เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๕/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๙ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๖๑) เรื่ อ ง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้ อรุนแรง ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IAS 29:
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Bound volume 2018 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มีการปรั บปรุ งจากฉบั บ ปี 2560 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อ
รุนแรง ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 41 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้
ควรอ่ านโดยคานึ งถึ งข้ อก าหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2558)
ในกรณีทไม่
ี่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
ขอบเขต
1
2

3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั งบการเงิน ซึ่ งรวมถึงงบการเงินรวมของกิจการ ซึ่ งใช้
สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของตน
ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจที่ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง การรายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินใน
สกุลเงินท้ องถิ่ นโดยไม่ได้ มีการปรับปรุงใหม่น้ันย่อมไม่เกิดประโยชน์ เงินได้ สูญเสียอานาจซื้อไป
ในอัตราที่ เร็วมากจนทาให้ การเปรียบเทียบจานวนเงินจากธุรกรรมและจากเหตุการณ์อนที่
ื่ เกิดขึ้น
ณ เวลาที่ แตกต่างกันก่อให้ เกิดการหลงผิดได้ ถึงแม้ จะเกิดขึ้นภายในงวดบัญชีเดียวกันก็ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดว่า ณ ที่ ระดับเงินเฟ้ อใดจึงจะถือว่าได้ เกิดภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรงขึ้นแล้ ว เป็ นเรื่ องที่ กิจการใช้ ดุลยพิ นิจว่ าเมื่ อใดที่ จาเป็ นต้ องปรั บปรุ งงบการเงิน ใหม่
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ตัวอย่ างของลักษณะพิ เศษของสภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ บ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ เกิดขึ้นแล้ ว แต่ไม่จากัดอยู่เพียง มีดังนี้
3.1
ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่ จะถือทรัพย์สินในรูปของสินทรั พย์ทไม่
ี่ เป็ นตัวเงิน หรื อ
ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศที่ ค่อนข้ างเสถียร หรือใช้ เงินสกุลเงินท้ องถิ่ นที่ ตนถืออยู่
ไปลงทุนทันทีเพื่ อรักษาอานาจซื้อ
3.2
ประชากรโดยทั่วไปจะคานึงถึงมูลค่าต่างๆ ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศที่ ค่อนข้ าง
เสถี ยรมากกว่ า ในรู ป สกุลเงิน ท้ องถิ่ น การตั้งราคาสิน ค้ า อาจจะอยู่ ในสกุ ลเงิน ตรา
ต่างประเทศนั้น
3.3
การขายและการซื้อเชื่ อจะกระทา ณ ระดับราคาที่ ชดเชยการสูญเสียอานาจซื้อที่ คาดว่า
จะเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการให้ สนิ เชื่ อ ถึงแม้ ระยะเวลาดังกล่าวจะสั้นก็ตาม
3.4
อัตราดอกเบี้ย ค่าแรง และราคาสินค้ าผูกพันกับดัชนีราคา และ
3.5
อัตราเงินเฟ้ อสะสมในช่วงระยะเวลาสามปี ที่ ผ่านมาใกล้ เคียงหรือเกินร้ อยละ 100
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มุ่งหวังให้ ทุกกิจการซึ่ งเสนอรายงานในสกุลเงิน ของสภาพเศรษฐกิจ
ที่ มี ภ าวะเงิ น เฟ้ อรุ น แรงที่ เหมื อ นกั น น ามาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มาใช้ ในเวลาเดี ย วกั น
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ให้ ใช้ กับงบการเงิน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลา
3
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รายงานซึ่ งกิจการได้ ช้ ีชัดแล้ วว่าภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ เกิดขึ้นแล้ วในประเทศเจ้ าของสกุลเงินซึ่ ง
กิจการใช้ ในการรายงาน

การปรับปรุงงบการเงินใหม่
5

6

7

8

การเปลี่ ยนแปลงของระดับ ราคาเป็ นผลมาจากแรงผลักดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ซึ่ งอาจเป็ นไปในลักษณะโดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ตัวอย่างของแรงผลักดันเฉพาะเจาะจง
ได้ แก่ การเปลี่ ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานและการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่ งอาจ
ส่งผลให้ ราคาสิน ค้ าชนิดใดชนิ ดหนึ่ งสูงขึ้นหรื อลดลงอย่ างมีนัยสาคัญ และเป็ นอิสระจากกัน
นอกจากนี้ แรงผลั กดั นโดยทั่วไปอาจส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในระดั บราคาสิ นค้ าโดยทั่วไป
และต่ออานาจซื้อของเงินตราโดยทั่วไปได้
กิ จ การซึ่ งจั ด ท างบการเงิ น ภายใต้ เกณฑ์ ต้ น ทุ น เดิ ม สามารถท าเช่ น นั้ น ได้ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
การเปลี่ ยนแปลงของระดั บ ราคาโดยทั่วไป หรื อการเพิ่ มขึ้ นของราคาสิน ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สิ น
ที่ กิ จ การบั น ทึ ก อยู่ ไ ด้ โดยข้ อ ยกเว้ น ของกรณี ดั ง กล่ า วจะเป็ นกรณี ที่ กิ จ การวั ด มู ล ค่ า หรื อ
เลือกที่ จะวัดมูลค่าสินทรั พย์และหนี้สินนั้นโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น ที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซึ่งกิจการอาจตีราคาใหม่ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม หรื อสินทรั พย์ ชีวภาพซึ่ งโดยทั่วไปจะ
วัดมู ลค่ าโดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรม อย่างไรก็ตาม มี บางกิจการที่ นาเสนองบการเงินโดยใช้ เกณฑ์
ต้ นทุนปัจจุบันซึ่ งเป็ นการรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงราคาเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ที่
กิจการถืออยู่
ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจที่ มี ภาวะเงิน เฟ้ อรุ น แรง งบการเงิน ของกิจการไม่ ว่า จะได้ จั ดทาโดย
ใช้ เกณฑ์ต้นทุนเดิมหรือเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบัน จะมีประโยชน์กต็ ่อเมื่ องบการเงินนั้นแสดงอยู่ใน
หน่ วยวั ดค่ าที่ เป็ นปั จจุ บั น ณ วั นสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงานเท่านั้ น ดังนั้ นมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้ จึงให้ ใช้ กับงบการเงินของกิจการทั้งหลายที่ รายงานในสกุลเงิน ของสภาพเศรษฐกิจที่ มี
ภาวะเงิน เฟ้ อรุนแรง และไม่อนุ ญาตให้ กิจการเสนอข้ อมู ลภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้
เพื่ อเป็ นการเสริ ม งบการเงิน ที่ ไม่ ได้ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ไม่
สนับสนุนให้ กจิ การเสนองบการเงินก่อนการปรับปรุงใหม่แยกต่างหาก
งบการเงิ นของกิ จการซึ่ งใช้สกุ ลเงิ นของสภาพเศรษฐกิ จที่ มี ภาวะเงิ นเฟ้ อรุ นแรงเป็ นสกุ ลเงิ น
ที่ใช้ในการดาเนินงานของตน ไม่ว่าจะจัดทาขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ตน้ ทุนเดิมหรือเกณฑ์ตน้ ทุน
ปั จ จุ บนั จะต้องแสดงด้วยหน่วยวัดค่ าที่ เป็ นปั จจุ บ นั ณ วันสุ ดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
และต้องแสดงตัวเลขเปรี ยบเที ยบของงวดก่ อนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้) รวมทั้งข้อมู ลที่
เกี่ยวข้องกับงวดก่อนด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุบนั ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ด้วยเช่ นกัน เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการนาเสนอ งบการเงินเปรี ยบเที ยบในกรณีท่ ี สกุลเงิน
ที่นาเสนองบการเงินแตกต่างกัน ให้กิจการถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในย่อหน้า 42.2 และ 43
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ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้)
ผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงินจะต้องรวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุน
ของกิจการและเปิ ดเผยรายการแยกต่างหาก
ในการปรับปรุงงบการเงินใหม่เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการจาเป็ นต้ อง
น าวิ ธี ก ารบางประการรวมถึ ง ดุ ล ยพิ นิ จ มาใช้ การใช้ วิ ธีก ารและดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งสม่า เสมอ
มีความสาคัญยิ่ งกว่ า ความถูกต้ องของจานวนที่ ได้ จากวิธีการดังกล่ าวซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงิน
ที่ ปรับปรุงใหม่
งบการเงินที่ใช้เกณฑ์ตน้ ทุนเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
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รายการต่างๆ ในงบแสดงฐานะการเงินที่ ยังไม่ได้ แสดงด้ วยหน่วยวัดค่าที่ เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ าย
ของรอบระยะเวลารายงานจะปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป
รายการที่ เป็ นตัวเงินจะไม่ถูกปรับปรุงใหม่ เนื่ องจากรายการดังกล่าวได้ แสดงด้ วยหน่วยที่ เป็ น
ตัวเงิน ที่ เป็ นปั จ จุ บัน ณ วั นสุดท้ า ยของรอบระยะเวลารายงานอยู่ แ ล้ ว รายการที่ เป็ นตัวเงิน
หมายถึง เงินสดที่ กจิ การถืออยู่และรายการที่ กจิ การจะได้ รับหรือจ่ายเป็ นเงินสด
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่ งผูกกับข้ อตกลงที่ ให้ มีการเปลี่ ยนแปลงราคาได้ เช่น หุ้นกู้หรือเงินกู้ยืม
ที่ อ้ า งอิง กับ ดั ช นี จะปรั บ มู ล ค่ า ให้ เ ป็ นไปตามสัญ ญา เพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ งจ านวนยอดคงเหลื อ
ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงาน สิน ทรั พย์และหนี้สิน เหล่ านี้จะแสดงอยู่ ในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ ปรับปรุงใหม่ด้วยจานวนหลังการปรับปรุงดังกล่าวข้ างต้ น
สินทรั พย์และหนี้สินอื่ นที่ เหลื อทั้งหมดถือเป็ นรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิน รายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิน
บางรายการอาจบันทึกด้ วยจานวนที่ เป็ นปัจจุ บัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงานอยู่แล้ ว
เช่ น มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ หรื อราคายุ ติธรรม ดังนั้นกิจการจึ งไม่ ปรั บปรุ งรายการดังกล่ าวใหม่
ส่วนสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ ไม่เป็ นตัวเงินอื่ นๆ กิจการจะปรับปรุงรายการดังกล่าวใหม่ท้งั หมด
รายการที่ ไม่เป็ นตัวเงินส่วนใหญ่ มักแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ดั ง นั้ น รายการดั ง กล่ า วจึ ง แสดงด้ ว ยจ านวนที่ เป็ นปั จ จุ บั น ณ วั น ที่ ได้ ม า กิ จ การสามารถ
คานวณหาราคาทุน ปรับปรุงใหม่หรือราคาทุนหั กค่าเสื่ อมราคาสะสมปรั บปรุงใหม่ของแต่ละ
รายการดังกล่ าวโดยการนาอัตราการเปลี่ ยนแปลงของดัชนีราคาทั่วไประหว่ างวัน ที่ ได้ มาจน
ถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของรอบระยะเวลารายงานไปปรั บ กั บ ราคาทุ น เดิ ม และค่ า เสื่ อมราคาสะสม
ตัวอย่างเช่น ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินค้ าคงเหลือจาพวกวัตถุดิบและสินค้ าที่ ซื้อมาเพื่ อขาย
ค่าความนิยม สิทธิบัตร เครื่ องหมายการค้ า และสินทรัพย์ทมีี่ ลักษณะคล้ ายคลึงกันจะปรับปรุงใหม่
นับจากวันซื้อ ส่วนสินค้ าคงเหลือ จาพวกงานระหว่ างทา และสินค้ าสาเร็จรูปจะปรั บปรุงใหม่
นับจากวันที่ ต้นทุนการซื้อและต้ นทุนการแปรสภาพเกิดขึ้น
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ในบางครั้งกิจการอาจไม่มีบันทึกรายละเอียดของวันที่ ได้ มาของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ
ไม่ สามารถประมาณวั นที่ ดังกล่ าวได้ ภายใต้ สถานการณ์ ที่ยากจะเกิดขึ้นนี้ การนามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับนี้มาใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีแรก กิจการอาจจาเป็ นต้ องใช้ การประเมินมูลค่า
รายการโดยผู้เชี่ ยวชาญอิสระเพื่ อใช้ เป็ นพื้นฐานในการปรับปรุงรายการดังกล่าวใหม่
เป็ นไปได้ ว่ากิจการไม่อาจหาดัชนีราคาทั่วไปของงวดต่างๆ ที่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการปรับปรุงที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ กิจการอาจจาเป็ นต้ อง
นาประมาณการมาใช้ เช่น โดยการพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนระหว่าง
สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศที่ ค่อนข้ างเสถียร
รายการที่ ไม่เป็ นตัวเงินบางรายการอาจแสดงด้ วยมูลค่าปัจจุบัน ณ วันอื่ นที่ ไม่ใช่วันที่ ได้ มาหรือ
วั น ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่ น ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ได้ ตีร าคาใหม่ แ ล้ ว ก่อนหน้ า นี้
ในกรณีเช่นนี้ มูลค่าตามบัญชีจะปรับปรุงใหม่นับจากวันที่ มีการตีราคาใหม่น้ัน
มู ลค่ าของรายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงินที่ ปรั บปรุ งใหม่ แล้ วนั้ นอาจจะปรั บลดลงเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ทเกี่
ี่ ยวข้ อง หากมูลค่าของรายการดังกล่ าวสูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน
ตัวอย่ างเช่ น มูลค่าภายหลั งการปรั บปรุ งใหม่ แล้ วของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิ ยม
สิทธิบัตร และเครื่ องหมายการค้ าจะปรั บลดลงให้ เหลือเท่ากับมูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน หรื อ
มูลค่าภายหลังการปรั บปรุงใหม่ของสินค้ าคงเหลือจะปรั บลดลงให้ เหลือเท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้ รับ เป็ นต้ น
กิจ การที่ ถูก ลงทุ น ซึ่ งถู ก บั น ทึก บั ญ ชี โดยวิ ธีส่วนได้ เสีย อาจเสนอรายงานทางการเงิน ของตน
ในสกุ ลเงิน ของสภาพเศรษฐกิจ ที่ มีภาวะเงิน เฟ้ อรุน แรง งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของกิ จ การที่ ถู ก ลงทุ น ดั ง กล่ า วจะปรั บ ปรุ ง ใหม่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่ อประโยชน์ในการคานวณส่วนได้ เสียของกิจการที่ มี ในสินทรั พย์สุทธิ
และผลการดาเนินงานของกิจการที่ ถูกลงทุนดังกล่าว หากงบการเงินที่ ปรับปรุงแล้ วของกิจการที่
ถูกลงทุนที่ กิจการเข้ าไปลงทุนแสดงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ กิจการแปลงค่างบการเงิน
ดังกล่าวโดยใช้ อตั ราปิ ด ณ วันสิ้นงวด
โดยปกติผลกระทบของเงินเฟ้ อจะรับรู้อยู่ในต้ นทุนการกู้ยืมอยู่แล้ ว ดังนั้นจึงเป็ นการไม่เหมาะสม
ที่ กิจการจะทาการปรับปรุงใหม่ซึ่งรายจ่ายฝ่ ายทุนที่ เกิดจากการใช้ เงินกู้ยืมในการสร้ างไปพร้ อม
กับการตั้งต้ นทุนการกู้ยืมส่วนที่ ชดเชยเงินเฟ้ อเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ ในงวดเดียวกัน กิจการ
ควรรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมส่วนนี้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ ต้นทุนการกู้ยืมเกิดขึ้น
กิจการอาจได้ มาซึ่ งสินทรัพย์ภายใต้ เงื่ อนไขที่ กาหนดให้ สามารถชะลอการชาระเงินออกไปได้
โดยไม่ คิดดอกเบี้ ย ในกรณีที่ กิจการไม่ สามารถคานวณหาดอกเบี้ ยที่ แฝงอยู่ ได้ กิจการควร
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่นับจากวันที่ จ่ายชาระเงินแทนที่ จะเป็ นวันที่ ซ้ ือสินทรัพย์
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ณ วั น ต้ น งวดของงวดบั ญ ชี แ รกที่ น ามาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มาใช้ กิจ การควรปรั บ ปรุ ง
ส่ ว นประกอบในส่ ว นของเจ้ า ของใหม่ โดยใช้ ดั ช นี ร าคาทั่ว ไปนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ กิ จ การได้ รั บ
ส่วนประกอบนั้นมาหรื อวันที่ ส่วนประกอบนั้น เกิดขึ้น ยกเว้ นกาไรสะสมและส่วนเกินทุนจาก
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การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ ม ซึ่ งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทเี่ กิดในงวดก่อนๆ จะถูกตัดออก
และกาไรสะสมที่ ปรั บปรุง ใหม่ น้ันจะเป็ นผลมาจากการปรับปรุงใหม่ ของรายการอื่ นทั้งหลาย
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วั นสุดท้ ายของงวดบั ญชี แรกและในงวดถัดๆ ไป กิจการปรั บปรุงส่วนประกอบของส่วนของ
เจ้ าของทุกรายการโดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไปนับตั้งแต่วันต้ นงวดหรือวันที่ กิจการได้ รับส่วนประกอบ
นั้ น มา (หากวั น ที่ ได้ รั บ นั้ น เกิ ด ขึ้ นที หลั ง) และต้ องเปิ ดเผยการเปลี่ ยนแปลงของส่ วนของ
เจ้ าของส าหรั บ งวดเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ รายการในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จทุกรายการต้ องแสดง
ในรูปของหน่วยวัดค่าที่ เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงาน ด้ วยเหตุน้ ีรายการ
ในงบการเงินทั้งหมดจะปรับปรุงใหม่ด้วยอัตราการเปลี่ ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปนับจากวันที่
รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้นบันทึกในงบการเงินเป็ นครั้งแรก
ผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน
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ในภาวะเงินเฟ้ อ กิจการที่ ถือสินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงินมากกว่าหนี้สินที่ เป็ นตัวเงินจะสูญเสียอานาจซื้อ
ส่วนกิจการซึ่ งมีหนี้สินที่ เป็ นตัวเงินมากกว่าสินทรั พย์ทเี่ ป็ นตัวเงินจะมีอานาจซื้อเพิ่ มขึ้นตราบเท่าที่
สินทรั พย์ และหนี้ สิน นั้ นยังไม่ ผู กกับระดั บราคาสินค้ า ผลก าไรหรื อขาดทุ นจากรายการที่ เป็ น
ตัวเงินสุทธิน้ ีเป็ นจานวนผลต่างที่ เกิดจากการปรั บปรุ งใหม่ ของรายการที่ ไม่เป็ นตั วเงิน รายการ
ในส่วนของเจ้ าของ รายการในงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจากการปรั บปรุงสินทรั พย์และ
หนี้ สิ นที่ ผู กกั บดั ชนี ราคา ซึ่ งผลก าไรหรื อขาดทุ นดั งกล่ าวนี้ อาจประมาณได้ โดยการน าอั ตรา
การเปลี่ ยนแปลงในดั ชนี ราคาทั่วไปไปปรั บกับจานวนถั วเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั กของผลต่ างระหว่ าง
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ เป็ นตัวเงินของงวดนั้น
กิจ การจะน าผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากยอดดุ ล สุทธิของรายการที่ เป็ นตัว เงิ น ไปรวมในกาไร
หรื อขาดทุ น รายการปรั บปรุ งสินทรั พย์แ ละหนี้สิน ที่ ผู กกับ ข้ อตกลงที่ ให้ มีการเปลี่ ยนแปลง
ราคาได้ ตามย่ อ หน้ า ที่ 13 จะถู กน าไปหั กกลบกับ ผลกาไรหรื อ ขาดทุ น จากยอดดุ ลสุทธิของ
รายการที่ เป็ นตัวเงิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายอื่ น เช่น รายได้ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจ่าย และผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ า งประเทศที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ เงิน ลงทุ น หรื อเงิน กู้ ยืมเป็ นรายการที่
เกี่ ยวเนื่ องกับ ยอดดุ ลสุทธิของรายการที่ เป็ นตั วเงิน ทั้งสิ้น ถึงแม้ กิจการจะเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่ า วแยกต่ า งหากแล้ วก็ตาม น่ า จะเป็ นประโยชน์ กว่ า หากกิจการแสดงรายการดังกล่ า ว
พร้ อ มกับ ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากยอดดุ ลสุทธิของรายการที่ เป็ นตั วเงิน ในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
งบการเงินที่ใช้เกณฑ์ตน้ ทุนปั จจุบนั
งบแสดงฐานะการเงิน
29

รายการที่ แสดงด้ วยต้ นทุ นปั จจุ บั นจะไม่ ถู กปรั บปรุ งใหม่ เพราะรายการดั งกล่ าวได้ แสดงอยู่
ในรูปของหน่วยวัดค่าที่ เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานแล้ วส่วนรายการอื่ น
ในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกปรับปรุงใหม่ตามย่อหน้ าที่ 11 ถึง 25
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

30

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการปรับปรุงใหม่ทแี่ สดงตามเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบันนั้น โดยทั่วไปจะ
แสดงต้ นทุนในจานวนที่ เป็ นปั จจุบัน ณ วันที่ รายการหรือเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้น ต้ นทุนขายและ
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกบัญชีด้วยจานวนต้ นทุนที่ เป็ นปั จจุ บัน ณ เวลาที่ มีการใช้ ส่วนยอดขาย
และค่าใช้ จ่ายอื่ นจะบันทึกบัญชีด้วยจานวนเงิน ณ วันที่ เกิดรายการ ด้ วยเหตุน้ ี รายการดังกล่าว
ทั้ง หมดจึ ง จ าเป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ ง ใหม่ ใ ห้ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยวั ด ค่ า ที่ เป็ นปั จ จุ บั น ณ วั น สุ ด ท้ า ยของ
รอบระยะเวลารายงานโดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไป
ผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน

31

ให้ กจิ การบันทึกผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่ เป็ นตัวเงิน ตามย่อหน้ าที่ 27
และ 28
ภาษี

32

การปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ใหม่ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อาจท าให้ เ กิด ผลต่ า งระหว่ า ง
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของ
รายการดังกล่ า ว กิจ การจะรั บ รู้ ผลต่ า งดังกล่ า วในบั ญ ชี ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
งบกระแสเงินสด

33

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ ทุกรายการในงบกระแสเงินสดต้ องแสดงอยู่ในหน่วยวัดค่า
ที่ เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
ตัวเลขที่นามาเปรียบเทียบ
34

ตัวเลขที่ นามาเปรียบเทียบของงวดก่อนจะปรับปรุงใหม่โดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไป ไม่ว่าตัวเลขนั้นจะ
ได้ มาโดยวิธีต้นทุนเดิมหรือโดยวิธีต้นทุนปั จจุบัน ทั้งนี้เพื่ อให้ งบการเงินที่ นามาเปรียบเทียบนั้น
แสดงอยู่ ในหน่ วยวั ด ค่ าที่ เป็ นปั จจุ บั น ณ วั นสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลของงวดก่อนในงบการเงินโดยแสดงให้ เป็ นหน่วยวัดค่าที่ เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ าย
ของรอบระยะเวลารายงานด้ วยเช่ น กั น เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ ในการแสดงตั วเลขเปรี ยบเที ย บ
ซึ่ งสกุลเงินที่ ใช้ นาเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน ให้ กิจการถือปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 42.2 และ 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
งบการเงินรวม

35

36

บริษัทใหญ่ทเี่ สนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงอาจมีบริษัทย่อย
ที่ เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงด้ วยเช่นกัน งบการเงินของ
บริ ษัทย่อยดังกล่ าวนั้นจะปรั บปรุ งใหม่ โดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไปของประเทศเจ้ าของสกุลเงินที่ ใช้
รายงานก่อนที่ จะนางบการเงินนั้นไปรวมในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริ ษัทย่ อย
ดังกล่ าวเป็ นบริ ษัทย่ อยในต่ างประเทศ งบการเงินที่ ปรั บปรุ งใหม่ จะแปลงค่ าโดยใช้ อัตราปิ ด
ณ วันสิ้นงวด และสาหรับงบการเงินของบริษัทย่อยที่ มิได้ รายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจ
ที่ มีภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรงให้ กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุง
2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในกรณี ที่ งบการเงิ น รวมประกอบด้ ว ยงบการเงิ นที่ มี วั น สุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงานที่
แตกต่ างกัน รายการทุ กรายการไม่ ว่า จะเป็ นรายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงินหรื อ ที่ เป็ นตัวเงิน ก็ตาม
จะปรับปรุงใหม่ให้ อยู่ในหน่วยวัดค่าที่ เป็ นปัจจุบัน ณ วันที่ ของงบการเงินรวมนั้น
การเลือกและการใช้ดชั นีราคาทัว่ ไป
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ในการปรับปรุงงบการเงิน ใหม่เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการจะใช้ ดัชนี
ราคาทั่วไปซึ่ งสะท้ อ นถึงการเปลี่ ยนแปลงในอานาจซื้ อโดยทั่วไป ทุ กกิจการที่ เสนอรายงาน
ในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจเดียวกันจึงควรใช้ ดัชนีเดียวกันเพื่ อการปรับปรุงงบการเงินใหม่

การสิ้ นสุดลงของภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
38

เมื่อภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรงได้สิ้ นสุ ดลงและกิจการไม่ ตอ้ งจัดท าและเสนองบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ อี กต่ อไปแล้ว กิจการต้อ งใช้จานวนเงินตามหน่ว ยวัดค่ าที่เป็ น
9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
ปั จจุบนั ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่เสนอรายงานเพื่อยกไปในงบการเงิน
ของงวดถัดไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39

40

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
39.1 ข้อเท็จจริงที่ว่างบการเงินและตัวเลขที่นามาเปรียบเทียบของงวดก่อนได้ปรับปรุง
ใหม่จากการที่อานาจซื้ อโดยทัว่ ไปของสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานได้เปลี่ยนแปลงไป
และด้วยเหตุดงั กล่าวจึ งต้องแสดงในรูปของหน่วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุบนั ณ วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน
39.2 งบการเงินใช้เกณฑ์ตน้ ทุนเดิมหรือต้นทุนปั จจุบนั และ
39.3 ชื่ อของดัช นีร าคาและระดับ ของดัช นีร าคา ณ วัน สุ ด ท้า ยของรอบระยะเวลา
รายงาน และการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาในระหว่ างรอบระยะเวลาปั จจุ บนั
ที่รายงานและรอบระยะเวลาก่อนที่รายงาน
การเปิ ดเผยที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่ อให้ เกิดความชั ดเจน
เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ทใช้
ี่ เพื่ อรับรู้ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังเป็ น
การให้ ข้อมูลอื่ นที่ จาเป็ นเพื่ อความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ และจานวนเงินที่ เป็ นผลมาจาก
หลักเกณฑ์น้ัน

วันถือปฏิบตั ิ
41

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ใช้ กบั งบการเงินที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป

10

