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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29   

เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 
 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

ประกอบด้วยข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับกจิการซ่ึงใช้สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจ

ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน กิจการจ าเป็นต้องน าวิธีการบางประการรวมถึง

การใช้ดุลยพินิจ โดยก าหนดให้กจิการมีการปรับปรุงงบการเงินใหม่ เพ่ือให้งบการเงินน้ันแสดงอยู่ในหน่วย

วัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานไม่ว่างบการเงินของกิจการจะจัดท าขึ้นโดยใช้

เกณฑต้์นทุนเดิมหรือเกณฑต้์นทุนปัจจุบัน งบการเงินจึงจะเกดิประโยชน์  

ตัวอย่างของลักษณะพิเศษของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศที่บ่งช้ีว่าภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรงได้เกดิขึ้นแล้ว รายละเอยีดด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างบางประการ ในสภาพความเป็นจริงอาจจ าเป็น

ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาถึงลักษณะแวดล้อมอื่นๆ ด้วย 

1. ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรัพย์สินในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือในรูปของ

สกุลเงินต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร หรือใช้เงินสกุลเงินท้องถิ่นที่ตนถืออยู่ไปลงทุนทนัทเีพ่ือรักษาอ านาจซ้ือ  

2. ประชากรโดยทั่วไปจะค านึงถึงมูลค่าต่างๆในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร

มากกว่าในรูปสกุลเงินท้องถิ่น การตั้งราคาสนิค้าอาจจะอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศนั้น  

3. การขายและการซ้ือเช่ือจะกระท า ณ ระดับราคาที่ชดเชยการสูญเสียอ านาจซ้ือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ในระหว่างระยะเวลาการให้สนิเช่ือ ถึงแม้ระยะเวลาดังกล่าวจะสั้นกต็าม  

4. อตัราดอกเบี้ ย ค่าแรง และราคาสนิค้าผูกพันกบัดัชนีราคา และ  

5. อตัราเงินเฟ้อสะสมในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาใกล้เคียงหรือเกนิร้อยละ 100 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้กับงบการเงินนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาที่

รายงานซ่ึงกจิการได้ช้ีชัดแล้วว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกดิขึ้นแล้วในประเทศเจ้าของสกุลเงินซ่ึงกิจการใช้ใน

การรายงาน  

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

รายการทีเ่ป็นตวัเงิน หมายถึง เงินสดที่กจิการถืออยู่ และรายการที่กจิการจะได้รับหรือจ่ายเป็นเงินสด 

หน่วยวดัค่าทีเ่ป็นปัจจุบนั หมายถึง จ านวนมูลค่าที่แสดง ณ วันที่เป็นปัจจุบัน 

ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่จ่ายซ้ือ หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่ง

ตอบแทนที่ให้เพ่ือการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ ณ วันที่ได้มา หรือ วันที่ก่อสร้าง ทั้งน้ี ต้นทุนของเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุน จะรวมถึง ต้นทุนในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน (Directly 

attributable transaction costs) 
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ดชันรีาคาทัว่ไป หมายถึง เคร่ืองวัดราคาเฉล่ียของสนิค้าและบริการของปีใดปีหน่ึงเปรียบเทยีบกับ

ราคาเฉล่ียของสนิค้าและบริการในปีที่อ้างองิหรือที่เรียกว่าปีฐาน (base year) 

การปรบัปรุงงบการเงินใหม่ 

 กจิการต้องปรับปรุงเพ่ือแสดงมูลค่าแต่ละรายการด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาที่รายงานโดยจะต้องปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป ไม่ว่างบการเงินจะจัดท าขึ้ นโดยใช้

เกณฑ์ต้นทุนเดิมหรือเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบันและแสดงตัวเลขเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อนด้วยหน่วย

วัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานด้วยเช่นกนั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินรวมแสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุนของ

กจิการและเปิดเผยรายการแยกต่างหาก 

งบการเงินทีใ่ชเ้กณฑต์น้ทุนเดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ทุกรายการต้องแสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดย

รายการต่างๆ ที่ยังไม่ได้แสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบันจะต้องปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป 

 

รายการท่ีเป็นตวัเงิน รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

สินทรพัย ์ สินทรพัย ์

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 

เงนิให้กู้ยืม เงนิลงทุนในตราสารทุน 

ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ สนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

 สนิค้าคงเหลือ 

 งานก่อสร้างตามสญัญาระหว่างก่อสร้าง 

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

หนี้ สิน หนี้ สิน 

เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ ประมาณการหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบัการ

รับประกนั
1
 

เงนิกู้ยืม  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  

 รายการที่เป็นตัวเงิน จะไม่ต้องปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากแสดงด้วยหน่วยที่เป็นตัวเงินที่เป็นปัจจุบัน 

ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ว 

                                                           
1
 กรณีที่มีการรับประกนัสนิค้าให้กบัลูกค้าและหากมีการเรียกร้องเกดิขึ้นจะจ่ายคืนในรปูของสนิค้าชนิดน้ันๆเท่าน้ันโดยไม่ได้มีเงินสดหรือ

รายการเทยีบเท่าเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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 สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงผูกกับข้อตกลงที่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้ จะต้องปรับมูลค่าให้เป็นไป

ตามสัญญา รายการที่ถูกปรับปรุงจะแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่ปรับปรุงใหม่ด้วยจ านวน

หลังปรับปรุงดังกล่าว 

 สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เหลือทั้งหมดถือเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน หากแสดงด้วย 

1) มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับหรือราคายุติธรรม จะไม่ต้องปรับปรุงใหม่แล้ว เน่ืองจากถือว่าบันทกึด้วย

จ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ว 

2) มูลค่าตามราคาทุนหรือราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซ่ึงเป็นจ านวน ณ วันที่ได้มา จะต้องมี

การปรับปรุงโดยการน าอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาทั่วไประหว่างวันที่ได้มาจนถึงวัน

สดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานไปปรับกบัราคาทุนเดิมและค่าเสื่อมราคาสะสม 

วิธกีารค านวณ  

          มูลค่าหลังปรับปรุง = มูลค่าก่อนปรับปรุง   

ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลา

ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันที่ได้มา
 

 

แผนภาพแสดงการวิเคราะหก์ารปรบัปรุงใหม่ของงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

ใช่หรือไม่ 

ไม่ใช่ ใช่ 

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เป็นตัวเงิน สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงิน 

การวัดมูลค่าวัดด้วยเกณฑต้์นทุน

ปัจจุบันหรือเกณฑต้์นทุนเดิม 

รายการที่เป็นตัวเงินผูกติดกบัดชันี

ราคาหรือข้อตกลงราคาหรือไม่ 

ปรับปรงุรายการใหม่ของสนิทรัพย์

และหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงิน 

ไม่ต้องปรับปรงุรายการใหม่ 

เกณฑต้์นทุนเดิม เกณฑต้์นทุนปัจจุบัน 

ดึงรายการต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็น

ส่วนหนึ่งของสนิทรัพย์ออก 

ทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย ์

งบแสดงฐานะทางการเงินที่ปรับปรงุด้วยผลกระทบของสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรนุแรง 

ปรับปรงุรายการที่ผูกติดกบัดัชนี

ราคาหรือข้อตกลงราคาดังกล่าว 

ใช่ ไม่ใช่ 
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ตัวอย่าง 1 การปรับปรุงรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  

 กจิการที่ด าเนินการอยู่ในภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้เกดิขึ้นแล้วในประเทศเจ้าของสกุลเงินซ่ึงกิจการใช้

ในการรายงานต้องจัดท างบการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 โดยกิจการต้องจัดท างบการเงินที่

แสดงจ านวนเงินที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ตัวอย่างการปรับปรุงรายการที่ไม่

เป็นตัวเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  

ก่อนการ

ปรับปรงุ 

ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันที่

ได้มา* 

ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันสดุท้าย

ของรอบระยะเวลา หลังการปรับปรุง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 225 150 600 900 

สนิค้าคงเหลือ 250 500 600 300 

เงินสด 100 

  

100 

สนิทรัพย์ทั้งหมด 575 

  

1,300 

  

   

  

เจ้าหนี้การค้า 180 

  

180 

เงินกู้ยืมระยะยาว 250 

  

250 

ส่วนของเจ้าของ* 145 

  

870 

  575 

  

1,300 

*ส่วนของเจ้าของมีการ 

   

  

ปรับปรงุ 

   

  

         

 

 
วิธีค านวณ อตัราเปลีย่นแปลง % การ

เปลีย่นแปลง 

ตวัเลขหลงัการปรบัปรุง หรือ สูตรการค านวณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์        

   
     

 

300 225+300% = 900 225 
   

   
 = 900 

สนิค้าคงเหลือ        

   
     

20 250+20% = 300 250 
   

   
 = 300 

 

ตวัอย่างกรณีต่างๆของการปรบัปรุงรายการใหม่ 

ก. ในกรณีที่กจิการไม่สามารถหาดัชนีราคาทั่วไป ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินน้ันได้ 

กจิการอาจจะพิจารณาโดย 

 ใช้การประเมินมูลค่ารายการโดยผู้เช่ียวชาญอสิระเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงรายการ 

 การน าประมาณการมาใช้ เช่น โดยการพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกบัสกุลเงินต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร 

ข. ในกรณีที่รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินน้ันแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบัน ณ วันอื่นที่ไม่ใช่วันที่

ได้มาหรือวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ตีราคาใหม่แล้วก่อนหน้าน้ี 

กจิการอาจจะพิจารณาโดยมูลค่าตามบัญชีจะต้องปรับปรุงใหม่นับจากวันที่มีการตีราคาใหม่น้ัน 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2559)   (คู่มืออธบิาย TAS 29) หน้า 5 

 

อย่างไรกต็าม หากมูลค่าที่ปรับปรุงใหม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กิจการจะต้องปรับลดมูลค่า

ดังกล่าวลงให้เทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในกรณีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม สิทธิบัตร 

และเคร่ืองหมายการค้า หรือปรับลดลงให้เทา่กบัมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับในกรณีของสนิค้าคงเหลือ เป็นต้น 

การบนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

 กจิการที่ถูกลงทุนซ่ึงถูกบันทกึบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย หากเสนอรายงานทางการเงินของตนในสกุล

เงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ

กจิการที่ถูกลงทุนดังกล่าวจะต้องปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 เมื่อปรับปรุงแล้ว หากงบการเงินของกิจการที่ถูกลงทุนที่กิจการเข้าไปลงทุนแสดงอยู่ในสกุล

เงินตราต่างประเทศ กจิการต้องแปลงค่างบการเงินโดยใช้อตัราปิด ณ วันสิ้นงวด 

ตน้ทุนการกูย้ืม  

 กิจการต้องรับรู้รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดจากการใช้เงินกู้ยืมในการสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุน

การกู้ยืมเกิดขึ้ น เพราะปกติผลกระทบของเงินเฟ้อจะรับรู้อยู่ในต้นทุนการกู้ยืมอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องตั้ง

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ในงวดเดียวกนั 

การปรบัปรุงส่วนประกอบของเจา้ของ 

ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกที่น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้ กจิการควรปรับปรุง 

 ส่วนประกอบในส่วนของเจ้าของใหม่ โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปนับต้ังแต่วันที่กิจการได้รับ

ส่วนประกอบน้ันมาหรือวันที่ส่วนประกอบน้ันเกดิข้ึน 

 ยกเว้น ก าไรสะสมและส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม จะไม่ต้องปรับปรุง โดย

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่เกดิในงวดก่อนๆจะถูกตัดออกและก าไรสะสมที่ปรับปรุง

ใหม่น้ันจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงใหม่ของรายการอื่นทั้งหลายในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันสดุท้ายของงวดบัญชีแรกและในงวดถัดๆไป กจิการต้องปรับปรุง 

 ส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของทุกรายการ โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปนับตั้งแต่วันต้นงวดหรือ

วันที่กจิการได้รับส่วนประกอบน้ันมา (หากวันที่ได้รับน้ันเกดิข้ึนทหีลัง) และ 

 เปิดเผยการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของส าหรับงวดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 กจิการต้องแสดงรายการทุกรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในรูปของหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน 

ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ดังน้ันรายการในงบการเงินทั้งหมดจะปรับปรุงใหม่ด้วยอัตรา 

การเปล่ียนแปลงในดัชนีทั่วไปนับจากวันที่รายได้และค่าใช้จ่ายน้ันบันทกึในงบการเงินคร้ังแรก 
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 ในภาวะเงินเฟ้อ กิจการที่ถือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินมากกว่าหน้ีสินที่เป็นตัวเงินจะสูญเสียอ านาจซ้ือ 

ส่วนกิจการซ่ึงมีหน้ีสินที่เป็นตัวเงินมากกว่าสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินจะมีอ านาจซ้ือเพ่ิมขึ้ น ตราบเท่าที่

สนิทรัพย์และหน้ีสนินั้นยังไม่ผูกกบัระดับราคาสนิค้า  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน เป็นจ านวนผลต่างที่เกิดจาก 

การปรับปรุงใหม่ของ 

 รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน  

 รายการในส่วนของเจ้าของ  

 รายการในงบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็  

 การปรับปรุงสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ผูกกบัดัชนีราคา 

ผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวน้ีอาจประมาณได้โดยการน าอตัราการเปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไป

ไปปรับกบัจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผลต่างระหว่างสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เป็นตัวเงินของงวดน้ัน 

 กิจการจะต้องน าผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินไปรวมในก าไรหรือ

ขาดทุน  

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสินที่ผูกกับข้อตกลงที่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้จะถูกน าไป

หักกลบกับผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 

เช่น รายได้ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียจ่าย และผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่

เกี่ยวเน่ืองกับเงินลงทุนหรือเงินกู้ยืมเป็นรายการที่เกี่ยวเน่ืองกับยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัว

เงินทั้งสิ้น  

 

งบการเงินทีใ่ชเ้กณฑต์น้ทุนปัจจุบนั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ส่วนใหญ่รายการแสดงด้วยต้นทุนปัจจุบันแล้ว โดยไม่ต้องปรับปรุงเพราะแสดงอยู่ในรูปของหน่วย

วัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ว 

 ส่วนรายการใดกต็ามที่ยังไม่ได้แสดงด้วยต้นทุนปัจจุบัน จะต้องปรับปรุงเหมือนเกณฑ์ต้นทุนเดิม

ดังที่กล่าวข้างต้น 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 รายการที่แสดงตามเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบัน จะแสดงต้นทุนในจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่รายการ

หรือเหตุการณ์น้ันเกดิขึ้น 

 ต้นทุนขายและค่าเสื่อมราคา จะแสดงต้นทุนในจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่มีการใช้ 
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 ยอดขายและค่าใช้จ่ายอื่น จะแสดงต้นทุนในจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่เกดิรายการ 

 ดังน้ันทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วัน

สดุท้ายของรอบระยะเวลารายงานโดยใช้ดัชนีราคาทั่วไป 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตวัเงิน 

 ใช้วิธกีารปรับปรุงเช่นเดียวกันกบังบการเงินที่ใช้เกณฑต้์นทุนเดิม 

ภาษ ี

 การปรับปรุงมูลค่าในงบการเงินใหม่ อาจจะท าให้เกิดผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของรายการ กิจการต้องรับรู้ผลต่างที่อาจจะ

เกดิข้ึนในบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 

ตัวอย่าง 2 การปรับปรุงรายการภาษี ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  

บริษัท ชิลี จ ากดั เป็นเจ้าของอาคารส านักงานซ่ึงได้มาในเดือนธนัวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีและฐานภาษี

ของอาคารส านักงานและหน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีรายละเอยีดดังน้ี 

  

2559 2558 

อาคาร - ก่อนปรับปรงุ 

 

300 400 

ฐานภาษ ี

 

200 333 

อตัราภาษ ี

 

30% 30% 

    หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

   (300-200)×30%= 

 

30 

 (400-333)×30%= 

  

20 

    

 

ดชันีราคาทั่วไป 

  ธนัวาคม 2557 95 

  ธนัวาคม 2558 135 

  ธนัวาคม 2559 223 

  

    

  

2559 2558 

อาคาร - ก่อนปรับปรงุ 

 

300 400 

    อาคาร – หลังปรับปรงุย้อนหลังส าหรับงบการเงนิปี 2559 

300×(223÷95)= 

 

704 

 400×(223÷95)= 

  

939 

    อาคาร - หลังปรับปรงุย้อนหลงัส าหรับงบการเงนิปี 2558 

400×(135÷95)= 

  

568 
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    หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - หลังปรับปรงุย้อนหลงัส าหรับงบการเงนิปี 2559 

ฐานภาษ ี

 

200 333 

(704-200)×30%= 

 

151 

 (568-333)×30%×(223÷135)= 

  

117 

 

งบกระแสเงินสด 

 กิจการต้องปรับปรุงทุกรายการในงบกระแสเงินสดให้แสดงอยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วัน

สดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

ตวัเลขทีน่ ามาเปรียบเทียบ 

 ตัวเลขที่น ามาเปรียบเทยีบของงวดก่อนจะปรับปรุงใหม่โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไป ไม่ว่าตัวเลขน้ันจะ

ได้มาโดยวิธต้ีนทุนเดิมหรือโดยวิธต้ีนทุนปัจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือให้งบการเงินที่น ามาเปรียบเทยีบน้ันแสดงอยู่ใน

หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลงวดก่อนในงบ

การเงินโดยแสดงให้เป็นหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานด้วยเช่นกันโดย

ถือเสมือนว่าระบบเศรษฐกิจน้ันมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาโดยตลอด แม้ในงวดก่อนจะยังไม่เกิดภาวะเงิน

เฟ้อรุนแรงกต็าม 

 

งบการเงินรวม 

 หากบริษัทใหญ่ที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และ 

กรณีที่ 1 บริษัทย่อยที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงด้วยเช่นกนั 

 งบการเงินของบริษัทย่อย จะต้องปรับปรุงใหม่โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปของประเทศเจ้าของสกุลเงินที่

ใช้รายงานก่อนที่จะน างบการเงินน้ันไปรวมในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่  ในกรณีที่บริษัทย่อย

ดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ งบการเงินที่ปรับปรุงใหม่จะแปลงค่าโดยใช้อัตราปิด  

ณ วันสิ้นงวด 

กรณีที่ 2 บริษัทย่อยไม่ได้รายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงให้กิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินที่มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่

รายงานแตกต่างกัน รายการทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือที่เป็นตัวเงินกต็ามจะต้อง 

ปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ของงบการเงินรวมน้ัน 

  



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2559)   (คู่มืออธบิาย TAS 29) หน้า 9 

 

การเลือกและการใชด้ชันรีาคาทัว่ไป 

 กจิการที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจเดียวกันจะต้องใช้ดัชนีราคาทั่วไปเดียวกันซ่ึง

สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในอ านาจซ้ือโดยทั่วไปเหมือนกนั 

 

การส้ินสุดลงของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 กิจการไม่ต้องจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอีกต่อไปแล้ว กิจการต้องใช้จ านวน

เงินตามหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่เสนอรายงานเพ่ือยกไปในงบ

การเงินของงวดถัดไป 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กิจการจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

1. ข้อเทจ็จริงที่ว่างบการเงินและตัวเลขที่น ามาเปรียบเทยีบของงวดก่อนได้ปรับปรุงใหม่จากการที่อ  านาจ

ซ้ือโดยทั่วไปของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานได้เปล่ียนแปลงไปและด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องแสดงใน

รูปของหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

2. งบการเงินใช้เกณฑต้์นทุนเดิมหรือต้นทุนปัจจุบัน 

3. ช่ือของดัชนีราคาและระดับของดัชนีราคา ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานและการเปล่ียนแปลง

ของดัชนีราคาในระหว่างรอบระยะเวลาปัจจุบันที่รายงานและรอบระยะเวลาก่อนที่รายงาน 
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