คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
ประกอบด้ วยข้ อกาหนดทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับกิจการซึ่งใช้ สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน กิจการจาเป็ นต้ องนาวิธีการบางประการรวมถึง
การใช้ ดุลยพินิจ โดยกาหนดให้ กจิ การมีการปรับปรุงงบการเงินใหม่ เพื่อให้ งบการเงินนั้นแสดงอยู่ในหน่วย
วัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานไม่ว่างบการเงินของกิจการจะจัดทาขึ้นโดยใช้
เกณฑ์ต้นทุนเดิมหรือเกณฑ์ต้นทุนปัจจุบัน งบการเงินจึงจะเกิดประโยชน์
ตัวอย่างของลักษณะพิ เศษของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของประเทศที่บ่งชี้ ว่าภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรงได้ เกิดขึ้นแล้ ว รายละเอียดด้ านล่างเป็ นเพียงตัวอย่างบางประการ ในสภาพความเป็ นจริงอาจจาเป็ น
ที่จะต้ องใช้ ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาถึงลักษณะแวดล้ อมอื่นๆ ด้ วย
1. ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรัพย์สินในรูปของสินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรือในรูปของ
สกุลเงินต่างประเทศที่ค่อนข้ างเสถียร หรือใช้ เงินสกุลเงินท้ องถิ่นที่ตนถืออยู่ไปลงทุนทันทีเพื่อรักษาอานาจซื้อ
2. ประชากรโดยทั่วไปจะคานึ งถึงมู ลค่ า ต่ า งๆในรู ปสกุ ลเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ค่อนข้ า งเสถี ยร
มากกว่าในรูปสกุลเงินท้องถิ่น การตั้งราคาสินค้ าอาจจะอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศนั้น
3. การขายและการซื้อเชื่อจะกระทา ณ ระดับราคาที่ชดเชยการสูญเสียอานาจซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระหว่างระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อ ถึงแม้ ระยะเวลาดังกล่าวจะสั้นก็ตาม
4. อัตราดอกเบี้ย ค่าแรง และราคาสินค้ าผูกพันกับดัชนีราคา และ
5. อัตราเงินเฟ้ อสะสมในช่วงระยะเวลาสามปี ที่ผ่านมาใกล้ เคียงหรือเกินร้ อยละ 100
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ใช้ กับงบการเงิ นนั บแต่ วันแรกของรอบระยะเวลาที่
รายงานซึ่งกิจการได้ ช้ ีชัดแล้ วว่าภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ เกิดขึ้นแล้ วในประเทศเจ้ าของสกุลเงินซึ่งกิจการใช้ ใน
การรายงาน
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
รายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน หมายถึง เงินสดที่กจิ การถืออยู่ และรายการที่กจิ การจะได้ รับหรือจ่ายเป็ นเงินสด
หน่วยวัดค่าทีเ่ ป็ นปัจจุบนั หมายถึง จานวนมูลค่าที่แสดง ณ วันที่เป็ นปัจจุบัน
ราคาทุน หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายซื้อ หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่ง
ตอบแทนที่ให้ เพื่อการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ณ วันที่ได้ มา หรือ วันที่ก่อสร้ าง ทั้งนี้ ต้ นทุนของเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน จะรวมถึง ต้ นทุนในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาซึ่งเงินลงทุนนั้น (Directly
attributable transaction costs)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดัชนีราคาทัว่ ไป หมายถึง เครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้ าและบริการของปี ใดปี หนึ่งเปรียบเทียบกับ
ราคาเฉลี่ยของสินค้ าและบริการในปี ที่อ้างอิงหรือที่เรียกว่าปี ฐาน (base year)
การปรับปรุงงบการเงินใหม่
กิจการต้ องปรับปรุงเพื่อแสดงมูลค่าแต่ละรายการด้ วยหน่วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุ บัน ณ วันสุดท้ ายของ
รอบระยะเวลาที่รายงานโดยจะต้ องปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป ไม่ว่างบการเงินจะจัดทาขึ้นโดยใช้
เกณฑ์ต้น ทุน เดิมหรื อ เกณฑ์ต้นทุ นปั จจุ บัน และแสดงตัวเลขเปรี ยบเทียบของงวดก่อนตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน รวมทั้งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงวดก่อนด้ วยหน่วย
วัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานด้ วยเช่นกัน
ผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงินรวมแสดงอยู่ในกาไรหรือขาดทุนของ
กิจการและเปิ ดเผยรายการแยกต่างหาก
งบการเงินทีใ่ ช้เกณฑ์ตน้ ทุนเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
ทุกรายการต้ องแสดงด้ วยหน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดย
รายการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ แสดงด้ วยหน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบันจะต้ องปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป
รายการที่เป็ นตัวเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้ ก้ ยู ืม
ลูกหนี้การค้ าและอื่นๆ

หนี้ สิน
เจ้ าหนี้การค้ าและอื่นๆ

รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
สินทรัพย์
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
สินค้ าคงเหลือ
งานก่อสร้ างตามสัญญาระหว่างก่อสร้ าง
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้ สิน
ประมาณการหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับประกัน1

เงินกู้ยืม
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย

 รายการที่เป็ นตัวเงิน จะไม่ต้องปรับปรุงใหม่ เนื่องจากแสดงด้ วยหน่วยที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นปั จจุ บัน
ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ ว
1

กรณีท่มี ีการรับประกันสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าและหากมีการเรียกร้ องเกิดขึ้นจะจ่ายคืนในรูปของสินค้ าชนิดนั้นๆเท่านั้นโดยไม่ได้ มีเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดเข้ ามาเกี่ยวข้ อง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 29) หน้ า 2

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งผูกกับข้ อตกลงที่ให้ มีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ จะต้ องปรับมูลค่าให้ เป็ นไป
ตามสัญญา รายการที่ถูกปรั บปรุงจะแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่ปรั บปรุงใหม่ด้วยจานวน
หลังปรับปรุงดังกล่าว
 สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เหลือทั้งหมดถือเป็ นรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน หากแสดงด้ วย
1) มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับหรือราคายุติธรรม จะไม่ต้องปรับปรุงใหม่แล้ ว เนื่องจากถือว่าบันทึกด้ วย
จานวนที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ ว
2) มูลค่าตามราคาทุนหรือราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็ นจานวน ณ วันที่ได้ มา จะต้ องมี
การปรั บปรุงโดยการนาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาทั่วไประหว่างวันที่ได้ มาจนถึงวัน
สุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานไปปรับกับราคาทุนเดิมและค่าเสื่อมราคาสะสม
วิธกี ารคานวณ
ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
มูลค่าหลังปรับปรุง = มูลค่าก่อนปรับปรุง
ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันที่ได้ มา
แผนภาพแสดงการวิเคราะห์การปรับปรุงใหม่ของงบแสดงฐานะการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน

สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เป็ นตัวเงิน

การวัดมูลค่าวัดด้ วยเกณฑ์ต้นทุน
ปัจจุบันหรือเกณฑ์ต้นทุนเดิม

รายการที่เป็ นตัวเงินผูกติดกับดัชนี
ราคาหรือข้ อตกลงราคาหรือไม่
เกณฑ์ต้นทุนปัจจุบัน

เกณฑ์ต้นทุนเดิม
ปรับปรุงรายการใหม่ของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน

ไม่ต้องปรับปรุงรายการใหม่

ใช่
ปรับปรุงรายการที่ผูกติดกับดัชนี
ราคาหรือข้ อตกลงราคาดังกล่าว

ดึงรายการต้ นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็ น
ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ออก
ทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์

งบแสดงฐานะทางการเงินที่ปรับปรุงด้ วยผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 29) หน้ า 3

ไม่ใช่

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่าง 1 การปรับปรุงรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
กิจการที่ดาเนินการอยู่ในภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ เกิดขึ้นแล้ วในประเทศเจ้ าของสกุลเงินซึ่งกิจการใช้
ในการรายงานต้ องจัดทางบการเงินภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 โดยกิจการต้ องจัดทางบการเงินที่
แสดงจานวนเงินที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ตัวอย่างการปรับปรุงรายการที่ไม่
เป็ นตัวเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
ก่อนการ
ปรับปรุง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินค้ าคงเหลือ
เงินสด
สินทรัพย์ท้งั หมด
เจ้ าหนี้การค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนของเจ้ าของ*

ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันที่ ดัชนีราคาทั่วไป ณ วันสุดท้าย
ได้ มา*
ของรอบระยะเวลา
หลังการปรับปรุง
225
150
600
900
250
500
600
300
100
100
575
1,300
180
250
145
575

180
250
870
1,300

*ส่วนของเจ้ าของมีการ
ปรับปรุง

วิธีคานวณ

อัตราเปลีย่ นแปลง

ตัวเลขหลังการปรับปรุง

หรือ สูตรการคานวณ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

% การ
เปลีย่ นแปลง
300

225+300% = 900

225

= 900

สินค้ าคงเหลือ

20

250+20% = 300

250

= 300

ตัวอย่างกรณีต่างๆของการปรับปรุงรายการใหม่
ก. ในกรณีท่กี จิ การไม่สามารถหาดัชนีราคาทั่วไป ณ วันที่ได้ มาของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินนั้นได้
กิจการอาจจะพิจารณาโดย
 ใช้ การประเมินมูลค่ารายการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อใช้ เป็ นพื้นฐานในการปรับปรุงรายการ
 การนาประมาณการมาใช้ เช่น โดยการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศที่ค่อนข้ างเสถียร
ข. ในกรณีท่รี ายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินนั้นแสดงด้ วยมูลค่าปัจจุบัน ณ วันอื่นที่ไม่ใช่วันที่
ได้ มาหรื อวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่ น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ ตีราคาใหม่แล้ วก่อนหน้ านี้
กิจการอาจจะพิจารณาโดยมูลค่าตามบัญชีจะต้ องปรับปรุงใหม่นับจากวันที่มีการตีราคาใหม่น้ัน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าที่ปรั บปรุงใหม่สูงกว่ ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน กิจการจะต้ องปรับลดมูลค่า
ดังกล่าวลงให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในกรณีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม สิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้ า หรือปรับลดลงให้ เท่ากับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับในกรณีของสินค้ าคงเหลือ เป็ นต้ น
การบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย
กิจการที่ถูกลงทุนซึ่งถูกบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้ เสีย หากเสนอรายงานทางการเงินของตนในสกุล
เงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
กิจการที่ถูกลงทุนดังกล่าวจะต้ องปรับปรุงใหม่ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
เมื่อ ปรั บ ปรุ งแล้ ว หากงบการเงิน ของกิจ การที่ถู ก ลงทุ น ที่กิจ การเข้ า ไปลงทุ น แสดงอยู่ ใ นสกุ ล
เงินตราต่างประเทศ กิจการต้ องแปลงค่างบการเงินโดยใช้ อตั ราปิ ด ณ วันสิ้นงวด
ต้นทุนการกูย้ ืม
กิจการต้ องรั บรู้รายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกิดจากการใช้ เงินกู้ยืมในการสร้ างเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุน
การกู้ยืมเกิดขึ้น เพราะปกติผลกระทบของเงินเฟ้ อจะรับรู้อยู่ในต้ นทุนการกู้ยืมอยู่แล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องตั้ง
ต้ นทุนการกู้ยืมส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้ อเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ในงวดเดียวกัน
การปรับปรุงส่วนประกอบของเจ้าของ
ณ วันต้ นงวดของงวดบัญชีแรกที่นามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ กิจการควรปรับปรุง
 ส่ ว นประกอบในส่ ว นของเจ้ า ของใหม่ โดยใช้ ดั ช นี ร าคาทั่ว ไปนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่กิ จ การได้ รั บ
ส่วนประกอบนั้นมาหรือวันที่ส่วนประกอบนั้นเกิดขึ้น
 ยกเว้ น ก าไรสะสมและส่วนเกิน ทุ น จากการตีร าคาสิน ทรั พย์ เพิ่ ม จะไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง โดย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่เี กิดในงวดก่อนๆจะถูกตัดออกและกาไรสะสมที่ปรับปรุง
ใหม่น้ันจะเป็ นผลมาจากการปรับปรุงใหม่ของรายการอื่นทั้งหลายในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันสุดท้ายของงวดบัญชีแรกและในงวดถัดๆไป กิจการต้ องปรับปรุง
 ส่วนประกอบของส่วนของเจ้ าของทุกรายการ โดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไปนับตั้งแต่วันต้ นงวดหรือ
วันที่กจิ การได้ รับส่วนประกอบนั้นมา (หากวันที่ได้ รับนั้นเกิดขึ้นทีหลัง) และ
 เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้ าของสาหรับงวดเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กิจการต้ องแสดงรายการทุกรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรูปของหน่วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุ บัน
ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ดังนั้นรายการในงบการเงินทั้งหมดจะปรับปรุงใหม่ด้วยอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในดัชนีท่วั ไปนับจากวันที่รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้นบันทึกในงบการเงินครั้งแรก
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในภาวะเงินเฟ้ อ กิจการที่ถือสินทรัพย์ท่เี ป็ นตัวเงินมากกว่าหนี้สินที่เป็ นตัวเงินจะสูญเสียอานาจซื้อ
ส่วนกิจ การซึ่ งมีหนี้ สิน ที่เ ป็ นตัวเงิน มากกว่ าสินทรั พย์ ท่ีเ ป็ นตัวเงิน จะมีอานาจซื้ อเพิ่ มขึ้น ตราบเท่า ที่
สินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นยังไม่ผูกกับระดับราคาสินค้ า
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากยอดดุ ล สุ ท ธิ ข องรายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น เป็ นจ านวนผลต่ า งที่เ กิ ด จาก
การปรับปรุงใหม่ของ





รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
รายการในส่วนของเจ้ าของ
รายการในงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
การปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ผูกกับดัชนีราคา

ผลกาไรหรือขาดทุนดังกล่าวนี้อาจประมาณได้ โดยการนาอัตราการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไป
ไปปรับกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เป็ นตัวเงินของงวดนั้น
 กิจการจะต้ องนาผลกาไรหรื อขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงินไปรวมในกาไรหรือ
ขาดทุน
 รายการปรั บปรุงสินทรัพย์และหนี้สินที่ผูกกับข้ อตกลงที่ให้ มีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ จะถูกนาไป
หักกลบกับผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายอื่น
เช่ น รายได้ ด อกเบี้ ย ดอกเบี้ ยจ่ า ย และผลต่ า งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศที่
เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนหรื อเงินกู้ยืมเป็ นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัว
เงินทั้งสิ้น

งบการเงินทีใ่ ช้เกณฑ์ตน้ ทุนปั จจุบนั
งบแสดงฐานะการเงิน
 ส่วนใหญ่รายการแสดงด้ วยต้ นทุนปัจจุบันแล้ ว โดยไม่ต้องปรับปรุงเพราะแสดงอยู่ในรูปของหน่วย
วัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่รายงานแล้ ว
 ส่วนรายการใดก็ตามที่ยังไม่ได้ แสดงด้ วยต้ นทุนปั จจุ บัน จะต้ องปรับปรุงเหมือนเกณฑ์ต้นทุนเดิม
ดังที่กล่าวข้ างต้ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 รายการที่แสดงตามเกณฑ์ต้นทุนปั จจุ บัน จะแสดงต้ นทุนในจานวนที่เป็ นปั จจุ บัน ณ วันที่รายการ
หรือเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้น
 ต้ นทุนขายและค่าเสื่อมราคา จะแสดงต้ นทุนในจานวนที่เป็ นปัจจุบัน ณ เวลาที่มีการใช้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ยอดขายและค่าใช้ จ่ายอื่น จะแสดงต้ นทุนในจานวนที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันที่เกิดรายการ
ดังนั้นทุกรายการดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องปรั บปรุ งใหม่ให้ อยู่ ในหน่ วยวั ดค่าที่เป็ นปั จจุ บัน ณ วั น
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานโดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไป
ผลกาไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ใช้ วิธกี ารปรับปรุงเช่นเดียวกันกับงบการเงินที่ใช้ เกณฑ์ต้นทุนเดิม
ภาษี
การปรับปรุงมูลค่าในงบการเงินใหม่ อาจจะทาให้ เกิดผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของรายการ กิจการต้ องรับรู้ผลต่างที่อาจจะ
เกิดขึ้นในบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ตัวอย่าง 2 การปรับปรุงรายการภาษี ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
บริษัท ชิลี จากัด เป็ นเจ้ าของอาคารสานักงานซึ่งได้ มาในเดือนธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีและฐานภาษี
ของอาคารสานักงานและหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
2559
300
200
30%

อาคาร - ก่อนปรับปรุง
ฐานภาษี
อัตราภาษี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(300-200)×30%=
(400-333)×30%=

ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2559

2558
400
333
30%

30
20
ดัชนีราคาทั่วไป
95
135
223

อาคาร - ก่อนปรับปรุง
อาคาร – หลังปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงบการเงินปี 2559
300×(223÷95)=
400×(223÷95)=
อาคาร - หลังปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงบการเงินปี 2558
400×(135÷95)=

2559
300

2558
400

704
939

568
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - หลังปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงบการเงินปี 2559
ฐานภาษี
200
(704-200)×30%=
151
(568-333)×30%×(223÷135)=

333
117

งบกระแสเงินสด
กิจการต้ องปรับปรุงทุกรายการในงบกระแสเงินสดให้ แสดงอยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุ บัน ณ วัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตัวเลขทีน่ ามาเปรียบเทียบ
ตัวเลขที่นามาเปรียบเทียบของงวดก่อนจะปรับปรุงใหม่โดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไป ไม่ว่าตัวเลขนั้นจะ
ได้ มาโดยวิธตี ้ นทุนเดิมหรือโดยวิธตี ้ นทุนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ งบการเงินที่นามาเปรียบเทียบนั้นแสดงอยู่ใน
หน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลงวดก่อนในงบ
การเงินโดยแสดงให้ เป็ นหน่วยวัดค่าที่เป็ นปั จจุ บัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงานด้ วยเช่นกันโดย
ถือเสมือนว่าระบบเศรษฐกิจนั้นมีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงมาโดยตลอด แม้ ในงวดก่อนจะยั งไม่เกิดภาวะเงิน
เฟ้ อรุนแรงก็ตาม
งบการเงินรวม
หากบริษัทใหญ่ท่เี สนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง และ
กรณีท่ี 1 บริษัทย่อยที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงด้ วยเช่นกัน
 งบการเงินของบริษัทย่อย จะต้ องปรับปรุงใหม่โดยใช้ ดัชนีราคาทั่วไปของประเทศเจ้ าของสกุลเงินที่
ใช้ รายงานก่อนที่จะนางบการเงินนั้นไปรวมในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในกรณีท่บี ริษัทย่อย
ดังกล่ า วเป็ นบริ ษั ทย่ อ ยในต่ า งประเทศ งบการเงิ น ที่ป รั บ ปรุ งใหม่ จ ะแปลงค่ า โดยใช้ อั ตราปิ ด
ณ วันสิ้นงวด
กรณีท่ี 2 บริษัทย่อยไม่ได้ รายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรงให้ กิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่งี บการเงินรวมประกอบด้ วยงบการเงินที่มีวันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาที่
รายงานแตกต่างกัน รายการทุกรายการไม่ว่าจะเป็ นรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินหรื อที่เป็ นตัวเงินก็ตามจะต้ อง
ปรับปรุงใหม่ให้ อยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันที่ของงบการเงินรวมนั้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเลือกและการใช้ดชั นีราคาทัว่ ไป
กิจการที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจเดียวกันจะต้ องใช้ ดัชนีราคาทั่วไปเดียวกันซึ่ง
สะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงในอานาจซื้อโดยทั่วไปเหมือนกัน
การสิ้ นสุดลงของภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
กิจการไม่ต้องจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อีกต่อไปแล้ ว กิจการต้ องใช้ จานวน
เงินตามหน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่เสนอรายงานเพื่อยกไปในงบ
การเงินของงวดถัดไป
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจ การจ าเป็ นต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ท่ีเ กี่ยวข้ อ งซึ่ งรวมถึ งข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อเท็จจริงที่ว่างบการเงินและตัวเลขที่นามาเปรียบเทียบของงวดก่อนได้ ปรับปรุงใหม่จากการที่อานาจ
ซื้อโดยทั่วไปของสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานได้ เปลี่ยนแปลงไปและด้ วยเหตุดังกล่าวจึงต้ องแสดงใน
รูปของหน่วยวัดค่าที่เป็ นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงาน
2. งบการเงินใช้ เกณฑ์ต้นทุนเดิมหรือต้ นทุนปัจจุบัน
3. ชื่อของดัชนีราคาและระดับของดัชนีราคา ณ วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลารายงานและการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาในระหว่างรอบระยะเวลาปัจจุบันที่รายงานและรอบระยะเวลาก่อนที่รายงาน

**********************
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