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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๔/๒๕๕๗ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)   
เร่ือง   การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)   

เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน   

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   

ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙  (๔/๒๕๕๗)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ขอ้  ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖/๒๕๕๖  การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๗  เร่ือง  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  ๒๙  เร่ือง  การรายงาน 

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

ข้อ  ๓  ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  เร่ือง  

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  เร่ือง  การรายงาน 

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 

นายกสภาวิชาชีพบัญช ี
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง  

 

 

ค าแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟ้อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 7: Applying the Restatement 

Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Bound Volume 

2013 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 

2557)เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 

(เมือ่มกีารประกาศใช)้ 

 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ประเด็น 2 

มติ 3 

วนัถอืปฏิบติั 6 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรบัปรุงยอ้นหลงั

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 6    

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2557) 

เรื่อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดแนวทางในการปฏบัิติตามข้อก าหนด

ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการได้

ระบุ
1
แล้วว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็นสกุลเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีการเกิดขึ้ น

ของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยที่ในรอบระยะเวลาก่อนหน้าน้ี สภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง ท าให้กจิการต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เมื่อมี

การประกาศใช้) 
 

ประเด็น 

2 ประเดน็ค าถาม ซ่ึงกล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 (ก) ข้อก าหนดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) 

                                                 

1
  การระบุว่าระบบเศรษฐกจิมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กบัการใช้ดุลยพินิจของกจิการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 3 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่

เงินเฟ้อรนุแรง 
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ที่ว่า “......แสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน” 

ควรตีความเช่นใดเมื่อกจิการปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 (ข) กิจการควรวัดมูลค่าของยอดยกมาของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินที่ปรับปรุง

ใหม่แล้วอย่างไร 

มติ 

3 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการระบุว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็นสกุล

เงินในระบบเศรษฐกิจที่มีการเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และโดยที่ในงวดก่อนไม่ได้มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรงเช่นน้ันมาก่อน กจิการจะต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เม่ือมี

การประกาศใช้) โดยถือเสมือนว่าระบบเศรษฐกิจน้ันมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาโดยตลอด ดังน้ัน 

ในกรณีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงมีการวัดค่าโดยวิธีราคาทุน กิจการต้องปรับปรุงงบแสดง

ฐานะการเงินต้นงวดของงบการเงินของงวดบัญชีแรกสุดที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบเพ่ือสะท้อนถึง

ผลกระทบของเงินเฟ้อนับต้ังแต่วันที่ได้สินทรัพย์มา และวันที่หน้ีสินเกิดขึ้ นจนถึงวันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาที่รายงาน ส าหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวด

ตามมูลค่าที่เป็นปัจจุบัน ที่ไม่ใช่มูลค่า ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกิดรายการ กิจการต้องปรับปรุง

รายการดังกล่าวเพ่ือสะท้อนถึงผลกระทบของเงินเฟ้อนับจากวันที่มูลค่าตามบัญชีถูกก าหนดขึ้ น

จนถึง ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน  

4 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้รับรู้และวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

อย่างไรกต็าม ตัวเลขภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของรอบ

ระยะเวลาที่รายงานต้องมีการก าหนดมูลค่าได้ดังน้ี 

 4.1 กจิการจะต้องวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ภายหลังจากที่กิจการได้ท า

การปรับปรุงย้อนหลังมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ต้นงวดของ     

งบแสดงฐานะการเงินของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยการใช้หน่วยวัดค่า ณ วันที่ในงบ

แสดงฐานะการเงินต้นงวดน้ัน 

 4.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ถูกวัดมูลค่าใหม่ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.1 จะมีการปรับปรุง

ย้อนหลังเพ่ือรับรู้การเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่า นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงาน จนถึง ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานน้ัน 

กิจการจะน าวิธีที่ระบุในข้อ 4.1 และ 4.2 มาใช้ในการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีส าหรับยอดยกมาต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินทุกงวดที่น ามาแสดงเปรียบเทียบกับ

งบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ ส าหรับรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เม่ือ

มีการประกาศใช้) มาใช้ 
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5 ภายหลังจากที่กิจการได้ท าการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังแล้ว ตัวเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซ่ึง

แสดงในงบการเงินงวดถัดไป ซ่ึงรวมถึงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะมีการปรับย้อนหลัง

ด้วยการน าการเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่าที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไปน้ันไปปรับ

กบังบการเงินที่ปรับปรุงย้อนหลังของรอบระยะเวลาที่รายงานก่อนหน้าน้ัน 

วนัถอืปฏิบติั 

6 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 




