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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบั ญ ชีฉบั บ นี้ ตอ งอ า นโดยคํา นึ งถึ งขอ กํ า หนดของแมบ ทการบั ญ ชี ในกรณี ที่ไมไดใหแ นวปฏิบั ติใน
การเลือ กและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิ บัติ ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมของกิจการซึ่งใช
สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของตน

2.

ภายใตสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง การรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินใน
สกุลเงินทองถิ่นโดยไมไ ดมีการปรับปรุงใหม นั้นยอมไมเ กิดประโยชน เงินไดสูญเสีย อํานาจซื้อไป
ในอัตราที่เร็วมากจนทําใหการเปรียบเทียบจํานวนเงินจากธุรกรรมและจากเหตุการณอื่นที่เกิดขึ้น
ณ เวลาที่แตกตางกันกอใหเกิดการหลงผิดได ถึงแมจะเกิดขึ้นภายในงวดบัญชีเดียวกันก็ตาม

3.

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ไมไ ดกํ าหนดว า ณ ที่ร ะดับ เงิ นเฟอ ใดจึ งจะถื อวา ได เกิ ดภาวะเงิ นเฟอ
รุน แรงขึ้นแลว เปน เรื่ องที่กิจการตอ งใชดุลยพินิ จว าเมื่อใดที่จําเปน ตอ งปรับ ปรุ งงบการเงินใหม
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัว อย างของลักษณะพิ เศษของสภาพแวดล อมทางเศรษฐกิจของประเทศที่บง ชี้วา ภาวะเงิน เฟอ
รุนแรงไดเกิดขึ้นแลว แตไมจํากัดอยูเพียง มีดังนี้
3.1 ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรัพยสินในรู ปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน หรือในรูป
ของสกุลเงินตางประเทศที่คอนขางเสถียร หรือใชเงินสกุลเงินทองถิ่นที่ตนถืออยูไปลงทุน
ทันทีเพื่อรักษาอํานาจซื้อ
3.2 ประชากรโดยทั่วไปจะคํานึงถึงมูลคาตางๆในรูปสกุลเงินตราตางประเทศที่คอนขางเสถียร
มากกวาในรูปสกุลเงินทองถิ่น การตั้งราคาสินคาอาจจะอยูในสกุลเงินตราตางประเทศนั้น
3.3 การขายและการซื้อ เชื่อจะกระทํา ณ ระดับราคาที่ชดเชยการสูญเสียอํานาจซื้อ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาการใหสินเชื่อ ถึงแมระยะเวลาดังกลาวจะสั้นก็ตาม
3.4 อัตราดอกเบี้ย คาแรง และราคาสินคาผูกพันกับดัชนีราคา และ
3.5 อัตราเงินเฟอสะสมในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมาใกลเคียงหรือเกินรอยละ 100

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มุงหวังใหทุกกิจการซึ่งเสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟอรุนแรงที่เหมือนกันนํา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชกับงบการเงินนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาที่รายงานซึ่งกิจการ
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ได ชี้ ชั ดแล ว ว า ภาวะเงิ น เฟ อ รุ น แรงได เ กิ ด ขึ้ น แล ว ในประเทศเจ า ของสกุ ลเงิ น ซึ่ง กิ จ การใช ใ น
การรายงาน

การปรับปรุงงบการเงินใหม
5.

การเปลี่ย นแปลงของระดับราคาเปนผลมาจากแรงผลัก ดันทางการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คม
ซึ่งอาจเปนไปในลักษณะโดยทั่วไปหรื อเฉพาะเจาะจงก็ได ตัวอยางของแรงผลักดันเฉพาะเจาะจง
ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งอาจสงผล
ใหราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งสูงขึ้ นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญและเปนอิสระจากกัน นอกจากนี้
แรงผลั ก ดั น โดยทั่ ว ไปอาจส ง ผลให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ราคาสิ น ค า โดยทั่ ว ไป
และตออํานาจซื้อของเงินตราโดยทั่วไปได

6.

กิจ การซึ่ง จัดทํางบการเงินภายใตเกณฑต นทุน เดิมสามารถทําเช นนั้ นไดโดยไมตองคํานึ งถึงการ
เปลี่ย นแปลงของระดับราคาโดยทั่ วไป หรือการเพิ่มขึ้ นของราคาสิน ทรัพยห รือหนี้สิน ที่กิ จการ
บันทึกอยูไดโดยขอ ยกเวนของกรณีดังกลา วจะเปนกรณีที่กิจ การวั ดมูล คาหรื อเลือกที่จ ะวั ดมูล คา
สินทรัพยแ ละหนี้สินนั้น โดยใชมูลค ายุติธรรม ตัว อยางเช น ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ ซึ่งกิ จการ
อาจตีราคาใหม โดยใชมูล คายุติ ธรรม หรือสิ นทรัพยชี วภาพซึ่ง โดยทั่ วไปจะตองวัดมูล คา โดยใช
มูลคายุติธรรม อยางไรก็ตาม มีบางกิจการที่นําเสนองบการเงินโดยใชเกณฑตนทุนปจจุบันซึ่งเปน
การรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาเฉพาะเจาะจงของสินทรัพยที่กิจการถืออยู

7.

ภายใต ส ภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ภ าวะเงิ น เฟ อ รุ น แรง งบการเงิ น ของกิ จ การไม ว า จะได จั ด ทํ า โดย
ใช เกณฑตนทุ นเดิ มหรือ เกณฑตนทุ นปจ จุบัน จะมี ประโยชนก็ตอเมื่อ งบการเงิน นั้นแสดงอยูใ น
หนวยวัดคา ที่เป น ปจ จุ บั น ณ วั น สุดทายของรอบระยะเวลาที่ร ายงานเทา นั้น ดังนั้ นมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงใหใชกับงบการเงินของกิจการทั้งหลายที่รายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจ
ที่มี ภาวะเงิ นเฟอรุน แรง และไมอ นุญาตใหกิ จการเสนอข อมูล ภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
เพื่ อ เป น การเสริ ม งบการเงิ น ที่ ไ ม ไ ด ป รั บ ปรุ ง ใหม นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
ไมสนับสนุนใหกิจการเสนองบการเงินกอนการปรับปรุงใหมแยกตางหาก

8.

งบการเงินของกิจการซึ่งใชสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มี ภาวะเงินเฟอรุนแรงเปนสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนิน งานของตน ไมวาจะจัด ทํา ขึ้นโดยใช เกณฑ ตน ทุนเดิมหรือเกณฑตนทุ นป จจุ บัน
จะตองแสดงดวยหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานและตองแสดง
ตัวเลขเปรียบเทียบของงวดกอนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับงวดกอนดวยหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน
ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่ รายงานดวยเช นกั นเพื่อ วัตถุประสงคใ นการนํา เสนองบ
การเงินเปรียบเทียบในกรณีที่สกุ ลเงิน ที่นํ าเสนองบการเงิน แตกต างกัน ให กิจ การถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในยอหนา 42.2 และ 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)
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9.

ผลกําไรหรือ ขาดทุ นจากยอดดุล สุ ท ธิ ข องรายการที่ เ ปนตัว เงินจะตอ งรวมอยู ใ นกํา ไรหรือ
ขาดทุนของกิจการและเปดเผยรายการแยกตางหาก

10.

ในการปรับปรุงงบการเงินใหมเพื่อใหเ ปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ กิจการจําเปนตองนํา
วิธีการบางประการรวมถึงดุลยพินิจมาใช การใชวิธีการและดุลยพินิจอยางสม่ําเสมอมีความสําคัญ
ยิ่งกวาความถูกตองของจํานวนที่ไดจากวิธีการดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม

งบการเงินที่ใชเกณฑตนทุนเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
11.

รายการตางๆในงบแสดงฐานะการเงินที่ยังไมไดแสดงดวยหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาที่รายงานจะตองปรับปรุงใหมดวยดัชนีราคาทั่วไป

12.

รายการที่เ ปนตัวเงิน จะไมถู กปรับ ปรุงใหม เนื่องจากรายการดัง กลา วไดแสดงด วยหนวยที่ เปน
ตัวเงิน ที่เ ป น ป จ จุ บั น ณ วัน สุ ดทา ยของรอบระยะเวลาที่ ร ายงานอยูแ ลว รายการที่เ ป น ตัว เงิ น
หมายถึง เงินสดที่กิจการถืออยู และรายการที่กิจการจะไดรับหรือจายเปนเงินสด

13.

สิน ทรัพ ยแ ละหนี้สิน ซึ่งผู กกั บขอตกลงที่ ใหมี การเปลี่ยนแปลงราคาได เชน หุ นกู หรื อเงิน กูยืม
ที่อ า งอิ งกั บดัชนี จะตอ งปรั บ มูลค า ใหเ ป นไปตามสัญญา เพื่ อ ใหไดมาซึ่งจํ า นวนยอดคงเหลือ
ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย และหนี้สินเหลานี้จะแสดงอยูในงบแสดงฐานะ
การเงินที่ปรับปรุงใหมดวยจํานวนหลังการปรับปรุงดังกลาวขางตน

14.

สิน ทรัพยแ ละหนี้สิน อื่ นที่เ หลื อทั้งหมดถือ เปนรายการที่ไ มเ ป นตัว เงิน รายการที่ไ มเ ปนตัวเงิน
บางรายการอาจบันทึกดวยจํานวนที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานอยูแลว
เชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือราคายุติธรรม ดังนั้นกิจ การจึงไมตองปรับปรุงรายการดังกลาวใหม
สวนสินทรัพย และหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินอื่นๆ กิจการจะตองปรับปรุงรายการดังกลาวใหมทั้งหมด

15.

รายการที่ไมเ ปนตัวเงินสวนใหญมักแสดงมู ลคา ตามราคาทุนหรือราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
ดังนั้น รายการดังกลาวจึงแสดงดวยจํานวนที่เปนปจจุบัน ณ วันที่ไดมา กิจการสามารถคํานวณหา
ราคาทุนปรับปรุงใหมหรือราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมปรับ ปรุงใหมของแตละรายการดังกลาว
โดยการนํ า อั ตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ร าคาทั่ว ไประหว า งวั น ที่ไดมาจนถึ งวั น สุดทา ยของ
รอบระยะเวลาที่รายงานไปปรับกับตน ทุนเดิมและคา เสื่อ มราคาสะสม ตั วอยางเช น ที่ดิน อาคาร
และอุป กรณ สิ นคาคงเหลือ จํา พวกวัตถุดิบและสินคาที่ซื้ อมาเพื่อขาย ค าความนิยม สิทธิ บัตร
เครื่ อ งหมายการค า และสิ น ทรั พ ย ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น จะปรั บ ปรุ ง ใหม นั บ จากวั น ซื้ อ
สวนสินคาคงเหลื อจําพวกงานระหวางทํา และสินคา สําเร็ จรูปจะปรับปรุ งใหมนับจากวัน ที่ตน ทุน
การซื้อ และตนทุนการแปรสภาพเกิดขึ้น
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16.

ในบางครั้งกิจการอาจไมมีบั นทึกรายละเอียดของวันที่ไดมาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ หรือไม
สามารถประมาณวันที่ดังกลาวได ภายใตสถานการณที่ยากจะเกิดขึ้นนี้ การนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ นี้ มาใช ใ นรอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รก กิ จ การอาจจํ า เป น ตอ งใชก ารประเมิ น มู ล คา รายการ
โดยผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อใชเปนพื้นฐานในการปรับปรุงรายการดังกลาวใหม

17.

เป นไปไดวากิ จการไมอ าจหาดัชนี ราคาทั่ว ไปของงวดตา งๆที่จํา เป นตอ งใชในการปรับ ปรุง ที่ดิ น
อาคารและอุปกรณตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ได ในสถานการณเชนนี้ กิ จการอาจจําเปนตอง
นํา ประมาณการมาใช เชน โดยการพิ จารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ยนระหวา ง
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานกับสกุลเงินตางประเทศที่คอนขางเสถียร

18.

รายการที่ไ มเ ปน ตัว เงินบางรายการอาจแสดงด วยมูล คา ปจ จุบัน ณ วันอื่น ที่ไ มใชวัน ที่ไ ดม าหรือ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณไดตีราคาใหมแลวกอนหนานี้ ในกรณี
เชนนี้ มูลคาตามบัญชีจะตองปรับปรุงใหมนับจากวันที่มีการตีราคาใหมนั้น

19.

มูลคาของรายการที่ไมเ ปนตัวเงินที่ปรับปรุงใหมแลวนั้น อาจจะตองปรับลดลงเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ที่เ กี่ย วข อง หากมู ลค าของรายการดั งกลา วสูง กว ามู ลค าที่ คาดวา จะได รับ คืน
ตัวอยางเชน มูล คา ภายหลั งการปรั บปรุงใหมแลวของที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ ค าความนิ ยม
สิ ท ธิ บั ต ร และเครื่ อ งหมายการค า จะปรั บ ลดลงให เ หลื อ เท า กั บ มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น
หรือมูลคาภายหลังการปรับปรุงใหมของสินคาคงเหลือจะปรับลดลงใหเหลือเทา กับมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับเปนตน

20.

กิ จ การที่ ถู ก ลงทุ น ซึ่ ง ถู ก บั น ทึ ก บั ญ ชี โ ดยวิ ธี ส ว นได เ สี ย อาจเสนอรายงานทางการเงิ น ของตน
ในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ของกิ จ การที่ ถู ก ลงทุ น ดั ง กล า วจะต อ งปรั บ ปรุ ง ใหม ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคํานวณสวนไดเสีย ของกิจการที่มีในสินทรัพยสุ ทธิและ
ผลการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน ดัง กลาว หากงบการเงิน ที่ป รับ ปรุงแลวของกิจการที่ ถูก
ลงทุน ที่กิ จการเข าไปลงทุนแสดงอยูใ นสกุลเงิน ตราต างประเทศ กิจการตอ งแปลงคา งบการเงิ น
ดังกลาวโดยใชอัตราปด ณ วันสิ้นงวด

21.

โดยปกติผลกระทบของเงินเฟอจะรับ รูอยูในตนทุนการกูยืมอยูแลว ดังนั้นจึงเปนการไมเหมาะสม
ที่กิจการจะทําการปรับปรุงใหมซึ่งรายจายฝายทุนที่เกิดจากการใชเงินกูยืมในการสราง ไปพรอมกับ
การตั้ งตนทุนการกูยืมสว นที่ ชดเชยเงินเฟอ เปน ตน ทุนของสิน ทรั พยในงวดเดียวกัน กิจการควร
รับรูตนทุนการกูยืมสวนนี้เปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนการกูยืมเกิดขึ้น

22.

กิจการอาจไดมาซึ่งสินทรัพย ภายใตเงื่อนไขที่กํา หนดใหสามารถชะลอการชําระเงินออกไปไดโดย
ไมคิด ดอกเบี้ย ในกรณีที่กิจ การไมสามารถคํานวณหาดอกเบี้ ยที่ แฝงอยูได กิจการควรปรั บปรุง
มูลคาสินทรัพยดังกลาวใหมนับจากวันที่จายชําระเงินแทนที่จะเปนวันที่ซื้อสินทรัพย

23.

(ยอหนานี้ไมใช)
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24.

ณ วั น ต น งวดของงวดบั ญ ชี แ รกที่ นํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ม าใช กิ จ การควรปรั บ ปรุ ง
ส ว นประกอบในส ว นของเจ า ของใหม โดยใช ดั ช นี ร าคาทั่ ว ไปนั บ ตั้ ง แต วั น ที่ กิ จ การได รั บ
สวนประกอบนั้ น มาหรื อ วัน ที่สวนประกอบนั้ น เกิ ดขึ้น ยกเว น กํ า ไรสะสมและสว นเกิ น ทุน จาก
การตีราคาสินทรัพยเพิ่ม ซึ่งสวนเกินทุนจากการตีราคาสิน ทรัพยที่เกิดในงวดกอนๆจะถูกตัดออก
และกํา ไรสะสมที่ป รับปรุงใหม นั้น จะเปน ผลมาจากการปรั บปรุงใหม ของรายการอื่น ทั้ง หลายใน
งบแสดงฐานะการเงิน

25.

ณ วันสุดทายของงวดบัญชีแรกและในงวดถัดๆไป กิจการตองปรับปรุงสวนประกอบของสวนของ
เจาของทุ กรายการโดยใชดัชนี ราคาทั่วไปนับตั้ งแตวัน ตนงวดหรือวันที่กิจการไดรับสวนประกอบ
นั้นมา (หากวันที่ไดรั บนั้นเกิดขึ้น ทีหลัง) และตอ งเปดเผยการเปลี่ยนแปลงของสวนของเจ าของ
สําหรับงวดเพื่อใหเปนไปตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนํา เสนอ
งบการเงิน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
26.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้กําหนดใหรายการในงบกํา ไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จทุกรายการตองแสดงใน
รูปของหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วัน สุดทายของรอบระยะเวลาที่ร ายงาน ดวยเหตุนี้รายการใน
งบการเงิน ทั้งหมดจะตองปรับปรุงใหมดวยอัต ราการเปลี่ยนแปลงในดัชนี ราคาทั่วไปนับจากวันที่
รายไดและคาใชจายนั้นบันทึกในงบการเงินเปนครั้งแรก

ผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงิน
27.

ในภาวะเงินเฟอ กิจการที่ถือสินทรัพยที่เปนตัวเงินมากกวาหนี้สินที่เปนตัวเงินจะสูญเสียอํานาจซื้อ
สวนกิจการซึ่งมีหนี้สินที่เปนตัวเงินมากกวาสินทรัพยที่เปนตัวเงินจะมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้นตราบเทาที่
สินทรัพยและหนี้สินนั้นยังไมผูกกับระดับราคาสินคา ผลกําไรหรือขาดทุนจากรายการที่เปนตัวเงิน
สุทธินี้ เป นจํ านวนผลตางที่เกิดจากการปรับ ปรุ งใหมของรายการที่ ไมเป นตัวเงิน รายการในสว น
ของเจา ของ รายการในงบกํา ไรขาดทุนแบบเบ็ ดเสร็ จ และจากการปรับ ปรุ งสินทรัพ ยและหนี้สิน
ที่ ผู ก กั บ ดั ช นี ร าคา ซึ่ ง ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ดั ง กล า วนี้ อ าจประมาณได โ ดยการนํ า อั ต รา
การเปลี่ยนแปลงในดัชนี ราคาทั่วไปไปปรับ กับ จํ านวนถัว เฉลี่ย ถ วงน้ํา หนั กของผลต างระหว า ง
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินของงวดนั้น

28.

กิจการจะตองนําผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินไปรวมในกําไรหรือ
ขาดทุน รายการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินที่ผูกกับขอตกลงที่ใหมีการเปลี่ยนแปลงราคาไดตาม
ยอหนาที่ 13 จะถูกนําไปหักกลบกับผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงิน
รายไดแ ละคา ใชจ า ยอื่ น เชน รายไดดอกเบี้ ย ดอกเบี้ ยจ า ย และผลตา งจากอั ตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนหรือเงินกูยืมเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับยอดดุลสุทธิ
ของรายการที่เ ปน ตัว เงิ นทั้ งสิ้น ถึงแมกิ จการจะเป ดเผยรายการดังกลา วแยกตา งหากแล วก็ ตาม
น า จะเป น ประโยชน ก ว า หากกิ จ การแสดงรายการดัง กล า วพร อ มกั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จาก
ยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบการเงินที่ใชเกณฑตนทุนปจจุบัน
งบแสดงฐานะการเงิน
29.

รายการที่ แ สดงด ว ยต น ทุ น ป จ จุ บั น จะไม ถู ก ปรั บ ปรุ ง ใหม เ พราะรายการดั ง กล า วได แ สดง
อยูในรูปของหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานแลว สวนรายการ
อื่นในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกปรับปรุงใหมตามยอหนาที่ 11 ถึง 25

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
30.

งบกําไรขาดทุน เบ็ ดเสร็จกอนการปรั บปรุงใหม ที่แ สดงตามเกณฑตนทุน ปจ จุบันนั้น โดยทั่ วไป
จะแสดงตนทุนในจํานวนที่เปนปจจุบัน ณ วัน ที่รายการหรือเหตุการณนั้นเกิดขึ้น ตนทุนขายและ
คาเสื่อมราคาจะบันทึกบัญชี ดวยจํานวนตนทุนที่เปนปจจุบัน ณ เวลาที่มีการใช สวนยอดขายและ
คาใชจายอื่นจะบันทึกบัญชีดวยจํานวนเงิน ณ วันที่เกิดรายการ ดวยเหตุนี้ รายการดังกลาวทั้งหมด
จึง จํา เปน ตองปรับ ปรุง ใหมใ หอ ยูใ นหน วยวั ดคา ที่เ ปนป จจุบั น ณ วั นสุด ทา ยของรอบระยะเวลา
รายงานโดยใชดัชนีราคาทั่วไป

ผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงิน
31.

ใหกิจการบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินตามยอ หนาที่ 27
และ 28

ภาษี
32.

การปรับปรุ งงบการเงินใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อ าจทําใหเ กิดผลตางระหวา งจํา นวนที่
บันทึกบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของรายการ
ดังกลาว กิจการจะตองรับรูผลต างดังกลาวในบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี
เงินได

งบกระแสเงินสด
33.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้กํ าหนดใหทุกรายการในงบกระแสเงินสดตอ งแสดงอยูในหนวยวัดคา
ที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน

ตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบ
34.

ตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบของงวดกอนจะตองปรับปรุงใหมโดยใชดัชนีราคาทั่วไป ไมวาตัวเลขนั้น
จะไดมาโดยวิธีตนทุนเดิมหรือโดยวิธีตนทุนปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบนั้น
แสดงอยูในหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผย
ขอมูล ของงวดกอนในงบการเงิน โดยแสดงใหเปนหนวยวัดคาที่เ ปนปจจุบัน ณ วั นสุดทา ยของ
รอบระยะเวลารายงานดวยเชนกัน เพื่อ วัตถุประสงคในการแสดงตัว เลขเปรียบเทียบซึ่งสกุลเงิน ที่
ใช นํ า เสนองบการเงิ น แตกต า งจากสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน ให กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
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ยอหน า 42.2 และ 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 21 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)

งบการเงินรวม
35.

บริษัทใหญที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงอาจมีบริษัทยอย
ที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงดวยเชนกัน งบการเงินของ
บริษัทยอยดังกลาวนั้นจะตองปรับปรุงใหมโดยใชดัชนีราคาทั่วไปของประเทศเจาของสกุลเงินที่ใช
รายงานกอนที่จ ะนํ างบการเงิน นั้น ไปรวมในงบการเงิน รวมของบริษั ทใหญ ในกรณีที่ บริษั ทยอย
ดังกลา วเป น บริ ษัทยอ ยในตา งประเทศ งบการเงิน ที่ป รั บ ปรุ งใหมจ ะแปลงคา โดยใชอั ตราป ด
ณ วันสิ้นงวด และสําหรับงบการเงินของบริษัทยอยที่มิไดรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่
มีเงินเฟอ อยา งรุนแรงใหกิ จการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 21 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตา งประเทศ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช)

36.

ในกรณีที่งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินที่มีวันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานแตกตางกัน
รายการทุกรายการ ไม วา จะเปน รายการที่ไมเ ปน ตัวเงินหรื อที่เป นตั วเงินก็ต าม จะตอ งปรับ ปรุ ง
ใหมใหอยูในหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันที่ของงบการเงินรวมนั้น

การเลือกและการใชดัชนีราคาทั่วไป
37.

ในการปรับ ปรุงงบการเงินใหมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการจะตองใชดัชนี
ราคาทั่วไปซึ่งสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในอํานาจซื้อโดยทั่วไป ทุกกิจการที่เสนอรายงานในสกุล
เงินของสภาพเศรษฐกิจเดียวกันจึงควรใชดัชนีเดียวกันเพื่อการปรับปรุงงบการเงินใหม

การสิ้นสุดลงของภาวะเงินเฟอรุนแรง
38.

เมื่ อ ภาวะเงิ น เฟ อ รุ น แรงได สิ้ น สุ ด ลงและกิ จ การไม ต อ งจั ด ทํ า และเสนองบการเงิ น ตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อี กต อ ไปแล ว กิจ การควรใช จํ า นวนเงิ น ตามหนว ยวั ด ค า ที่ เ ป น
ปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีกอนที่เสนอรายงานเพื่อยกไปในงบการเงินของ
งวดถัดไป

การเปดเผยขอมูล
39.

กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
39.1 ขอเท็จจริงที่วางบการเงินและรายการที่แสดงเปรียบเทียบของงวดกอนไดปรับปรุงใหม
จากการที่ อํานาจซื้อโดยทั่วไปของสกุล เงิ นที่ ใช ในการดําเนิน งานไดเ ปลี่ ยนแปลงไป
และดว ยเหตุดังกล าวจึงตอ งแสดงในรูปของหน วยวัด คา ที่เ ปนปจจุบั น ณ วั นสุดท าย
ของรอบระยะเวลารายงาน
39.2 งบการเงินใชเกณฑตนทุนเดิมหรือตนทุนปจจุบัน
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39.3 ชื่อ ของดัชนีราคาและระดั บของดัชนีราคา ณ วัน สุดท ายของรอบระยะเวลารายงาน
และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาในระหวางรอบระยะเวลาปจ จุบั นที่ รายงานและ
รอบระยะเวลากอนที่รายงาน
40.

การเปดเผยที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑที่ใชเพื่อรับรูผลกระทบของอัตราเงินเฟอในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังเปนการใหขอมูล
อื่นที่จําเปนเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชและจํานวนเงินที่เปนผลมาจากหลักเกณฑนั้น

วันถือปฏิบัติ
41.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชกับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
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