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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2555 (IAS 29: 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics (Bound volume 2013 Consolidated 

without early application)) 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อ

รุนแรง ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 41 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ใน

กรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 

ขอบเขต 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติักบังบการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินรวมของกิจการซ่ึง

ใชส้กุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน  

ของตน 

2 ภายใต้สภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง การรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินใน

สกุลเงินท้องถิ่นโดยไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่น้ันย่อมไม่เกิดประโยชน์ เงินได้สูญเสียอ านาจซ้ือไป

ในอตัราที่เรว็มากจนท าให้การเปรียบเทยีบจ านวนเงินจากธุรกรรมและจากเหตุการณ์อื่นที่เกิดข้ึน 

ณ เวลาที่แตกต่างกนัก่อให้เกดิการหลงผิดได้ ถึงแม้จะเกดิขึ้นภายในงวดบัญชีเดียวกนักต็าม 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดว่า ณ ที่ระดับเงินเฟ้อใดจึงจะถือว่าได้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรงขึ้ นแล้ว เป็นเร่ืองที่กิจการต้องใช้ดุลยพินิจว่าเม่ือใดที่จ าเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินใหม่

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างของลักษณะพิเศษของสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกจิของประเทศที่บ่งช้ีว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกดิขึ้นแล้ว แต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง มีดังน้ี 

3.1 ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรัพย์สินในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือในรูป

ของสกุลเงินต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร หรือใช้เงินสกุลเงินท้องถิ่นที่ตนถืออยู่ไปลงทุน

ทนัทเีพ่ือรักษาอ านาจซ้ือ  

3.2 ประชากรโดยทั่วไปจะค านึงถึงมูลค่าต่างๆในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้าง

เสถียรมากกว่าในรูปสกุลเงินท้องถิ่น การตั้งราคาสินค้าอาจจะอยู่ในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศน้ัน 

3.3 การขายและการซ้ือเช่ือจะกระท า ณ ระดับราคาที่ชดเชยการสูญเสียอ านาจซ้ือที่คาดว่า  

จะเกดิขึ้นในระหว่างระยะเวลาการให้สนิเช่ือ ถึงแม้ระยะเวลาดังกล่าวจะสั้นกต็าม 

3.4 อตัราดอกเบี้ ย ค่าแรง และราคาสนิค้าผูกพันกบัดัชนีราคา และ 

3.5 อตัราเงินเฟ้อสะสมในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาใกล้เคียงหรือเกนิร้อยละ 100 
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4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมุ่งหวังให้ทุกกิจการซ่ึงเสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงที่เหมือนกนัน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรกต็าม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้กบังบการเงินนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาที่รายงานซ่ึงกิจการ

ได้ช้ีชัดแล้วว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกิดขึ้ นแล้วในประเทศเจ้าของสกุลเงินซ่ึงกิจการใช้ใน             

การรายงาน 

 

การปรบัปรุงงบการเงินใหม่ 

5 การเปล่ียนแปลงของระดับราคาเป็นผลมาจากแรงผลักดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม            

ซ่ึงอาจเป็นไปในลักษณะโดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงกไ็ด้ ตัวอย่างของแรงผลักดันเฉพาะเจาะจง 

ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงอาจส่งผล

ให้ราคาสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงสูงขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญและเป็นอิสระจากกัน นอกจากน้ี 

แรงผลักดันโดยทั่วไปอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป                    

และต่ออ านาจซ้ือของเงินตราโดยทั่วไปได้  

6 กิจการซ่ึงจัดท างบการเงินภายใต้เกณฑ์ต้นทุนเดิมสามารถท าเช่นน้ันได้โดยไม่ต้องค านึงถึง    

การเปล่ียนแปลงของระดับราคาโดยทั่วไป หรือการเพ่ิมขึ้ นของราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสิน         

ที่กิจการบันทกึอยู่ได้โดยข้อยกเว้นของกรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีที่กิจการวัดมูลค่าหรือเลือกที่จะ

วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินน้ันโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    

ซ่ึงกจิการอาจตีราคาใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม หรือสินทรัพย์ชีวภาพซ่ึงโดยทั่วไปจะต้องวัดมูลค่า

โดยใช้มูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม มีบางกจิการที่น าเสนองบการเงินโดยใช้เกณฑ์ต้นทุนปัจจุบัน

ซ่ึงเป็นการรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคาเฉพาะเจาะจงของสนิทรัพย์ที่กจิการถืออยู่ 

7 ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง งบการเงินของกิจการไม่ว่าจะได้จัดท าโดย                

ใช้เกณฑ์ต้นทุนเดิมหรือเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบัน จะมีประโยชน์กต่็อเมื่องบการเงินน้ันแสดงอยู่ใน   

หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานเท่าน้ัน ดังน้ันมาตรฐาน             

การบัญชีฉบับน้ีจึงให้ใช้กับงบการเงินของกิจการทั้งหลายที่รายงานในสกุลเงินของสภาพ

เศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และไม่อนุญาตให้กิจการเสนอข้อมูลภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี เพ่ือเป็นการเสริมงบการเงินที่ไม่ได้ปรับปรุงใหม่ นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี                     

ไม่สนับสนุนให้กจิการเสนองบการเงินก่อนการปรับปรุงใหม่แยกต่างหาก 

8 งบการเงินของกิจการซ่ึงใชส้กุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น   

การด าเนินงานของตน ไม่ว่าจะจัดท าข้ึนโดยใชเ้กณฑต์น้ทุนเดิมหรือเกณฑต์น้ทุนปัจจุบนั

จะตอ้งแสดงดว้ยหน่วยวดัค่าที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาที่รายงานและตอ้งแสดง

ตวัเลขเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2557) 

เรื่อง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) รวมทั้งขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบังวดก่อนดว้ย

หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบนั   ณ วันสุดทา้ยของรอบระยะเวลาที่รายงานดว้ยเช่นกนั เพื่อ

วตัถุประสงค์ในการน าเสนอ     งบการเงินเปรียบเทียบในกรณีที่สกุลเงินที่น าเสนองบ
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การเงินแตกต่างกัน ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหนา้ 42.2 และ 43 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

9 ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตวัเงินจะตอ้งรวมอยู่ในก าไรหรือ

ขาดทุนของกิจการและเปิดเผยรายการแยกต่างหาก 

10 ในการปรับปรุงงบการเงินใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการจ าเป็นต้องน า

วิธีการบางประการรวมถึง ดุลยพินิจมาใช้ การใช้ วิธีการและดุลยพินิจอย่างสม ่ าเสมอ               

มีความส าคัญย่ิงกว่าความถูกต้องของจ านวนที่ได้จากวิธีการดังกล่าวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงิน        

ที่ปรับปรุงใหม่ 

 

งบการเงินทีใ่ชเ้กณฑต์น้ทุนเดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

11 รายการต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินที่ ยังไม่ได้แสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่ เป็นปัจจุบัน ณ          

วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานจะต้องปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป 

12 รายการที่เป็นตัวเงินจะไม่ถูกปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากรายการดังกล่าวได้แสดงด้วยหน่วยที่เป็น   

ตัวเงินที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานอยู่แล้ว รายการที่เป็นตัวเงิน 

หมายถึง เงินสดที่กจิการถืออยู่ และรายการที่กจิการจะได้รับหรือจ่ายเป็นเงินสด 

13 สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงผูกกับข้อตกลงที่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้ เช่น หุ้นกู้หรือเงินกู้ยืม      

ที่อ้างอิงกับดัชนี จะต้องปรับมูลค่าให้เป็นไปตามสัญญา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงจ านวนยอดคงเหลือ      

ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน สนิทรัพย์ และหน้ีสนิเหล่าน้ีจะแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงินที่ปรับปรุงใหม่ด้วยจ านวนหลังการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น 

14 สินทรัพย์และหน้ีสินอื่นที่เหลือทั้งหมดถือเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน             

บางรายการอาจบันทกึด้วยจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานอยู่แล้ว 

เช่น มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับหรือราคายุติธรรม ดังน้ันกิจการจึงไม่ต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวใหม่    

ส่วนสินทรัพย์ และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินอื่นๆ กิจการจะต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวใหม่

ทั้งหมด 

15 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินส่วนใหญ่มักแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ดังน้ันรายการดังกล่าวจึงแสดงด้วยจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ได้มา กิจการสามารถค านวณหา

ราคาทุนปรับปรุงใหม่หรือราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมปรับปรุงใหม่ของแต่ละรายการดังกล่าว

โดยการน าอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาทั่วไประหว่างวันที่ได้มาจนถึงวันสุดท้าย        

ของรอบระยะเวลาที่รายงานไปปรับกับราคาทุนเดิมและค่าเสื่อมราคาสะสม ตัวอย่างเช่น ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือจ าพวกวัตถุดิบและสินค้าที่ ซ้ือมาเพ่ือขาย ค่าความนิยม 

สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า และสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะปรับปรุงใหม่นับจากวันซ้ือ 
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ส่วน   สินค้าคงเหลือจ าพวกงานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูปจะปรับปรุงใหม่นับจากวันที่

ต้นทุนการซ้ือและต้นทุนการแปรสภาพเกดิขึ้น 

16 ในบางคร้ังกิจการอาจไม่มีบันทึกรายละเอียดของวันที่ได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ  

ไม่สามารถประมาณวันที่ดังกล่าวได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้ นน้ี การน ามาตรฐาน     

การบัญชีฉบับน้ีมาใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีแรก กิจการอาจจ าเป็นต้องใช้การประเมินมูลค่า

รายการโดยผู้เช่ียวชาญอสิระเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงรายการดังกล่าวใหม่ 

17 เป็นไปได้ว่ากิจการไม่อาจหาดัชนีราคาทั่วไปของงวดต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ ในสถานการณ์เช่นน้ี กิจการอาจจ าเป็นต้อง

น าประมาณการมาใช้ เช่น โดยการพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกบัสกุลเงินต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร 

18 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินบางรายการอาจแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบัน ณ วันอื่นที่ไม่ใช่วันที่ได้มาหรือ

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ตีราคาใหม่แล้วก่อนหน้านี้  ในกรณี

เช่นนี้  มูลค่าตามบัญชีจะต้องปรับปรุงใหม่นับจากวันที่มีการตีราคาใหม่น้ัน 

19 มูลค่าของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่ปรับปรุงใหม่แล้วน้ันอาจจะต้องปรับลดลงเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากมูลค่าของรายการดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ตัวอย่างเช่น มูลค่าภายหลังการปรับปรุงใหม่แล้วของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม 

สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้าจะปรับลดลงให้เหลือเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หรือ

มูลค่าภายหลังการปรับปรุงใหม่ของสินค้าคงเหลือจะปรับลดลงให้เหลือเท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับเป็นต้น 

20 กิจการที่ ถูกลงทุนซ่ึงถูกบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียอาจเสนอรายงานทางการเงินของตน                  

ในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของกิจการที่ ถูกลงทุนดังกล่าวจะต้องปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน              

การบัญชีฉบับน้ี ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการค านวณส่วนได้เสียของกิจการที่มีในสินทรัพย์สุทธิและ

ผลการด าเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุนดังกล่าว หากงบการเงินที่ปรับปรุงแล้วของกิจการที่    

ถูกลงทุนที่กจิการเข้าไปลงทุนแสดงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ กจิการต้องแปลงค่างบการเงิน

ดังกล่าวโดยใช้อตัราปิด ณ วันสิ้นงวด 

21 โดยปกติผลกระทบของเงินเฟ้อจะรับรู้อยู่ในต้นทุนการกู้ยืมอยู่แล้ว ดังน้ันจึงเป็นการไม่เหมาะสม

ที่กิจการจะท าการปรับปรุงใหม่ซ่ึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดจากการใช้เงินกู้ยืมในการสร้าง ไปพร้อม

กับการตั้งต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในงวดเดียวกัน กิจการ

ควรรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนการกู้ยืมเกดิขึ้น 

22 กจิการอาจได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขที่ก  าหนดให้สามารถชะลอการช าระเงินออกไปได้โดย

ไม่คิดดอกเบ้ีย ในกรณีที่กิจการไม่สามารถค านวณหาดอกเบ้ียที่แฝงอยู่ได้ กิจการควรปรับปรุง

มูลค่าสนิทรัพย์ดังกล่าวใหม่นับจากวันที่จ่ายช าระเงินแทนที่จะเป็นวันที่ซ้ือสนิทรัพย์ 

23 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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24 ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกที่น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้ กิจการควรปรับปรุง

ส่วนประกอบในส่วนของเจ้าของใหม่ โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปนับตั้ งแต่วันที่กิจการได้รับ

ส่วนประกอบน้ันมาหรือวันที่ส่วนประกอบน้ันเกิดขึ้ น ยกเว้นก าไรสะสมและส่วนเกินทุนจาก     

การตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิม ซ่ึงส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่เกิดในงวดก่อนๆจะถูกตัดออก

และก าไรสะสมที่ปรับปรุงใหม่น้ันจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงใหม่ของรายการอื่นทั้งหลาย     

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

25 ณ วันสดุท้ายของงวดบัญชีแรกและในงวดถัดๆไป กจิการต้องปรับปรุงส่วนประกอบของส่วนของ

เจ้าของทุกรายการโดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปนับตั้งแต่วันต้นงวดหรือวันที่กิจการได้รับส่วนประกอบ

น้ันมา (หากวันที่ได้รับน้ันเกิดขึ้นทหีลัง) และต้องเปิดเผยการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

26 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทุกรายการต้องแสดงใน  

รูปของหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ด้วยเหตุน้ีรายการใน

งบการเงินทั้งหมดจะต้องปรับปรุงใหม่ด้วยอัตราการเปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปนับจากวันที่

รายได้และค่าใช้จ่ายน้ันบันทกึในงบการเงินเป็นคร้ังแรก 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตวัเงิน 

27 ในภาวะเงินเฟ้อ กิจการที่ถือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินมากกว่าหน้ีสินที่เป็นตัวเงินจะสูญเสียอ านาจ

ซ้ือ ส่วนกิจการซ่ึงมีหน้ีสินที่เป็นตัวเงินมากกว่าสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินจะมีอ านาจซ้ือเพ่ิมขึ้ น   

ตราบเทา่ที่สนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ันยังไม่ผูกกับระดับราคาสินค้า ผลก าไรหรือขาดทุนจากรายการ

ที่เป็นตัวเงินสุทธิน้ีเป็นจ านวนผลต่างที่เกิดจากการปรับปรุงใหม่ของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน 

รายการในส่วนของเจ้าของ รายการในงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจากการปรับปรุง

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ผูกกับดัชนีราคา ซ่ึงผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวน้ีอาจประมาณได้โดยการ

น าอัตราการเปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปไปปรับกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผลต่าง

ระหว่างสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เป็นตัวเงินของงวดน้ัน 

28 กจิการจะต้องน าผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสทุธขิองรายการที่เป็นตัวเงินไปรวมในก าไรหรือ

ขาดทุน รายการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสินที่ผูกกับข้อตกลงที่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้

ตามย่อหน้าที่ 13 จะถูกน าไปหักกลบกับผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการ        

ที่เป็นตัวเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น รายได้ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียจ่าย และผลต่างจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินลงทุนหรือเงินกู้ยืมเป็นรายการที่เกี่ยวเน่ือง 

กับยอดดุลสุทธิของรายการที่ เป็นตัวเงินทั้งสิ้ น ถึงแม้กิจการจะเปิดเผยรายการดังกล่าว         
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แยกต่างหากแล้วกต็าม น่าจะเป็นประโยชน์กว่าหากกิจการแสดงรายการดังกล่าวพร้อมกับผล

ก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสทุธขิองรายการที่เป็นตัวเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 งบการเงินที่ใชเ้กณฑต์น้ทุนปัจจุบนั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

29 รายการที่แสดงด้วยต้นทุนปัจจุบันจะไม่ถูกปรับปรุงใหม่เพราะรายการดังกล่าวได้แสดง                

อยู่ในรูปของหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ว ส่วน

รายการอื่นในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกปรับปรุงใหม่ตามย่อหน้าที่ 11 ถึง 25 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

30 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการปรับปรุงใหม่ที่แสดงตามเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบันน้ัน โดยทั่วไป    

จะแสดงต้นทุนในจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายการหรือเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้น ต้นทุนขายและ

ค่าเสื่อมราคาจะบันทกึบัญชีด้วยจ านวนต้นทุนที่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่มีการใช้ ส่วนยอดขายและ

ค่าใช้จ่ายอื่นจะบันทึกบัญชีด้วยจ านวนเงิน ณ วันที่เกิดรายการ ด้วยเหตุน้ี รายการดังกล่าว

ทั้งหมดจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลารายงานโดยใช้ดัชนีราคาทั่วไป 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตวัเงิน 

31 ให้กิจการบันทกึผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินตามย่อหน้าที่ 27 

และ 28 

 

ภาษี 

32 การปรับปรุงงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี อาจท าให้เกิดผลต่างระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของรายการ

ดังกล่าว กจิการจะต้องรับรู้ผลต่างดังกล่าวในบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

งบกระแสเงินสด 

33 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ทุกรายการในงบกระแสเงินสดต้องแสดงอยู่ในหน่วยวัดค่า   

ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตวัเลขทีน่ ามาเปรียบเทียบ 

34 ตัวเลขที่น ามาเปรียบเทียบของงวดก่อนจะต้องปรับปรุงใหม่โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไป ไม่ว่าตัวเลข

น้ันจะได้มาโดยวิธีต้นทุนเดิมหรือโดยวิธีต้นทุนปัจจุบัน ทั้ง น้ี เพ่ือให้งบการเงินที่น ามา



 

9 

เปรียบเทียบน้ันแสดงอยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลของงวดก่อนในงบการเงินโดยแสดงให้เป็นหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ 

วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานด้วยเช่นกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวเลข

เปรียบเทียบซ่ึงสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ให้

กิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้า 42.2 และ 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

 

งบการเงินรวม 

35 บริษัทใหญ่ที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงอาจมีบริษัท

ย่อยที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงด้วยเช่นกัน งบการเงิน

ของบริษัทย่อยดังกล่าวน้ันจะต้องปรับปรุงใหม่โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปของประเทศเจ้าของสกุลเงิน

ที่ใช้รายงานก่อนที่จะน างบการเงินน้ันไปรวมในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัท

ย่อยดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ งบการเงินที่ปรับปรุงใหม่จะแปลงค่าโดยใช้อัตราปิด 

ณ วันสิ้นงวด และส าหรับงบการเงินของบริษัทย่อยที่มิได้รายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจ

ที่มีเงินเฟ้ออย่างรุนแรงให้กจิการถือปฏบัิตติามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

36 ในกรณีที่งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินที่มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแตกต่างกัน 

รายการทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือที่เป็นตัวเงินกต็าม จะต้องปรับปรุง

ใหม่ให้อยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ของงบการเงินรวมน้ัน 

การเลือกและการใชด้ชันรีาคาทัว่ไป 

37 ในการปรับปรุงงบการเงินใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการจะต้องใช้ดัชนี

ราคาทั่วไปซ่ึงสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในอ านาจซ้ือโดยทั่วไป ทุกกิจการที่เสนอรายงานในสกุล

เงินของสภาพเศรษฐกจิเดียวกนัจึงควรใช้ดัชนีเดียวกนัเพ่ือการปรับปรุงงบการเงินใหม่ 

 

การสิ้ นสุดลงของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

38 เมื่อภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไดส้ิ้นสุดลงและกิจการไม่ตอ้งจัดท าและเสนองบการเงินตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ อีกต่อไปแลว้ กิจการตอ้งใชจ้ านวนเงินตามหน่วยวดัค่าที่เป็น

ปัจจุบนั ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีก่อนที่เสนอรายงานเพื่อยกไปในงบการเงิน

ของงวดถดัไป 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

 39.1 ขอ้เท็จจริงทีว่่างบการเงินและตวัเลขที่น ามาเปรียบเทียบของงวดก่อนไดป้รบัปรุงใหม่

จากการที่อ านาจซ้ือโดยทัว่ไปของสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานไดเ้ปลี่ยนแปลงไป 

และดว้ยเหตุดงักล่าวจึงตอ้งแสดงในรูปของหน่วยวดัค่าที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัสุดทา้ย 

ของรอบระยะเวลารายงาน 

39.2  งบการเงินใชเ้กณฑต์น้ทุนเดิมหรือตน้ทุนปัจจุบนั 

 39.3 ชื่อของดชันีราคาและระดบัของดชันีราคา ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

และการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาในระหว่างรอบระยะเวลาปัจจุบนัที่รายงานและ         

รอบระยะเวลาก่อนทีร่ายงาน 

40 การเปิดเผยที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ

หลักเกณฑท์ี่ใช้เพ่ือรับรู้ผลกระทบของอตัราเงินเฟ้อในงบการเงิน นอกจากน้ี ยังเป็นการให้ข้อมูล

อื่นที่จ าเป็นเพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักเกณฑท์ี่ใช้และจ านวนเงินที่เป็นผลมาจากหลักเกณฑน้ั์น 

 

วนัถอืปฏิบติั 

41 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้กบังบการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
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