ยวของกับการรับและจายเงินสดแลว ยังใหขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพัน
ที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสด
ในอนาคตดวย ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถใหขอมูลรายการ และเหตุการณทางบัญชีในอดีต 
ซึ่งเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การดําเนินงานตอเนื่อง

23. โดยท่ัวไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไป
ในอนาคต ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาด
ของการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบการเงิน
ตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอื่น และตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

24. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมีสี่ประการ ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได

ความเขาใจได

25. ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว ซึ่งมีขอสมมติวา
ผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี รวมทั้ง
มีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม ขอมูลแมวาจะมีความซับซอน
แตถาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผล
ที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวาที่ผูใชงบการเงินบางสวนจะเขาใจได
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ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

26. ขอมูลที่มีประโยชนตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ขอมูลจะเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมา
ของผูใชงบการเงินได

27. บทบาทของขอมูลที่ชวยในการคาดคะเน และยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนที่ผานมา 
มีความสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ และโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยู
ในปจจุบัน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน เมื่อผูใชงบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถ
ของกิจการในการไดรับประโยชนจากโอกาสใหมๆ และความสามารถในการแกไขสถานการณ 
ขอมูลเดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เกี่ยวกับโครงสราง
ของกิจการที่คาดวาจะเปน และผลของการดําเนินงานตามที่วางแผนไว

28. ขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักใชเปนเกณฑในการคาดคะเน 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูใชงบการเงินสนใจ เชน การจาย
เงินปนผล การจายคาจาง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการใน 
การชําระภาระผูกพันเมื่อครบกําหนด อยางไรก็ตาม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนได 
โดยไมจําเปนตองจัดทําในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นไดดวย
ลักษณะการแสดงขอมูลในงบการเงินของรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต 
ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนจะมีประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ รายการผิดปกติ และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายได และ
คาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน

ความมีสาระสําคัญ

29. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลขึ้นอยูกับลักษณะ และความมีสาระสําคัญของขอมูลนั้น 
ในบางกรณี ลักษณะของขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพิจารณาวาขอมูลมีความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน การรายงานสวนงานใหมอาจสงผลกระทบตอการประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ แมวาผลการดําเนินงานของสวนงานในงวดนั้นจะไมมีสาระสําคัญ 
ในบางกรณี ทั้งลักษณะ และความมีสาระสําคัญของขอมูลมีสวนสําคัญตอการพิจารณาวาขอมูล 
มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน มูลคาของสินคาคงเหลือที่แยกตามประเภท
หลักที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลคาของสินคาคงเหลือไมมีสาระสําคัญ ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
คงเหลือนั้นก็ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

30. ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูล หรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอ 
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดของรายการ 
หรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนแตละกรณี 
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ดังนั้น ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลตองมี
หากขอมูลนั้นจะถือวามีประโยชน

ความเชื่อถือได

31. ขอมูลที่เปนประโยชนตองเชื่อถือได ขอมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือไดหากปราศจาก
ความผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําใหผูใชงบการเงินขอมูลสามารถเชื่อไดวา
ขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดง หรือสามารถคาดการณได
อยางสมเหตุสมผลวาแสดงได

32. ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการบันทึกขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงิน
เขาใจผิด เนื่องจากขอมูลขาดความนาเชื่อ ตัวอยางเชน ประมาณการคาเสียหายจากการ
ถูกฟองรองที่อยูระหวางการพิจารณาคดีอาจขาดความนาเชื่อถือ เนื่องจากจํานวนคาเสียหาย 
และผลการพิจารณาคดียังไมเปนที่แนนอน ดังนั้น อาจเปนการไมเหมาะสมที่กิจการจะรับรู
คาเสียหายดังกลาวในงบดุล แตกิจการตองเปดเผยจํานวนคาเสียหายที่มีการเรียกรองและ
เหตุการณเกี่ยวกับการฟองรองดังกลาว

การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม

33. ขอมูลจะมีความเชื่อถือไดเมื่อรายการและเหตุการณทางบัญชีไดถูกแสดงไวอยางเที่ยงธรรมตาม 
ที่ตองการใหแสดงหรือ สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาแสดงได ตัวอยางเชน งบดุลตอง
เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีซึ่งกอใหเกิดสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของของกิจการเฉพาะสวนท่ีเขาเกณฑการรับรูรายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เปนตน

34. ขอมูลทางการเงินสวนใหญอาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการ
ที่ตองการใหแสดงอยูบาง โดยมิไดมีสาเหตุมาจากความลําเอียง แตเกิดจากความซับซอนใน
การระบุรายการและเหตุการณทางบัญชี หรือเกิดจากการนําหลักการวัดมูลคาและเทคนิคใน
การนําเสนอรายการมาประยุกตใช ในบางกรณี การวัดมูลคาผลกระทบทางการเงินของรายการบาง
รายการอาจมีความไมแนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมรับรูรายการนั้นในงบการเงิน ตัวอยางเชน 
กิจการมีคาความนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากไดดําเนินงานมาระยะหนึ่ง แตกิจการไมสามารถบันทึก
คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได เนื่องจากเปนการยากที่กิจการจะระบุหรือกําหนดมูลคาของ
คาความนิยมดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรูบางรายการ และ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรับรูและการวัดมูลคาของรายการนั้น

เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ

35. เพื่อใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี ขอมูลดังกลาวตอง
บันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจมิใชตามรูปแบบทางกฎหมาย 
เพียงอยางเดียว เนื้อหาของรายการ และเหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมาย
หรือรูปแบบที่ทําขึ้น ตัวอยางเชน กิจการอาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวา
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ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปใหกับบุคคลนั้นแลว แตมีขอตกลงใหกิจการยังคงไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีดังกลาวการที่กิจการรายงานวา 
ไดขายสินทรัพยจึงไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น (แมวาในความเปนจริง
มีรายการดังกลาวเกิดขึ้น)

ความเปนกลาง

36. ขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินมีความนาเชื่อถือเมื่อมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง 
งบการเงินจะขาดความเปนกลางหากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผล 
ทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจเพื่อใหไดผลตามเจตนาของกิจการ

ความระมัดระวัง

37. โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอมตางๆ ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชน
ของโรงงาน และอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน 
กิจการตองแสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยการเปดเผยถึงลักษณะ และผลกระทบโดยการใช
หลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใชดุลยพินิจที่จําเปน
ในการประมาณการภายใตความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพย หรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป 
และหนี้สิน หรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวังมิได
อนุญาตใหกิจการตั้งสํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพย หรือรายได 
ใหต่ําเกินไปหรือแสดงหนี้สิน หรือคาใชจายใหสูงเกินไปเนื่องจากจะทําใหงบการเงินขาดความเปนกลาง
ซึ่งมีผลตอการความนาเชื่อถือ

ความครบถวน

38. ขอมูลในงบการเงินที่เชื่อถือไดตองครบถวน โดยคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูล และตนทุน
ในการจัดทํารายการ การละเวนไมแสดงบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลผิดพลาดหรือ 
ทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด ขอมูลดังกลาวจะขาดความนาเชื่อถือ และมีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจนอยลง

การเปรียบเทียบกันได

39. ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน 
เพื่อคาดคะเนถึงแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ 
ผูใชงบการเงินยังตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบ
ทางการเงินของรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกันจึงจําเปนตองปฏิบัติ  
อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปนการ
ปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม
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40. การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กลาวคือ ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูใชงบการเงินตองสามารถระบุความ
แตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึง
กันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตางกันของกิจการเดียวกัน และความแตกตางระหวางนโยบาย
การบัญชีที่ใชของกิจการแตละกิจการได การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผย
นโยบายการบัญชีจะชวยใหงบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได

41. การที่ขอมูลจําเปนตองเปรียบเทียบกันไดมิไดหมายความวาขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกัน
ตลอดไป และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบัติ 
กิจการตองไมใชนโยบายการบัญชีตอไปสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชี หากนโยบาย
การบัญชีนั้นไมสามารถทําใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และความ
เชื่อถือได นอกจากนี้กิจการตองเลือกใชนโยบายบัญชีอื่นหากทําใหขอมูลเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
และเชื่อถือไดมากขึ้น 

42. เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน ดังนั้น งบการเงินตอง
แสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่ผานมาดวย

ขอจํากัดของขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได

ความทันตอเวลา

43. การรายงานขอมูลลาชาอาจทําใหขอมูลสูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม 
ฝายบริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ความทันตอเวลา
กับความเชื่อถือไดของรายงานนั้น กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานใหทันตอเวลากอนที่จะทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลใหความเชื่อถือไดของขอมูล
ลดลง ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบขอมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน 
รายงานนั้นอาจมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจในชวงเวลานั้น  
ในการหาความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดของขอมูล กิจการ
จึงตองพิจารณาถึงความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก

ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน

44. ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนถือเปนขอจํากัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกวา
จะถือเปนลักษณะเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลตองมากกวาตนทุนในการ
จัดหาขอมูลนั้น การประเมินประโยชนและตนทุนจําเปนตองใชดุลยพินิจเปนหลัก โดยเฉพาะ
เมื่อผูที่ไดรับประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหาขอมูลนั้น ขอมูลอาจให
ประโยชนแกบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูท่ีกิจการนําเสนอขอมูลให ตัวอยางเชน การใหขอมูลเพิ่มเติม
แกผูใหกูอาจทําใหตนทุนการกูยืมของกิจการลดลง ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดสูตรสําเร็จ
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ในการหาความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนเพื่อใหนํามาปฏิบัติในแตละกรณี อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงขอจํากัดนี้ รวมทั้งผูจัดทําและผูใชงบการเงิน
ตองตระหนักถึงขอจํากัดนี้ดวยเชนกัน

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

45. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ ถือเปนสิ่งจําเปน 
วัตถุประสงคหลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ เพื่อใหงบการเงินบรรลุ
วัตถุประสงค แตความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปน
ตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว

การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร
46. งบการเงินตองแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควรเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ แมวาแมบทการบัญชีนี้ไมเกี่ยวของโดยตรงกับแนวคิด 
ในการแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร แตการนําหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
การบัญชีที่เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถสงผลใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองและยุติธรรมได 
หรืออีกนัยหนึ่งงบการเงินนั้นใหขอมูลที่ถูกตองตามควรนั่นเอง

องคประกอบของงบการเงิน

47. งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชี
ตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกลาวเรียกวาองคประกอบของงบการเงิน 
องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก สินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ไดแก 
รายไดและคาใชจาย โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะทอนถึงองคประกอบใน
งบกําไรขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในงบดุล ดังนั้นแมบทการบัญชีจึงมิไดระบุ
องคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไวเปนการเฉพาะ

48. องคประกอบตาง ๆ ที่แสดงอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนตองจัดประเภทยอย ตัวอยางเชน 
สินทรัพยและหนี้สินตองจัดประเภทยอยตามลักษณะหรือหนาที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดง
ขอมูลในลักษณะที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน

49. องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
คํานิยามขององคประกอบตางๆ กําหนดไวดังนี้
49.1 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผล

ของเหตุการณในอดีตซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต
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49.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต
โดยการชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ

49.3 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สิน
ทั้งสิ้นออกแลว

50. คํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินขางตนกําหนดลักษณะที่สําคัญแตมิไดกําหนดเกณฑการรับรู
รายการในงบดุล ดังนั้น คํานิยามดังกลาวจึงรวมรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดรับรูในงบดุล 
เนื่องจาก ไมเขาเกณฑการรับรูรายการดังที่กลาวไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การคาดคะเนการไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ตองมีความแนนอน
เพียงพอที่จะผานเกณฑความนาจะเปนตามยอหนาที่ 83 กอนที่จะรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินในงบดุลได

51. ในการพิจารณาวารายการใดเปนสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของตามคํานิยามหรือไม 
กิจการตองใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมาย 
เพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ในกรณีสัญญาเชาการเงิน เนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ
คือผูเชาไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการใชสินทรัพยที่เชาสําหรับอายุการใหประโยชน
สวนใหญของสินทรัพยนั้น ในขณะเดียวกันผูเชามีภาระผูกพันที่ตองชําระเงินเปนจํานวนใกลเคียง
กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของ ดังนั้น การทําสัญญาเชา
การเงินกอใหเกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินตามคํานิยาม ผูเชาจึงตองรับรูรายการดังกลาวในงบดุล

52. งบดุลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันอาจรวมรายการที่ไมเปนไปตามคํานิยาม
ของสินทรัพย หรือหนี้สิน และไมควรถูกแสดงเปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบัน และพัฒนามาตรฐาน 
การบัญชีที่จะใชในอนาคตใหสอดคลองกับคํานิยามตามยอหนาที่ 49

สินทรัพย

53. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิด 
กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพดังกลาว
อาจอยูในรูปของการเพิ่มประโยชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน หรืออาจอยูในรูป
ของความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือความสามารถในการ
ลดกระแสเงินสดจาย เชน กระบวนการผลิตใหมที่ชวยลดตนทุนการผลิต

54. โดยทั่วไป กิจการใชสินทรัพยเพื่อผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือ
ความจําเปนของลูกคา เมื่อสินคาหรือบริการนั้นตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของ
ลูกคาได ลูกคาจึงพรอมที่จะจายเงินใหกิจการเพื่อซื้อสินคาหรือบริการซ่ึงทําใหกิจการไดรับกระแส
เงินสดที่จะเปนประโยชนในการจัดหาทรัพยากรอื่น
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55. กิจการอาจไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน 
55.1 กิจการอาจใชสินทรัพยหรือนําสินทรัพยมาใชรวมกับสินทรัพยอื่นเพื่อผลิตสินคา หรือ

ใหบริการ
55.2 กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับสินทรัพยอื่น
55.3 กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน
55.4 กิจการอาจนําสินทรัพยมาจายใหกับเจาของ

56. สินทรัพยหลายประเภทเปนสินทรัพยที่มีรูปแบบทางกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
อยางไรก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใชเรื่องสําคัญที่กําหนดวาสินทรัพยมีอยูจริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรถือเปนสินทรัพยของกิจการไดหากคาดคะเนไดวากิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยูในความควบคุม
ของกิจการ

57. สินทรัพยหลายประเภทเกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น เชน 
ลูกหนี้และที่ดิน อยางไรก็ตาม กรรมสิทธิ์มิใชเรื่องสําคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของ
สินทรัพย ตัวอยางเชน ที่ดินตามสัญญาเชาถือเปนสินทรัพยหากกิจการสามารถควบคุมประโยชน 
ที่คาดวาจะเกิดจากที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชนของ
สินทรัพยเปนผลจากสิทธิตามกฎหมาย แตรายการบางรายการอาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยาม
แมวากิจการจะไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น เชน ความรูความชํานาญที่กิจการ
ไดจากการวิจัยพัฒนาอาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรูความชํานาญ
ดังกลาวเปนความลับ ซึ่งทําใหกิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากความรู 
ความชํานาญนั้น

58. สินทรัพยของกิจการเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต โดยทั่วไปกิจการได
สินทรัพยมาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพยขึ้นเอง แตกิจการอาจไดสินทรัพยมาจากรายการและ
เหตุการณทางบัญชีในลักษณะอื่น เชน ที่ดินที่ไดรับจากรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการคนพบแหลงแร อยางไรก็ตาม รายการและเหตุการณทางบัญชีที่คาดวา
จะเกิดในอนาคตยังไมถือเปนสินทรัพย ตัวอยางเชน ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสินคาจึงไมใช
สินทรัพยเพราะไมเปนไปตามคํานิยาม

59. การเกิดรายจายอาจเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการไดมาซึ่งสินทรัพยแตไมจําเปนตองเกิดพรอมกัน
เสมอไป ดังนั้น รายจายที่เกิดขึ้นอาจเปนหลักฐานวากิจการกําลังแสวงหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต แตมิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสามารถสรุปไดวารายจายนั้นเปนสินทรัพยตามคํานิยาม
ในทํานองเดียวกัน สินทรัพยอาจเปนไปตามคํานิยามแมจะไมมีรายจายเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ที่ดิน
ที่ไดรับจากการบริจาค อาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามซึ่งกิจการสามารถรับรูในงบดุลได
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หนี้สิน

60. ลักษณะสําคัญของหนี้สินคือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง 
หนาที่หรือความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตาม
กฎหมายเนื่องจากเปนสัญญาผูกมัดหรือเปนขอบังคับตามกฎหมาย ตัวอยางเชน จํานวนเงิน 
คงคางจายคาสินคาหรือบริการที่กิจการไดรับ อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการจากประเพณีการคา หรือจากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธ
เชิงธุรกิจหรือตองการปฏิบัติในลักษณะที่เปนธรรม ตัวอยางเชน หากกิจการมีนโยบายที่จะแกไข
ขอบกพรองของสินคาแมไมอยูในระยะเวลารับประกัน กิจการตองบันทึกจํานวนเงินที่คาดวา
จะตองจายเพื่อการแกไขขอบกพรองของสินคาที่ขายไปเปนหนี้สิน

61. กิจการตองแยกภาระผูกพันในปจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอยางชัดเจน การที่ฝายบริหาร
ของกิจการเพียงแตตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพยไมถือวาภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้นแลว 
ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการไดรับมอบสินทรัพยหรือเมื่อไดทําสัญญาจัดหาสินทรัพย 
ที่มิอาจยกเลิกได ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดกอใหเกิดผลเสียหาย
ทางเศรษฐกิจตอกิจการหากกิจการไมปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอยางเชน กิจการตองจายคาปรับ
เปนจํานวนมาก) ซึ่งเปนผลทําใหกิจการไมอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคูสัญญาได

62. ตามปกติ กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน
ใหกับผูอื่น การชําระภาระผูกพันในปจจุบันอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน
62.1 การจายเงินสด
62.2 การโอนสินทรัพยอื่นๆ
62.3 การใหบริการ
62.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม
62.5 การแปลงหนี้ใหเปนทุน

นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอื่น เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให เปนตน

63. หนี้สินเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ตัวอยางเชน การไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการจึงกอใหเกิดเจาหนี้การคา (หากกิจการไมไดจายลวงหนาหรือชําระทันทีเมื่อสงมอบ) 
การรับเงินกูจากธนาคารกอใหเกิดภาระผูกพันในการจายคืนเงินกู ในกรณีที่กิจการมีการใหสวนลด
ภายหลังจากการขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของป กิจการตองรับรูจํานวนเงินที่ตองจาย 
คาสวนลดดังกลาวเปนหนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินคาในอดีตถือเปนรายการที่กอใหเกิดหนี้สิน

64. หนี้สินบางประเภทจะวัดคาไดจากการประมาณเทานั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้วาประมาณ
การหนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากคํานิยามของหนี้สิน
คอนขางจํากัด ดังนั้น จึงถือเอาเฉพาะสวนที่ไมไดเกิดจากการประมาณการ แตคํานิยามใน 
ยอหนาที่ 49 จะมีความหมายกวางกวาประมาณการหนี้สินจะถือเปนหนี้สินหากเกี่ยวของกับ 
ภาระผูกพันในปจจุบันและเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวแมวาจะไดจากการประมาณก็ตาม 
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ตัวอยางของประมาณการหนี้สิน ไดแก ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน และประมาณการ
หนี้สินภายใตโครงการเงินบํานาญ

สวนของเจาของ

65. แมวายอหนาที่ 49 ไดใหคํานิยามสวนของเจาของวาเปนสวนไดเสียคงเหลือ สวนของเจาของ
ยังคงตองจําแนกเปนประเภทยอยในงบดุล เชน กิจการที่เปนบริษัทจะจําแนกสวนของเจาของ
เปนเงินทุนที่ไดจากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองที่จัดสรรจากกําไรสะสม และสํารองการปรับปรุง 
เพื่อการรักษาระดับทุน การจําแนกประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน 
เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นที่มีตอความสามารถของกิจการใน
จายเงินใหกับเจาของหรือการนําสวนทุนไปใช การจําแนกประเภทยังสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริง
ที่วาผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของอาจมีสิทธิที่แตกตางกันในการไดรับเงินปนผลและการจายคืน 
สวนของเจาของ

66. บางครั้งกิจการตองกันเงินสํารองตามขอบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเปนมาตรการเพิ่มเติม 
เพื่อปองกันผลกระทบจากการขาดทุนที่มีตอกิจการและเจาหนี้ การตั้งสํารองอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นจาก
การไดรับยกเวนภาษีหรือ การลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกําไรสะสมไปเปนสํารอง 
การกันสํารองทั้งที่เปนไปตามขอบังคับหรือตามกฎหมายและจํานวนที่กันไวลวนเปนขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสม
และไมถือเปนคาใชจาย

67. เนื่องจากสวนของเจาของถือเปนสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว 
มูลคาของสวนของเจาของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงขึ้นอยูกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยทั่วไป เปนการยากที่สวนของเจาของทั้งหมดของกิจการจะเทากับราคาตลาดรวมของ
หุนที่ออกหรือเทากับจํานวนเงินรวมที่จะไดจากการขายสินทรัพยสุทธิเปนสวน ๆ หรือขายกิจการ
ทั้งหมดขณะที่กิจการยังมีการดําเนินงานตอเนื่อง

68. การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยูในรูปของกิจการเชน เจาของคนเดียว 
หางหุนสวน ทรัสต หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกลาวมักมีโครงสรางทางกฎหมายและขอบังคับ
ที่แตกตางจากบริษัท เชน อาจไมมีขอจํากัดมากนักในการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของ หรือ
ผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนอื่น อยางไรก็ตาม คํานิยามของสวนของเจาของและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งกําหนดอยูในแมบทการบัญชีนี้ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับกิจการอื่นดังกลาวไดเชนกัน

ผลการดําเนินงาน

69. กําไรเปนเกณฑทั่วไปที่ใชวัดผลการดําเนินงานหรือมักใชเปนฐานสําหรับการวัดผลอื่น เชน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดกําไรคือ 
รายไดและคาใชจาย การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสวนหนึ่งขึ้นอยูกับแนวคิด
เรื่องทุนและการรักษาระดับทุนที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน แนวคิดนี้ไดกลาวไวในยอหนาที่ 
102 ถึง 110
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70. องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน ไดแก รายไดและคาใชจาย คํานิยาม
ขององคประกอบดังกลาวกําหนดไวดังนี้
70.1 รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส

เขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

70.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
ลดลง ทั้งนี้ ไมรวมถึงการแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

71. คํานิยามของรายไดและคาใชจายกําหนดลักษณะที่สําคัญ แตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการ 
ในงบกําไรขาดทุน เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายกําหนดไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98

72. กิจการอาจแสดงรายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนไดในหลายลักษณะเพื่อเปนการใหขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การแยกรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติกับที่มิไดเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเปนวิธีปฏิบัติ
โดยทั่วไป ดวยเหตุผลวา แหลงที่มาของรายการเกี่ยวของกับการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกิจกรรมที่ไมใช
กิจกรรมหลัก เชน การจําหนายเงินลงทุนระยะยาวมักไมเกิดขึ้นเปนประจํา การแยกรายไดหรือ
คาใชจายออกจากกันตามเกณฑนี้ใหพิจารณาถึงลักษณะและการดําเนินงานของกิจการเปนหลัก 
รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหนึ่งอาจเปนรายการที่ไมปกติของอีกกิจการหนึ่ง

73. การแยกรายการที่เปนรายไดและคาใชจายออกจากกันและการรวมรายการเหลานั้นเขาดวยกันใน
หลายลักษณะทําใหเห็นภาพของผลการดําเนินงานในหลายแงมุมและทําใหเห็นผลรวมใน 
แตละระดับ ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนสามารถแสดงกําไรขั้นตน กําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานกอนภาษี กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี และกําไรหรือขาดทุน

รายได

74. รายได ตามคํานิยามรวมถึง ผลกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ 
รายไดดังกลาว รวมถึงรายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล 
รายไดคาสิทธิ และรายไดคาเชา เปนตน

75. ผลกําไร หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไมก็ได ผลกําไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะ 
ไมแตกตางไปจากรายได ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลกําไรเปนองคประกอบแยกตางหาก

76. ผลกําไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของรายไดรวมถึงผลกําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้น เชน ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดและผลกําไรจากการ
ตีราคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่ม ตามปกติ ผลกําไรเมื่อมีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะ
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แสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ผลกําไรมักแสดงสุทธิจากคาใชจายที่เกี่ยวของ

77. รายไดอาจกอใหเกิดการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยประเภทตางๆ ตัวอยางเชน 
เงินสด ลูกหนี้ สินคาหรือบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอื่น การชําระหนี้สิน
อาจกอใหเกิดรายได เชน กิจการอาจสงมอบสินคาหรือบริการแกผูใหกูเพื่อชําระหนี้สิน

คาใชจาย

78. คาใชจาย ตามคํานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการ ตัวอยางของ คาใชจายดังกลาว รวมถึง ตนทุนขาย คาจาง และคาเสื่อมราคา คาใชจาย
มักอยูในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมคาของสินทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

79.  ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไมก็ได ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะ 
ไมแตกตางไปจากคาใชจาย ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลขาดทุนเปนองคประกอบ 
แยกตางหาก

80.  ตัวอยางของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม น้ําทวม และผลขาดทุน
ที่เกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของคาใชจายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 
เชน ผลขาดทุนที่เปนผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ซึ่งเกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรูในงบกําไร
ขาดทุนจะแสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดงสุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของ

การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน

81. การตีราคาใหมหรือการปรับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สวนของเจาของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แมวาจะเปนไปตามคํานิยามของรายไดและคาใชจาย 
แตไมรวมอยูในงบกําไรขาดทุนภายใตแนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกลาวจะรวมอยูใน
สวนของเจาของเปนรายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน หรือเปนสวนเกินจากการตีราคา 
แนวคิดการรักษาระดับทุนไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 ของแมบทการบัญชีนี้

การรับรูรายการขององคประกอบของงบการเงิน

82. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน 
หากรายการนั้นเปนไปตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งระบุใน 
ยอหนาที่ 83 การรับรูคือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดวยขอความและ
จํานวนเงิน พรอมกับรวมจํานวนเงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการ
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ตองรับรูรายการที่เขาเกณฑการรับรูรายการไวในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การที่กิจการมิไดรับรู
รายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่เขาเกณฑการรับรูรายการถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจ
แกไขไดดวยการเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใชหรือการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม

83. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบใหรับรูเมื่อเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้
83.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากรายการดังกลาว
83.2 รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

84. ในการประเมินวารายการใดเขาเกณฑการรับรูในงบการเงิน ใหพิจารณาถึงความมีสาระสําคัญ
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 29 และ 30 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวา
รายการที่เปนไปตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูขององคประกอบหนึ่งจะทําใหเกิดการรับรู
ของอีกองคประกอบหนึ่งโดยปริยาย เชน การรับรูสินทรัพยจะทําใหเกิดการรับรูรายไดหรือหนี้สิน 
โดยปริยาย

ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

85. เงื่อนไขขอแรกของเกณฑการรับรูรายการใชแนวคิดของความนาจะเปนเพื่ออางอิงถึงระดับ 
ความแนนอนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้
เหมาะที่จะใชประเมินความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่กิจการดําเนินงานอยู การประเมิน
ระดับความไมแนนอนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตทําไดโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูในขณะ
จัดทํางบการเงิน เชน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ก็ถือเปนการ
สมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรูลูกหนี้เปนสินทรัพยหากไมมีหลักฐานเปนอยางอื่น ในกรณีที่ลูกหนี้ 
มีจํานวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้บางรายจะผิดนัดชําระหนี้จึงมีความเปนไปไดคอนขางแน 
ดังนั้น กิจการตองรับรูลูกหนี้ที่คาดวาจะผิดนัดเปนคาใชจายเนื่องจากกิจการคาดวาประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง

ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา  

86. เงื่อนไขขอที่สองของเกณฑการรับรูรายการคือ รายการนั้นตองมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถ 
วัดไดอยางนาเชื่อถือตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลคานั้น
ไดมาจากการประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและ 
ไมทําใหงบการเงินขาดความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายการในงบดุลหรือ 
งบกําไรขาดทุนหากกิจการไมสามารถประมาณมูลคาของรายการนั้นไดอยางสมเหตุสมผล 
ตัวอยางเชน คาเสียหายที่คาดวาจะไดรับจากการฟองรองอาจเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย
และรายได พรอมทั้งเขาเงื่อนไขของเกณฑการรับรูรายการในเรื่องความนาจะเปน แตถาหาก
เปนไปไมไดที่กิจการจะประมาณคาเสียหายจากการฟองรองไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองไมรับรู
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รายการนั้นเปนสินทรัพยหรือรายได แตตองเปดเผยกรณีฟองรองที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม

87. รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 83 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนมาเขาเกณฑการรับรู 
ในเวลาตอมาเนื่องจากผลของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง

88. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบแตไมเขาเกณฑการรับรู ตองเปดเผยไวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวของกับ 
การตัดสินใจของผู ใชงบการเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดํา เนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

การรับรูรายการของสินทรัพย

89. กิจการตองรับรูสินทรัพยในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

90. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยในงบดุลจากรายจายที่เกิดขึ้น หากไมนาเปนไปไดที่กิจการจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากรายจายที่เกิดขึ้นเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจายนั้น
แตกิจการตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแทน รายจายที่เกิดขึ้น
มิไดแสดงวาฝายบริหารมิไดมุงหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงวาฝายบริหาร
ผิดพลาดในการจายรายจายนั้น เพียงแตแสดงวาระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันนั้นไมเพียงพอที่กิจการจะรับรูรายจายเปน
สินทรัพยในงบดุล

การรับรูรายการของหนี้สิน

91. กิจการตองรับรูหนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการตองสูญเสียประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตอง
ชําระนั้นสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ กิจการไมตองรับรูภาระผูกพันภายใตสัญญาเปนหนี้สินใน 
งบดุลหากคูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน กิจการไมตองรับรูรายการ 
ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินคาที่ยังมิไดรับเปนหนี้สินในงบดุล แตในบางกรณี ภาระผูกพันดังกลาว
อาจเปนหนี้สินตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งกิจการตองรับรูในงบดุล โดยการรับรู
หนี้สินนั้นทําใหเกิดการรับรูสินทรัพยหรือคาใชจายในเวลาเดียวกัน

การรับรูรายการของรายได

92. กิจการตองรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน (ตัวอยางเชน สินทรัพยสุทธิจะเพิ่มขึ้น
เมื่อกิจการขายสินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้ให)
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93. แมบทการบัญชีนี้กําหนดเกณฑการรับรูรายไดไวเปนขั้นตอนเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ 
ตัวอยางเชน รายไดจะรับรูตอเมื่อเกิดขึ้นแลว ขั้นตอนดังกลาวกําหนดใหกิจการรับรูรายได
เฉพาะรายการที่มีระดับความแนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูรายการของคาใชจาย

94. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจาก
การลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย ตัวอยางเชน การตั้งคาแรงคางจายหรือ
การตัดคาเสื่อมราคาของอุปกรณ

95. คาใชจายใหรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยใชเกณฑความเกี่ยวพันโดยตรงระหวางตนทุนที่เกิดขึ้นกับ
รายไดที่ไดมาจากรายการเดียวกัน เกณฑนี้เรียกวา การจับคูตนทุนกับรายได ซึ่งกําหนดใหกิจการ
รับรูรายไดพรอมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน ตัวอยางเชน 
กิจการจะรับรูคาใชจายหลาย ๆ รายการเปนตนทุนขายพรอมกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคา 
อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีนี้ไมอนุญาตใหนําแนวคิดของการจับคูดังกลาวเพื่อบันทึกรายการ
ในงบดุลหากรายการนั้นไมเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม

96. เมื่อกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นสัมพันธโดยทางออมหรืออยางกวางๆ กับรายได กิจการตองรับรูคาใชจายนั้น
ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑการปนสวนอยางเปนระบบและอยางมีเหตุผล การปนสวนเปน
สิ่งจําเปนในการรับรูคาใชจายที่เกี่ยวกับการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย โรงงาน อุปกรณ 
คาความนิยม สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา คาใชจายนี้ เรียกวา คาเสื่อมราคาหรือ 
คาตัดจําหนาย ขั้นตอนในการปนสวนมุงที่จะรับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหมดไป

97. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันทีที่รายจายนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูหรือ
สิ้นสุดเกณฑการรับรูเปนสินทรัพยในงบดุล

98. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตองรับรูหนี้สินโดยไมมีการรับรูสินทรัพย 
เชน การรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินคา

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน

99. การวัดมูลคาคือ กระบวนการกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงิน
ในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑการวัดมูลคา
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100. งบการเงินใชเกณฑในการวัดมูลคาตาง ๆ โดยใชประกอบกันในสัดสวนที่แตกตางกัน ไดแก
100.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด

ที่จายหรือดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น 
และการบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือดวยจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได

100.2 ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา 
เงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกันหรือสินทรัพยที่
เทาเทียมกัน และการแสดงหนี้สินดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่
ตองใชชําระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไมตองคิดลด

100.3 มูลคาที่จะไดรับ (จาย) หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสดที่จะไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยเปนไปตามขั้นตอนปกติ
ในการจําหนายสินทรัพย และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาที่จะตองจายคืนหรือดวยจํานวน
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติโดยไมตองคิดลด

100.4 มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
ในอนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซึ่งคาดวาจะตองจาย
ชําระหนี้สินในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ

101. เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการสวนใหญใชในการจัดทํางบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชรวมกับ
เกณฑอื่น ๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตจํานวนใด 
จะ ต่ํากวาหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาตลาด และหนี้สินเงินบํานาญ 
แสดงดวยมูลคาปจจุบัน นอกจากนั้น กิจการบางแหงใชเกณฑราคาทุนปจจุบันแทนเกณฑ 
ราคาทุนเดิมเนื่องจากราคาทุนเดิมไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับราคาของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน

แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน

แนวคิดเรื่องทุน

102. กิจการสวนใหญนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่อง
ทุนทางการเงิน (เชน เงินที่ลงทุน หรืออํานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพยสุทธิ
หรือสวนของเจาของ อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินคือทุนทางกายภาพ เชน 
ระดับความสามารถในการดําเนินงาน ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกําลังการผลิต
ที่กิจการมี และสามารถผลิตไดจริง เชน ผลผลิตตอวัน
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103. กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใชในการจัดทํางบการเงิน โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูใชงบการเงินเปนหลัก ดังนั้น หากผูใชงบการเงินใหความสนใจในการรักษาระดับของทุน 
ที่ลงไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอํานาจซื้อ กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช  
แตถาผูใชงบการเงินใหความสนใจกับระดับความสามารถในการดําเนินงาน กิจการตองนําแนวคิด
เรื่องทุนทางกายภาพมาใช การเลือกใชแนวคิดใดในการจัดทํางบการเงินชี้ใหเห็นความตองการที่
จะบรรลุเปาหมายที่ใชในการวัดกําไรของกิจการ แมวาในทางปฏิบัติการนําแนวคิดนั้นมาใชอาจมี
ความยากในการวัดมูลคาก็ตาม

แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร

104. แนวคิดเรื่องทุนในยอหนาที่ 102 ทําใหเกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังตอไปนี้
104.1 การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินของ

สินทรัพยสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาจํานวนที่เปนตัวเงินของสินทรัพยสุทธิ 
เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุน
ที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดคาได
ในลักษณะของหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิมหรือหนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่

104.2 การรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อกําลังการผลิต หรือ
ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จําเปนในการ
บรรลุกําลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ 
ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลา
เดียวกัน

105. แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการตองการรักษาไว แนวคิดดังกลาวทําใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวางแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องกําไรเนื่องจากทุนที่ตองการรักษาเปน
ตัวกําหนดจุดในการอางอิงเพื่อวัดผลกําไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางแรกคือ การจําแนก
ความแตกตางใหชัดเจนระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเปนผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) 
กับผลที่ไดรับจากเงินลงทุน (ซึ่งเปนผลที่ไดรับไมวาจะเกินทุนหรือไม) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
สวนที่ เกินกวาจํานวนเงินที่จําเปนตองใชในการรักษาระดับทุนถือไดวาเปนกําไร ซึ่งคือ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น กําไรคือจํานวนคงเหลือของรายไดหลังหักคาใชจาย 
โดยคาใชจายรวมถึงรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม ถาคาใชจายมีจํานวน
เกินกวารายไดสวนคงเหลือนั้นถือเปนขาดทุน

106. แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพทําใหตองใชราคาทุนปจจุบันเปนเกณฑการวัดมูลคา 
ในขณะที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไมไดกําหนดใหใชเกณฑการวัดมูลคาแบบใดแบบหนึ่ง 
ดังนั้น เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการเลือกใชจึงขึ้นอยูกับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการตองการ
รักษาระดับไว
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107. ความแตกตางที่สําคัญระหวางแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือวาสามารถ
รักษาระดับทุนไวไดหากจํานวนทุนเมื่อสิ้นงวดมีจํานวนเทากับทุนเมื่อเริ่มตนงวด จํานวนเงิน 
ที่เกินกวาทุนที่ไดรักษาระดับไวถือเปนกําไร

108. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม 
กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหวางรอบระยะเวลาโดยวัดจากหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม
ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่ถือครองอยูในรอบระยะเวลานั้น 
จึงถือเปนกําไร (เดิมถือเปนผลกําไรจากการถือครอง) กิจการอาจไมรับรูกําไรดังกลาวจนกวาจะมี
การจําหนายสินทรัพยนั้น ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใช 
หนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่ กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอํานาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ราคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นเฉพาะสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไป
เทานั้นที่จะถือเปนกําไร สวนที่เหลือถือเปนรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน ซึ่งตองแสดง
ในสวนของเจาของ

109. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลคาทุนโดยใชกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง 
กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกลาวในรอบระยะเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงราคา
ที่สงผลกระทบตอสินทรัพยและหนี้สินของกิจการถือเปนการเปลี่ยนแปลงในการวัดคาของกําลัง
การผลิตที่ใชผลิตจริงของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจึงถือเปนการปรับปรุง 
เพื่อรักษาระดับทุนซึ่งแสดงอยูในสวนของเจาของโดยไมถือเปนกําไร

110. การเลือกเกณฑการวัดมูลคาและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเปนตัวกําหนดรูปแบบทางการบัญชี  
ที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ตางกันใหระดับของความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจและความเชื่อถือไดแตกตางกัน เชนเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ฝายบริหารตองพิจารณาถึง
ความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได แมบทการบัญชีนี้สามารถ
ประยุกตใชกับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเปนแนวทางในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีไมมี เจตจํ านงที่จะกําหนดรูปแบบทางการบัญชี ใดเปนการเฉพาะเวนแต ใน
บางสถานการณที่จําเปน เชน ในกรณีของกิจการที่ตองรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟอรุนแรง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะทบทวนเจตจํานงนี้
เมื่อสถานการณในวันหนาเปลี่ยนแปลงไป
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		ค่าใช้จ่าย

		78-80



		การปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน

		81



		การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน

		82-98



		ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

		85



		ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า

		86-88



		การรับรู้รายการของสินทรัพย์

		89-90



		การรับรู้รายการของหนี้สิน

		91



		การรับรู้รายการของรายได้

		92-93



		การรับรู้รายการของค่าใช้จ่าย

		94-98



		การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน

		99-101



		แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน

		102-110



		แนวคิดเรื่องทุน

		102-103



		แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกำไร

		104-110





		แม่บทการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้มีการแก้ไขเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 





คำนำ

งบการเงินที่กิจการต่างๆ ในประเทศจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้งบการเงินที่เป็นบุคคลภายนอกอาจมีความแตกต่างจากงบการเงินของประเทศอื่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
ที่แตกต่างกัน แม้ว่างบการเงินในแต่ละประเทศเหล่านั้นอาจมีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงมี
ความแตกต่างซึ่งอาจเป็นผลมาจากความหลากหลายของสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายอีกทั้ง แต่ละประเทศอาจกำหนดมาตรฐานการบัญชีในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งบการเงินที่แตกต่างกัน


ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้การให้คำนิยามขององค์ประกอบในงบการเงินมีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความแตกต่างของเกณฑ์การรับรู้และวิธีการวัดมูลค่ารายการต่างๆ ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึงขอบเขตของงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้พยายามลดความแตกต่างนี้ โดยการทำให้ข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี และวิธีการที่ใช้เกี่ยวกับการจัดทำและนำเสนองบการเงินเป็นไปในทางเดียวกัน
ซึ่งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อว่า วิธีการที่ดีที่สุดที่ทำให้งบการเงินเป็นไปในทางเดียวกันคือการมุ่งไปที่การจัดทำงบการเงินซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อว่า งบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้จะสามารถตอบสนองความต้องการโดยทั่วไปของผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ใช้งบการเงินเกือบทั้งหมดตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อข้อใดข้อหนึ่งตามตัวอย่างต่อไปนี้

1. ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว้ หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน

2. ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

3. ประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายและให้ผลประโยชน์อื่นแก่พนักงานของกิจการ

4. ประเมินความปลอดภัยในการให้กู้ยืมแก่กิจการ

5. กำหนดนโยบายทางภาษี

6. กำหนดการจัดสรรกำไรและเงินปันผล

7. จัดเตรียมรายได้ประชาชาติหรือใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ

8. กำกับดูแลกิจกรรมของกิจการ


อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักว่า รัฐบาลอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่าง
หรือเพิ่มเติมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ควรกระทบต่องบการเงินที่เผยแพร่
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงินอื่นนอกจากว่ารัฐบาลจะมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้ใช้งบการเงินอื่น

โดยทั่วไป งบการเงินจัดทำขึ้นตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงิน แม้ว่าแบบจำลองทางการบัญชี และแนวคิดอื่นอาจมีความเหมาะสมมากกว่าในการตอบสนองวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ แม่บทการบัญชีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองรูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนต่างๆ เหล่านั้น 

บทนำ

วัตถุประสงค์และสถานภาพ

1. 
แม่บทการบัญชีนี้กำหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินที่เป็นบุคคลภายนอก โดยแม่บทการบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.1  
เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐาน 
การบัญชีในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบัน

1.2
เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องกันโดยให้หลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการลดจำนวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เคยอนุญาตให้ใช้

1.3
เป็นแนวทางให้องค์กรที่จัดทำมาตรฐานการบัญชีแต่ละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐานการบัญชีเองได้


1.4
เป็นแนวทางสำหรับผู้จัดทำงบการเงินในการนำมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ
รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีรองรับ

1.5
เป็นแนวทางสำหรับผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

1.6
ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

1.7
ให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

2. 

แม่บทการบัญชีนี้ไม่ใช่มาตรฐานการบัญชี และมิได้มีไว้เพื่อกำหนดมาตรฐานในการวัดมูลค่าหรือในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แม่บทการบัญชีจึงไม่สามารถ
ใช้หักล้างมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้เฉพาะเรื่องได้

3.  

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักว่า ในบางกรณี แม่บทการบัญชีอาจมีข้อขัดแย้งกับมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ ในกรณีดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีกำลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันตามกรอบของแม่บทการบัญชีเพื่อให้ข้อขัดแย้งดังกล่าวค่อยๆ หมดไปในอนาคต

4.

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแม่บทการบัญชีนี้เป็นระยะ ๆ ตามประสบการณ์
ที่ได้รับจากการนำแม่บทการบัญชีไปใช้

ขอบเขต

5.
แม่บทการบัญชีครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

5.1
วัตถุประสงค์ของงบการเงิน

5.2
ลักษณะเชิงคุณภาพที่กำหนดว่าข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์

5.3
คำนิยาม การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน 

5.4
แนวคิดเกี่ยวกับทุน และการรักษาระดับทุน

6. 
แม่บทการบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป (ต่อไปนี้เรียกว่า “งบการเงิน”) งบการเงินดังกล่าวจัดทำ และนำเสนออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อสนองความต้องการข้อมูลร่วมของผู้ใช้งบการเงินหลายกลุ่ม แม้ว่าผู้ใช้งบการเงินบางกลุ่ม
อาจมีสิทธิเรียกร้องหรือมีอำนาจในการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงิน 
แต่ผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้งบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
ผู้จัดทำงบการเงินจึงต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่ในการจัดทำ 
และนำเสนองบการเงิน แม่บทการบัญชีนี้ไม่ครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น หนังสือชี้ชวน และรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเสียภาษี อย่างไรก็ตาม แม่บทการบัญชีอาจนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะได้หากข้อกำหนดเอื้ออำนวย

7.
งบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วย งบดุล   งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทำและนำเสนอได้หลายแบบ  เช่น งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และคำอธิบายที่ทำให้งบการเงินนั้นสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ งบการเงินอาจรวมรายละเอียดประกอบและข้อมูลเพิ่มเติมที่อ้างถึง หรือที่ได้มาจากงบการเงิน ซึ่งผู้ใช้งบการเงินคาดว่าจะได้รับเพื่อใช้พิจารณาพร้อมกับงบการเงินนั้น ตัวอย่างรายละเอียดประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวได้แก่ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางอุตสาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร์ และการเปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา อย่างไรก็ตามงบการเงินไม่รวมถึงรายงานของผู้บริหาร สารจากประธาน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจปรากฏในรายงานประจำปีหรือรายงานการเงิน

8.
แม่บทการบัญชีนี้ให้นำมาประยุกต์ใช้กับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจอื่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจการเหล่านี้หมายถึง กิจการที่เสนองบการเงินโดยที่
งบการเงินดังกล่าวถือเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ผู้ใช้งบการเงินใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล

9.  
ผู้ใช้งบการเงินประกอบด้วยผู้ลงทุน (ทั้งผู้ลงทุนในปัจจุบันและผู้ที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชนผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ใช้งบการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

9.1
ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาของผู้ลงทุน ต้องการทราบถึงความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจ
ซื้อขาย หรือถือเงินลงทุนนั้นต่อไป นอกจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลด้วย

9.2
ลูกจ้าง รวมทั้งกลุ่มตัวแทนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง และความสามารถในการทำกำไรของนายจ้าง นอกจากนั้นยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ และโอกาสในการจ้างงาน

9.3
ผู้ให้กู้ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด

9.4
ผู้ขายสินค้า และเจ้าหนี้อื่นต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าหนี้สินจะได้รับชำระ
เมื่อครบกำหนด เจ้าหนี้การค้าอาจให้ความสนใจข้อมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกว่า
ผู้ให้กู้ นอกจากว่าการดำเนินงานของเจ้าหนี้นั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่

9.5
ลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการดำเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธ์อันยาวนาน หรือต้องพึ่งพากิจการนั้น

9.6
รัฐบาล และหน่วยงานราชการต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการในการจัดสรรทรัพยากร และกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ หน่วยงานเหล่านี้ต้องการข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลกิจกรรม การพิจารณากำหนดนโยบายทางภาษีและเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณรายได้ประชาชาติ และจัดทำสถิติในด้านต่างๆ

9.7
ข้อมูลกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนในหลายๆ ทาง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีส่วนช่วยอย่างมากต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการจ้างงาน และการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในท้องถิ่น งบการเงินจะช่วยสาธารณชนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความสำเร็จ และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ


10.
แม้ว่างบการเงินไม่อาจตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงินได้ทุกกลุ่ม แต่ผู้ใช้
งบการเงินทุกกลุ่มก็มีความต้องการข้อมูลบางส่วนที่มีลักษณะร่วมกัน ตามปกติ ข้อมูลใดใน
งบการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในกิจการ ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน
กลุ่มอื่นได้เช่นกัน

11.
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนองบการเงินของกิจการ ฝ่ายบริหาร
ให้ความสนใจต่อข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงิน แม้ว่าฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านการจัดการ และการเงิน ซึ่งช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และช่วยในด้านการควบคุมตามหน้าที่ ผู้บริหารสามารถกำหนดรูปแบบ และเนื้อหาของข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ 
ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของแม่บทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพร่ได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ผู้บริหารใช้เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน

12.
งบการเงินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินหลายกลุ่มในการนำไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

13.
งบการเงินที่จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถตอบสนองความต้องการร่วมของผู้ใช้
งบการเงินส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม งบการเงินไม่ได้ให้ข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ใช้งบการเงิน
ต้องการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในงบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีต และงบการเงินอาจไม่แสดงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล 
ทางการเงิน

14.
งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจขาย หรือถือเงินลงทุนในกิจการต่อไป หรือการตัดสินใจแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนผู้บริหาร

ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

15.
ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผู้ใช้งบการเงินต้องประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงจังหวะเวลา และความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดนั้น ความสามารถในการก่อให้เกิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง และผู้ขายสินค้า การจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของเป็นต้น ผู้ใช้งบการเงินจะประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดได้ดีขึ้นหากผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มุ่งเน้นถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

16.
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู่ โครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถ
ในการชำระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ ข้อมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความสามารถในอดีตของกิจการ
ในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในอนาคต ข้อมูลโครงสร้างทางการเงินเป็นประโยชน์ต่อ
การคาดคะเนความต้องการเงินกู้ และความสำเร็จในการจัดหาเงินของกิจการ รวมทั้งความสามารถของกิจการในการแบ่งปันกำไร และกระแสเงินสดในอนาคตให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของกิจการในการชำระภาระผูกพันทางการเงินเมื่อครบกำหนด สภาพคล่องในที่นี้ หมายถึง 
เงินสดที่กิจการมีอยู่หรือสามารถจัดหาได้ในอนาคตอันใกล้สุทธิจากภาระผูกพัน และความสามารถในการชำระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยู่หรือสามารถจัดหาได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อชำระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกำหนดในอนาคต

17.
ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทำกำไรของกิจการเป็นสิ่งจำเป็น
และมีความสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรที่มีอยู่ และ
ในการพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม

18.
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเป็นประโยชน์ต่อการประเมินกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตลอดจนความจำเป็นในการใช้กระแสเงินสดนั้น ในการจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน คำว่าเงินทุนอาจมีคำนิยามหลายความหมาย เช่น ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือเงินสด แม่บท
การบัญชีนี้มิได้มุ่งหมายที่จะกำหนดคำนิยามของคำว่าเงินทุน

19.
โดยทั่วไป ข้อมูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะที่ข้อมูลผลการดำเนินงานจะแสดงใน
งบกำไรขาดทุน ส่วนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกต่างหาก

20.
องค์ประกอบของงบการเงินมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากองค์ประกอบเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นลักษณะที่แตกต่างของรายการ หรือเหตุการณ์ทางบัญชีต่างๆ ที่เหมือนกันแม้ว่างบการเงิน
แต่ละงบจะให้ข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน แต่ไม่มีงบการเงินใดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ใดเพียงวัตถุประสงค์เดียว หรือให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งบการเงิน ตัวอย่างเช่น งบกำไรขาดทุนไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการได้ครบถ้วน
หากผู้ใช้งบการเงินมิได้พิจารณางบกำไรขาดทุนร่วมกับงบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน


หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน

21.
งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น งบการเงินอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการในงบดุล และงบกำไรขาดทุนซึ่งจำเป็นต่อผู้ใช้งบการเงิน งบการเงินดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรือ
ภาระผูกพันที่ไม่ได้แสดงไว้ในงบดุล (เช่น ปริมาณสำรองแร่) ข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกส่วนงานทางภูมิศาสตร์และทางอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา

ข้อสมมติ

เกณฑ์คงค้าง

22.
งบการเงินจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว ภายใต้
เกณฑ์คงค้าง รายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นมิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่างๆ จะบันทึก และแสดงในงบการเงินตามงวด
ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างนอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับรายการค้าในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินสดแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพัน
ที่กิจการต้องจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะได้รับเป็นเงินสด
ในอนาคตด้วย ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถให้ข้อมูลรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีต 
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การดำเนินงานต่อเนื่อง

23.
โดยทั่วไป งบการเงินจัดทำขึ้นตามข้อสมมติที่ว่ากิจการจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงสมมติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจำเป็นที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาดของการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจำเป็นดังกล่าว งบการเงินต้องจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์อื่น และต้องเปิดเผยเกณฑ์นั้นในงบการเงิน

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

24.

ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมีสี่ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้

ความเข้าใจได้

25.

ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี รวมทั้ง
มีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแม้ว่าจะมีความซับซ้อน
แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต้องไม่ละเว้นที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผล
ที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินบางส่วนจะเข้าใจได้

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

26.

ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ 
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมา
ของผู้ใช้งบการเงินได้

27.
บทบาทของข้อมูลที่ช่วยในการคาดคะเน และยืนยันความถูกต้องของการคาดคะเนที่ผ่านมา 
มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ และโครงสร้างของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ในปัจจุบัน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เมื่อผู้ใช้งบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการได้รับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ และความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ ข้อมูลเดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกต้องของการคาดคะเนในอดีตที่เกี่ยวกับโครงสร้างของกิจการที่คาดว่าจะเป็น และผลของการดำเนินงานตามที่วางแผนไว้

28.
ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอดีตของกิจการมักใช้เป็นเกณฑ์ในการคาดคะเน 
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้ใช้งบการเงินสนใจ เช่น การจ่าย
เงินปันผล การจ่ายค่าจ้าง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และความสามารถของกิจการใน การชำระภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยลักษณะการแสดงข้อมูลในงบการเงินของรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น งบกำไรขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีลักษณะไม่เป็นปกติ รายการผิดปกติ และรายการที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยของรายได้ และค่าใช้จ่ายได้แสดงแยกต่างหากจากกัน

ความมีสาระสำคัญ

29.
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะ และความมีสาระสำคัญของข้อมูลนั้น ในบางกรณี ลักษณะของข้อมูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อการพิจารณาว่าข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การรายงานส่วนงานใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ แม้ว่าผลการดำเนินงานของส่วนงานในงวดนั้นจะไม่มีสาระสำคัญ  ในบางกรณี ทั้งลักษณะ และความมีสาระสำคัญของข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณาว่าข้อมูล 
มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่แยกตามประเภทหลักที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลค่าของสินค้าคงเหลือไม่มีสาระสำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

30.
ข้อมูลจะถือว่ามีสาระสำคัญหากการไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ 
หรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์เฉพาะซึ่งต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณี 
ดังนั้น ความมีสาระสำคัญจึงถือเป็นข้อพิจารณามากกว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลต้องมีหากข้อมูลนั้นจะถือว่ามีประโยชน์

ความเชื่อถือได้

31.
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเชื่อถือได้ ข้อมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้หากปราศจาก
ความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญและความลำเอียง ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินข้อมูลสามารถเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้แสดง หรือสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าแสดงได้

32.
ข้อมูลอาจมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแต่การบันทึกข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด เนื่องจากข้อมูลขาดความน่าเชื่อ ตัวอย่างเช่น ประมาณการค่าเสียหายจากการ
ถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอาจขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากจำนวนค่าเสียหาย 
และผลการพิจารณาคดียังไม่เป็นที่แน่นอน ดังนั้น อาจเป็นการไม่เหมาะสมที่กิจการจะรับรู้ค่าเสียหายดังกล่าวในงบดุล แต่กิจการต้องเปิดเผยจำนวนค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องและเหตุการณ์เกี่ยวกับการฟ้องร้องดังกล่าว

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

33.
ข้อมูลจะมีความเชื่อถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้ถูกแสดงไว้อย่างเที่ยงธรรมตาม 
ที่ต้องการให้แสดงหรือ สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าแสดงได้ ตัวอย่างเช่น งบดุลต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีซึ่งก่อให้เกิดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของกิจการเฉพาะส่วนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เป็นต้น

34.
ข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่อาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการ
ที่ต้องการให้แสดงอยู่บ้าง โดยมิได้มีสาเหตุมาจากความลำเอียง แต่เกิดจากความซับซ้อนใน
การระบุรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี หรือเกิดจากการนำหลักการวัดมูลค่าและเทคนิคใน
การนำเสนอรายการมาประยุกต์ใช้ ในบางกรณี การวัดมูลค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม่แน่นอนสูงจนกระทั่งกิจการไม่รับรู้รายการนั้นในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กิจการมีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่ง แต่กิจการไม่สามารถบันทึก
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได้ เนื่องจากเป็นการยากที่กิจการจะระบุหรือกำหนดมูลค่าของ
ค่าความนิยมดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรู้บางรายการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการนั้น

เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ

35.
เพื่อให้ข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ข้อมูลดังกล่าวต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมาย 
เพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทำขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจโอนสินทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปให้กับบุคคลนั้นแล้ว แต่มีข้อตกลงให้กิจการยังคงได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นต่อไป ในกรณีดังกล่าวการที่กิจการรายงานว่า ได้ขายสินทรัพย์จึงไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น (แม้ว่าในความเป็นจริง
มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น)

ความเป็นกลาง

36.
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีความเป็นกลางหรือปราศจากความลำเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบการเงินนั้นมีผล 
ทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเพื่อให้ได้ผลตามเจตนาของกิจการ

ความระมัดระวัง

37.
โดยทั่วไป ผู้จัดทำงบการเงินต้องประสบกับความไม่แน่นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของโรงงาน และอุปกรณ์ และจำนวนการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการต้องแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะ และผลกระทบโดยการใช้
หลักความระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใช้ดุลยพินิจที่จำเป็น
ในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์ หรือรายได้แสดงจำนวนสูงเกินไป และหนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายแสดงจำนวนต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม การใช้หลักความระมัดระวังมิได้อนุญาตให้กิจการตั้งสำรองลับหรือตั้งค่าเผื่อไว้สูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพย์ หรือรายได้ 
ให้ต่ำเกินไปหรือแสดงหนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายให้สูงเกินไปเนื่องจากจะทำให้งบการเงินขาดความเป็นกลางซึ่งมีผลต่อการความน่าเชื่อถือ

ความครบถ้วน

38.
ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของข้อมูล และต้นทุนในการจัดทำรายการ การละเว้นไม่แสดงบางรายการในงบการเงินจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดหรือ 
ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด ข้อมูลดังกล่าวจะขาดความน่าเชื่อถือ และมีความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจน้อยลง

การเปรียบเทียบกันได้

39.
ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน 
เพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ 
ผู้ใช้งบการเงินยังต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงจำเป็นต้องปฏิบัติ  อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบัติของกิจการแต่ละกิจการก็ตาม

40.
การเปรียบเทียบกันได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้ใช้งบการเงินจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้สำหรับรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ต่างกันของกิจการเดียวกัน และความแตกต่างระหว่างนโยบาย
การบัญชีที่ใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการบัญชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได้

41.
การที่ข้อมูลจำเป็นต้องเปรียบเทียบกันได้มิได้หมายความว่าข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกันตลอดไป และไม่ใช่ข้ออ้างอันสมควรที่จะไม่นำมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกว่ามาถือปฏิบัติ กิจการต้องไม่ใช้นโยบายการบัญชีต่อไปสำหรับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี หากนโยบาย
การบัญชีนั้นไม่สามารถทำให้ข้อมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และความเชื่อถือได้ นอกจากนี้กิจการต้องเลือกใช้นโยบายบัญชีอื่นหากทำให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และเชื่อถือได้มากขึ้น 

42.
เนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาที่ต่างกัน ดังนั้น งบการเงินต้อง
แสดงข้อมูลของรอบระยะเวลาที่ผ่านมาด้วย

ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้

ความทันต่อเวลา

43.
การรายงานข้อมูลล่าช้าอาจทำให้ข้อมูลสูญเสียความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากการรายงานที่ความทันต่อเวลากับความเชื่อถือได้ของรายงานนั้น กิจการอาจจำเป็นต้องเสนอรายงานให้ทันต่อเวลาก่อนที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลให้ความเชื่อถือได้ของข้อมูลลดลง ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบข้อมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน รายงานนั้นอาจมีความเชื่อถือได้สูงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจในช่วงเวลานั้น  ในการหาความสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้ของข้อมูล กิจการ
จึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก

ความสมดุลระหว่างประโยชน์กับต้นทุน

44.
ความสมดุลระหว่างประโยชน์กับต้นทุนถือเป็นข้อจำกัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกว่า
จะถือเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลต้องมากกว่าต้นทุนในการจัดหาข้อมูลนั้น การประเมินประโยชน์และต้นทุนจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก โดยเฉพาะ
เมื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลไม่ต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนในการจัดหาข้อมูลนั้น ข้อมูลอาจให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่กิจการนำเสนอข้อมูลให้ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ให้กู้อาจทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของกิจการลดลง ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะกำหนดสูตรสำเร็จ
ในการหาความสมดุลระหว่างประโยชน์กับต้นทุนเพื่อให้นำมาปฏิบัติในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงข้อจำกัดนี้ รวมทั้งผู้จัดทำและผู้ใช้งบการเงินต้องตระหนักถึงข้อจำกัดนี้ด้วยเช่นกัน

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

45.
ในทางปฏิบัติ การสร้างความสมดุลระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็น วัตถุประสงค์หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ เพื่อให้งบการเงินบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ความสำคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี จึงจำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกล่าว

การแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร

46.
งบการเงินต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควรเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ 
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ แม้ว่าแม่บทการบัญชีนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิด ในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร แต่การนำหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
การบัญชีที่เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและยุติธรรมได้ 
หรืออีกนัยหนึ่งงบการเงินนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามควรนั่นเอง

องค์ประกอบของงบการเงิน

47.
งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกล่าวเรียกว่าองค์ประกอบของงบการเงิน องค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะท้อนถึงองค์ประกอบใน
งบกำไรขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในงบดุล ดังนั้นแม่บทการบัญชีจึงมิได้ระบุองค์ประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไว้เป็นการเฉพาะ

48.
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในงบดุลและงบกำไรขาดทุนต้องจัดประเภทย่อย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์และหนี้สินต้องจัดประเภทย่อยตามลักษณะหรือหน้าที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน

49.
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
คำนิยามขององค์ประกอบต่างๆ กำหนดไว้ดังนี้

49.1 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต

49.2

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
โดยการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ

49.3

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว

50.
คำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สินข้างต้นกำหนดลักษณะที่สำคัญแต่มิได้กำหนดเกณฑ์การรับรู้รายการในงบดุล ดังนั้น คำนิยามดังกล่าวจึงรวมรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้รับรู้ในงบดุล เนื่องจาก ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การคาดคะเนการได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ต้องมีความแน่นอน
เพียงพอที่จะผ่านเกณฑ์ความน่าจะเป็นตามย่อหน้าที่ 83 ก่อนที่จะรับรู้รายการนั้นเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบดุลได้

51.
ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือส่วนของเจ้าของตามคำนิยามหรือไม่ กิจการต้องให้ความสนใจกับเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช่รูปแบบทางกฎหมาย เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ในกรณีสัญญาเช่าการเงิน เนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ
คือผู้เช่าได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่าสำหรับอายุการให้ประโยชน์
ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์นั้น ในขณะเดียวกันผู้เช่ามีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงินเป็นจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การทำสัญญาเช่าการเงินก่อให้เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินตามคำนิยาม ผู้เช่าจึงต้องรับรู้รายการดังกล่าวในงบดุล

52.
งบดุลที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจรวมรายการที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน และไม่ควรถูกแสดงเป็นส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนามาตรฐาน การบัญชีที่จะใช้ในอนาคตให้สอดคล้องกับคำนิยามตามย่อหน้าที่ 49

สินทรัพย์

53.
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพย์ในการก่อให้เกิด กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม ศักยภาพดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการเพิ่มประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำเนินงาน หรืออาจอยู่ในรูป
ของความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หรือความสามารถในการลดกระแสเงินสดจ่าย เช่น กระบวนการผลิตใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

54. โดยทั่วไป กิจการใช้สินทรัพย์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็นของลูกค้า เมื่อสินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็นของลูกค้าได้ ลูกค้าจึงพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กิจการเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งทำให้กิจการได้รับกระแสเงินสดที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดหาทรัพยากรอื่น

55.
กิจการอาจได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

55.1
กิจการอาจใช้สินทรัพย์หรือนำสินทรัพย์มาใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่นเพื่อผลิตสินค้า หรือให้บริการ

55.2
กิจการอาจนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปแลกกับสินทรัพย์อื่น

55.3
กิจการอาจนำสินทรัพย์ไปชำระหนี้สิน 

55.4
กิจการอาจนำสินทรัพย์มาจ่ายให้กับเจ้าของ

56.
สินทรัพย์หลายประเภทเป็นสินทรัพย์ที่มีรูปแบบทางกายภาพ เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใช่เรื่องสำคัญที่กำหนดว่าสินทรัพย์มีอยู่จริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการได้หากคาดคะเนได้ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยู่ในความควบคุมของกิจการ

57.
สินทรัพย์หลายประเภทเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้น เช่น ลูกหนี้และที่ดิน อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์มิใช่เรื่องสำคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ที่ดินตามสัญญาเช่าถือเป็นสินทรัพย์หากกิจการสามารถควบคุมประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดจากที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นผลจากสิทธิตามกฎหมาย แต่รายการบางรายการอาจถือเป็นสินทรัพย์ตามคำนิยามแม้ว่ากิจการจะไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพย์นั้น เช่น ความรู้ความชำนาญที่กิจการได้จากการวิจัยพัฒนาอาจเป็นสินทรัพย์ตามคำนิยามหากกิจการสามารถรักษาความรู้ความชำนาญดังกล่าวเป็นความลับ ซึ่งทำให้กิจการสามารถควบคุมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากความรู้ 
ความชำนาญนั้น

58.
สินทรัพย์ของกิจการเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีต โดยทั่วไปกิจการได้สินทรัพย์มาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพย์ขึ้นเอง แต่กิจการอาจได้สินทรัพย์มาจากรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในลักษณะอื่น เช่น ที่ดินที่ได้รับจากรัฐบาลตามโครงการส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการค้นพบแหล่งแร่ อย่างไรก็ตาม รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตยังไม่ถือเป็นสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสินค้าจึงไม่ใช่สินทรัพย์เพราะไม่เป็นไปตามคำนิยาม

59.
การเกิดรายจ่ายอาจเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกันเสมอไป ดังนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นอาจเป็นหลักฐานว่ากิจการกำลังแสวงหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคต แต่มิได้เป็นหลักฐานที่ทำให้สามารถสรุปได้ว่ารายจ่ายนั้นเป็นสินทรัพย์ตามคำนิยาม
ในทำนองเดียวกัน สินทรัพย์อาจเป็นไปตามคำนิยามแม้จะไม่มีรายจ่ายเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ที่ดิน
ที่ได้รับจากการบริจาค อาจเป็นสินทรัพย์ตามคำนิยามซึ่งกิจการสามารถรับรู้ในงบดุลได้

หนี้สิน

60.
ลักษณะสำคัญของหนี้สินคือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง หน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเป็นสัญญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น จำนวนเงิน 
คงค้างจ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการจากประเพณีการค้า หรือจากความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจหรือต้องการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นธรรม ตัวอย่างเช่น หากกิจการมีนโยบายที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าแม้ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน กิจการต้องบันทึกจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าที่ขายไปเป็นหนี้สิน

61.
กิจการต้องแยกภาระผูกพันในปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอย่างชัดเจน การที่ฝ่ายบริหารของกิจการเพียงแต่ตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพย์ไม่ถือว่าภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดขึ้นแล้ว 
ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการได้รับมอบสินทรัพย์หรือเมื่อได้ทำสัญญาจัดหาสินทรัพย์ 
ที่มิอาจยกเลิกได้ ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ก่อให้เกิดผลเสียหาย
ทางเศรษฐกิจต่อกิจการหากกิจการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น กิจการต้องจ่ายค่าปรับ
เป็นจำนวนมาก) ซึ่งเป็นผลทำให้กิจการไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปให้คู่สัญญาได้

62.
ตามปกติ กิจการต้องสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบันให้กับผู้อื่น การชำระภาระผูกพันในปัจจุบันอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น

62.1
การจ่ายเงินสด

62.2
การโอนสินทรัพย์อื่นๆ

62.3
การให้บริการ

62.4
การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่


62.5
การแปลงหนี้ให้เป็นทุน

นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงด้วยวิธีอื่น เช่น การที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ เป็นต้น

63.
หนี้สินเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีต ตัวอย่างเช่น การได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการจึงก่อให้เกิดเจ้าหนี้การค้า (หากกิจการไม่ได้จ่ายล่วงหน้าหรือชำระทันทีเมื่อส่งมอบ) 
การรับเงินกู้จากธนาคารก่อให้เกิดภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินกู้ ในกรณีที่กิจการมีการให้ส่วนลดภายหลังจากการขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของปี กิจการต้องรับรู้จำนวนเงินที่ต้องจ่าย 
ค่าส่วนลดดังกล่าวเป็นหนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินค้าในอดีตถือเป็นรายการที่ก่อให้เกิดหนี้สิน

64.
หนี้สินบางประเภทจะวัดค่าได้จากการประมาณเท่านั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้ว่าประมาณการหนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไม่ถือเป็นหนี้สิน เนื่องจากคำนิยามของหนี้สินค่อนข้างจำกัด ดังนั้น จึงถือเอาเฉพาะส่วนที่ไม่ได้เกิดจากการประมาณการ แต่คำนิยามใน 
ย่อหน้าที่ 49 จะมีความหมายกว้างกว่าประมาณการหนี้สินจะถือเป็นหนี้สินหากเกี่ยวข้องกับ 
ภาระผูกพันในปัจจุบันและเป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะได้จากการประมาณก็ตาม ตัวอย่างของประมาณการหนี้สิน ได้แก่ ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญารับประกัน และประมาณการหนี้สินภายใต้โครงการเงินบำนาญ

ส่วนของเจ้าของ

65.
แม้ว่าย่อหน้าที่ 49 ได้ให้คำนิยามส่วนของเจ้าของว่าเป็นส่วนได้เสียคงเหลือ ส่วนของเจ้าของ
ยังคงต้องจำแนกเป็นประเภทย่อยในงบดุล เช่น กิจการที่เป็นบริษัทจะจำแนกส่วนของเจ้าของ
เป็นเงินทุนที่ได้จากผู้ถือหุ้น กำไรสะสม สำรองที่จัดสรรจากกำไรสะสม และสำรองการปรับปรุง เพื่อการรักษาระดับทุน การจำแนกประเภทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นที่มีต่อความสามารถของกิจการในจ่ายเงินให้กับเจ้าของหรือการนำส่วนทุนไปใช้ การจำแนกประเภทยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นเจ้าของอาจมีสิทธิที่แตกต่างกันในการได้รับเงินปันผลและการจ่ายคืน ส่วนของเจ้าของ

66.
บางครั้งกิจการต้องกันเงินสำรองตามข้อบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม 
เพื่อป้องกันผลกระทบจากการขาดทุนที่มีต่อกิจการและเจ้าหนี้ การตั้งสำรองอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยกเว้นภาษีหรือ การลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกำไรสะสมไปเป็นสำรอง 
การกันสำรองทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามกฎหมายและจำนวนที่กันไว้ล้วนเป็นข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การกันสำรองดังกล่าวถือเป็นการจัดสรรกำไรสะสมและไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

67.
เนื่องจากส่วนของเจ้าของถือเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว มูลค่าของส่วนของเจ้าของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงขึ้นอยู่กับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน โดยทั่วไป เป็นการยากที่ส่วนของเจ้าของทั้งหมดของกิจการจะเท่ากับราคาตลาดรวมของหุ้นที่ออกหรือเท่ากับจำนวนเงินรวมที่จะได้จากการขายสินทรัพย์สุทธิเป็นส่วน ๆ หรือขายกิจการทั้งหมดขณะที่กิจการยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง

68.
การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยู่ในรูปของกิจการเช่น เจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกล่าวมักมีโครงสร้างทางกฎหมายและข้อบังคับ
ที่แตกต่างจากบริษัท เช่น อาจไม่มีข้อจำกัดมากนักในการแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของ หรือ
ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่น อย่างไรก็ตาม คำนิยามของส่วนของเจ้าของและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดอยู่ในแม่บทการบัญชีนี้ถือว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับกิจการอื่นดังกล่าวได้เช่นกัน

ผลการดำเนินงาน

69.
กำไรเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือมักใช้เป็นฐานสำหรับการวัดผลอื่น เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกำไรต่อหุ้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดกำไรคือ รายได้และค่าใช้จ่าย การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนที่กิจการใช้ในการจัดทำงบการเงิน แนวคิดนี้ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 102 ถึง 110

70.
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย คำนิยามขององค์ประกอบดังกล่าวกำหนดไว้ดังนี้

70.1
รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ

70.2
ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ

71.
คำนิยามของรายได้และค่าใช้จ่ายกำหนดลักษณะที่สำคัญ แต่มิได้กำหนดเกณฑ์การรับรู้รายการ 
ในงบกำไรขาดทุน เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายกำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82 ถึง 98

72.
กิจการอาจแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนได้ในหลายลักษณะเพื่อเป็นการให้ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติกับที่มิได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ด้วยเหตุผลว่า แหล่งที่มาของรายการเกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในอนาคต ตัวอย่างของกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก เช่น การจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวมักไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ การแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายออกจากกันตามเกณฑ์นี้ให้พิจารณาถึงลักษณะและการดำเนินงานของกิจการเป็นหลัก รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหนึ่งอาจเป็นรายการที่ไม่ปกติของอีกกิจการหนึ่ง

73.
การแยกรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกันและการรวมรายการเหล่านั้นเข้าด้วยกันในหลายลักษณะทำให้เห็นภาพของผลการดำเนินงานในหลายแง่มุมและทำให้เห็นผลรวมใน 
แต่ละระดับ ตัวอย่างเช่น งบกำไรขาดทุนสามารถแสดงกำไรขั้นต้น กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนภาษี กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษี และกำไรหรือขาดทุน

รายได้

74.
รายได้ ตามคำนิยามรวมถึง ผลกำไร และรายได้ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ รายได้ดังกล่าว รวมถึงรายได้จากการขาย รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล 
รายได้ค่าสิทธิ และรายได้ค่าเช่า เป็นต้น


75.
ผลกำไร หมายถึง รายการที่เป็นไปตามคำนิยามของรายได้และอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไม่ก็ได้ ผลกำไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะ 
ไม่แตกต่างไปจากรายได้ ดังนั้น แม่บทการบัญชีนี้ไม่ถือว่าผลกำไรเป็นองค์ประกอบแยกต่างหาก

76.
ผลกำไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คำนิยามของรายได้รวมถึงผลกำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น เช่น ผลกำไรจากการตีราคาหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและผลกำไรจากการ
ตีราคาของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่ม ตามปกติ ผลกำไรเมื่อมีการรับรู้ในงบกำไรขาดทุนจะ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ผลกำไรมักแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

77.
รายได้อาจก่อให้เกิดการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้าหรือบริการที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการอื่น การชำระหนี้สินอาจก่อให้เกิดรายได้ เช่น กิจการอาจส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ผู้ให้กู้เพื่อชำระหนี้สิน


ค่าใช้จ่าย

78.
ค่าใช้จ่าย ตามคำนิยามรวมถึง ผลขาดทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ ตัวอย่างของ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึง ต้นทุนขาย ค่าจ้าง และค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายมักอยู่ในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมค่าของสินทรัพย์ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

79.  
ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เป็นไปตามคำนิยามของค่าใช้จ่ายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่ก็ได้ ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะ 
ไม่แตกต่างไปจากค่าใช้จ่าย ดังนั้น แม่บทการบัญชีนี้ไม่ถือว่าผลขาดทุนเป็นองค์ประกอบ 
แยกต่างหาก

80.  
ตัวอย่างของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม และผลขาดทุนที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คำนิยามของค่าใช้จ่ายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น ผลขาดทุนที่เป็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรู้ในงบกำไรขาดทุนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดงสุทธิจากรายได้ที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน

81.
การตีราคาใหม่หรือการปรับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนของเจ้าของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แม้ว่าจะเป็นไปตามคำนิยามของรายได้และค่าใช้จ่าย 
แต่ไม่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนภายใต้แนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกล่าวจะรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน หรือเป็นส่วนเกินจากการตีราคา แนวคิดการรักษาระดับทุนได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 102 ถึง 110 ของแม่บทการบัญชีนี้

การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน

82.
การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบดุลหรืองบกำไรขาดทุน 
หากรายการนั้นเป็นไปตามคำนิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการซึ่งระบุใน 
ย่อหน้าที่ 83 การรับรู้คือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนด้วยข้อความและ
จำนวนเงิน พร้อมกับรวมจำนวนเงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนดังกล่าว กิจการต้องรับรู้รายการที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการไว้ในงบดุลและงบกำไรขาดทุน การที่กิจการมิได้รับรู้รายการในงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนทั้งที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการถือเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินหรือคำอธิบายเพิ่มเติม

83.
รายการที่เป็นไปตามคำนิยามขององค์ประกอบให้รับรู้เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

83.1
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตจากรายการดังกล่าว

83.2
รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

84.
ในการประเมินว่ารายการใดเข้าเกณฑ์การรับรู้ในงบการเงิน ให้พิจารณาถึงความมีสาระสำคัญตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 29 และ 30 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ แสดงให้เห็นว่ารายการที่เป็นไปตามคำนิยามและเข้าเกณฑ์การรับรู้ขององค์ประกอบหนึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้
ของอีกองค์ประกอบหนึ่งโดยปริยาย เช่น การรับรู้สินทรัพย์จะทำให้เกิดการรับรู้รายได้หรือหนี้สิน โดยปริยาย

ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

85.
เงื่อนไขข้อแรกของเกณฑ์การรับรู้รายการใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นเพื่ออ้างอิงถึงระดับ 
ความแน่นอนที่กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้เหมาะที่จะใช้ประเมินความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่กิจการดำเนินงานอยู่ การประเมินระดับความไม่แน่นอนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทำได้โดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ในขณะจัดทำงบการเงิน เช่น หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกหนี้จะชำระหนี้ก็ถือเป็นการสมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรู้ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์หากไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ลูกหนี้ มีจำนวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้บางรายจะผิดนัดชำระหนี้จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ดังนั้น กิจการต้องรับรู้ลูกหนี้ที่คาดว่าจะผิดนัดเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องจากกิจการคาดว่าประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง

ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า  

86.
เงื่อนไขข้อที่สองของเกณฑ์การรับรู้รายการคือ รายการนั้นต้องมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถ 
วัดได้อย่างน่าเชื่อถือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลค่านั้นได้มาจากการประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงินและ 
ไม่ทำให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม กิจการต้องไม่รับรู้รายการในงบดุลหรือ 
งบกำไรขาดทุนหากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าของรายการนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น ค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับจากการฟ้องร้องอาจเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์และรายได้ พร้อมทั้งเข้าเงื่อนไขของเกณฑ์การรับรู้รายการในเรื่องความน่าจะเป็น แต่ถ้าหากเป็นไปไม่ได้ที่กิจการจะประมาณค่าเสียหายจากการฟ้องร้องได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องไม่รับรู้รายการนั้นเป็นสินทรัพย์หรือรายได้ แต่ต้องเปิดเผยกรณีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคำอธิบายเพิ่มเติม

87.
รายการที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ 83 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนมาเข้าเกณฑ์การรับรู้ 
ในเวลาต่อมาเนื่องจากผลของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

88.
รายการที่เป็นไปตามคำนิยามขององค์ประกอบแต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ ต้องเปิดเผยไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคำอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

การรับรู้รายการของสินทรัพย์

89.

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ในงบดุลเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพย์นั้นมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

90.

กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ในงบดุลจากรายจ่ายที่เกิดขึ้น หากไม่น่าเป็นไปได้ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจ่ายนั้น
แต่กิจการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแทน รายจ่ายที่เกิดขึ้น
มิได้แสดงว่าฝ่ายบริหารมิได้มุ่งหวังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงว่าฝ่ายบริหารผิดพลาดในการจ่ายรายจ่ายนั้น เพียงแต่แสดงว่าระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอที่กิจการจะรับรู้รายจ่ายเป็นสินทรัพย์ในงบดุล

การรับรู้รายการของหนี้สิน

91.
กิจการต้องรับรู้หนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการต้องสูญเสียประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเป็นหนี้สินใน งบดุลหากคู่สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น กิจการไม่ต้องรับรู้รายการ 
ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่ยังมิได้รับเป็นหนี้สินในงบดุล แต่ในบางกรณี ภาระผูกพันดังกล่าว
อาจเป็นหนี้สินตามคำนิยามและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการซึ่งกิจการต้องรับรู้ในงบดุล โดยการรับรู้หนี้สินนั้นทำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน

การรับรู้รายการของรายได้

92.
กิจการต้องรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์สุทธิจะเพิ่มขึ้น
เมื่อกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจ้าหนี้ยกหนี้ให้)

93.
แม่บทการบัญชีนี้กำหนดเกณฑ์การรับรู้รายได้ไว้เป็นขั้นตอนเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น รายได้จะรับรู้ต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ขั้นตอนดังกล่าวกำหนดให้กิจการรับรู้รายได้
เฉพาะรายการที่มีระดับความแน่นอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

การรับรู้รายการของค่าใช้จ่าย

94.
กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าแรงค้างจ่ายหรือ
การตัดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์

95.
ค่าใช้จ่ายให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยใช้เกณฑ์ความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นกับรายได้ที่ได้มาจากรายการเดียวกัน เกณฑ์นี้เรียกว่า การจับคู่ต้นทุนกับรายได้ ซึ่งกำหนดให้กิจการรับรู้รายได้พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กิจการจะรับรู้ค่าใช้จ่ายหลาย ๆ รายการเป็นต้นทุนขายพร้อมกับรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า อย่างไรก็ตาม แม่บทการบัญชีนี้ไม่อนุญาตให้นำแนวคิดของการจับคู่ดังกล่าวเพื่อบันทึกรายการ
ในงบดุลหากรายการนั้นไม่เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินตามคำนิยาม

96.
เมื่อกิจการคาดว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสัมพันธ์โดยทางอ้อมหรืออย่างกว้างๆ กับรายได้ กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายนั้น
ในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์การปันส่วนอย่างเป็นระบบและอย่างมีเหตุผล การปันส่วนเป็นสิ่งจำเป็นในการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน อุปกรณ์ 
ค่าความนิยม สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ค่าใช้จ่ายนี้เรียกว่า ค่าเสื่อมราคาหรือ 
ค่าตัดจำหน่าย ขั้นตอนในการปันส่วนมุ่งที่จะรับรู้ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์หรือเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์หมดไป

97.
กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันทีที่รายจ่ายนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคต หรือเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์นั้นไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้หรือสิ้นสุดเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบดุล

98.
กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อกิจการต้องรับรู้หนี้สินโดยไม่มีการรับรู้สินทรัพย์ เช่น การรับรู้หนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินค้า

การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน

99.
การวัดมูลค่าคือ กระบวนการกำหนดจำนวนที่เป็นตัวเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน
ในงบดุลและงบกำไรขาดทุน การวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เกณฑ์การวัดมูลค่า

100.

งบการเงินใช้เกณฑ์ในการวัดมูลค่าต่าง ๆ โดยใช้ประกอบกันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่

100.1
ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นำไปแลกสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ภาษีเงินได้

100.2
ราคาทุนปัจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า เงินสดที่ต้องจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรัพย์ที่
เท่าเทียมกัน และการแสดงหนี้สินด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่
ต้องใช้ชำระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไม่ต้องคิดลด

100.3
มูลค่าที่จะได้รับ (จ่าย) หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จะได้มาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพย์โดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติในการจำหน่ายสินทรัพย์ และการแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าที่จะต้องจ่ายคืนหรือด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติโดยไม่ต้องคิดลด

100.4
มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ 
และการแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซึ่งคาดว่าจะต้องจ่ายชำระหนี้สินในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

101.
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่กิจการส่วนใหญ่ใช้ในการจัดทำงบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ เช่น สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่จำนวนใด 
จะ ต่ำกว่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาตลาด และหนี้สินเงินบำนาญ แสดงด้วยมูลค่าปัจจุบัน นอกจากนั้น กิจการบางแห่งใช้เกณฑ์ราคาทุนปัจจุบันแทนเกณฑ์ 
ราคาทุนเดิมเนื่องจากราคาทุนเดิมไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน

แนวคิดเรื่องทุน

102.

กิจการส่วนใหญ่นำแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช้ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่องทุนทางการเงิน (เช่น เงินที่ลงทุน หรืออำนาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้าของ อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินคือทุนทางกายภาพ เช่น 
ระดับความสามารถในการดำเนินงาน ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกำลังการผลิตที่กิจการมี และสามารถผลิตได้จริง เช่น ผลผลิตต่อวัน

103.

กิจการต้องนำแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดทำงบการเงิน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเป็นหลัก ดังนั้น หากผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจในการรักษาระดับของทุน 
ที่ลงไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอำนาจซื้อ กิจการต้องนำแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช้  แต่ถ้าผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจกับระดับความสามารถในการดำเนินงาน กิจการต้องนำแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพมาใช้ การเลือกใช้แนวคิดใดในการจัดทำงบการเงินชี้ให้เห็นความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ใช้ในการวัดกำไรของกิจการ แม้ว่าในทางปฏิบัติการนำแนวคิดนั้นมาใช้อาจมีความยากในการวัดมูลค่าก็ตาม

แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกำไร

104.
แนวคิดเรื่องทุนในย่อหน้าที่ 102 ทำให้เกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังต่อไปนี้

104.1
การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กำไรเกิดขึ้นเมื่อจำนวนที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกว่าจำนวนที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์สุทธิ 
เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของหรือเงินทุน
ที่รับจากเจ้าของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดค่าได้ในลักษณะของหน่วยเงินตามอำนาจซื้อเดิมหรือหน่วยเงินตามอำนาจซื้อคงที่

104.2
การรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดนี้ กำไรเกิดขึ้นเมื่อกำลังการผลิต หรือความสามารถในการดำเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จำเป็นในการบรรลุกำลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกว่าเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมการแบ่งปันส่วนทุนให้กับเจ้าของหรือเงินทุนที่รับจากเจ้าของในรอบระยะเวลาเดียวกัน

105.
แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการต้องการรักษาไว้ แนวคิดดังกล่าวทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องกำไรเนื่องจากทุนที่ต้องการรักษาเป็นตัวกำหนดจุดในการอ้างอิงเพื่อวัดผลกำไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจำเป็นอย่างแรกคือ การจำแนกความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเป็นผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) กับผลที่ได้รับจากเงินลงทุน (ซึ่งเป็นผลที่ได้รับไม่ว่าจะเกินทุนหรือไม่) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาระดับทุนถือได้ว่าเป็นกำไร ซึ่งคือผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น กำไรคือจำนวนคงเหลือของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
โดยค่าใช้จ่ายรวมถึงรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม ถ้าค่าใช้จ่ายมีจำนวนเกินกว่ารายได้ส่วนคงเหลือนั้นถือเป็นขาดทุน

106.
แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพทำให้ต้องใช้ราคาทุนปัจจุบันเป็นเกณฑ์การวัดมูลค่า ในขณะที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไม่ได้กำหนดให้ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าแบบใดแบบหนึ่ง ดังนั้น เกณฑ์การวัดมูลค่าที่กิจการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการต้องการรักษาระดับไว้

107. 
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือว่าสามารถรักษาระดับทุนไว้ได้หากจำนวนทุนเมื่อสิ้นงวดมีจำนวนเท่ากับทุนเมื่อเริ่มต้นงวด จำนวนเงิน 
ที่เกินกว่าทุนที่ได้รักษาระดับไว้ถือเป็นกำไร

108.
ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลค่าทุนโดยใช้หน่วยเงินตามอำนาจซื้อเดิม 
กำไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหว่างรอบระยะเวลาโดยวัดจากหน่วยเงินตามอำนาจซื้อเดิมตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในรอบระยะเวลานั้น จึงถือเป็นกำไร (เดิมถือเป็นผลกำไรจากการถือครอง) กิจการอาจไม่รับรู้กำไรดังกล่าวจนกว่าจะมีการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลค่าทุนโดยใช้ 
หน่วยเงินตามอำนาจซื้อคงที่ กำไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอำนาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไปเท่านั้นที่จะถือเป็นกำไร ส่วนที่เหลือถือเป็นรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน ซึ่งต้องแสดง
ในส่วนของเจ้าของ

109.
ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลค่าทุนโดยใช้กำลังการผลิตที่ใช้ผลิตจริง 
กำไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกล่าวในรอบระยะเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงราคา
ที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในการวัดค่าของกำลังการผลิตที่ใช้ผลิตจริงของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวจึงถือเป็นการปรับปรุง 
เพื่อรักษาระดับทุนซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของโดยไม่ถือเป็นกำไร

110.
การเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่าและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบทางการบัญชี  ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ต่างกันให้ระดับของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาถึง
ความสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้ แม่บทการบัญชีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเป็นแนวทางในการจัดทำ
และนำเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีไม่มีเจตจำนงที่จะกำหนดรูปแบบทางการบัญชีใดเป็นการเฉพาะเว้นแต่ใน
บางสถานการณ์ที่จำเป็น เช่น ในกรณีของกิจการที่ต้องรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะทบทวนเจตจำนงนี้เมื่อสถานการณ์ในวันหน้าเปลี่ยนแปลงไป
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