เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๔/๒๕๕๗
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖/๒๕๕๖ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๗ เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙ เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้ อนหลั งภายใต้ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุด
ในวันที่ 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))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2557)เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ

1
2
3
6

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 7 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลัง
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่
เงินเฟ้ อรุนแรง กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง (เมือ่ มีการประกาศใช้)
อ้างอิง


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



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่
เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
1
เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับรอบระยะเวลารายงานซึ่งกิจการได้ ระบุ แล้ วว่าสกุล
เงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของตนเป็ นสกุลเงิน ในระบบเศรษฐกิจที่มีการเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง โดยที่ในรอบระยะเวลาก่อนหน้ านี้ สภาวะเศรษฐกิจไม่ได้ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ทาให้ กิจการ
ต้ องปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
2

1

ประเด็นคาถาม ซึ่งกล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ประกอบด้ วย
(ก) ข้ อ ก าหนดตามที่ร ะบุ ในย่ อ หน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ที่ว่า
“......แสดงด้ วยหน่ วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุ บัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน” ควร
ตีความเช่นใดเมื่อกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การระบุว่าระบบเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กบั การใช้ ดุลยพินิจของกิจการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในย่ อ
หน้ าที่ 3 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้ อรุนแรง

3

(ข) กิจการควรวัดมูลค่าของยอดยกมาของภาษีเงิน ได้ รอการตัดบัญชีในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่
แล้ วอย่างไร

มติ
3

4

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซึ่งกิจการระบุว่าสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของตนเป็ นสกุลเงิน
ในระบบเศรษฐกิจที่มกี ารเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง และโดยที่ในงวดก่อนไม่ได้ มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุ น แรงเช่ น นั้ น มาก่ อ น กิจ การจะต้ องปฏิบั ติ ตามข้ อกาหนดของ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29
(ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจ ที่เงิ นเฟ้ อรุ นแรง (เมื่อมี การ
ประกาศใช้ ) โดยถือเสมือนว่าระบบเศรษฐกิจนั้นมีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงมาโดยตลอด ดังนั้น ในกรณี
ของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งมีการวัดค่าโดยวิธีราคาทุน กิจการต้ องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน
ต้ นงวดของงบการเงินของงวดบัญชีแรกสุด ที่นามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้ อนถึงผลกระทบของ
เงินเฟ้ อนั บตั้งแต่วันที่ได้ สินทรั พย์มา และวั นที่หนี้สินเกิดขึ้นจนถึงวันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่
รายงาน สาหรั บรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ นงวดตามมูลค่าที่เป็ น
ปั จจุ บัน ที่ไม่ใช่ มูลค่า ณ วันที่ได้ มาหรื อวันที่เกิดรายการ กิจการต้ องปรับปรุงรายการดังกล่าวเพื่อ
สะท้ อนถึงผลกระทบของเงินเฟ้ อนับจากวันที่มูลค่าตามบัญชีถูกกาหนดขึ้นจนถึง ณ วันสุดท้ ายของ
รอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีได้ รับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่แี สดงในงบแสดงฐานะการเงินต้ นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงาน
ต้ องมีการกาหนดมูลค่าได้ ดังนี้
4.1 กิจการจะต้ องวัดมูลค่าของภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีข้ ึนใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ภายหลังจากที่กิจการได้ ทา
การปรับปรุงย้ อนหลังมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน ณ วันที่ต้นงวดของ งบ
แสดงฐานะการเงิน ของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยการใช้ หน่วยวัดค่า ณ วัน ที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินต้ นงวดนั้น
4.2 ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ีถู ก วั ด มู ล ค่ า ใหม่ ต ามที่ก ล่ า วไว้ ใ นข้ อ 4.1 จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ย้ อนหลังเพื่ อรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหน่ วยวัดค่า นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ น
งวดของรอบระยะเวลาที่รายงาน จนถึง ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานนั้น
กิจการจะนาวิธีท่รี ะบุในข้ อ 4.1 และ 4.2 มาใช้ ในการปรับ ปรุงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สาหรับยอดยกมาต้ นงวดของงบแสดงฐานะการเงิน ทุกงวดที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบกับงบการเงิน
ที่ป รั บ ปรุง ใหม่ ส าหรั บ รอบระยะเวลารายงานซึ่ ง กิจ การน ามาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที่ 29
(ปรับปรุง 2557) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มาใช้

4

5

ภายหลังจากที่กิจการได้ ทาการปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังแล้ ว ตัวเลขที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด ซึ่งแสดง
ในงบการเงินงวดถัดไป ซึ่งรวมถึงรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จะมีการปรับย้ อนหลังด้ วยการ
นาการเปลี่ ยนแปลงของหน่ วยวั ดค่ า ที่เ กิดขึ้ น ในรอบระยะเวลาที่ร ายงานถัดไปนั้น ไปปรั บ กับ งบ
การเงินที่ปรับปรุงย้ อนหลังของรอบระยะเวลาที่รายงานก่อนหน้ านั้น

วันถือปฏิบตั ิ
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กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับงวด
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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