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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

 
 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 

21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (Bound volume 2012 Consolidated without 

early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงย่อหน้า 27 60ก 60ข 

และเพ่ิมย่อหน้า 60ง 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

 

 

บทนาํ  

บทนาํ 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) และโดยให้ถือปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป อย่างไรกต็าม กิจการสามารถปฏิบัติตามข้อกาํหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันถอืปฏบิัติได้ 

 

เหตุผลของการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 

บทนาํ 2. บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

บทนาํ 3. วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  น้ี คือ เพ่ือเสนอแนวปฏบิัติเพ่ิมเติมของ

วิธีการแปลงค่า รวมทั้งการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํเสนอ 

งบการเงิน ทั้งน้ี มิได้พิจารณาทบทวนวิธีการพ้ืนฐานทางบัญชีสาํหรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราซ่ึงมีอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  

 

การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั  

บทนาํ 4. การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) มีดังน้ี 
 

ขอบเขต  

บทนาํ 5.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมตราสารอนุพันธท์างการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี เน้ือหาของการบัญชีที่เกี่ยวกบัการ

ป้องกนัความเสี่ยงได้ย้ายไปไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวด้วยเช่นกนั 
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คํานิยาม  

บทนาํ 6. คาํศัพทส์องคาํต่อไปน้ี ใช้แทนคาํว่า “สกุลเงินที่ใช้รายงาน”   

 สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม

ทางเศรษฐกจิที่กจิการน้ันประกอบกจิการ  

 สกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการเสนองบการเงิน 
  
 

คํานิยาม – สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

บทนาํ 7. เม่ือกจิการเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้แต่ละกจิการที่ถูกนาํมารวม 

ในกจิการที่เสนองบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกจิการเดี่ยว กจิการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ 

(เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานในต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อยหรือสาขา) ให้กาํหนดสกุล

เงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน และวัดผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินในสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานน้ัน 

บทนาํ 8. ผลของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีทาํให้ 

 กจิการ (ไม่ว่าจะเป็นกจิการที่เป็นกจิการเดี่ยวหรือหน่วยงานในต่างประเทศ) ไม่สามารถ

เลือกใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานได้อย่างอสิระ 

 กจิการใดกจิการหน่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการปรับงบการเงินใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง 

ตัวอย่างเช่น การใช้สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ (เช่น สกุลเงินหลักที่ใช้ในการดาํเนินงานของ

บริษัทใหญ่) เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน 

บทนาํ 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกาํหนดข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกจิการในต่างประเทศที่แยก

ไม่ได้จากการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน (“กิจการในต่างประเทศ”) และ

หน่วยงานต่างประเทศ แต่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2552) ได้ปรับปรุงให้

ข้อกาํหนดดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของข้อช้ีบ่งว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน

ของกจิการ จึงมีผลทาํให้ 

 ไม่มีการให้ความแตกต่างระหว่างกิจการต่างประเทศที่แยกไม่ได้จากการดาํเนินงานของ

กจิการที่เสนองบการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ แต่กล่าวได้ว่ากจิการที่เคยถูกจัดว่า

เป็นกจิการในต่างประเทศที่แยกไม่ได้จากการดาํเนินงานของกจิการที่เสนองบการเงินน้ัน 

จะมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเช่นเดียวกบัสกุลเงินของกจิการที่เสนองบการเงิน 

 มีวิธีการแปลงค่าเพียงวิธีเดียวสาํหรับหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงได้อธิบายแล้วใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) ในการถือปฏบิัติกบัหน่วยงานต่างประเทศ 

(ดูบทนาํ 13)  
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 ยกเลิกย่อหน้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อแตกต่างระหว่างกิจการในต่างประเทศที่แยกไม่ได้ 

จากการดาํเนินงานของกจิการที่เสนองบการเงินและหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งย่อหน้าที่

อธบิายวิธกีารแปลงค่า 

 

การรายงานรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินท่ีใชใ้นการดําเนินงาน – 

การรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 

บทนาํ 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ยกเลิกทางเลือกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับก่อนปรับปรุง เร่ือง

การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนอันเป็นผลมาจากการลดค่าเงินอย่างรุนแรงโดยไม่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงไว้เป็นสนิทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้รับรู้ผลต่างจากอตัรา

แลกเปล่ียนดังกล่าวเป็นผลกาํไรหรือขาดทุน 

 

การรายงานรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินท่ีใชใ้นการดําเนินงาน – 

การเปลีย่นแปลงของสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน  

บทนาํ 11. ข้อกาํหนดทางบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทหน่วยงานในต่างประเทศ (ซ่ึงไม่

จาํเป็นในปัจจุบัน) ที่เดิมเคยกาํหนดไว้ในฉบับก่อน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดเร่ือง

การบันทกึบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานแทน โดยให้ใช้วิธี

เปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

 

การใชส้กุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน ซ่ึงอาจต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดําเนินงาน  

– การแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

บทนาํ 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กจิการแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินใดกไ็ด้ (หรือหลายๆ

สกุล) เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว กจิการน้ันไม่ว่าเป็นกจิการเดี่ยว บริษัทใหญ่ที่ต้องจัดทาํ 

งบการเงินรวม หรือบริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนหรือกิจการที่ลงทุนในกิจการร่วมค้าซ่ึงจัดเตรียม 

งบการเงินเฉพาะตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

บทนาํ 13. กจิการต้องถือปฏบิัติในการแปลงผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานไปเป็นสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงินสกุลเดียว (หรือหลายสกุลเงิน) โดยใช้วิธทีี่

กาํหนดในการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือรวมไว้ในงบการเงินของกจิการที่เสนอ

งบการเงิน ภายใต้วิธกีารดังกล่าว สนิทรัพย์และหน้ีสนิต้องแปลงค่าด้วยอตัราปิด และรายการ

รายได้และค่าใช้จ่ายต้องแปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ (หรือด้วยอตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียสาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงประมาณการอย่างสมเหตุสมผล) 
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บทนาํ 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดเร่ืองการแปลงค่าจาํนวนเงินที่แสดงเปรียบเทยีบ ดังน้ี 

14.1 สาํหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟ้อรนุแรง 

14.1.1 สินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงในแต่ละงบแสดงฐานะการเงินที่นําเสนอให้

แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น ข้อมูล

เปรียบเทยีบของปีก่อนให้แปลงค่าด้วยอตัราปิดของปีก่อน) 

14.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในงบกาํไรขาดทุน

เฉพาะที่แยกนาํเสนอให้แปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ 

(เช่น ข้อมูลเปรียบเทยีบของปีก่อนให้แปลงค่าด้วยอตัราที่เกดิขึ้นจริงหรือ

อตัราถวัเฉล่ียของปีก่อน)  

14.2   สาํหรับกจิการที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินของเศรษฐกจิที่มีภาวะเงิน

เฟ้อรุนแรง ซ่ึงแปลงค่าจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี   

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงสกุลอื่น จาํนวนเงินเปรียบเทียบดังกล่าว (เช่น  จาํนวนเงินใน          

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราปิดของงบ   

แสดงฐานะการเงินล่าสุด (เช่น ข้อมูลเปรียบเทยีบของปีก่อน ซ่ึงได้ปรับปรุงผลที่เกิดขึ้ น

ภายหลังของการเปล่ียนแปลงของระดับราคาแล้วให้แปลงค่าด้วยอตัราปิดของปีน้ี) 

14.3 สาํหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง ซ่ึงแปลงค่าจาํนวนเงินที่แสดงเปรียบเทยีบเป็นสกุลเงินของประเทศ

ภายใต้ระบบเศรษฐกจิที่ไม่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง จาํนวนเงินเปรียบเทยีบดังกล่าวให้

แสดงด้วยจาํนวนเงินที่แสดงในงบการเงินของปีก่อน (เช่น ไม่ปรับปรุงผลที่เกิดขึ้ น

ภายหลังของการเปล่ียนแปลงของระดับราคา หรือผลของการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกดิในปีถดัมา) 

วิธีการแปลงค่าที่กล่าวข้างต้นน้ีและที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทนํา 13 ให้ถือปฏิบัติเม่ือมีการ

แปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือรวมไว้ในงบการเงินของกิจการที่เสนอ 

งบการเงินและให้ถือปฏิบัติเม่ือมีการแปลงค่างบการเงินของกิจการให้เป็นสกุลเงินที่ใช้

นาํเสนองบการเงินที่แตกต่างออกไป 

 

การใชส้กุลเงินท่ีใชน้ําเสนองบการเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดําเนินงาน 

– การแปลงค่าของหน่วยงานในต่างประเทศ 

บทนาํ 15. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ค่าความนิยมและการปรับปรุงรายการมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงเกิดจากการได้มาซ่ึงหน่วยงานในต่างประเทศ เป็นส่วนหน่ึงของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการที่ได้มาและให้แปลงค่าด้วยอตัราปิด 
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การเปิดเผยขอ้มูล  

บทนาํ 16. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีรวมข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลเม่ือมีการใช้วิธีการแปลงค่า 

ที่แตกต่างออกไปจากที่อธิบายในบทนาํ 13 และบทนาํ 14 หรือมีการแสดงข้อมูลเพ่ิมเติม 

(เช่น รายการที่คัดแยกออกมาจากงบการเงินฉบับเตม็) ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงิน 

ที่ใช้ในการดาํเนินงานหรือสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน 

บทนาํ 17. นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน 

และเปิดเผยสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

วตัถุประสงค ์ 

1. กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

หรืออาจมีหน่วยงานในต่างประเทศ นอกจากน้ีกจิการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการนาํรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ

หน่วยงานในต่างประเทศมารวมไว้ในงบการเงินของกจิการ และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน  

2. ประเด็นหลัก คือการพิจารณาว่าจะใช้อัตราแลกเปล่ียนใด และจะรายงานผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในงบการเงินอย่างไร  

 

ขอบเขต  

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบั  

3.1 การบญัชีสําหรบัรายการและยอดคงเหลือทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ ยกเวน้รายการและ

ยอดคงเหลือของตราสารอนุพนัธท์างการเงินต่างๆ ซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้  

3.2 การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

เพือ่นาํไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจดัทํางบการเงินรวม หรือวิธีการจัดทํา

งบการเงินรวมตามสดัส่วน หรืองบการเงินทีบ่นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และ 

3.3 การแปลงค่าผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินของกิจการ ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้าํเสนอ

งบการเงิน 

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) นํามาใช้กับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศหลายประเภท  

ดังน้ัน ตราสารอนุพันธท์างการเงินดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี อย่างไรกด็ี 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางประเภท ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) (เช่น ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางรายการที่แฝงอยู่ใน

สญัญาอื่นๆ) จะอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีในกรณีที่กิจการแปลงค่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็น

สกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงินของกจิการน้ัน 
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5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้นาํไปใช้กับการบัญชีสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ และการป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธขิองหน่วยงานในต่างประเทศ  

โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) ให้แนวปฏบิัติเร่ืองการบัญชีสาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงไว้แล้ว 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบักรณีที่มีการนาํเสนองบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

และได้ให้ข้อกาํหนดเพ่ือให้งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีได้กําหนดข้อมูลที่ ต้องเปิดเผย ในกรณีที่การแปลงค่าข้อมูลทางการเงินให้ 

เป็นเงินตราต่างประเทศไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่าน้ี 

7. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้นาํไปปฏิบัติกับการนาํเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด 

ที่เกิดขึ้ นจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือการแปลงค่ากระแสเงินสดของหน่วยงาน 

ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด) 

 

คํานยิาม  

8. คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายเฉพาะดงัต่อไปนี้  

 

อัตราปิด หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นทนัที ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่น หมายถงึ ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าจํานวนหน่วย

ของเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งดว้ยอัตรา

แลกเปลีย่นทีแ่ตกต่างไป 

 

อัตราแลกเปลีย่น หมายถงึ อตัราทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นระหว่างเงินตราสองสกุล 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จํานวนเงินที่ผู ซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยน

สินทรพัยห์รือจ่ายชําระหนี้ สิน ในขณะที่ทั้ งสอง

ฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูไ้ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

 

เงินตราต่างประเทศ หมายถงึ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชใ้น

การดําเนนิงานของกิจการ 
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หน่วยงานในต่างประเทศ หมายถงึ บริษทัย่อย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสาขา

ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ

การประกอบกิจกรรมในประเทศอ่ืน หรือในสกุล

เงินอ่ืน นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ

ทีเ่สนองบการเงิน 

 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน หมายถงึ สกุลเงินที่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 

ซ่ึงกิจการดําเนนิงานอยู่ 

 

กลุ่มบริษัท หมายถงึ บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยทั้งหมดของบริษทัใหญ่ 

 

รายการทีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และ

หนี้ สินที่จะไดร้บั หรือที่จะตอ้งชําระเป็นจํานวน

เงินทีก่ําหนดไวแ้น่นอน หรือจํานวนเงินที่สามารถ

ทราบได ้ในจํานวนหน่วยของสกุลเงิน 

 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานใน

ต่างประเทศ 

หมายถงึ ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานใน

ต่างประเทศของกิจการทีเ่สนองบการเงิน 

 

สกุลเงินทีใ่ชน้าํเสนองบการเงิน หมายถงึ สกุลเงินทีใ่ชใ้นการเสนองบการเงิน 

 

อัตราแลกเปลีย่นทันท ี หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นสําหรบัการส่งมอบทนัที 

 

การขยายความคํานิยาม 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน 

9. โดยปกติสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงกิจการดําเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจที่กิจการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับและจ่ายที่สาํคัญ ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณา

ปัจจัยดังต่อไปน้ีในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน  

9.1  สกุลเงิน 

9.1.1  ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายของสินค้าและบริการ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้

กาํหนดและชาํระราคาขายของสนิค้าและบริการ) และ 

9.1.2 ของประเทศซ่ึงภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้อบังคับส่วนใหญ่เป็นตัวกาํหนดราคา

ขายของสนิค้าและบริการ 
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9.2 สกุลเงินที่มีอทิธพิลอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตสนิค้าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้กาํหนดและชาํระต้นทุนดังกล่าว) 

10. ปัจจัยต่างๆ ที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการมีดังต่อไปน้ี  

10.1 สกุลเงินที่ได้มาจากกจิกรรมการจัดหาเงิน (ตัวอย่างเช่น การออกตราสารหน้ีและหุ้นทุน) 

10.2 สกุลเงินที่ได้รับจากกจิกรรมดาํเนินงานและมักจะดาํรงไว้ในสกุลเงินน้ันๆ 

11. กิจการต้องพิจารณาปัจจัยเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีในการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของ

หน่วยงานในต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินของหน่วยงานในต่างประเทศน้ันเป็นสกุลเงิน

เดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม่ (กิจการที่เสนอ          

งบการเงินในกรณีน้ี คือกจิการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม

หรือกจิการร่วมค้า) 

11.1 ให้ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในต่างประเทศน้ันเป็นส่วนขยายของกจิการที่

เสนองบการเงินมากกว่าที่จะเป็นการดาํเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยสาํคัญ ตัวอย่าง

กรณีแรกคือ เม่ือหน่วยงานในต่างประเทศมีหน้าที่เพียงขายสนิค้าซ่ึงนาํเข้าจากกจิการที่

เสนองบการเงินและส่งเงินที่ได้ให้กิจการที่เสนองบการเงิน ตัวอย่างกรณีหลังคือ เม่ือ

หน่วยงานในต่างประเทศน้ันเก็บสะสมเงินและก่อให้เกิดรายการที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ 

ก่อให้เกดิรายได้ ค่าใช้จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลท้องถิ่น 

11.2  ให้ประเมินว่ารายการที่มีกบักจิการที่เสนองบการเงินมีสดัส่วนมากหรือน้อย เม่ือเทยีบกบั

ธุรกรรมของหน่วยงานในต่างประเทศ 

11.3 ให้ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานในต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรง

ต่อกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้อมที่จะส่งเงินออกไปยังกิจการที่

เสนองบการเงิน  

11.4  ให้ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ว กระแส 

เงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานในต่างประเทศมีเพียงพอกับการบริการที่มีอยู่และ

เพียงพอกบัภาระหน้ีตามสญัญาที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตามปกติ 

12. กรณีที่ ข้อบ่งช้ีข้างต้นไม่เป็นไปในทางเดียวกันและสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานไม่เด่นชัด 

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงจะต้องเป็นสกุลเงินที่

แสดงผลกระทบทางเศรษฐกจิของรายการ เหตุการณแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในการน้ี 

ผู้บริหารต้องให้ความสาํคัญต่อข้อบ่งช้ีที่สาํคัญในย่อหน้าที่ 9 ก่อนการพิจารณาข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 

10 และ 11 ซ่ึงกาํหนดให้เป็นหลักฐานสนับสนุนเพ่ิมเติมในการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานของกจิการ 

13.  สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการจะสะท้อนให้เหน็ถึงรายการ เหตุการณ์และเง่ือนไขต่างๆ 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสกุลเงิน ดังน้ัน เม่ือได้กาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานแล้ว สกุลเงินที่ใช้ใน 

การดําเนินงานจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ยกเว้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในรายการ เหตุการณ ์

และเง่ือนไขต่างๆ เหล่าน้ัน 
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14.  หากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินของประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง กจิการต้องปรับงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง กิจการไม่สามารถหลีกเล่ียงการปรับงบการเงินใหม่

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว โดยหลีกเล่ียงไปใช้สกุลเงินอื่นเป็นสกุลเงิน 

ที่ใช้ในการดาํเนินงานโดยไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (เช่น การใช้

สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัทใหญ่) 

  

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศ  

15. กิจการอาจมีรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานในต่างประเทศ รายการ

ดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชาํระเงินในอนาคต

อันใกล้น้ี หากพิจารณาจากเนื้ อหาสาระแล้ว รายการน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธ ิ

ในหน่วยงานในต่างประเทศของกจิการ และให้ถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 32 และ 33 รายการที่เป็น

ตัวเงินดังกล่าวอาจรวมถงึลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมลูกหน้ีการค้าหรือเจ้าหน้ีการค้า 

15ก กจิการที่มีรายการที่เป็นตัวเงินจากลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศตามย่อหน้าที่ 15

อาจเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ ยกตัวอย่างเช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก 

และบริษัท ข โดยที่บริษัท ข น้ัน เป็นหน่วยงานในต่างประเทศ บริษัท ก ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวให้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไม่มี

แผนการชาํระหน้ีหรือไม่คาดว่าจะมีการชาํระในอนาคตอนัใกล้ ในกรณีที่ บริษัท ก เป็นหน่วยงาน

ในต่างประเทศข้อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ปฏบิัติเช่นเดียวกนั 

 

รายการทีเ่ป็นตวัเงิน  

16. ลักษณะสาํคัญของรายการที่เป็นตัวเงิน คือ สทิธทิี่จะได้รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จาํนวนเงินที่

กาํหนดได้แน่นอนหรือจาํนวนเงินที่สามารถทราบได้ในจาํนวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าว

รวมถึงเงินบาํนาญและผลประโยชน์อื่นของพนักงานที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสด ประมาณการหน้ีสิน 

ที่ต้องชาํระด้วยเงินสด และเงินสดปันผลซ่ึงบันทกึเป็นหน้ีสนิ ในทาํนองเดียวกนั สญัญาที่จะได้รับ 

(หรือส่งมอบ) ตราสารทุนของกจิการในจาํนวนหน่วยที่อาจเปล่ียนแปลงได้ หรือ สญัญาที่จะได้รับ 

(หรือส่งมอบ) สนิทรัพย์ในจาํนวนเงินซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับ (หรือส่ง

มอบ) เท่ากบัจาํนวนเงินคงที่หรือจาํนวนหน่วยของสกุลเงิน ซ่ึงสามารถกาํหนดได้ถือเป็นรายการ 

ที่เป็นตัวเงิน ในทางตรงกนัข้ามลักษณะสาํคัญของรายการที่มิใช่ตัวเงิน คือ การไม่มีสทิธทิี่จะได้รับ 

(หรือภาระที่จะส่งมอบ) จํานวนเงินที่กาํหนดได้แน่นอนหรือจํานวนเงินที่สามารถทราบได้ใน

จาํนวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้าสาํหรับสนิค้าและบริการ (เช่น 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า) ค่าความนิยม สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน สนิค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

และประมาณการหน้ีสนิต่างๆ ที่ต้องชาํระด้วยการส่งมอบสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน  
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สรุปแนวทางการบญัชีตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

17. ในการจัดทํางบการเงิน กิจการแต่ละกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดี่ยว กิจการที่ มีหน่วยงาน 

ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานในต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ

กิจการ) ต้องกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานตามย่อหน้าที่ 9-14 โดยกิจการต้องแปลงค่า

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบ

จากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20-37 และ 50 

18. กจิการที่เสนองบการเงินมักประกอบด้วยหลายกจิการ (เช่น กลุ่มของกจิการที่ประกอบด้วยบริษัทใหญ่

และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน) กจิการหลายประเภทเหล่าน้ัน (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม

หรือมิใช่สมาชิกของกลุ่มกต็าม) อาจมีการลงทุนในบริษัทร่วมหรือกจิการร่วมค้า หรือบริษัทเหล่าน้ัน

อาจมีสาขาด้วย สิ่งสาํคัญ คือ กจิการที่เสนองบการเงินต้องรวมรายการสาํคัญอนัเป็นผลลัพธท์ี่ได้และ

ฐานะการเงินของกจิการแต่ละกจิการแสดงไว้ในงบการเงินด้วย และต้องแปลงค่ารายการเหล่าน้ันเป็น

สกุลเงิน ซ่ึงกิจการที่เสนองบการเงินใช้ในการจัดทาํงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาต 

ให้กิจการที่เสนองบการเงินเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) การแปลงค่าผล 

การดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการ ซ่ึงอยู่ภายใต้กิจการ ที่เสนองบการเงิน ซ่ึงมี

สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน ให้ดูย่อหน้าที่ 38-50 

19. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการที่เป็นบริษัทเดี่ยว หรือกิจการ ซ่ึงจัดทาํงบการเงิน

เฉพาะกิจการตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ นาํเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหน่ึง (หรือหลาย

สกุลเงิน) กไ็ด้ ถ้าสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน  

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินต้องมีการแปลงค่าให้อยู่ในรูปสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน 

ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 38-50  

 

การรายงานรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยสกลุเงินทีใ่ชใ้นการดาํเนนิงาน  

การรบัรูร้ายการเมือ่เริ่มแรก 

20. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาํหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ

จะต้องจ่ายชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถงึรายการที่เกดิขึ้นเม่ือกจิการ 

20.1 ซ้ือหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงกาํหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

20.2 กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจํานวนเงินที่จะต้องชําระ หรือได้รับชําระคืนเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรือ 

20.3 ได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือก่อหรือชําระหน้ีสิน ซ่ึงกาํหนดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 
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21. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งบนัทึกรายการรบัรูมู้ลค่าเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น

การดําเนินงาน โดยการแปลงจํานวนเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลีย่นทนัทีของสกุล

เงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานกบัสกุลเงินต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดรายการ 

22. วันที่เกดิรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการบัญชี 

ในทางปฏบิัติ อัตราแลกเปล่ียนที่ประมาณขึ้นซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียนจริง ณ วันที่เกิด

รายการมักจะถูกนาํมาใช้ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือน 

อาจถูกนาํมาใช้สาํหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาดังกล่าว 

อย่างไรกด็ี หากอตัราแลกเปล่ียนน้ันเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ การใช้อตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

ในรอบเวลาน้ันอาจไม่เหมาะสม 

  

การรายงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 

23. ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

23.1 รายการทีเ่ป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศใหแ้ปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด 

23.2 รายการที่ไม่เป็นตวัเงินที่อยู่ในรูปเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยราคา

ทุนเดิมใหแ้ปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรายการ และ 

23.3 รายการที่ไม่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายุติธรรมให้

แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีก่ําหนดมูลค่ายติุธรรมนั้น 

24. มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกกาํหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจใช้มูลค่ายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซ่ึงมีรายละเอยีดตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ไม่ว่ามูลค่าตามบัญชี 

จะแสดงไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ถ้าเป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้ว 

จะต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

25. มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกาํหนดมาจากการเปรียบเทียบจาํนวนเงินตั้งแต่สอง

จาํนวนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลค่าสทุธคิาดว่าที่จะ

ได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  

เร่ือง สนิค้าคงเหลือ ในทาํนองเดียวกนั มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่มีการด้อยค่า คือ ราคาที่ตํ่า

กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนพิจารณาการขาดทุนจากการด้อยค่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

หากสินทรัพย์น้ันเป็นสนิทรัพย์ที่มิใช่ตัวเงินและมีการวัดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตาม

บัญชีจะกาํหนดขึ้นโดยการเปรียบเทยีบ ระหว่าง  

25.1 ราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชี (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่

ราคาถูกกาํหนด (น่ันคือ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการสาํหรับรายการซ่ึงวัดค่าด้วยราคา

ทุนเดิม) และ 
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25.2 มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ หรือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื (แล้วแต่กรณ)ี ซ่ึงแปลงค่าด้วยอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่มูลค่าถูกกาํหนด (เช่น อตัราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)  

ผลกระทบของการเปรียบเทยีบน้ีอาจทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถูกรับรู้ ในสกุลเงินที่ใช้

ในการดาํเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกนั 

26. เม่ือมีอัตราแลกเปล่ียนที่สามารถใช้ได้หลายๆ อตัรา อตัราที่ใช้ควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน

อนาคตที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชาํระกันโดยให้ถือเสมือนหน่ึงว่ากระแส 

เงินสดได้เกิดขึ้ น ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปล่ียนระหว่างสองสกุลเงินเป็นการ

ช่ัวคราว ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนคร้ังแรกสดุที่สามารถแลกเปล่ียนรายการกนัได้  

 

การรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 

27. ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3.1 และ 5 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ใช้สาํหรับการ

บัญชีการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยได้กาํหนดให้กจิการบันทกึ

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน แตกต่างจากแนวทางการปฏบิัติสาํหรับผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และ

การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้รับรู้ ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนของรายการที่เป็นตัวเงิน ซ่ึงเข้าเง่ือนไขเกณฑเ์ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงในกระแส

เงินสดที่มีประสทิธผิลไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตั้งแต่เร่ิมต้น 

28. ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการที่เป็นตวัเงินหรือจากการ

แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินของกิจการดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน ซ่ึงแตกต่างไปจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเดิมที่ใชใ้นการบนัทึกรายการครั้ งแรกในระหว่างงวด หรือที่ไดร้ายงานไวใ้น 

งบการเงินของงวดบญัชีก่อน ใหร้บัรูเ้ป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้ผลต่างของ

อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากรายการทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่32 

29. เม่ือรายการที่เป็นตัวเงินเกดิขึ้นจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและมีการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างวันที่เกดิรายการกบัวันที่มีการชาํระเงินของรายการดังกล่าว ทาํให้เกดิผลต่างของ

อัตราแลกเปล่ียน ถ้ารายการดังกล่าวชําระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดรายการน้ัน 

กิจการจะต้องรับรู้ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนทั้งจํานวนในงวดบัญชีน้ัน อย่างไรกด็ี ถ้ารายการ

ดังกล่าวชาํระเงินในงวดบัญชีถัดไป กจิการจะต้องรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนในแต่ละงวดบัญชี

จนถงึวันที่มีการชาํระเงินด้วยอตัราแลกเปล่ียนที่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละงวดบัญชีน้ัน 

30. เมือ่มีการรบัรูร้ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงินไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะตอ้งรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้ม เมือ่มีการรบัรูก้ําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงินไว้
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ในกําไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ของกําไรหรือขาดทุนนั้น

จะตอ้งรบัรูไ้วใ้นกําไรหรือขาดทุนดว้ย 

31. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกาํหนดให้กจิการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนไว้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดให้กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหม่ของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ ไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากสินทรัพย์ดังกล่าวถูกวัดมูลค่า

ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ย่อหน้าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้จาํนวนเงิน

ที่มีการปรับมูลค่าใหม่แปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ประเมินจึงมีผลให้ผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนที่เกดิขึ้นรับรู้ ไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย 

32. ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นตวัเงินซ่ึงถือไดว่้าเป็นส่วนหนึ่งของเงิน

ลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูย่อหนา้ที่ 15) จะตอ้ง

รบัรูไ้วใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบังบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรบัรู ้

ไวใ้นงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแลว้แต่กรณี ส่วนในงบการเงินที่รวมหน่วยงาน 

ในต่างประเทศและกิจการที่เสนองบการเงิน (ตัวอย่างเช่น งบการเงินรวมเมื่อหน่วยงาน 

ในต่างประเทศเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกิจการ) กิจการจะต้องรับรูผ้ลต่างของอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มตน้ไวแ้ยกต่างหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและตอ้งจัดประเภทจาก 

ส่วนของเจา้ของไปกําไรหรือขาดทุนเมือ่มีการจําหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหนา้ที ่48 

33. หากรายการที่เป็นตัวเงินถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานในต่างประเทศของกจิการ 

ที่เสนองบการเงิน และเป็นรายการซ่ึงอยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการที่เสนอ 

งบการเงิน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจะเกดิขึ้นในงบการเงินของแต่ละหน่วยงานในต่างประเทศ

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นรายการในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานในต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดขึ้ นในงบการเงิน

เฉพาะกจิการของกจิการที่เสนองบการเงินตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 หากรายการที่เป็นตัวเงิน

ดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน

และหน่วยงานในต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดในงบการเงินเฉพาะกิจการที่

เสนองบการเงินและงบการเงินแต่ละหน่วยของหน่วยงานในต่างประเทศตามข้อกําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 28 กิจการที่เสนองบการเงินต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนน้ันไว้ต่างหากในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในงบการเงินซ่ึงรวมหน่วยงานในต่างประเทศและกิจการที่รายงาน (น่ันคือ  

งบการเงินที่นาํหน่วยงานในต่างประเทศมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมหรือในการจัดทาํงบ

การเงินรวมตามสดัส่วน หรือที่นาํหน่วยงานในต่างประเทศมารวมด้วยวิธส่ีวนได้เสยี)  

34. เม่ือกิจการจัดทาํบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานน้ัน  

ณ เวลาที่กิจการจัดทาํงบการเงิน กิจการต้องแปลงค่าทุกรายการให้อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ตั้งแต่เร่ิมต้นย่อหน้าที่ 20-26 การแปลงค่าน้ีทาํให้ได้ผลลัพธ์

เช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีด้วยจาํนวนเงินที่อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้น 
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ตัวอย่างเช่น ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานด้วยอัตราปิด 

และให้แปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ซ่ึงบันทึกด้วยเกณฑ์ราคาทุนเดิมด้วยอัตราแลกเปล่ียน  

ณ วันที่รับรู้รายการซ่ึงมีผลในการบันทกึบัญชี 

 

การเปลีย่นแปลงในสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน  

35. เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามขั้นตอน

การแปลงค่าใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานสกุลใหม่โดยใชวิ้ธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

นบัแต่วนัทีมี่การเปลีย่นแปลง 

36. ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการจะต้องสะท้อนให้เหน็ถึง

รายการ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน ดังน้ัน เม่ือสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดําเนินงานได้ถูกกําหนดไว้แล้ว จะเปล่ียนแปลงได้ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักจิการน้ัน ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่

มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสนิค้าและบริการอาจนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานของกจิการ 

37. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานต้องรับรู้ รายการนับจากวันที่เปล่ียน

โดยวิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป อกีนัยหน่ึงกจิการจะต้องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้เป็นสกุลเงินที่ใช้

ในการดาํเนินงานสกุลใหม่ด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เปล่ียนแปลง ผลของการแปลงค่ารายการ

ที่ไม่เป็นตัวเงินให้ถือเสมือนเป็นราคาทุนเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า

ของหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 32 และ 39.3 จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้าของไปกาํไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมี

การจาํหน่ายหน่วยงานน้ัน  

 

การใชส้กลุเงินทีน่าํเสนองบการเงินทีมิ่ใช่สกลุเงินทีใ่ชใ้นการดาํเนนิงาน  

การแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

38. กจิการอาจแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินใดสกุลหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) กไ็ด้ หากสกุลเงินที่ใช้

นาํเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการ กิจการต้องแปลงค่า 

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน ตัวอย่างเช่น 

เม่ือกลุ่มกิจการประกอบด้วยหลายกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างกัน ผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของแต่ละกจิการจะต้องแสดงด้วยสกุลเงินสกุลหน่ึงที่ใช้ร่วมกนัเพ่ือใช้

นาํเสนองบการเงินรวม 
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39. การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงาน 

ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงิน  

ซ่ึงเป็นสกุลเงินทีแ่ตกต่างออกไป ใหใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

39.1 สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (นัน่คือ รวมถึง  

งบแสดงฐานะการเงินที่นาํมาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่

ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

39.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (รวมถงึงบที่

นาํมาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรายการ และ 

39.3 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดใหร้บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

40. ในทางปฏบิัติ อตัราที่ประมาณขึ้นซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ เช่น  

อัตราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ มักจะถูกนํามาใช้ในการแปลงค่ารายการรายได้และ

ค่าใช้จ่าย  อย่างไรกต็าม การใช้อตัราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ จะไม่เหมาะสมถ้าอตัรา

แลกเปล่ียนมีความผนัผวนอย่างมีนัยสาํคัญ 

41. ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 39.3 เกดิขึ้นจาก 

41.1 การแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยอตัราแลกเปล่ียนของวันที่เกิดรายการ และ

การแปลงค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิด้วยอตัราปิด   

41.2 การแปลงค่าสนิทรัพย์สทุธต้ินงวดด้วยอตัราปิดซ่ึงต่างจากอตัราปิดเดิม 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเหล่าน้ีจะไม่รับรู้ เป็นกาํไรหรือขาดทุน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนมีผลกระทบเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

ในปัจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจะถูกแสดงแยกต่างหากจากส่วน

ของเจ้าของจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศน้ัน ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง

เกี่ยวกบัหน่วยงานในต่างประเทศซ่ึงนาํมาจดัทาํงบการเงินรวมในกรณทีี่กจิการที่เสนองบการเงินไม่ได้

เป็นเจ้าของทั้งหมดในหน่วยงานในต่างประเทศ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนสะสมที่เกดิขึ้นจากการ

แปลงค่าและเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมกจิการจะถูกจัดสรรและรายงานเป็นส่วนหน่ึง

ของส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมกจิการในงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวม 

42. การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดําเนินงานซ่ึงเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ําเสนอ

งบการเงินซ่ึงเป็นสกุลเงินทีแ่ตกต่างออกไป ใหใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

42.1 ทุกรายการ (นัน่คือ สินทรพัย ์หนี้ สิน รายการที่เป็นส่วนของเจ้าของ รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ของงบ

แสดงฐานะการเงินล่าสุด เวน้แต่ 

42.2 เมื่อรายการนั้นไดมี้การแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง จํานวนเงินที่นาํมาแสดงเปรียบเทียบใหร้ายงานดว้ยจํานวนซ่ึงแสดง
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เป็นปีปัจจุบนัในงบการเงินของปีก่อนหนา้ (นัน่คือ ไม่มีการปรบัปรุงผลของการ

เปลีย่นแปลงของระดบัราคาหรืออตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั) 

43. เมือ่สกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของกิจการเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กิจการนั้นต้องปรับงบการเงินของกิจการข้ึนใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง ก่อนที่จะนําวิธี 

การแปลงค่าตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 42 มาใชป้ฏิบติั ยกเวน้จํานวนเงินที่นํามาแสดง

เปรียบเทียบที่ไดมี้การแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง (ดูย่อหนา้ที่ 42.2) เมือ่สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไดยุ้ติลง และกิจการ 

ไม่ตอ้งปรบังบการเงินใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง อีกต่อไป ใหกิ้จการนั้นใชจํ้านวนซ่ึงมีการปรบั

ระดบัราคาแลว้ ณ วนัที่ที่กิจการยุติการแสดงงบการเงินใหม่เป็นราคาทุนเดิมในการแปลงค่า

รายการต่างๆ เป็นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการนาํเสนองบการเงิน  

 

การแปลงค่าของหน่วยงานในต่างประเทศ 

44. การแปลงค่าตามที่จะกล่าวถึงในย่อหน้าที่ 45 ถึง 47 ซ่ึงเพ่ิมเติมต่อจากย่อหน้าที่ 38-43 ให้

นาํไปใช้เม่ือมีการแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงินเพ่ือจะทาํให้งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศสามารถรวมไว้

ในงบการเงินของกิจการที่นาํเสนองบการเงินโดยวิธีรวมงบการเงิน วิธีรวมตามสัดส่วน หรือโดย 

วิธส่ีวนได้เสยี 

45. การรวมผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเข้าไว้ในงบการเงินของ

กิจการที่เสนองบการเงินให้ใช้วิธีการจัดทาํงบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือ

ระหว่างกนัและรายการระหว่างกนัของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า) อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกนัที่เป็นตัวเงิน

ของสินทรัพย์ (หรือหน้ีสิน) ไม่ว่าจะเป็นรายการระยะสั้นหรือระยะยาว ไม่สามารถนําไปตัด

รายการกบัรายการระหว่างกนัของหน้ีสนิ (หรือสนิทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของความผันผวนใน

อตัราแลกเปล่ียนในงบการเงินรวมได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากรายการที่เป็นตัวเงินเหล่าน้ันเป็นภาระผูกพัน

ที่จะต้องแปลงค่าจากเงินสกุลหน่ึงเป็นเงินอีกสกุลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลให้กิจการที่เสนองบการเงินมี

กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนน้ัน ดังน้ัน ในงบการเงินรวมของ

กจิการที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนดังกล่าวยังคงรับรู้ เป็นกาํไรหรือขาดทุน หรือ

หากผลต่างน้ันเกิดจากเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 32 จะถูกรับรู้ ในส่วนหน่ึงของกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกว่าจะมีการ

จาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศน้ันไป  



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 20/23 

 

46. เม่ืองบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกต่างไปจากวันที่ในงบการเงิน

ของกิจการที่เสนองบการเงิน หน่วยงานในต่างประเทศมักจะจัดทาํงบการเงินเพ่ิมเติม ณ วันที่

เดียวกนักบัวันที่ในงบการเงินของกจิการที่เสนองบการเงินเพ่ือใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวม หาก 

ไม่มีการจัดทาํงบการเงินเพ่ิมเติมดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดให้ใช้งบการเงินที่มีวันที่ต่างกันได้ถ้าต่างกัน 

ไม่เกนิกว่า 3 เดือน และให้ปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีความสาํคัญ  

ซ่ึงเกดิขึ้นในระหว่างวันที่ที่แตกต่างกนัน้ัน ในกรณีน้ี การแปลงค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิของหน่วยงาน

ในต่างประเทศกจ็ะใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของหน่วยงานในต่างประเทศ 

สาํหรับกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนระหว่างช่วงเวลาจากวันที่ในงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนองบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ 

กจิการจะต้องทาํรายการปรับปรุงตามความเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ วิธกีารปฏบิัติกบัวิธกีารจัดทาํงบการเงินรวม

ดังกล่าวน้ีให้นาํไปใช้ปฏบิัติกบักรณีวิธีส่วนได้เสยีจากบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า และวิธีรวมตาม

สดัส่วนของกจิการร่วมค้า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

ตามลาํดับ 

47. ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ และการปรบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมทีเ่กิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ ใหถ้อืเป็น

สินทรพัยห์รือหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้น ดงันั้น ค่าความนิยมและการปรบัมูลค่า

ยุติธรรมดงักล่าวตอ้งแสดงในสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของหน่วยงานในต่างประเทศ  

และจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราปิดตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่39 และ 42 

 

 

การจําหน่ายหรือการจําหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ 

48. ในการจําหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ กิจการตอ้งรบัรูจํ้านวนสะสมของผลต่างจากอตัรา

แลกเปลีย่นรอการตดับญัชีที่แสดงแยกต่างหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงจํานวน

สะสมเป็นรายการแยกต่างหากในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ และจะถูกจัดประเภท

เป็นกําไรหรือขาดทุนเมือ่มีการรบัรูก้ําไรขาดทุนจากการจําหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น 

(ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน) 

48ก  นอกจากการจาํหน่ายส่วนได้เสยีทั้งหมดในหน่วยงานในต่างประเทศแบบเบด็เสรจ็ กรณีต่อไปน้ีถือ

เป็นการจาํหน่ายด้วยถงึแม้ว่ากจิการยังคงมีส่วนได้เสยีในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

48ก.1 การสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยซ่ึงรวมถงึหน่วยงานในต่างประเทศ 

48ก.2 การสญูเสยีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญในบริษัทร่วมซ่ึงรวมถงึหน่วยงานในต่างประเทศ และ 

48ก.3 การสญูเสยีอาํนาจควบคุมในการร่วมค้าซ่ึงรวมถงึหน่วยงานในต่างประเทศ 
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48ข การจําหน่ายบริษัทย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานในต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปล่ียนที่

เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจะต้องถูกตัด

รายการแต่จะไม่ถูกโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

48ค การจําหน่ายบางส่วนของบริษทัย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานในต่างประเทศ กิจการจะตอ้งมีการปัน

สดัส่วนผลสะสมของผลต่างอตัราแลกเปลีย่นของหน่วยงานต่างประเทศที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนใหก้บัส่วนของผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม ในกรณีที่เป็นการจําหน่ายเพียง

บางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศกรณีอ่ืนๆ กิจการจะตอ้งโอนผลสะสมของกําไรขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี่ยนจากส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สดัส่วนของหุน้ทีมี่การขาย 

48ง การจําหน่ายเพียงบางส่วนของส่วนได้เสียของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นการลดความเป็น

เจ้าของในหน่วยงานในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการลดลงจากการจาํหน่ายตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

48ก. จะต้องบันทกึบัญชีเสมือนมีการจาํหน่าย 

49. กิจการอาจจาํหน่ายส่วนได้เสียของตนในหน่วยงานในต่างประเทศโดยการขาย การเลิกกิจการ  

การรับเงินคืนค่าหุ้นทุน หรือการละทิ้งหน่วยงานน้ันไปทั้งหมดหรือบางส่วน การปรับลดมูลค่าตาม

บัญชีของหน่วยงานในต่างประเทศเน่ืองจากผลขาดทุนหรือการด้อยค่าไม่ถือเป็นการจําหน่าย

กิจการบางส่วน ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้ รายการกาํไรหรือขาดทุนจากผลสะสมของผลต่างจาก

อตัราแลกเปล่ียนดังกล่าวเข้ากาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการปรับลดมูลค่าลง 

 

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมด 

50. กาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเกดิจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และจากผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 

ที่เกิดขึ้ นเม่ือมีการแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมทั้งหน่วยงานใน

ต่างประเทศ) ให้เป็นสกุลเงินที่แตกต่างไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซ่ึงกจิการต้อง

ปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

51. ในย่อหนา้ที่ 53 และย่อหนา้ที ่55-57 การกล่าวถึงสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงาน ในกรณีของ

กลุ่มกิจการใหห้มายความถงึสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานของบริษทัใหญ่ 

52. กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงันี้  

52.1 จํานวนผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนที่รบัรูเ้ป็นกําไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างจาก

อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดข้ึนจากเครื่องมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดย
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รบัรูผ่้านกําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการ

วดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

52.2 จํานวนผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธิที่ถูกรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรบัรู ้

ผลสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของ และการกระทบยอดของจํานวน

ของผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าว ตั้งแต่วนัตน้งวดบญัชีจนถงึวนัส้ินงวดบญัชี  

53. เมื่อสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการ 

กิจการที่นําเสนองบการเงินตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว พรอ้มกบัเปิดเผยสกุลเงินที่ใช ้

ในการดําเนินงานของกิจการ และเปิดเผยถึงเหตุผลของการใชส้กุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงิน 

ซ่ึงแตกต่างไปจากสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงาน  

54. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของ

หน่วยงานในต่างประเทศทีมี่นยัสําคญั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว และเหตุผลของ

การเปลีย่นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานนั้น 

55.   เมือ่กิจการแสดงงบการเงินดว้ยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงาน กิจการ

จะระบุว่างบการเงินเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินไดก็้ต่อเมือ่งบการเงินของกิจการเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ของมาตรฐานการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงค่าซ่ึงกล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 39 

และ 42 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

56. บางคร้ังกจิการแสดงงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการ โดยไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 55 ตัวอย่างเช่น การแปลงค่า 

เป็นสกุลเงินอื่นเพียงบางรายการที่ เลือกมาจากงบการเงิน หรือกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และกจิการแปลงค่าทุกรายการ

ของงบการเงินให้เป็นอีกสกุลเงินหน่ึงด้วยอัตราปิดล่าสุด การแปลงค่าดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้กิจการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 57 

57. เมือ่กิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือขอ้มูลทางการเงินอ่ืนๆ ดว้ยสกุลเงินที่ไม่ใช่ทั้งสกุล

เงินที่ใชใ้นการดําเนินงานหรือสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงิน ซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดใน 

ย่อหนา้ที ่55 กิจการตอ้งปฏิบติัดงันี้  

57.1 ช้ีแจงขอ้มูลอย่างชดัเจนโดยแสดงเป็นขอ้มูลเพิม่เติม เพือ่แยกใหเ้ห็นว่าขอ้มูลดงักล่าว

มิใช่ขอ้มูลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

57.2 เปิดเผยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลเพิม่เติม และ 

57.3 เปิดเผยสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการและวิธีการแปลงค่าที่ใชใ้นการ

แสดงขอ้มูลเพิม่เติมดงักล่าว 
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วนัถอืปฏิบติัและการถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

58. กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป กจิการสามารถถอืปฏบิัติได้ก่อนวันถอืปฏบิัติ หากกจิการปฏบิัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันถอืปฏบิัติ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

58ก (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

59. กจิการต้องนาํย่อหน้าที่ 47 มาใช้สาํหรับการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศทั้งหมดที่เกดิขึ้นนับตั้งแต่

วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก สาํหรับ

รายการซ้ือซ่ึงเกดิขึ้นก่อนหน้าน้ี อนุญาตให้กจิการสามารถนาํข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 มาถอืปฏบิัติ

โดยวิธกีารปรับย้อนหลังได้ สาํหรับรายการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศซ่ึงเกดิขึ้นก่อนรอบระยะเวลา

บัญชีที่ถือปฏบิัติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กจิการถือปฏบิัติโดยเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

กิจการไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนและสามารถแสดงค่าความนิยมและการปรับปรุง 

มูลค่ายุติธรรมที่เกดิจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการ แทนการ

แสดงเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศได้ ซ่ึงหมายความว่า ค่าความนิยมและ

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ันจะแสดงด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการแล้วหรือ

เป็นรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงมีการรายงานด้วยอตัราแลกเปล่ียนของวันที่

ซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ 

60. การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกดิขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้บันทกึรายการตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

60ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ได้เพ่ิมย่อหน้าที่ 48ก ถึง 48ง และปรับปรุงย่อ

หน้าที่ 49 กจิการจะต้องปฏบิตัิตามการปรับปรงุโดยวิธกีารเปล่ียนทนัทสีาํหรับงบการเงินสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกจิการถือปฏบิัติตามการปรับปรุงก่อน

วันที่ดังกล่าว กจิการต้องถอืปฏบิัติตามการปรับปรงุสาํหรับงบการเงินงวดที่นาํมาใช้ก่อนน้ันด้วย 

60ค     ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

60ง     ย่อหน้าที่ 60ข. ได้มีการปรับปรุง โดยกจิการถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับงบการเงินที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และสามารถถอืปฏบิัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

61. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

62. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 


