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ค าน า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2561 

(IFRIC Interpretation 7: Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดย

ปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือ

เน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ประเด็น 2 

มติ 3 

วนัถอืปฏิบติั 6 
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อา้งอิง 
 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง  

 

ความเป็นมา 
 

1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดแนวทางในการปฏบัิติตามข้อก าหนด 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

ส าหรับรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการได้ระบุ
1
แล้วว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็นสกุลเงิน

ในระบบเศรษฐกิจที่มีการเกิดขึ้ นของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยที่ในรอบระยะเวลาก่อนหน้าน้ี 

สภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ท าให้กิจการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ที่เงินเฟ้อรุนแรง  

 

ประเด็น 
 

2 ประเดน็ค าถาม ซ่ึงกล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ประกอบด้วย 

2.1 ข้อก าหนดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ที่ว่า “......แสดงด้วยหน่วยวัด

ค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน” ควรตีความเช่นใดเมื่อ

กจิการปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

2.2 กิจการควรวัดมูลค่าของยอดยกมาของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน 

ที่ปรับปรุงใหม่แล้วอย่างไร 

                                                 
1
 การระบุว่าระบบเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงน้ันขึ้ นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของกิจการตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3  

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง  
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มติ 
 

3 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการระบุว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็น   

สกุลเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีการเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และโดยที่ในงวดก่อนไม่ได้มี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเช่นน้ันมาก่อน กจิการจะต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  โดยถือเสมือนว่าระบบ

เศรษฐกิจน้ันมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาโดยตลอด ดังน้ัน ในกรณีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงมี

การวัดค่าโดยวิธีราคาทุน กิจการต้องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของงบการเงินของ

งวดบัญชีแรกสดุที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบเพ่ือสะท้อนถึงผลกระทบของเงินเฟ้อนับต้ังแต่วันที่ได้

สนิทรัพย์มา และวันที่หน้ีสนิเกิดขึ้นจนถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ส าหรับรายการ

ที่ไม่เป็นตัวเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดตามมูลค่าที่เป็นปัจจุบัน ที่ไม่ใช่มูลค่า 
ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกิดรายการ กจิการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวเพ่ือสะท้อนถึงผลกระทบ

ของเงินเฟ้อนับจากวันที่มูลค่าตามบัญชีถูกก าหนดขึ้ นจนถึง ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่

รายงาน 

4 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้รับรู้และวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ อย่างไรกต็าม ตัวเลขภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานต้องมีการก าหนดมูลค่าได้

ดังน้ี 

4.1 กิจการจะวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้ นใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี    

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ภายหลังจากที่กิจการได้ท าการปรับปรุงย้อนหลังมูลค่า

ตามบัญชีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินของ

รอบระยะเวลาที่รายงาน โดยการใช้หน่วยวัดค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้น

งวดน้ัน 

4.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ถูกวัดมูลค่าใหม่ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.1 จะมีการปรับปรุง

ย้อนหลังเพ่ือรับรู้การเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่า นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงาน จนถึง ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 

ที่รายงานน้ัน 

กิจการจะน าวิธีที่ระบุในข้อ 4.1 และ 4.2 มาใช้ในการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส าหรับยอดยกมาต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินทุกงวดที่น ามาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงิน 

ที่ปรับปรุงใหม่ ส าหรับรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรงมาใช้ 

5 ภายหลังจากที่กิจการได้ท าการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังแล้ว ตัวเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด       

ซ่ึงแสดงในงบการเงินงวดถัดไป ซ่ึงรวมถึงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะมีการปรับ

ย้อนหลังด้วยการน าการเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่าที่ เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไปนั้น        

ไปปรับกบังบการเงินที่ปรับปรุงย้อนหลังของรอบระยะเวลาที่รายงานก่อนหน้าน้ัน 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 70/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  6  

วนัถอืปฏิบติั 
 

6 กิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ              

รอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีสนับสนุน 

ให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 


