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ค าอธิบายเพือ่ประกอบความเขา้ใจเกีย่วกบัการรบัรูร้ายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

ทีม่า 

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ

หนังสอืข้อหารือเกี่ยวกบัการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและ

ค่าบริการที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned revenue) และเงินฝากธนาคารที่วางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกัน

การปฏบัิติตามข้อผูกพันในสญัญาเงินกู้ โดยมีข้อหารือในเร่ือง 

ก. การพิจารณารายการที่เป็นตัวเงินและรายการที่ไม่เป็นตัวเงินของรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและ

ค่าบริการที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และเงินฝากธนาคารที่วางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันการปฏบัิติตามข้อ

ผูกพันในสญัญาเงินกู้  

ข. การพิจารณาอัตราแลกเปล่ียนที่จะใช้ในการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินและรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

ดังกล่าว 

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนช้ีแจง

ผ่านค าอธบิายเพ่ือประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยมีข้อสมมติ

พ้ืนฐานที่ว่า กจิการมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็น “สกุลเงินบาท” ดังต่อไปนี้   

 

ค าอธิบายเพือ่ประกอบความเขา้ใจเกีย่วกบัการรบัรูร้ายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

ย่อหน้าที่อ้างองิในการพิจารณา 

ย่อหน้าที่ 8  

รายการที่เป็นตัวเงิน หมายถึง หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และหน้ีสินที่จะได้รับ หรือที่จะต้อง

ช าระเป็นจ านวนเงินที่ก  าหนดไว้แน่นอน หรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน 

 

ย่อหน้าที่ 16  

ลักษณะส าคัญของรายการที่เป็นตัวเงิน คือ สิทธิที่จะได้รับ หรือภาระที่จะส่งมอบ จ านวนเงินที่ก  าหนดได้

แน่นอนหรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน 
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ย่อหน้าที่ 21  

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องบันทกึรายการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกับ

สกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกดิรายการ  

ย่อหน้าที่ 22 

วันที่เกดิรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกของมาตรฐานการบัญชี  

ย่อหน้าที่ 23 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

1. รายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตัราปิด 

2. รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทกึไว้ด้วยราคาทุนเดิมให้แปลงค่าโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ และ 

3. รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรมให้แปลงค่าโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

ขอ้พจิารณา 

ในการพิจารณารายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและค่าบริการที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเงินฝากธนาคารที่

วางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเงินกู้ ข้อพิจารณาคือ กิจการจ าเป็นต้อง

พิจารณารายการแต่ละรายการอย่างเหมาะสมโดยอ้างอิงถึงเน้ือหาของรายการดังกล่าวเป็นส าคัญ ว่า 

รายการดังกล่าวน้ันเป็น “รายการที่กิจการมีภาระที่จะต้องช าระและมีสิทธิที่จะได้รับเป็นจ านวนเงินที่

ก  าหนดไว้แน่นอน” หรือไม่ หากกจิการเหน็ว่า กจิการมีภาระที่จะต้องช าระและมีสิทธิที่จะได้รับเป็นจ านวน

เงินที่ก  าหนดไว้แน่นอนจากรายการดังกล่าวแล้ว กิจการต้องจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็น “รายการที่

เป็นตัวเงิน (Monetary item)” เน่ืองจากเข้านิยามตามย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

อย่างไรกต็าม การพิจารณารายการที่เป็นตัวเงินน้ัน กจิการควรค านึงถึงเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินคืนหรือ

สิทธิที่จะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ถ้ามี) ด้วยว่า มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขอื่นใดในสัญญาหรือไม่ที่

กิจการจะจ่ายช าระเงินคืนหรือจะได้รับเงินคืนด้วยอัตราแลกเปล่ียนคงที่ ณ วันที่เกิดรายการน้ัน (วันที่

ได้รับช าระหรือวันที่จ่ายช าระ) หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาแล้ว ย่อมช้ีให้เหน็ว่า การเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียนในตลาดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในการที่จะจ่ายช าระเงินคืนใน

อนาคต หรือการได้รับเงินคืนในอนาคต ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงไม่เป็น

เงินตราต่างประเทศ  
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ตวัอย่างที ่1 กรณกีิจการการบนิพาณิชยร์บัเงินรบัล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน 

โดยปกติรายการเงินรับล่วงหน้าค่าบริการที่ได้รับจากลูกค้าน้ัน หากเป็นรายการที่รอให้บริการการบินโดย

ไม่ได้มีเง่ือนไขที่ลูกค้าจะมีสทิธเิรียกร้องในการขอคืนเงินจากกิจการ โดยเน้ือหาของรายการแล้ว กิจการไม่

มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระเป็นจ านวนเงินในอนาคต จึงสามารถพิจารณาได้ว่า รายการดังกล่าวเป็น 

“รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary item)” กิจการต้องบันทึกรายการที่ไม่เป็นตัวเงินดังกล่าว 

ในขณะที่รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่รับเงินล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า และจะ

บันทึกรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้าค่าบริการดังกล่าวเป็นรายได้ค่าบริการด้วยมูลค่าที่ได้เคยบันทึกไว้เม่ือ

วันที่รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรก (กล่าวคือ วันที่รับเงินล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า) เม่ือเข้าเง่ือนไขทุกข้อใน

การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ ดังน้ัน กิจการต้องไม่

แปลงค่ารายการหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยอตัราปิด ณ วันสิ้นงวด 

รายการที่เป็นตัวเงิน 

ในกรณีที่เงินรับล่วงหน้าค่าบริการที่ได้รับจากลูกค้า มีเง่ือนไขของการคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามี

การเรียกร้อง เน่ืองจากไม่ได้มีการใช้บริการ โดยเน้ือหาของรายการแล้ว กิจการยังคงมีภาระผูกพันที่

จะต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการเรียกร้องเกิดขึ้ น ซ่ึงเข้านิยามของ “รายการที่เป็นตัวเงิน (Monetary 

item)” กิจการต้องบันทึกรายการที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ในขณะที่รับรู้มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่รับเงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า และหากเงินรับล่วงหน้าค่าบริการดังกล่าวยังคง

ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจ าเป็นต้องแปลงค่ารายการ

ดังกล่าว ด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราปิด และต้องแปลงค่ารายการ

ดังกล่าวทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตราบเท่าที่ภาระที่จะต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้ายังคงปรากฏอยู่ ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานน้ัน 

อย่างไรกต็าม การพิจารณารายการที่เป็นตัวเงินน้ัน กจิการควรค านึงถึงเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินคืนหรือ

สิทธิที่จะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ถ้ามี) ด้วยว่า มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขอื่นใดในสัญญาหรือไม่ ว่า

กิจการจะจ่ายช าระเงินคืนหรือจะได้รับเงินคืนด้วยอัตราแลกเปล่ียนคงที่ ณ วันที่เกิดรายการน้ัน (วันที่

ได้รับช าระหรือวันที่จ่ายช าระ) หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาแล้ว ย่อมช้ีให้เหน็ว่า การเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียนในตลาดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในการที่จะจ่ายช าระเงินคืนใน

อนาคต หรือการได้รับเงินคืนในอนาคต ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงไม่เป็น

เงินตราต่างประเทศ  
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ตวัอย่างที่ 2 กรณีเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศที่วางเป็นหลกัทรพัยค์ ้ าประกนัการปฏิบติั

ตามขอ้ผูกพนัในสญัญาเงินกู ้

รายการที่เป็นตัวเงิน 

ในกรณีที่กจิการได้น าเงินฝากธนาคารฝากสกุลเงินตราต่างประเทศวางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันการปฏบัิติ

ตามข้อผูกพันในสญัญาเงินกู้ที่กจิการมีต่อธนาคารผู้ให้กู้ ซ่ึงหากพิจารณาเง่ือนไขในรายละเอียดของสัญญา

ที่เกี่ยวข้องแล้ว เหน็ว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการปฏบัิติตาม

สัญญาซ่ึงกิจการจะต้องด ารงจ านวนเงินดังกล่าวให้คงที่ตามจ านวนที่ระบุในเง่ือนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

น้ัน ซ่ึงหากพิจารณาที่เน้ือหาของรายการแล้วย่อมช้ีให้เหน็ว่า รายการเงินฝากธนาคารดังกล่าวยังคงเป็น

รายการที่กิจการมีสิทธิที่จะได้รับเป็นจ านวนที่ก  าหนดไว้แน่นอนเม่ือกิจการได้ถอนหลักทรัพย์ค า้ประกัน

ดังกล่าวคืนกลับ ดังน้ัน รายการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็น “รายการที่เป็นตัวเงิน 

(Monetary item)”  ซ่ึงต้องรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลง

ค่ารายการดังกล่าวด้วยอตัราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน 

ในกรณีที่กจิการได้น าเงินฝากธนาคารฝากสกุลเงินตราต่างประเทศวางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันการปฏบัิติ

ตามข้อผูกพันในสญัญาเงินกู้ที่กจิการมีต่อธนาคารผู้ให้กู้ ซ่ึงหากพิจารณาเง่ือนไขในรายละเอียดของสัญญา

ที่เกี่ยวข้องแล้ว เหน็ว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีเง่ือนไขเฉพาะที่เงินฝากดังกล่าวจะแปลงสภาพเป็นเงิน

ลงทุนในโครงการเฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ในสัญญาเท่าน้ัน กิจการไม่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้

นอกจากวัตถุประสงค์ที่ระบุเป็นการเฉพาะไว้ได้ ซ่ึงหากพิจารณาที่เน้ือหาของรายการแล้วย่อมช้ีให้เหน็ว่า 

กิจการไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินฝากดังกล่าวคืนกลับเป็นจ านวนที่ก  าหนดไว้แน่นอนแล้ว ดังน้ัน รายการเงิน

ฝากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็น “รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary item)” ซ่ึงต้องรับรู้

มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ กิจการไม่ต้องมีการแปลงค่ารายการ

ดังกล่าวด้วยอตัราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

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


