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บทคัดย่อ
กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ก�ำหนด
หลักการ เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดขึน้ โดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
เรื่ อ ง กรอบแนวคิ ด ส� ำ หรั บ การรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง เป็ น ฉบั บ ที่ ป รั บ ปรุ ง ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยคณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ข องสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ได้ พิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิ จ ในประเทศไทย
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอเนื้ อ หาส� ำ คั ญ บางส่ ว นตามกรอบแนวคิ ด
ส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) โดยน�ำเสนอการสรุปลักษณะ
เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ป ระโยชน์ ข องข้ อ มู ล ทางการเงิ น วิ เ คราะห์ ก ารเชื่ อ มโยงลั ก ษณะ
เชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะคุณภาพเสริมเข้าหากัน และการประเมินต้นทุนและ
ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินตามกรอบแนวคิดข้างต้น วิธกี ารศึกษาใช้การวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หาจากเอกสารของกรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
จากนั้นวิเคราะห์การเชื่อมโยงลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะคุณภาพเสริม
จากเนื้ อ หาที่ ป รากฏในกรอบแนวคิ ด พร้ อ มยกตั ว อย่ า งประกอบการอธิ บ ายและ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หาในประเด็ น ของการประเมิ น ต้ น ทุ น และประโยชน์ ข องข้ อ มู ล
ทางการเงิน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ลักษณะเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์ของข้อมูลทาง
การเงินมี 2 ลักษณะส�ำคัญ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานและลักษณะคุณภาพเสริม
โดยลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพพื้ น ฐานเป็ น ลั ก ษณะที่ จ ะต้ อ งมี ใ นข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ส�ำหรับลักษณะคุณภาพเสริมเป็นลักษณะทีน่ ำ� มาเชือ่ มโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐาน
เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพพื้ น ฐานในกรณี ที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจเลื อ กทาง
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The Qualitative Characteristics and Cost Constraint on Useful
Financial Information
Puangpen Churintr1

Abstract
Thai Conceptual Framework for Financial Reporting (Adjusted B.E.
2558),TCF, which has been issued by the Federation Accounting of Professions
of Thailand (FAP), has been based on the Conceptual Framework for Financial
Reporting (Bound volume 2015 Consolidated without early application) as issued
by International Accounting Standards Board. TCF has been issued while
considering the Thai business environment. This article presents several contents
of TCF, and focuses on three objectives. The first objective is to summarize
the qualitative characteristics of useful financial information. The second one is
to illustrate the linkage between the fundamental and the enhanced qualitative
characteristics. The third objective is the recognizing financial information
criteria while considering cost constraints. The documentary research method
was used for analyzing from contents in TCF. Then, the linkage between
fundamental and enhancing qualitative characteristics was demonstrated, with
illustrating examples. Examples of the cost constraint of useful financial reporting
were also analyzed. Our results show that the useful financial information has
two characteristics: fundamental characteristics and the enhancing qualitative
characteristics. The fundamental qualitative characteristics are the needed
characteristics, which recognized in information on the financial statements.
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The enhancing qualitative characteristics are considered in case of enhancing
the fundamental qualitative characteristics or deciding which alternative
accounting measurement should be used, etc. Finally, the financial information
should be recognized in financial statement, if the resulting benefits exceed the
cost of providing that information.
Keywords: Conceptual Framework, Financial Reporting, Qualitative Characteristics,
Cost Constraint
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บทน�ำ
กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้ ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริม่ ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เพือ่ ใช้แทนกรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) โดยพิจารณา
จากสภาพแวดล้อมธุรกิจของประเทศไทย และเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ เรื่อง กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงินที่สิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound
volume 2015 Consolidated without early application) ทัง้ นี้ แม้วา่ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
ได้ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ห ลายฉบั บ ในปี 2559 ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว ใน
ราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งในปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีได้เสนอร่างมาตรฐานการบัญชี
อีกหลายฉบับและแนวปฏิบัติบางฉบับเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อรอประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษานัน้ กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้
ก็ไม่มอี ยูใ่ นรายการปรับปรุงเหล่านัน้ แต่ประการใด ท�ำให้กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก่อนใช้กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้
มีวิวัฒนาการของการใช้กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงินในประเทศไทย
มาโดยล�ำดับ เริ่มตั้งแต่การบังคับใช้แม่บทการบัญชีในปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2550 มีการประกาศยกเลิกแม่บทการบัญชีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยให้ใช้
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) แทน และได้ปรับปรุงใหม่อีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2552
ได้ยกเลิกแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) ทั้งนี้ให้ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
แทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกเลิกการใช้
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) แต่ให้ใช้กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557) แทน (อริสรา ธานีรณานนท์, 2558) ก่อนที่จะประกาศใช้กรอบแนวคิด
ส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เป็นต้นมา
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กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นีป้ ระกอบด้วย
เนื้ อ หา 3 บทด้ ว ยกั น คื อ บทที่ 1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรายงานทางการเงิ น
เพือ่ วัตถุประสงค์ทวั่ ไป บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ ปี ระโยชน์
และบทที่ 4 กรอบแนวคิด ข้อความส่วนที่เหลือจากแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
สังเกตได้ว่ากรอบแนวคิดฉบับนี้ยังไม่มีเนื้อหาของบทที่ 2 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ยกร่างโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามบทความนี้
เน้ น เพี ย งการอธิ บ ายเนื้ อ หาในบทที่ 3 เท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หาที่ ว ่ า ด้ ว ยลั ก ษณะ
เชิงคุณภาพที่มีประโยชน์และต้นทุนของข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะบทความนี้
แสดงภาพความเชื่อมโยงของลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานกับลักษณะคุณภาพเสริม
ซึ่ ง แม้ ว ่ า กรอบแนวคิ ดฉบับนี้จะใช้มาระยะหนึ่ง แล้วเท่า ที่ ผู ้ เขี ย นศึ ก ษามายั ง ไม่ มี
นักวิชาการท่านใดเสนอประเด็นนีม้ าก่อน นอกจากบทความของ Thanyarath V, (2016)
ซึ่งเป็นเพียงการอธิบายค�ำจ�ำกัดความของลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะ
เชิงคุณภาพเสริมเท่านั้น ส�ำหรับเนื้อหาในบทที่ 1 และบทที่ 4 ของกรอบแนวคิดฉบับนี้
มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับกรอบแนวคิดและแม่บทการบัญชีที่ใช้อยู่เดิมซึ่งมีนักวิชาการได้
กล่าวไว้แล้ว เช่น นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ (2558) และอริสรา ธานีรณานนท์ (2558)
เป็นต้น ผู้สนใจสามารถน�ำมาศึกษาตามเอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้บทความนี้
อิ ง เนื้ อ หาตามกรอบแนวคิ ด ส� ำ หรั บ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558)
(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 ก, น. 12 - 20) เป็นหลัก โดยแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ทั้งนี้
ใช้การอธิบายด้วยภาพซึง่ น่าจะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจความเชือ่ มโยงของลักษณะเชิงคุณภาพ
ทั้งสองลักษณะได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ
โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้น
ก่อนจะอธิบายถึงความเชื่อมโยงของลักษณะเชิงคุณภาพทั้งสองลักษณะ
ข้างต้น ผู้อ่านควรเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อน กล่าวคือ ลักษณะเชิงคุณภาพ
ของข้ อ มู ล ทางการเงิ น ตามกรอบแนวคิ ด นี้ เ ป็ น ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปได้
ทีจ่ ะมีประโยชน์ โดย ”ประโยชน์” ตามกรอบแนวคิดนี้ หมายถึง ประโยชน์ทไ่ี ด้จากข้อมูล
ในรายงานทางการเงินของกิจการเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจเกีย่ วกับกิจการทีเ่ สนอรายงาน
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เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงประโยชน์ในแง่มุมใดอีก และเป็นข้อมูลที่เป็นไปได้ว่าจะเป็น
ประโยชน์ที่สุด ส�ำหรับบุคคล 3 กลุ่ม คือ ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืมและเจ้าหนี้อื่นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต แม้ว่าจะมีผู้อื่นน�ำข้อมูลจากรายงานทางการเงินของกิจการไปใช้ในแง่มุม
อื่นๆ อีกก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าอยู่นอกเหนือลักษณะเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดนี้
อนึง่ ในการให้ขอ้ มูลทางการเงินทีม่ ปี ระโยชน์จำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดของ
ต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น ทั้งนี้ ทั้งข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์และข้อจ�ำกัด
ของต้นทุนอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ข้อมูลและต้นทุน
ที่มองไปในอนาคตอาจแตกต่างจากข้อมูลและต้นทุนในปัจจุบัน บทความนี้จะได้
กล่าวถึงคุณลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์โดยค�ำนึงถึง
ข้อจ�ำกัดของต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น
ดังนั้น บทความนี้จึงจะได้กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์ ลักษณะ
เชิงคุณภาพพืน้ ฐาน ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ความเชือ่ มโยงของลักษณะเชิงคุณภาพ
พืน้ ฐานกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริม และข้อจ�ำกัดของต้นทุนทีม่ ตี อ่ ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการเงินตามล�ำดับ

ลักษณะเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์
รายงานทางการเงิ น นั้ น เป็ น รายงานที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์
เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข ซึ่งประกอบด้วย
“ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการที่เสนอรายงาน สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ
ทีเ่ สนอรายงาน และผลกระทบของรายการและเหตุการณ์และสถานการณ์อนื่
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้องเหล่านัน้ รวมถึงเอกสารค�ำอธิบาย
เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง และกลยุ ท ธ์ ข องฝ่ า ยบริ ห ารและข้ อ มู ล ที่ ม องไป
ในอนาคตประเภทอื่นของกิจการที่เสนอรายงานนั้นไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจไว้ด้วยได้” (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558, น.13)
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ผู้เขียนได้สรุปมาดังภาพที่ 1
ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ

ทรัพยากรเชิงเศรษกิจ
ของกิจการ

สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ

ผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงทรัพยากร
และสิทธิเรียกร้องต่อ
กิจการ

อืน่ ๆ

ภาพที่ 1 ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ
จากแผนภาพที่ 1 ขอยกตัวอย่า งเพื่อให้ผู้อ่า นได้ ม องภาพของรายงาน
ทางการเงิน กล่าวคือ รายงานทางการเงินเป็นข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในรูปของ
ข้อความและตัวเลข ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกร้อง
ต่อกิจการ และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ
รวมทั้งข้อมูลเชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งนี้ตัวอย่างของทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์อนื่ ๆ ของกิจการ
ซึ่งเมื่อแสดงในรายงานทางการเงินนั้น นอกจากระบุข้อความว่าเป็นสินทรัพย์ใดๆ
แล้วก็ตอ้ งระบุตวั เลขจ�ำนวนเงินไว้ดว้ ย ส่วนสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ ได้แก่ เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งก็คือหนี้สินของกิจการนั้นเอง สิทธิเรียกร้อง
ต่อกิจการอีกส่วนหนึง่ ได้แก่ ทุน หรือส่วนของเจ้าของ ส�ำหรับผลกรทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ทรัพยากรและสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ ได้แก่ การที่กิจการด�ำเนินธุรกิจแล้วมีผล
การด�ำเนินงานเป็นผลก�ำไรหรือขาดทุน ผลก�ำไรหรือขาดทุนนีอ้ าจเกิดจากการขายสินค้า
หรือบริการซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของทรัพยากรของกิจการ เช่น การขาย
สินค้าท�ำให้สินค้าคงเหลือซึ่งเป็นทรัพยากรของกิจการลดลง แต่ก่อให้เกิดเงินสดของ
กิจการเพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นขายเงินสด หรือก่อให้เกิดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในกรณี
ที่ เ ป็ น การขายเชื่ อ ซึ่ ง ทั้ ง เงิ น สดหรื อ ลู ก หนี้ ก ารค้ า ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรของกิ จ การ
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงสิทธิเรียกร้องต่อกิจการนัน้ ได้แก่ การทีก่ จิ การซือ้ สินค้ามาเป็น
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เงินเชื่อซึ่งท�ำให้กิจการมีเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องต่อกิจการ
ผลการด�ำเนินงานของกิจการจากการขายสินค้าหรือบริการของกิจการซึ่งคือผลก�ำไร
หรือขาดทุนนัน้ จะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของส่วนของเจ้าของ ท�ำให้สว่ นของ
เจ้าของเพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นต้น
องค์ประกอบของลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์นั้น
จะต้องประกอบด้วยลักษณะเชิงคุณภาพ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐาน และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม โดยองค์ประกอบของลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐานประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ 2 องค์ประกอบ คือ ความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ และความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ในขณะที่ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
มีองค์ประกอบส�ำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ความสามารถเปรียบเทียบได้ ความสามารถ
พิสูจน์ยืนยันได้ ความทันเวลาและความสามารถเข้าใจได้ ดังภาพที่ 2 ซึ่งจะได้กล่าว
รายละเอียดพอสังเขปต่อไป
ลักษณะเชิงคุณภาพของ
ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์

ลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐาน

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม

ความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ

ความสามารถ
เปรียบเทียบได้

ความทันเวลา

ความเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม

ความสามารถพิสจู น์ได้

ความสามารถเข้าใจได้

ภาพที่ 2 องค์ประกอบเบื้องต้นของลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มี
ประโยชน์ (ดัดแปลงจาก สภาวิชาชีพบัญชี, 2558 ข, น. 8)
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ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
ดังได้กล่าวแล้วว่าลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ
2 องค์ประกอบ คือ ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ และความเป็นตัวแทนอันเทีย่ งธรรม
อันจะได้กล่าวถึงตามล�ำดับ ดังนี้
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ส�ำหรับความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอันเป็นองค์ประกอบแรกของลักษณะ
เชิงคุณภาพพื้นฐานนั้น พิจารณาจากการที่เมื่อผู้ใช้ทราบข้อมูลทางการเงินนั้นแล้ว
จะสามารถส่งผลให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลตัดสินใจแตกต่างไป อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้อาจจะเลือกใช้หรือ
ไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ ก็ได้ โดยตามกรอบแนวคิดนีข้ อ้ มูลทางการเงินทีส่ ามารถท�ำให้การตัดสินใจ
แตกต่างไปได้ ถ้าข้อมูลมีคุณค่าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้งสองลักษณะต่อไปนี้
คือคุณค่าทางการพยากรณ์หรือคุณค่าทางการยืนยัน รวมทัง้ การตัดสินใจอาจแตกต่างกันไป
ตามความมีสาระส�ำคัญของข้อมูล ดังภาพที่ 3
ความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ
คุณค่า
ทางการพยากรณ์

คุณค่า
ทางการยืนยัน

ความมีสาระส�ำคัญ

ภาพที่ 3 องค์ ป ระกอบของลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพพื้ น ฐานด้ า นความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตัดสินใจ
จากภาพที่ 3 ข้อมูลทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการพยากรณ์กต็ อ่ เมือ่ ข้อมูลนัน้
สามารถใช้เป็นข้อมูลน�ำเข้าสู่กระบวนการที่ผู้ใช้ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
เช่น ข้อมูลรายได้ส�ำหรับปีปัจจุบันสามารถใช้เป็นเกณฑ์ส�ำหรับพยากรณ์รายได้
ในปีต่อๆ ไป สมมติว่ารายได้ของกิจการในปีนี้เท่ากับ 10 ล้านบาท ถ้ากิจการพยากรณ์
ว่ารายได้ของกิจการในปีหน้าน่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ดังนัน้ รายได้ของกิจการในปีหน้า

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2560)
ลักษณะเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์และต้นทุนของข้อมูลทางการเงิน

41

น่าจะเท่ากับ 11 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารายได้ของกิจการในปีนี้เป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพราะท�ำให้กิจการสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพยากรณ์
ยอดขายในอนาคตได้ ในขณะทีข่ อ้ มูลทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการยืนยันนัน้ จะมีคณ
ุ ค่า
ทางการยืนยันก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินในอดีต เช่น
ข้อมูลรายได้ส�ำหรับปีปัจจุบันสามารถใช้ยืนยันการพยากรณ์ที่ท�ำตั้งแต่ปีก่อนๆ เช่น
รายได้ของกิจการในปีนี้ 10 ล้านบาทนั้น เกิดจากการที่กิจการได้พยากรณ์ยอดรายได้
ของปีนี้ไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าในปีนี้กิจการน่าจะมีรายได้ 10 ล้านบาท การที่กิจการ
ได้รายได้จริงในปีนเี้ ท่ากับทีเ่ คยพยากรณ์ไว้ทำ� ให้เห็นได้วา่ ข้อมูลรายได้สำ� หรับปีปจั จุบนั
เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนยันในเวลาเดียวกัน หรือ
กล่าวได้วา่ คุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนยันของข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้ การน�ำผลการพยากรณ์ข้อมูลรายได้ของปีปัจจุบันซึ่งพยากรณ์มาแล้ว
ในอดีตมาเปรียบเทียบกับข้อมูลรายได้ของปีปจั จุบนั ทีเ่ กิดขึน้ จริงจะช่วยให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลแก้ไข
และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ในอดีตให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ อันจะท�ำให้
คุณค่าทางการพยากรณ์ของผลลัพธ์ในอนาคตใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ควร
ค�ำนึงถึงอีกประการหนึ่งของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลทางการเงิน คือ
ความมีสาระส�ำคัญ ซึ่งพิจารณาจากการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิด
อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ ความมีสาระส�ำคัญ
เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจการไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือขนาดของรายการ หรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ ก็เป็นไป จึงไม่มกี ารก�ำหนดเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ของความมีสาระ
ส�ำคัญไว้ อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือ
การแสดงข้อมูลผิดที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่
กิจการมีภาระผูกพันจากการทีส่ ถาบันการเงินแห่งหนึง่ ออกหนังสือค�ำ้ ประกันบริษทั ต่อ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็นเงิน 3 ล้านบาท ในกรณีนี้หากกิจการมีสินทรัพย์รวมเป็นเงิน
100 ล้านบาท การละเว้นไม่แสดงข้อมูลนี้อาจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ให้กู้ยืม
ของกิจการ แต่หากกิจการมีสนิ ทรัพย์รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท การละเว้นไม่แสดงข้อมูล
นี้อาจมีสาระส�ำคัญอันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ให้กู้ยืมของกิจการ เป็นต้น
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ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ส�ำหรับความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนั้นจะมีความสมบูรณ์ต่อเมื่อครบ
ลักษณะ 3 ประการ คือ ครบถ้วน เป็นกลางและปราศจากข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 4
ความเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม

ครบถ้วน

เป็นกลาง

ปราศจาก
ข้อผิดพลาด

ภาพที่ 4 องค์ ป ระกอบของลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพพื้ น ฐานด้ า นความเป็ น ตั ว แทน
อันเที่ยงธรรม
ตามภาพที่ 4 ค�ำว่าครบถ้วน คือ มีความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้ใช้ข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้ความหมายและอธิบายสิ่งที่จ�ำเป็น
ทั้งหมด เช่น ความครบถ้วนของสินทรัพย์ ควรรวมการให้ความหมายของลักษณะ
ของสินทรัพย์ในกลุ่ม ตัวเลขของสินทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่ม และให้ความหมายตัวเลข
ของสินทรัพย์นั้นในบางรายการว่าเป็นตัวเลขของต้นทุนเริ่มแรก ต้นทุนที่ปรับปรุงหรือ
มูลค่ายุติธรรม รวมถึงค�ำอธิบายข้อเท็จจริงที่มีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและลักษณะ
ของรายการต่างๆ ปัจจัยและสถานการณ์ทอี่ าจกระทบคุณภาพและลักษณะของรายการ
เหล่านั้นและกระบวนการที่ใช้ในการก�ำหนดตัวเลข (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558ก, น.15)
เช่น กิจการแสดงรายการสินค้าคงเหลือไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน จ�ำนวน 500,000
บาท แต่เนื่องจากการค�ำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือมีหลายวิธี เช่น วิธีราคาเจาะจง
วิธีเข้าก่อนออกก่อน วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก กิจการจึงต้องเปิดเผยวิธีค�ำนวณ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า กิจการค�ำนวณต้นทุน
สินค้าคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน เป็นต้น จึงจะถือว่าครบถ้วน
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ค�ำว่าเป็นกลาง คือ การเลือกหรือน�ำเสนอข้อมูลทางการเงินนัน้ อย่างปราศจาก
อคติ ไม่เอนเอียง ไม่ให้ความส�ำคัญ ไม่เน้นหรือยกเลิกการเน้น ไม่ตกแต่งในลักษณะอืน่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจข้อมูล
ทางการเงินนัน้ ๆ เช่น ในกรณีขา้ งต้นกิจการค�ำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือโดยวิธเี ข้าก่อน
ออกก่อนท�ำให้มลู ค่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือของกิจการ แสดงตัวเลขจ�ำนวน 500,000
บาทนั้น การที่กิจการเลือกใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนนั้นเหมาะสมกับสินค้าคงเหลือของ
กิจการ เนือ่ งจากสินค้าคงเหลือของกิจการมีลกั ษณะของอายุของสินค้า หากเก็บไว้นาน
อาจหมดอายุหรือล้าสมัย อย่างไรก็ตามหากกิจการเลือกใช้การค�ำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือด้วยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักจะท�ำให้มลู ค่าของสินค้าคงเหลือเป็น 550,000 บาท
ผลของการเลือกใช้การค�ำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักนี้
ยังไปกระทบก�ำไรสุทธิของกิจการท�ำให้กิจการมีก�ำไรเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจาก
ต้นทุนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนขาย ท�ำให้ต้นทุนขายลดลง
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อไปยังก�ำไร ท�ำให้กำ� ไรเพิม่ ขึน้ เช่นนีถ้ อื ว่าข้อมูลนีไ้ ม่มคี วามเป็นกลาง
เนื่ อ งจากมี เ จตนาที่ จ ะท� ำ ให้ ก� ำ ไรสู ง ขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารค� ำ นวณต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงเหลื อ
ทีแ่ ตกต่างไป ส่วนค�ำว่าปราศจากข้อผิดพลาดคือไม่มขี อ้ ผิดพลาดหรือการละเว้นการให้
ความหมายของปรากฏการณ์ ไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการเลือกและประยุกต์
กระบวนการที่ใช้ในการจัดท�ำข้อมูลที่รายงาน แต่แม้ไม่มีข้อผิดพลาดจากการให้
ความหมายของปรากฏการณ์หรือกระบวนการเลือกและประยุกต์กระบวนการทีใ่ ช้แล้ว
ก็ตาม ยังอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องก็ได้ เช่นนี้ก็ถือว่าปราศจาก
ข้อผิดพลาด เช่น ในการค�ำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดของตัวเลขสินค้าคงเหลือ ต้นทุนขายและก�ำไร
เป็นต้น หรือกรณีการประมาณราคาหรือมูลค่าที่ไม่สามารถสังเกตได้ การประมาณ
การนัน้ ในความจริงอาจไม่ถกู ต้องก็ได้ แต่ถา้ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ว่าจ�ำนวนเงินนั้นได้มาจากการประมาณการ มีการอธิบายถึงลักษณะและข้อจ�ำกัดของ
กระบวนการประมาณการ และอธิบายได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการเลือกและประยุกต์
กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประมาณการนั้น ก็ถือว่าครบลักษณะของค�ำว่า
ปราศจากข้อผิดพลาด (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558 ก, น.15-16)
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อย่างไรก็ตามแม้ด�ำเนินการครบลักษณะของความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
แล้วก็ตาม ยังอาจส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินที่ได้มานั้นยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อันท�ำให้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของสินทรัพย์ที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
อาจเป็นทีน่ า่ สงสัย แต่ถา้ ไม่มตี วั แทนอันเทีย่ งธรรมทีม่ คี วามเทีย่ งธรรมมากกว่าให้เลือก
ข้อมูลนั้นอาจให้ข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องท�ำการ
ประมาณการจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งน�ำไปปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ประมาณการ
นั้ น เป็ น ตั ว แทนอั น เที่ ย งธรรมถ้ า ได้ ใ ช้ ก ระบวนการที่ เ หมาะสมอย่ า งถู ก วิ ธี ได้ ใ ห้
ความหมายของประมาณการอย่างเหมาะสม และได้อธิบายความไม่แน่นอนต่างๆ
ที่กระทบประมาณการอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ถ้าความไม่แน่นอนของประมาณการนั้น
อยู่ในระดับสูง ประมาณการนั้นก็ไม่มีประโยชน์นัก แต่ถือว่าเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ส� ำ หรั บ ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพพื้ น ฐานนั้ น จะต้ อ งใช้ ป ระกอบกั น ครบทั้ ง 2
องค์ประกอบ คือ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ โดยกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ดุ ของการใช้ลกั ษณะเชิงพืน้ ฐานตามกรอบแนวคิดนี้
เป็นไปตามล�ำดับตามภาพที่ 5
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เริ่ม
ระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูล
ทางการเงินของกิจการ
(รอบถัดมาต้องปฏิบัติตามกระบวนการอีกครั้งกับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมากที่สุด)
ระบุประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมากที่สุด
ก�ำหนดว่า :1. ข้อมูลมีพร้อมหรือไม่และ
2. ข้อมูลสามารถเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรมหรือไม่
ไม่ใช่
ใช่
จบ

ภาพที่ 5 กระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลส� ำ หรั บ การใช้ ลั ก ษณะ
เชิงคุณภาพพื้นฐาน
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
นอกจากลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานแล้วตามกรอบแนวคิดนี้ยังมีลักษณะ
เชิงคุณภาพเสริมทีจ่ ะช่วยท�ำให้ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินเพิม่ ขึน้ หรือในการก�ำหนด
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ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจว่าควรจะแสดงปรากฏการณ์ใด เช่น ในกรณีทมี่ ที างเลือกว่า
จะใช้แนวทางใดใน 2 แนวทาง หากทั้งสองแนวทางนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
และเป็นตัวแทนอันเทีย่ งธรรมเท่าเทียมกัน โดยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ประกอบด้วย
4 ลักษณะ ดังภาพที่ 2 ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว คือ ความสามารถเปรียบเทียบได้ ความสามารถ
พิสจู น์ยนื ยันได้ ความทันเวลาและความสามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามมีขอ้ พึงระวังคือ
การอนุญาตให้เลือกใช้วิธีการบัญชีต่างๆ ท�ำให้ความสามารถเปรียบเทียบได้ลดลง
ส�ำหรับการประมาณการข้อมูลทางการเงินในอนาคตนัน้ บางครัง้ อาจพิสจู น์ให้ผใู้ ช้ขอ้ มูล
เกิดความเชื่อมั่นได้ยากว่าจะใช้ข้อมูลนั้นหรือไม่ สิ่งที่ท�ำได้คือการเปิดเผยข้อสมมติ
ทีใ่ ช้ในการจัดท�ำข้อมูลนัน้ วิธรี วบรวมข้อมูลและปัจจัยและสภาพแวดล้อมอืน่ ทีส่ นับสนุน
ข้อมูลนั้น
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอีก 2 ลักษณะ คือ ความทันเวลาและความสามารถ
เข้าใจได้นั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ ความทันเวลาตามกรอบแนวคิดนี้มีความหมาย
ว่าการมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจทันเวลาที่ข้อมูลสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ส�ำหรับความสามารถเข้าใจได้นั้นน�ำมาซึ่งการจัดประเภท การก�ำหนดลักษณะและ
การน�ำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับ อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ
บางอย่างไม่สามารถท�ำให้งา่ ยต่อความเข้าใจแม้วา่ จะให้ผใู้ ช้ทมี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรม
ทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างมีเหตุผล ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
ด้วยความหมั่นเพียรแล้วอาจยังไม่สามารถเข้าใจได้ อาจจ�ำเป็นต้องหาความช่วยเหลือ
ของที่ปรึกษาเพื่อให้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนั้น
แม้ข้อมูลเป็นไปดังที่กล่าวนั้นก็ไม่สามารถเป็นข้อยกเว้นในการไม่แสดงข้อมูลนั้น
ไว้ในรายงานทางการเงินหากการละเว้นนัน้ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผูใ้ ช้งบการเงิน
การใช้ลกั ษณะเชิงคุณภาพเสริมนัน้ ต้องมีการน�ำมาใช้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้
ไม่วา่ เป็นการน�ำมาใช้ในแต่ละลักษณะหรือเป็นกลุม่ แต่การใช้ขอ้ มูลลักษณะเชิงคุณภาพ
เสริมใดๆ ก็ตามไม่สามารถมาทดแทนการใช้ข้อมูลลักษณะพื้นฐานไปได้ แต่ลักษณะ
เชิงคุณภาพเสริมเป็นเพียงกระบวนการท�ำซ�้ำโดยไม่ต้องท�ำตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้
บางครั้งอาจต้องลดลักษณะเชิงคุณภาพเสริมหนึ่งเพื่อใช้ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
อีกลักษณะหนึ่งให้มากที่สุด เช่น เมื่อมีการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่
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แบบเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ท�ำให้ลดความสามารถเปรียบเทียบได้ลงเป็นการชั่วคราว
เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ แ ละในรายงาน
ทางการเงินฉบับเดิมแตกต่างกันท�ำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่การท�ำเช่นนั้น
อาจคุ ้ ม ค่ า มี ป ระโยชน์ ก ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจหรื อ
ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมในระยะยาว วิธีการที่เหมาะสมในกรณีเช่นนี้อาจใช้
การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมมาชดเชยความไม่สามารถเปรียบเทียบได้ได้บางส่วน
ความเชื่อมโยงของลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
รายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดฉบับนี้เป็นรายงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข โดยมีลักษณะเชิงคุณภาพ
2 ลักษณะดังได้กล่าวมาแล้ว คือ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพ
เสริม ซึ่งทั้งสองลักษณะข้างต้นมีความเชื่อมโยงกัน ดังต่อไปนี้
ลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ
คือ 1) ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ ซึง่ ข้อมูลนัน้ จะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจก็ตอ่ เมือ่
ข้อมูลนั้นมีคุณค่าทางการพยากรณ์หรือคุณค่าทางการยืนยันและมีสาระส�ำคัญ และ
2) ความเป็นตัวแทนอันเทีย่ งธรรม โดยความเป็นตัวแทนอันเทีย่ งธรรมนัน้ จะมีความสมบูรณ์
ต่อเมื่อครบลักษณะ 3 ประการ คือ ครบถ้วน เป็นกลางและปราศจากข้อผิดพลาด
ลักษณะเชิงพืน้ ฐานทัง้ สองลักษณะจะต้องประกอบกันขาดลักษณะใดลักษณะหนึง่ ไปไม่ได้
อย่างไรก็ตามแม้มีครบองค์ประกอบของลักษณะคุณภาพเชิงพื้นฐานทั้งสองประการ
แล้วก็ตาม ยังอาจเกิดค�ำถามส�ำหรับข้อมูลทางการเงินใดๆ ทีม่ ที างเลือกว่าจะใช้แนวทางใด
ใน 2 แนวทาง ในกรณีที่ทั้งสองแนวทางมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ในกรณีเช่นนี้การน�ำลักษณะเชิงคุณภาพเสริมมาประกอบการพิจารณาในการเลือก
แสดงข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเชื่อมโยงของลักษณะคุณภาพพื้นฐานกับ
ลักษณะคุณภาพเสริมนั้น ผู้เขียนขอสรุปประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในกรอบแนวคิด
ฉบับนีต้ ามแผนภาพที่ 6 อันแสดงถึงความเชือ่ มโยงของลักษณะคุณภาพทัง้ สองลักษณะ
ดังนี้
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ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
ความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
3

ความสามารถเปรียบเทียบได้

4

ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้

5
6
ความเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม

8
7

ความทันเวลา
ความสามารถเข้าใจได้

ภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงของลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
ความสามารถเปรียบเทียบได้นนั้ จะช่วยให้ผใู้ ช้ตดั สินใจได้1 หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่ ง ได้ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตัดสินใจ หากต้องเลือกระหว่ า งทางเลื อกต่ า งๆ เช่ น
หากผู้ลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนในกิจการใดดีกว่ากัน ระหว่าง 2 กิจการ
โดยทีก่ จิ การสองกิจการนัน้ มีมลู ค่าของสินทรัพย์ของทัง้ สองกิจการเท่ากัน แต่ปรากฏว่า
กิจการทั้งสองกิจการนั้นมีวิธีการค�ำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือต่างกัน ทั้งๆ ที่ควรใช้วิธี
ตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเดียวกัน ดังนั้น ข้อมูลของรายงานทางการเงินของแต่ละ
กิจการจะมีประโยชน์มากขึน้ หากข้อมูลนัน้ สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่าง 2 กิจการนัน้
หรือในกรณีทผี่ ใู้ ห้กยู้ มื จะตัดสินใจว่าควรให้กจิ การกูย้ มื เงินดีหรือไม่ หากกิจการสามารถ
ให้ข้อมูลที่คล้ายกันส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับรอบปัจจุบัน เช่น
วิธีการค�ำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในรายงานทางการเงินในรอบก่อนกับรอบปัจจุบัน
กั บ รอบปี ก ่ อ นใช้ วิ ธี ค� ำ นวณต้ น ทุ น วิ ธี เ ดี ย วกั น หรื อ เปรี ย บเที ย บรอบปั จ จุ บั น กั บ
รอบอนาคต คือ ในการพยากรณ์ข้อมูลสินค้าคงเหลือ ต้นทุนขายและก�ำไรที่จะเกิดขึ้น
ก็อยู่บนพื้นฐานว่ายังใช้วิธีการค�ำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือตามวิธีที่เคยใช้อยู่เดิม
1

ความสามารถเปรียบเทียบได้ที่เชื่อมโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานด้านความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ
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ก็จะช่วยให้ผใู้ ห้กยู้ มื ตัดสินใจได้ดยี งิ่ ขึน้ กล่าวคือ ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กันได้ เช่นนีเ้ ป็นการน�ำ ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของการเลือกวิธคี ำ� นวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือมาท�ำให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความสามารถเปรียบเทียบกันได้
อันเป็นการเสริมลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจทัง้ ในด้านคุณค่า
ของการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนยัน เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ความสามารถเปรียบเทียบ
ได้นนั้ มีความเชือ่ มโยงกับความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันความสามารถ
เปรียบเทียบได้ในระดับหนึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้มาโดยการท�ำให้เป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้เหมือนกัน
เช่ น กิ จ การเลื อ กใช้ ก ารค� ำ นวณต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงเหลื อ ตามวิ ธี เ ข้ า ก่ อ นออกก่ อ น
เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติของความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมคือมีความครบถ้วน
เป็นกลางและปราศจากข้อผิดพลาดแล้ว การเลือกใช้วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ
ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนของกิจการทั้งในปีก่อน ปีปัจจุบันและการพยากรณ์ในอนาคต
ยังท�ำให้ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนั้นมีลักษณะเสริมคือสามารถน�ำข้อมูลของ
กิจการทั้งในปีก่อน ปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันได้1
ความสามารถพิสจู น์ยนื ยันได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพเสริมทีช่ ว่ ยให้ความเชือ่ มัน่
แก่ผู้ใช้ว่าข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม2 ข้อมูลที่พิสูจน์ยืนยันได้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
การประมาณการ ณ จุดเดียว จ�ำนวนเงินต่างๆ ที่เป็นไปได้ซึ่งแสดงเป็นช่วงรวมทั้ง
ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้เช่นกัน ความสามารถ
พิสูจน์ยืนยันได้นั้นหมายความว่าเมื่อน�ำไปให้ผู้สังเกตการณ์รายต่างๆ ที่มีความรอบรู้
และมีความเป็นอิสระพิจารณาแล้วสามารถได้ข้อสรุปตรงกัน แต่ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็น
ข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ ความสามารถพิสูจน์ยืนยันเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
การพิสูจน์ยืนยันทางตรง เช่น การนับเงินสด ส่วนการพิสูจน์ทางอ้อม เช่น การค�ำนวณ
สินค้าคงเหลือปลายงวดอีกครั้งด้วยข้อสมมติของวิธีตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเดียวกัน
กรณีของการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งไม่สามารถตรวจนับ
ความสามารถเปรียบเทียบได้ที่เชื่อมโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานด้านความเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม
2
ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ที่เชื่อมโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานด้านความเป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม
1
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โดยตรงได้ต้องใช้การประมาณการของมาตรวัดน�้ำมันและการสังเกตการตรวจนับ
ประกอบ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้นั้นมีความเชื่อมโยงกับ
ความเป็ น ตั ว แทนอั น เที่ ย งธรรม 1 เนื่ อ งจากต้ อ งหาวิ ธี ก ารพิ สู จ น์ ยื น ยั น ว่ า ข้ อ มู ล
ทางการเงินเหล่านั้นมีความครบถ้วน เป็นกลางและปราศจากข้อผิดพลาด กรณีของ
การพิสูจน์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของน�้ำมันเชื้อเพลิง ต้องใช้บริการของส�ำนักงาน
ชั่ง ตวง วัด ในเขตพื้นที่ของกิจการมาท�ำการส�ำรวจมาตรวัดน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็น
ครั้งคราว เป็นต้น
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอีก 2 ลักษณะ คือ ความทันเวลาและความสามารถ
เข้าใจได้นั้นสามารถอธิบายความเชื่อมโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานได้ดังนี้
ความทันเวลาตามกรอบแนวคิดนี้มีความหมายว่าการมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจ
ทันเวลาเพือ่ เสริมข้อมูลสามารถมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจส�ำหรับความสามารถเข้าใจได้
นั้นน�ำมาซึ่งการจัดประเภท การก�ำหนดลักษณะ และการน�ำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน
และกระชับ2 อันเป็นคุณลักษณะที่ช่วยเสริมความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม อย่างไร
ก็ตามปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจบางอย่างไม่สามารถท�ำให้ง่ายต่อความเข้าใจแม้ว่า
จะให้ผใู้ ช้ทมี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างมีเหตุผล
ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นด้วยความหมั่นเพียรแล้วอาจยังไม่สามารถเข้าใจได้
อาจจ�ำเป็นต้องหาความช่วยเหลือของทีป่ รึกษาเพือ่ ให้เข้าใจข้อมูลเกีย่ วกับปรากฏการณ์
เชิงเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนั้น แม้ข้อมูลเป็นไปดังที่กล่าวนั้นก็ไม่สามารถเป็นข้อยกเว้น
ในการไม่ แ สดงข้ อ มู ล นั้ น ไว้ ใ นรายงานทางการเงิ น หากการละเว้ น นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจผิดของผู้ใช้งบการเงิน อันแสดงถึงคุณลักษณะที่ช่วยเสริมคุณลักษณะ
พื้นฐานในด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น แม้ว่างบกระแสเงินสดจะเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจยากส�ำหรับบุคคลทั่วไป แต่ผู้ใช้รายงานที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ
ก็สามารถน�ำข้อมูลจากงบกระแสเงินสดมาใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจ3 และงบกระแส
เงินสดก็เป็นการแสดงความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมโดยมีความครบถ้วน เป็นกลาง
ความทันเวลาที่เชื่อมโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ความสามารถเข้าใจได้ทเี่ ชือ่ มโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานด้านความเป็นตัวแทนอันเทีย่ งธรรม
3
ความสามารถเข้าใจได้ทเี่ ชือ่ มโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานด้านความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
1
2
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และปราศจากข้อผิดพลาดของการได้มาหรือใช้ไปของเงินสดในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ดังนั้น งบกระแสเงินสดจึงเป็นตัวอย่างของ
การมีลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของข้อมูลลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานที่มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิน
อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงของลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะ
เชิ ง คุ ณ ภาพเสริ ม ที่ ย กตั ว อย่ า งมาในบทความนี้ เ ป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งส่ ว นหนึ่ ง ของ
ความเชือ่ มโยงระหว่างกันของข้อมูลลักษณะเชิงคุณภาพทัง้ สองลักษณะในความคิดเห็น
ของผู้เขียนเท่านั้น ในทางปฏิบัติจริงผู้จัดท�ำงบการเงินและผู้สอบบัญชีจะต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการที่ จ ะน� ำ ข้ อ มู ล ปรากฏการณ์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ และตั ว เลขที่ มี ลั ก ษณะ
เชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ในเชิงเศรษฐกิจมาสนับสนุนว่าข้อมูลและตัวเลขใดบ้างที่ควรปรากฏอยู่ในรายงาน
ทางการเงินตามกรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) นี้
ข้อจ�ำกัดของต้นทุนที่มีต่อประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน
ในการรายงานทางการเงินจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของข้อมูลและต้นทุน
ที่เกิดขึ้นเสมอ ต้นทุนที่เกิดขึ้นต้องคุ้มกับประโยชน์ของการรายงานข้อมูลนั้น ผู้ใช้
รายงานทางการเงินหลักๆ ตามกรอบแนวคิดฯ นี้ ประกอบด้วยผู้ลงทุน ผู้ให้กู้และ
เจ้าหนีอ้ นื่ ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากข้อมูลนัน้ การทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล
ทางการเงินท�ำการรวบรวม ประมวลผล พิสูจน์ยืนยัน และเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน
ในแต่ละขัน้ ตอนดังกล่าวล้วนมีตน้ ทุน ทัง้ นี้ ผูท้ รี่ บั ภาระทีแ่ ท้จริงของต้นทุนก็คอื ผูใ้ ช้ขอ้ มูล
นั้นเอง โดยต้นทุนเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ หากต้นทุนในการด�ำเนินการใน
แต่ละขั้นตอนยิ่งสูง จะส่งผลกระทบต่อก�ำไรของกิจการซึ่งก�ำไรจะลดลงเมื่อพิจารณา
ณ จุดที่รายได้ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อก�ำไรของกิจการลดลงก็จะส่งผลให้ผลตอบแทน
ที่จะให้กับผู้ใช้ข้อมูลก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากผลตอบแทนของผู้ลงทุนก็คือเงินปันผล
ซึ่งกิจการจะจ่ายเงินปันผลโดยอิงจากก�ำไรที่กิจการเป็นผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ในขณะที่ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้อื่นๆ นั้นหวังจะได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นคืนจากกิจการ
เช่นกัน หากก�ำไรของกิจการลดลง ก็จะส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหรือ
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การช�ำระคืนเงินต้นของกิจการลดลงเช่นกัน ตัวอย่างของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พิจารณาประโยชน์และต้นทุนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน ได้แก่
พวงเพ็ญ ชูรินทร์ (2552) ศึกษาความแตกต่างของก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิตาม
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุนทีร่ บั รูใ้ นงบการเงินเฉพาะกิจการ
และวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมหลังการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ว่า
มีความเกีย่ วข้องต่อการตัดสินใจของนักลงทุนแตกต่างไปจากข้อมูลความแตกต่างของ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
และวิธีส่วนได้เสียที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก่อนการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 วิธีการศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอยแบบภาคตั ด ขวาง โดยประยุ ก ต์ ตั ว แบบของ Ohlson (1995) ทั้ ง นี้
ท�ำการทดสอบก่อนและหลังมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 บังคับใช้ โดยใช้ข้อมูลรายปี
ของปี พ.ศ. 2549 - 2550 ทั้งแบบรวม แบบแยกรายปี และแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลการวิจยั พบว่า ความแตกต่างของก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิตามการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุนทีร่ บั รูใ้ นงบการเงินเฉพาะกิจการและก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ในขณะที่
ความแตกต่างของก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสียที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การศึกษานี้สะท้อนได้ว่าภายใต้ต้นทุนของข้อมูล
ที่เท่ากัน การรับรู้ข้อมูลเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจของนักลงทุน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2554) ออกค�ำชี้แจงเรื่องก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมี
ในงบการเงิน โดยก�ำหนดองค์ประกอบงบการเงินแยกตามประเภทธุรกิจ การก�ำหนด
องค์ประกอบงบการเงินที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจสามารถน�ำหลักการข้อจ�ำกัด
ในเรื่องต้นทุนของข้อมูลมาอธิบายได้ กล่าวคือ ตามค�ำชี้แจงดังกล่าว ก�ำหนดให้บริษัท
มหาชนจ�ำกัด ที่ต้องน�ำเสนอข้อมูลงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และ
งบการเงินรวม แต่กจิ การประเภทอืน่ ๆ เช่น บริษทั จ�ำกัด ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน เป็นต้น
ไม่ต้องแสดงข้อมูลในงบการเงินข้างต้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท�ำงบการเงินเหล่านั้น
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มีต้นทุนสูงในจัดท�ำ ซึ่งส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้นการจัดท�ำงบ
การเงินเหล่านั้นเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่าเนื่องจาก
มีผู้ใช้งบการเงินในกิจการเหล่านั้นเป็นจ�ำนวนน้อยราย ในขณะที่บริษัทมหาชนจ�ำกัด
นั้นมีผู้ใช้งบการเงินเป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่าต้นทุนในการจัดเตรียมงบการเงินข้างต้น
จะสูง แต่ก็คุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับต่อผู้ใช้งบการเงินทั้งหลายของกิจการ
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การจะน� ำ เสนอข้ อ มู ล ทางการเงิ น นั้ น
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดทางด้านต้นทุนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ใช้งบ
การเงินจะได้รับจากการน�ำเสนอข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ยังมีตน้ ทุนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ภายหลัง เช่น การน�ำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปวิเคราะห์
และตีความต่อไป ซึง่ ล้วนแล้วแต่มตี น้ ทุนทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องประเมินต้นทุนและ
ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินเพื่อจะสนับสนุนการใช้ข้อก�ำหนดรายงานทางการเงิน
แต่การประเมินต้นทุนและประโยชน์ขา้ งต้นโดยผูป้ ระเมินหลายคนอาจได้รบั ผลประเมิน
แตกต่างกันเนือ่ งจากอยูใ่ นดุลยพินจิ ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ การใช้ขอ้ ก�ำหนดทีแ่ ตกต่างกัน
อาจเหมาะสมอันเนื่องมาจากความแตกต่างของปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกิจการ
ความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ของกิจการนั้นๆ

บทสรุป
บทความนี้เสนอประเด็นลักษณะเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์ของข้อมูลทาง
การเงินตามกรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) เพื่อช่วย
ในการพิจารณาของผู้จัดท�ำข้อมูลรายงานทางการเงินว่าปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ
ในรูปของข้อความและตัวเลขใดที่ควรปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงิน ซึ่งมีลักษณะ
เชิงคุณภาพหลักทีใ่ ช้ในพิจารณาคือลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐาน อันมีองค์ประกอบส�ำคัญ
คือความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ และความเป็นตัวแทนอันเทีย่ งธรรม ซึง่ ต้องใช้ควบคู่
กันทั้งสององค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้ และอาจใช้
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเพื่อท�ำซ�ำ้ ในการสนับสนุนองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
หรือทั้งสององค์ประกอบของลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน หรือในกรณีที่มีแนวทางวิธี
การทางบัญชี 2 แนวทางที่เมื่อพิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานครบถ้วนแล้ว
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ทัง้ สององค์ประกอบพบว่ามีภาพปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน ก็จะใช้ลกั ษณะ
เชิงคุณภาพเสริมเข้ามาช่วยก�ำหนด บทความนี้ยังได้เชื่อมโยงลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเข้าหากันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเชื่อมโยงของ
ลักษณะเชิงคุณภาพทั้งสองลักษณะ โดยในการพิจารณาปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ข องข้ อ มู ล ทางการเงิ น นั้ น ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล พิสูจน์ยืนยัน เผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลจากรายงานทางการเงิน ทั้งนี้เพราะผู้ที่แบกภาระของต้นทุนเหล่านี้
ท้ายที่สุดก็คือผู้ใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืมหรือเจ้าหนี้ของกิจการก็ตาม
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