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ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี จัดท าขึ้ นโดยคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ และได้จัดการสัมมนาพิจารณ์เมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี แล้ว 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแสดงข้อคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะภายใน 30 มีนาคม 2556 โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2685-2577 

โทรสาร 0-2685-2514 หรือที่ Secretary@fap.or.th 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

ฝ่ายวิชาการ/เลขานุการฯ 

โทรศัพท ์0-2685-2500 ต่อ 2577 

โทรสาร 0-2685-2514 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี รวมถึง การแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินจนถึงปัจจุปัน 
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อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ประเด็น 2 

ขอ้สรุป 3-5 
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ตวัอย่าง  

  

 

 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 29 เร่ืองการรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  

ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 1 -6   ตัวอย่างแนบท้าย ไม่ถือเป๊นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 7 
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อา้งอิง 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12  เร่ือง ภาษีเงินได้ 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29  เร่ือง การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกจิที่มี 

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 

ความเป็นมา 

1. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดแนวทางในการปฏบัิติตามข้อก าหนดของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  29  ส าหรับรอบระยะเวลาช่ีงกจิการได้ระบุ
1
แล้วว่า สกุลเงิน

ที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยที่ในงวด

ก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ท าให้กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่   29 

1
 การระบุว่าระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงน้ันขึ้ นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของกิจการตาม

เง่ือนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่   29 

 

ประเด็น 

2. ประเดน็ค าถาม ช่ีงกล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 (ก) ข้อก าหนดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 8 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ที่ว่า “...แสดงด้วย

หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน”   ควรตีความเช่นใด  

  หากกจิการปฎิบัติตามมาตรฐานน้ี 

 (ข) กจิการควรวัดมูลค่าของยอดยกมาของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่แล้ว

อย่างไร 

 

ขอ้สรุป 

3. ในระหว่างรอบระยะเวลาที่รายงานซ่ึงกิจการระบุว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็นสกุลเงิน

ของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และโดยที่ในงวดก่อนไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเช่นน้ัน

มาก่อน กิจการจะต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 โดยถือเสมือนว่า

ระบบเศรษฐกจิน้ันมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาโดยตลอด ด้วยเหตุน้ี ในกรณีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

ซ่ึงมีการวัดค่าโดยวิธีราคาทุน  กิจการจะต้องปรับปรุงงบ แสดงฐานะการเงินต้นงวดที่แสดงอยู่ในงบ
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การเงินของงวดบัญชีล่าสุด เพ่ือให้สะท้อนผลกระทบของเงินเฟ้อนับต้ังแต่วันที่ได้สินทรัพย์มา หรือ

วันที่ภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจนถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ส าหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดตามมูลค่าที่เป็นปัจจุบัน แทนที่จะเป็น ณ วันที่ได้มาหรือวันที่

เกดิรายการ กจิการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวเพ่ือให้สะท้อนถึงผลกระทบของเงินเฟ้อนับจากวันที่

มูลค่าตามบัญชีถูกก าหนดขึ้นจนถึง ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน  

 

4. ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการบันทึกและวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  อย่างไรกต็ามตัวเลขภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานจะมีการก าหนดมูลค่าได้ดังน้ี 

 (ก) กิจการจะต้องวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีขึ้ นใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 

ภายหลังจากที่กิจการได้ท าการปรับปรุงย้อนหลังมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ณ 

วันที่ต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยการใช้หน่วยวัดค่า ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดน้ัน 

 (ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ถูกวัดมูลค่าใหม่ตามที่กล่าวไว้ในข้อ (ก) จะมีการปรับปรุงย้อนหลังเพ่ือ

รับรู้การเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่า นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน จนถึง ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานน้ัน 

กิจการจะน าวิธีที่ระบุในข้อ (ก) และ (ข) มาใช้ในการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับ

ยอดยกมาต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินทุกงวดที่น ามาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินที่ปรับปรุง

ใหม่ ส าหรับรอบระยะเวลาการรายงานซ่ึงกจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 มาใช้ 

 

5. ภายหลังจากที่กจิการได้ท าการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังแล้ว ตัวเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซ่ึงแสดงใน

งบการเงินของรอบระยะเวลาในงวดถัดไป ซ่ึงรวมถึงรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะมีการปรับ

ย้อนหลังด้วยการน าการเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่าที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไปน้ันไป

ปรับกบังบการเงินที่ปรับปรุงย้อนหลังของรอบระยะเวลาที่รายงานก่อนหน้าน้ัน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

6. ให้กิจการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏิบัติส าหรับรอบปีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1  มกราคม  2557  และสนับสนุนให้กิจการน าการตีความมาตรฐานการบัญชีน้ีมาถือ

ปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการน าการตีความฉบับน้ีมาถือปฏบัิติส าหรับงบการเงินซ่ึงมีงวด

บัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่  1  มกราคม   2557  กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 7   

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างแนบท้ายต่อไปน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

1 ตัวอย่างน้ีเป็นการแสดงการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อกิจการปรับปรุงงบการเงิน

ใหม่เพ่ือสะท้อนผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29  เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง เน่ืองจากตัวอย่างน้ีเป็นเพียงการแสดง

วิธีการปรับปรุงใหม่ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  ส าหรับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เทา่นั้น ดังน้ันจึงไม่ได้แสดงงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอ้เท็จจริง 

IE2 งบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 (ก่อนปรับปรุงใหม่) เป็นดังน้ี 

หมายเหต ุ งบแสดงฐานะการเงิน   

  25x4 25x3 

  ล้านบาท ล้านบาท 

 สินทรพัย ์   

1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 300 400 

 สนิทรัพย์อื่น XXX XXX 

    

 รวมสนิทรัพย์ XXX XXX 

    

 หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ   

 รวมส่วนของเจ้าของ XXX XXX 

    

 หนี้ สิน   

2 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30 20 

 หน้ีสนิอื่น XXX XXX 

    

 รวมหน้ีสนิ XXX XXX 

    

 รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ XXX XXX 

    



ร่างการตีความมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  7   

การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใต ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  29 เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใตร้ะบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  

 

 
         สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    7 
 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   

 กิจการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 25x2 และคิดค่าเสื่อมราคา

ส าหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามอายุการใช้งาน 5 ปี 

2 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 จ านวน 30 ล้านบาท ค านวณจาก

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างยอดคงเหลือตาม

บัญชีจ านวน 300 ล้านบาทกับฐานภาษีจ านวน 200 ล้านบาท โดยอัตราภาษีเงินได้เท่ากับ

ร้อยละ 30 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 จ านวน 20 ล้านบาท ค านวณจาก

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีจ านวน 400 ล้านบาทกับ

ฐานภาษีจ านวน 333 ล้านบาท 

    

   ในตัวอย่างน้ี จ านวนเงินแสดงเป็นล้านบาท 

 

3 สมมติว่ากิจการสามารถระบุได้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงขึ้ นในเดือนเมษายน 25x4 

ดังน้ันจึงได้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 มาถือปฏบัิติตั้งแต่ต้นปี 25x4 กิจการปรับปรุง

งบการเงินใหม่โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไป และตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า (conversion factor) 

ดังต่อไปน้ีเป็นเกณฑ ์

 

ดัชนีราคาทั่วไป 

ตัวคูณเพ่ือการ

แปลงค่า 

ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 

25x4 

ธนัวาคม 25x2
2
 95 2.347 

ธนัวาคม 25x3 135 1.652 

ธนัวาคม 25x4 223 1.000 

 

2 ตัวอย่าง เช่น ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า (conversion factor) ส าหรับธันวาคม 25x2 คือ 2.349 = 

223/95 
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การปรบัปรุงงบการเงินใหม่ 

4 การปรับปรุงงบการเงินปี 25x4 ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

 ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกปรับปรุงใหม่ โดยน าอตัราการ

เปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปไปปรับ นับจากวันที่ได้สินทรัพย์มาจนถึงวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน 

 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกบันทกึบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

 ตัวเลขที่น ามาเปรียบเทียบของงวดก่อนส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกแสดงในหน่วย 

วัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 ตัวเลขภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบถูกค านวณตามข้อก าหนดของ ย่อหน้าที่ 4 ของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
 

5 ดังน้ัน กจิการจึงต้องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 ใหม่ให้เป็นดังน้ี 
 

หมายเหต ุ งบแสดงฐานะการเงิน (ปรบัปรุงใหม่) 25x4  25x3  

  ล้านบาท ล้านบาท 

 สินทรพัย ์   

1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 704 939 

 สนิทรัพย์อื่น XXX XXX 

    

 รวมสนิทรัพย์ XXX XXX 

    

  หนี้ สินและส่วนของผูถ้อืหุน้   

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น XXX XXX 

    

 หน้ีสนิ   

2 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 151 117 

 หน้ีสนิอื่น XXX XXX 

    

 รวมหน้ีสนิ XXX XXX 

    

 รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น XXX XXX 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

    

1 ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์   

 กจิการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดมาในเดือนธันวาคม 25x2 และคิดค่าเสื่อมราคาตาม

อายุการใช้งานภายในระยะเวลา 5 ปี กจิการได้ปรับปรุงต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ือ

รับรู้การเปล่ียนแปลงในระดับราคาทั่วไปนับจากวันซ้ือ โดยใช้ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า 

(conversion factor) เทา่กบั 2.347 (223/95) 

 

  ราคาทุนเดิม  

(ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่  

(ล้านบาท) 

 ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 500 1,174 

 ค่าเสื่อมราคาปี 25x3 (100) (235) 

 ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 400 939 

 ค่าเสื่อมราคาปี 25x4 (100) (235) 

 ราคาตามบัญชี ณ 31 ธนัวาคม 25x4 300 704 

    

2 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   

 ยอดหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 จ านวน 30 ล้านบาท ค านวณขึ้น

จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างยอดคงเหลือทาง

บัญชีจ านวน 300 ล้านบาท และฐานภาษีจ านวน 200 ล้านบาท  

ยอดหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 จ านวน 20 ล้านบาท ค านวณขึ้น

จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างยอดคงเหลือทาง

บัญชีจ านวน 400 ล้านบาท และฐานภาษีจ านวน 333 ล้านบาท อตัราภาษีคือร้อยละ 30 

ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการค านวณรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ซ่ึงแสดง

ในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามหลักการทั่วไปตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  

12  อย่างไรกดี็ เน่ืองจากรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ันผลต่างระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชี

ของสนิทรัพย์และหน้ีสนิและฐานภาษีที่เกี่ยวข้อง กจิการจึงไม่สามารถปรับปรุงรายการภาษีเงินได้

รอตัดบัญชีที่น ามาเปรียบเทียบโดยการน าดัชนีราคาทั่วไปไปปรับโดยตรง  ดังน้ันในรอบ

ระยะเวลาที่รายงานซ่ึงกิจการจะต้องปรับปรุงงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่29  

กจิการควรปฏบัิติดังน้ี 

(ก) ค านวณรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่  12 หลังจากที่กจิการได้ท าการปรับปรุงยอดคงเหลือของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

ใหม่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานโดยใช้หน่วยวัดค่าที่

เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดน้ัน และ 
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(ข) ปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ค านวณใหม่ เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในหน่วย

วัดค่า ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของงวดปัจจุบันจนถึงวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน 

 

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงวิธกีารค านวณ หน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังน้ี 

   ล้านบาท 

 ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน   

 ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ตาม   

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) 

 704 

 ฐานภาษี  (200) 

 ผลแตกต่างช่ัวคราว  504 

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 (ที่อัตราภาษี

ร้อยละ 30) 

 151 

    

 ตัวเลขเปรียบเทยีบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

 ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(เท่ากับ 400x1.421 (ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า 1.421=135/95), หรือ 

939/1.652 (ตัวคูณเพ่ือการแปลง 1.652 = 223/135)) 

 568 

 ฐานภาษี  (333) 

 ผลแตกต่างช่ัวคราว  235 

     

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ณ ระดับราคา

ทั่วไป  ณ วันสิ้นงวด 25x3 (อตัราภาษีร้อยละ 30) 

 71 

    

 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชีปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4  ณ 

ระดับราคาทั่วไปในวันสิ้นงวด 25x4 (ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า 1.652 = 

223/135) 

 117 

 

 

6 ตามตัวอย่างน้ี ยอดคงเหลือของหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ปรับปรุงใหม่แสดงมูลค่าเพ่ิมขึ้ นจาก

จ านวน 34 ล้านบาท เป็น 151 ล้านบาทต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวซ่ึงแสดงรวมอยู่ในผลการด าเนินงานของปี 25x4 เป็นผลมาจาก 
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การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใต ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  29 เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใตร้ะบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  

 

 
         สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    11 
 

(ก) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ และ 

(ข) ผลขาดทุนจากการสญูเสยีอ านาจซ้ือของฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ผลกระทบทั้งสองส่วนข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 ล้านบาท 

ผลกระทบต่อหน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการลดลงของผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (-235 + 133) ×  30% 

31 

ผลขาดทุนของฐานภาษีจากภาวะเงินเฟ้อในปี 25x4 (333 ×  1.652 ‟ 333) ×  

30% 

 

(65) 

การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสทุธิ (34) 

จ านวนที่น าไปเดบิตในก าไรขาดทุนปี 25x4 34 

 

ผลขาดทุนของฐานภาษีน้ีเป็นผลขาดทุนที่เป็นตัวเงิน ย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 

ได้อธบิายไว้ดังน้ี 

ก าไรหรือขาดทุนจากยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินได้น าไปรวมในก าไรสุทธิ รายการปรับปรุง

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เช่ีอมโยงกับการเปล่ียนแปลงราคาตามย่อหน้า 13 ถูกน าไปหักกลบกับก าไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดจากยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน   รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น เช่นรายได้ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียจ่าย และผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินลงทุนหรือเงินกู้ยืม

เป็นรายการที่เกี่ยวเน่ืองกับยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยรายการ

ข้างต้นแยกต่างหากแล้วกต็าม อาจจะเป็นประโยชน์กว่าหากกิจการแสดงรายการดังกล่าวพร้อมกับก าไร

หรือขาดทุนจากยอดสทุธขิองรายการที่เป็นตัวเงินในงบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็  

 


