เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๒๙ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗ เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลัง
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙ เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ รวมถึง การแก้ ไขปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจนถึงปัจจุปัน

1

สารบัญ
ย่อหน้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ประเด็น
ข้อสรุป
วันถือปฏิบตั ิ
ตัวอย่าง

1
2
3-5
6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ได้ กล่าวไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 1 -6 ตัวอย่างแนบท้าย ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
อ้างอิง
„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (ฉบับปรับปรุง 2555)
„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง

ความเป็ นมา
1.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 สาหรับรอบระยะเวลาซึ่งงกิจการได้ ระบุ1แล้ วว่า สกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง โดยที่ในงวดก่อนสภาวะ
เศรษฐกิจไม่ได้ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ทาให้ กจิ การต้ องปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
1

การระบุว่าระบบเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กบั การใช้ ดุลยพินิจของกิจการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 3 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

ประเด็น
2.
ประเด็นคาถาม ซึ่งกล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ประกอบด้ วย
(ก) ข้ อกาหนดตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 8 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ที่ว่า “......แสดงด้ วย
หน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน” ควรตีความเช่นใดหาก
กิจการปฎิบัติตามมาตรฐานนี้
(ข) กิจการควรวัดมูลค่าของยอดยกมาของภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญชีในงบการเงินที่ปรั บปรุงใหม่
แล้ วอย่างไร
ข้อสรุป
3.
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซึ่งกิจการระบุว่าสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของตนเป็ นสกุลเงิน
ของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง และโดยที่ในงวดก่อนไม่ได้ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงเช่นนั้น
มาก่อน กิจการจะต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 โดยถือเสมือนว่าระบบ
เศรษฐกิจนั้นมีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงมาโดยตลอด ด้ วยเหตุน้ ี ในกรณีของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งมี
การวัดค่าโดยวิธรี าคาทุน กิจการจะต้ องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินต้ นงวดของงบการเงินของงวด
บั ญ ชี แ รกสุด ที่น ามาแสดงเปรี ยบเทีย บ เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นผลกระทบของเงิ น เฟ้ อนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ไ ด้
3

สินทรัพย์มา และวันที่หนี้สินเกิดขึ้นจนถึงวันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน สาหรับรายการที่ไม่
เป็ นตัวเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ นงวดตามมูลค่าที่เป็ นปั จจุ บัน ที่ไม่ใช่ มูลค่า ณ วันที่
ได้ มาหรื อวั น ที่เกิดรายการ กิจ การต้ องปรั บปรุ งรายการดังกล่ า วเพื่ อ ให้ สะท้ อนถึงผลกระทบของ
เงินเฟ้ อนับจากวันที่มูลค่าตามบัญชีถูกกาหนดขึ้นจนถึง ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน
4.

ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะถูกบั นทึกและวั ดมูลค่า ตาม
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 12 อย่างไรก็ตามตัวเลขภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินต้ นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานจะมีการกาหนดมูลค่าได้ ดังนี้
4.1 กิจการจะต้ องวัดมูลค่าของภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีข้ ึนใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภายหลังจากที่กิจการได้ ทาการปรับปรุงย้ อนหลังมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน ณ
วันที่ต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงิน ของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยการใช้ หน่ วยวัดค่า ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้ นงวดนั้น
4.2 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ถี ูกวัดมูลค่าใหม่ตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 4.1 จะมีการปรับปรุงย้ อนหลัง
เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหน่วยวัดค่า นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้ นงวดของรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน จนถึง ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานนั้น
กิจการจะนาวิธที ่รี ะบุในข้ อ 4.1 และ 4.2 มาใช้ ในการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับ
ยอดยกมาต้ นงวดของงบแสดงฐานะการเงินทุ กงวดที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบกับงบการเงินที่ปรั บปรุงใหม่
สาหรับรอบระยะเวลาการรายงานซึ่งกิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 มาใช้

5.

ภายหลังจากที่กจิ การได้ ทาการปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังแล้ ว ตัวเลขที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด ซึ่งแสดงใน
งบการเงินงวดถัดไป ซึ่งรวมถึงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จะมีการปรับย้ อนหลังด้ วยการนา
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยวัดค่าที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไปนั้นไปปรับกับงบการเงินที่
ปรับปรุงย้ อนหลังของรอบระยะเวลาที่รายงานก่อนหน้ านั้น

วันถือปฏิบตั ิ
6.

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฎิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับงวด
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในงบการเงินด้ วย

4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ตัวอย่าง
ตัวอย่างแนบท้ายต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
1

ตัวอย่างนี้เป็ นการแสดงการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเมื่อกิจการปรับ ปรุงงบการเงิน
ใหม่เพื่อสะท้อนผลกระทบของภาวะเงินเฟ้ อภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินภายใต้ ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง เนื่องจากตัวอย่างนี้เป็ นเพียงการแสดง
วิธีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 สาหรับรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ได้ แสดงงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อเท็จจริง
งบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

IE2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 (ก่อนปรับปรุงใหม่) เป็ นดังนี้
หมายเหตุ

1

2

งบแสดงฐานะการเงิน
25x4
ล้ านบาท

25x3
ล้ านบาท

สินทรัพย์
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อ่นื

300
XXX

400
XXX

รวมสินทรัพย์

XXX

XXX

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้ าของ

XXX

XXX

หนี้ สิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ อื่น

30
XXX

20
XXX

รวมหนี้สนิ

XXX

XXX

รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

XXX

XXX

5

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
กิจการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท้ังหมดในเดือนธันวาคม 25x2 และคิดค่าเสื่อมราคาสาหรั บที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ตามอายุการใช้ งาน 5 ปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 จานวน 30 ล้ านบาท คานวณจากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีจานวน 300
ล้ านบาทกับฐานภาษีจานวน 200 ล้ านบาท โดยอัตราภาษีเงินได้ เท่ากับร้ อยละ 30 หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 จานวน 20 ล้ านบาท คานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษีระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีจานวน 400 ล้ านบาทกับฐานภาษีจานวน 333 ล้ านบาท
ในตัวอย่างนี้ จานวนเงินแสดงเป็ นล้ านบาท

3

สมมติว่ากิจการสามารถระบุ ได้ ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรงขึ้นในเดือนเมษายน 25x4
ดังนั้นจึงได้ นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 มาถือปฏิบัติต้ังแต่ต้นปี 25x4 กิจการปรับปรุง
งบการเงินใหม่ โดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไป และตัวคูณ เพื่ อ การแปลงค่า (conversion factor)
ดังต่อไปนี้เป็ นเกณฑ์

ดัชนีราคา
ทั่วไป

ตัวคูณเพื่อการแปลงค่า
ณ วันที่
31 ธันวาคม 25x4

ธันวาคม 25x22

95

2.347

ธันวาคม 25x3

135

1.652

ธันวาคม 25x4

223

1.000

2 ตัวอย่าง เช่น ตัวคูณเพือ่ การแปลงค่า (conversion factor) สาหรับธันวาคม 25x2 คือ 2.349 = 223/95

6

การปรับปรุงงบการเงินใหม่
4

การปรับปรุงงบการเงินปี 25x4 ใหม่ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี้


ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกปรับปรุงใหม่ โดยนาอัตราการ
เปลี่ ยนแปลงในดัชนีร าคาทั่วไปไปปรั บ นั บจากวั นที่ได้ สิน ทรั พย์ มาจนถึงวัน สุดท้ า ยของรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน



ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้



ตัวเลขที่นามาเปรี ยบเทียบของงวดก่อนสาหรั บที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกแสดงในหน่ วย
วัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน



ตัวเลขภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่นี ามาเปรียบเทียบถูกคานวณตามข้ อกาหนดของ ย่อหน้ าที่ 4
ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ดังนั้น กิจการจึงต้ องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 ใหม่ให้ เป็ นดังนี้

5

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ปรับปรุงใหม่)

25x4

25x3

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

704

939

สินทรัพย์อ่นื

XXX

XXX

รวมสินทรัพย์

XXX

XXX

XXX

XXX

หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

151

117

หนี้สนิ อื่น

XXX

XXX

รวมหนี้สนิ

XXX

XXX

รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

XXX

XXX

สินทรัพย์
1

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

หนี้สนิ
2

7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
กิจการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท้งั หมดมาในเดือนธันวาคม 25x2 และคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุ การใช้
งานภายในระยะเวลา 5 ปี กิจการได้ ปรับปรุงต้ นทุนของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับราคาทั่วไปนับจากวันซื้อ โดยใช้ ตวั คูณเพื่อการแปลงค่า (conversion factor) เท่ากับ 2.347 (223/95)

2

ราคาทุนเดิม
(ล้ านบาท)

ปรับปรุงใหม่
(ล้ านบาท)

ราคาทุนของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

500

1,174

ค่าเสื่อมราคาปี 25x3

(100)

(235)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3

400

939

ค่าเสื่อมราคาปี 25x4

(100)

(235)

ราคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 25x4

300

704

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 จานวน 30 ล้ านบาท คานวณขึ้นจากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างยอดคงเหลือทางบัญชีจานวน 300 ล้ านบาท และ
ฐานภาษีจานวน 200 ล้ านบาท
ยอดหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 จานวน 20 ล้ านบาท คานวณขึ้นจากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างยอดคงเหลือทางบัญชีจานวน 400 ล้ านบาท และ
ฐานภาษีจานวน 333 ล้ านบาท อัตราภาษีคอื ร้ อยละ 30
ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการคานวณรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งแสดงในงบ
การเงินที่ปรับปรุงใหม่ให้ เป็ นไปตามหลักการทั่วไปตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 อย่างไรก็ดี
เนื่องจากรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีน้ันผลต่างระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
และฐานภาษีท่เี กี่ยวข้ อง กิจการจึงไม่สามารถปรับปรุงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่นี ามาเปรียบเทียบ
โดยการนาดัชนีราคาทั่วไปไปปรับโดยตรง ดังนั้นในรอบระยะเวลาที่รายงานซึ่งกิจการจะต้ องปรับปรุงงบ
การเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 กิจการควรปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) คานวณรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่นี ามาเปรียบเทียบใหม่ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 หลังจากที่กจิ การได้ ทาการปรับปรุงยอดคงเหลือของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินใหม่ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินต้ นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานโดยใช้ หน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบนั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินต้ นงวดนั้น และ
(ข) ปรับปรุงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่คี านวณใหม่ เพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงในหน่ วยวัดค่ า
ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้ นงวดของงวดปัจจุบนั จนถึงวันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน

8

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงวิธกี ารคานวณ หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ปี รับปรุงใหม่ดงั นี้
ล้ านบาท
ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน
ยอดคงเหลือตามบัญชีท่ปี รับปรุงใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ตาม หมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้ อ 1)

704

ฐานภาษี

(200)

ผลแตกต่างชั่วคราว

504

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 (ที่อตั ราภาษีร้อยละ 30)

151

ตัวเลขเปรียบเทียบของภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :

6

ยอดคงเหลื อ ตามบั ญ ชี ท่ีป รั บ ปรุ ง ใหม่ ข องที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ (เท่ า กั บ
400x1.421 (ตัวคูณเพื่อการแปลงค่า 1.421=135/95), หรือ 939/1.652 (ตัว
คูณเพื่อการแปลง 1.652 = 223/135))

568

ฐานภาษี

(333)

ผลแตกต่างชั่วคราว

235

หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ณ ระดับราคาทั่วไป ณ
วันสิ้นงวด 25x3 (อัตราภาษีร้อยละ 30)

71

หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 25x4
ณ ระดับราคาทั่ว ไปในวั น สิ้น งวด 25x4 (ตัว คู ณ เพื่ อการแปลงค่ า 1.652 =
223/135)

117

ตามตัวอย่างนี้ ยอดคงเหลือของหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ปี รับปรุงใหม่แสดงมูลค่าเพิ่มขึ้น
จากจานวน 34 ล้ านบาท เป็ น 151 ล้ านบาทตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
25x4 จานวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวซึ่งแสดงรวมอยู่ในผลการดาเนินงานของปี 25x4 เป็ นผลมาจาก
(ก) ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของผลแตกต่างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และ
(ข) ผลขาดทุนจากการสูญเสียอานาจซื้อของฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

9

ผลกระทบทั้งสองส่วนข้ างต้ นสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ล้ านบาท
ผลกระทบต่อหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากการลดลงของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (-235 + 133) × 30%

31

ผลขาดทุนของฐานภาษีจากภาวะเงินเฟ้ อในปี 25x4 (333 × 1.652 ‟ 333) × 30%

(65)

การเพิ่มขึ้นในหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ

(34)

จานวนที่นาไปเดบิตในกาไรขาดทุนปี 25x4

34

ผลขาดทุนของฐานภาษีน้ ีเป็ นผลขาดทุนที่เป็ นตัวเงิน ย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
ได้ อธิบายไว้ ดังนี้
กาไรหรื อ ขาดทุ น จากยอดสุทธิของรายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น ได้ นาไปรวมในกาไรสุทธิ รายการปรั บ ปรุ ง
สินทรัพย์และหนี้สินที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงราคาตามย่อหน้ า 13 ถูกนาไปหักกลบกับกาไรหรือ
ขาดทุ น ที่เ กิ ดจากยอดสุท ธิข องรายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น เช่ น รายได้ ดอกเบี้ ย
ดอกเบี้ยจ่าย และผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนหรือเงินกู้ยืม
เป็ นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับยอดสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงินทั้งสิ้น ถึงแม้ ว่าจะมีการเปิ ดเผยรายการ
ข้ างต้ นแยกต่างหากแล้ วก็ตาม อาจจะเป็ นประโยชน์กว่าหากกิจการแสดงรายการดังกล่าวพร้ อมกับกาไร
หรือขาดทุนจากยอดสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

10

