
คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  (คู่มืออธบิาย TAS 21) หน้า 1 

 

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21  

เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการน ารายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ในงบการเงินของกจิการ และวิธกีารแปลงค่างบการเงินให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน โดยกิจการอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการ

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุล

เงินตราต่างประเทศ  

อย่างไรกต็ามมาตรฐานฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด 

 

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ  

อตัราปิด หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนทนัท ีณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน หมายถึง ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าจ านวนหน่วยของเงินสกุล

หน่ึงไปเป็นอกีสกุลหน่ึงด้วยอตัราแลกเปล่ียนที่แตกต่างไป 

อตัราแลกเปลีย่นทนัที หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนส าหรับการส่งมอบทนัท ี

หน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน หรือสาขาของกิจการที่เสนอ

งบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือ

สกุลเงินของกจิการที่เสนองบการเงิน  

สกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในการเสนองบการเงิน ซ่ึงอาจเหมือนหรือ

แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซ่ึงกิจการ

ด าเนินงานอยู่ กจิการต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

1. สกุลเงิน 

1.1. ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายของสินค้าและบริการ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

ก าหนดและช าระราคาขายของสินค้าและบริการ) และ 
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1.2. ของประเทศซ่ึงภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้อบังคับส่วนใหญ่เป็นตัวก าหนดราคาขายของ

สนิค้าและบริการ 

1.3. ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้ก าหนดและช าระต้นทุนดังกล่าว) 

2. ปัจจัยต่างๆที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการมีดังต่อไปน้ี 

2.1     สกุลเงินที่ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหน้ีและหุ้นทุน) 

2.2.    สกุลเงินที่ได้รับจากกจิกรรมด าเนินงานและมักจะด ารงไว้ในสกุลเงินน้ันๆ 

3. กจิการต้องพิจารณาปัจจัยเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ ในการก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ

น้ันเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม่ 

(กิจการที่เสนองบการเงินในกรณีน้ี คือกิจการที่มีหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทย่อย สาขา 

บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน) 

3.1    ให้ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆของหน่วยงานต่างประเทศน้ันเป็นส่วนขยายของกิจการที่เสนอ

งบการเงินมากกว่าที่จะเป็นการด าเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยส าคัญ เช่น กรณีแรก 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศมีหน้าที่เพียงขายสินค้าซ่ึงน าเข้าจากกิจการที่เสนองบการเงิน

และส่งเงินที่ได้ให้กิจการที่เสนองบการเงิน กรณีที่สอง คือ เม่ือหน่วยงานต่างประเทศน้ัน

เกบ็สะสมเงินและก่อให้เกิดรายการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่าย และมี

การกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลท้องถิ่น 

3.2.   ให้ประเมินว่ารายการที่มีกับกิจการที่เสนองบการเงินมีสัดส่วนมากหรือน้อย เม่ือเทยีบกับ 

ธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ 

3.3.   ให้ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อ 

กระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้อมที่จะส่งเงินออกไปยังกิจการที่เสนอ 

งบการเงิน 

3.4.   ให้ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ว กระแสเงินสด

จากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่จะช าระภาระหน้ีสินที่มีอยู่และที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นตามปกติ 

อย่างกต็าม ในกรณีที่ข้อบ่งช้ีข้างต้นไม่เป็นไปในทางเดียวกันและสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานไม่

เด่นชัด ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึงจะต้องเป็นสกุลเงินที่เป็น

ตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สุดของผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ โดย

ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อข้อบ่งช้ีที่ส าคัญในเร่ืองสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานตามที่กล่าวในข้อ 1 ก่อน

การพิจารณาข้อบ่งช้ีอื่นๆในข้อ 2 และ 3 ซ่ึงก าหนดให้เป็นหลักฐานสนับสนุนเพ่ิมเติมในการก าหนดสกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานของกจิการ 
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ตวัอย่างที ่1 ปัจจยัในการก าหนดสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ 

บริษัท A (ฝร่ังเศส) มีบริษัท B เป็นบริษัทย่อย (สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงผลิตและขายเสื้อถักในสหรัฐอเมริกา  

ซ่ึงเป็นไปตามปัจจัยแรกของการระบุสกุลเงินในการด าเนินงาน ดังน้ันบริษัทย่อย B จะใช้สกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ เน่ืองจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายสินค้า  และต้นทุนของสินค้า ได้แก่ 

ค่าแรงงาน วัตถุดิบ และต้นทุนในการจัดหาสินค้าอื่นๆ และปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขัน ซ่ึงปกติใช้เป็น

ตัวก าหนดราคาสนิค้าในสหรัฐอเมริกา 

ตวัอย่างที ่2 ปัจจยัในการก าหนดสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษัท A ด าเนินงานโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดยมีบริษัท A เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม

บริษัทที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน คือ สกุลเงินปอนด์

องักฤษ โดยบริษัท A มีส่วนได้เสียในกลุ่มบริษัท B และ กลุ่มบริษัท C ซ่ึงทั้งสองกลุ่มบริษัทน้ัน ได้เข้าไปมี

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยหลายบริษัทที่ด าเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมัน โดยมีสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทย่อยเหล่าน้ัน สกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงานของบริษัท B และบริษัท C คือสกุลเงินใด 

 
 

ตามลักษณะโครงสร้าง บริษัท B และ บริษัท C น้ันมีลักษณะที่เป็นบริษัทผู้ลงทุนในบริษัทอื่นๆ (Holding 

Company) ดังน้ัน ในการพิจารณาเร่ืองสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องพิจารณาถึงกิจกรรมหลัก

ทางธุรกจิของทั้งสองบริษัทว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ในกรณีที่ทั้งสองบริษัทเป็นเพียงบริษัทผู้ลงทุนในบริษัท

ย่อยต่างๆ ที่ด าเนินงานโดยมีกิจกรรมหลักเพียงการให้เงินทุนหรือเป็นการน าเงินทุนจากบริษัทแม่  

(บริษัท A) เข้าลงทุนในการด าเนินงานต่างๆ เม่ือเป็นเช่นน้ี สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของทั้งสองบริษัท

กจ็ะเป็นไปตามสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทแม่น่ันคือ สกุลเงินปอนด์ อย่างไรกต็าม หาก

บริษัท A (UK) เงินปอนด์ 

บริษัท B  บริษัท C 

Sub1

1111 

Sub2 Sub3 

สกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ

สหรัฐฯ

Sub4 Sub5 Sub6 

สกลุเงินยูโร 

โครงสรา้งของกลุ่มกิจการ 
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รายการที่เป็นตัวเงิน หมายถึง หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และหน้ีสินที่จะได้รับ หรือที่

จะต้องช าระเป็นจ านวนเงินที่ก  าหนดไว้แน่นอน หรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน  

ลักษณะส าคัญของรายการที่เป็นตัวเงิน คือ สิทธิที่จะได้รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จ านวนเงินที่

ก  าหนดได้แน่นอนหรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน รวมถึงเงินบ านาญและ

ผลประโยชน์อื่นของพนักงานที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสด ประมาณการหน้ีสินที่ต้องช าระด้วยเงินสด และเงินสด 

ปันผลซ่ึงบันทึกเป็นหน้ีสิน ในท านองเดียวกัน สัญญาที่จะได้รับ (หรือส่งมอบ) ตราสารทุนของกิจการใน

จ านวนหน่วยที่อาจเปล่ียนแปลงได้ หรือ สัญญาที่จะได้รับ (หรือส่งมอบ) สินทรัพย์ในจ านวนเงินซ่ึงอาจ

เปล่ียนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับ (หรือส่งมอบ) เท่ากับจ านวนเงินคงที่หรือจ านวนหน่วยของสกุล

เงิน ในทางตรงกนัข้ามลักษณะส าคัญของรายการที่มิใช่ตัวเงิน คือ การไม่มีสิทธิที่จะได้รับ (ภาระที่จะส่งมอบ) 

จ านวนเงินที่ก  าหนดได้แน่นอนหรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน รวมถึงเงินจ่าย

ล่วงหน้าส าหรับสนิค้าและบริการ (เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหน้ีสนิต่างๆ ที่ต้องช าระด้วยการส่งมอบสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 

ตวัอย่างที ่3 การพจิารณารายการทีเ่ป็นตวัเงินและรายการที่มิใช่ตวัเงิน 

กรณีที ่1 เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้าของกจิการการบินพาณิชย์ 

รายการมิใช่ตัวเงิน 

โดยปกติรายการเงินรับล่วงหน้าค่าบริการที่ได้รับจากลูกค้าน้ัน หากเป็นรายการที่รอให้บริการการบินโดยไม่ได้

มีเง่ือนไขที่ลูกค้าจะมีสิทธิเรียกร้องในการขอคืนเงินจากกิจการ โดยเน้ือหาของรายการแล้ว กิจการไม่มีภาระ

ผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระเป็นจ านวนเงินในอนาคต จึงสามารถพิจารณาได้ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มิใช่

ตัวเงิน กิจการต้องบันทึกรายการที่ไม่เป็นตัวเงินดังกล่าว ในขณะที่ รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่รับเงินล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า และจะบันทึกรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้าค่าบริการ

ดังกล่าวเป็นรายได้ค่าบริการด้วยมูลค่าที่ได้เคยบันทกึไว้เม่ือวันที่รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรก (กล่าวคือ วันที่รับเงิน

ล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า) เม่ือเข้าเง่ือนไขทุกข้อในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง 

รายได้ ดังน้ัน กจิการต้องไม่แปลงค่ารายการสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นงวด 

รายการที่เป็นตัวเงิน 

ในกรณีที่เงินรับล่วงหน้าค่าบริการที่ได้รับจากลูกค้า มีเง่ือนไขของการคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีการ

เรียกร้อง เน่ืองจากไม่ได้มีการใช้บริการ โดยเน้ือหาของรายการแล้ว กิจการยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องคืนเงิน

วัตถุประสงค์และกิจกรรมในการด าเนินงานของบริษัท B และ บริษัท C น้ัน เป็นการด าเนินงานที่ถือได้ว่า

เป็นส่วนขยายมาจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยของตน (เช่น การขายสินค้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่

เทียบเคียงได้กับการด าเนินงานในบริษัทย่อย) ที่มีสกุลเงินในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

และสกุลเงินยูโร การด าเนินงานเช่นน้ีอาจส่งผลกระทบให้สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท B และ 

บริษัท C เปล่ียนแปลงไปตามสกุลเงินของบริษัทย่อยเหล่าน้ันกเ็ป็นได้ อย่างไรกต็าม การพิจารณาสกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้า 9-14 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
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ให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการเรียกร้องเกดิขึ้น ซ่ึงเข้านิยามของรายการที่เป็นตัวเงิน กิจการต้องบันทกึรายการที่เป็นตัว

เงินดังกล่าว ในขณะที่รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่รับเงินรับล่วงหน้าค่าบริการจาก

ลูกค้า และหากเงินรับล่วงหน้าค่าบริการดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน กิจการจ าเป็นต้องแปลงค่ารายการดังกล่าว ด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน โดยใช้อัตราปิด และต้องแปลงค่ารายการดังกล่าวทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตราบเท่าที่ภาระที่

จะต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้ายังคงปรากฏอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานน้ัน 

อย่างไรกต็าม การพิจารณารายการที่เป็นตัวเงินน้ัน กจิการควรค านึงถึงเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินคืนหรือสิทธิ

ที่จะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในสญัญา (ถ้ามี) ด้วยว่า มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขอื่นใดในสัญญาหรือไม่ ว่ากิจการจะ

จ่ายช าระเงินคืนหรือจะได้รับเงินคืนด้วยอัตราแลกเปล่ียนคงที่ ณ วันที่เกิดรายการน้ัน (วันที่ได้รับช าระหรือ

วันที่จ่ายช าระ) หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาแล้ว ย่อมช้ีให้เหน็ว่า การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

ในตลาดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในการที่จะจ่ายช าระเงินคืนในอนาคต หรือ การได้รับ

เงินคืนในอนาคต ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงไม่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 

กรณีที่ 2  กรณีเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศที่วางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันการปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันในสญัญาเงินกู้ 

รายการที่เป็นตัวเงิน 

ในกรณีที่กจิการได้น าเงินฝากธนาคารฝากสกุลเงินตราต่างประเทศวางเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกนัการปฏบัิติตาม

ข้อผูกพันในสัญญาเงินกู้ที่กิจการมีต่อธนาคารผู้ให้กู้ ซ่ึงหากพิจารณาเง่ือนไขในรายละเอียดของสัญญาที่

เกี่ยวข้องแล้ว เหน็ว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการปฏบัิติตามสัญญา

ซ่ึงกจิการจะต้องด ารงจ านวนเงินดังกล่าวให้คงที่ตามจ านวนที่ระบุในเง่ือนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องน้ัน ซ่ึงหาก

พิจารณาที่เน้ือหาของรายการแล้วย่อมช้ีให้เหน็ว่า รายการเงินฝากธนาคารดังกล่าวยังคงเป็นรายการที่กิจการมี

สิทธิที่จะได้รับเป็นจ านวนที่ก  าหนดไว้แน่นอนเม่ือกิจการได้ถอนหลักทรัพย์ค า้ประกันดังกล่าวคืนกลับ ดังน้ัน 

รายการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็น “รายการที่เป็นตัวเงิน (Monetary item)”  ซ่ึงต้องรับรู้

มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่ารายการดังกล่าวด้วยอัตราปิด ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน

ต่างประเทศของกจิการที่เสนองบการเงิน 

 กิจการอาจมีรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานต่างประเทศ และอาจเป็น

บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ เช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก และบริษัท ข โดยที่บริษัท ข น้ัน 

เป็นหน่วยงานต่างประเทศ บริษัท ก ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

เงินลงทุนสทุธขิองกจิการในบริษัท ข หากไม่มีแผนการช าระหน้ีหรือไม่คาดว่าจะมีการช าระในอนาคตอนัใกล้ 

การรายงานรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 
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รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานกบัสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกดิรายการ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่ก  าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือจะต้อง

จ่ายช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกดิข้ึนเม่ือกจิการ  

1. ซ้ือหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ  

2. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจ านวนเงินที่จะต้องช าระ หรือได้รับช าระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ  

3. ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์ หรือก่อหรือช าระหน้ีสนิ ซ่ึงก าหนดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

ตวัอย่างที ่4 การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

  

          วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัท A ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินยูโร ซ้ือหุ้นกู้ 5% เป็น

เงิน US$8,000 โดยมีการจ่ายดอกเบ้ียทุกไตรมาส ไตรมาสละ US$100 อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ซ้ือหุ้นกู้ 

US$1 = €1.50 

  

           วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราแลกเปล่ียน US$1 = €2 และได้รับดอกเบ้ียหุ้นกู้ US$100 

(US$100x2 = €200 อัตราที่ใช้แปลงค่าสกุลเงินดอกเบ้ียรับของหุ้นกู้ที่จะใช้บันทกึ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2015 ไม่ควรใช้อตัรา ณ วันที่ดังกล่าว เน่ืองจากดอกเบ้ียค้างรับเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

บริษัทควรใช้อัตราถัวเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับงวด 3 เดือน คือ US$ = €
     

 
 = €1.75 ดังน้ันดอกเบ้ียรับ

ในไตรมาสที่ 4 เท่ากับ €175 (US$100X1.75) และจะเกิดก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของดอกเบ้ียรับ 

€25(=US$100x(2.00-1.75)) โดยการบันทกึรายการเป็นดังต่อไปนี้  

          €     € 

เงินสด        200 

ดอกเบี้ ยรับ          175 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน          25 
 

 

การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด  

1. รายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตัราปิด  

2. รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทกึไว้ด้วยราคาทุนเดิมให้แปลงค่าโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ และ 

3. รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทกึไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรมให้แปลงค่าโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

เม่ือมีอัตราแลกเปล่ียนที่สามารถใช้ได้หลายๆ อัตรา อัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ควรพิจารณาจากกระแส

เงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกบัรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการช าระกันโดยให้ถือเสมือนหน่ึงว่ากระแสเงิน
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สดได้เกิดขึ้น ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปล่ียนระหว่างสองสกุลเงินเป็นการช่ัวคราว ให้ใช้อัตรา

แลกเปล่ียนคร้ังแรกสดุที่สามารถแลกเปล่ียนรายการกนัได้ 
 

ตวัอย่างที ่5 การรายงานรายการช าระเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน 

         เดือนมกราคม 2558 กจิการฝร่ังเศสซ่ึงใช้สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงินยูโร ซ้ืออาคารและ

อุปกรณ์ เป็นเงินเช่ือจากผู้จ าหน่ายแคนาดาในราคา C$ 328,000  อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ซ้ือ คือ €1 = 

C$1.64 กจิการบันทกึสนิทรัพย์ด้วยราคาทุนและเจ้าหน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์เทา่กบั  € 200,000 (= C$ 

       

    
) และอตัราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกจิการฝร่ังเศส (31 มีนาคม 2558) € 1 = 

C$1.61  

 ดังน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้นทุนของสินทรัพย์ (รายการที่ไม่เป็น

ตัวเงิน) เท่ากับ € 200,000 ส่วนยอดเจ้าหน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์(รายการที่เป็นตัวเงิน) จะแปลงค่าด้วย

อัตราปิดเป็น € 203,727 (= C$
       

    
) และแสดงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเท่ากับ  € 3,727 (= 

203,727-200,000) เป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรขาดทุนในงวดน้ัน  
 

 

ตวัอย่างที ่6 การรายงานรายการช าระเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน 

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กิจการในประเทศอังกฤษขายสินค้าให้กับกิจการในประเทศเยอรมัน

จ านวนเงิน € 87,000 อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ขาย £1 = €1.45 และกิจการในประเทศอังกฤษบันทึก

รายการขายและลูกหน้ีเทา่กบั £60,000  (= €
      

    
) 

           วันที่ 31 มีนาคม 2558 อัตราแลกเปล่ียน £1 = €1.50 กิจการในประเทศอังกฤษได้รับช าระเงิน 

จ านวน £58,000 (= €
      

    
) ซ่ึงเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน £2,000 (=£60,000-£58,000) 

และแสดงรายการผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นส่วนหน่ึงของงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

 

การรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากการแปลงค่า

รายการที่เป็นตัวเงินของกจิการด้วยอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงแตกต่างไปจากอตัราแลกเปล่ียนเดิมที่ใช้ในการบันทกึ

รายการคร้ังแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้เป็นก าไรหรือ

ขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน ยกเว้น ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากรายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วน

หน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน จะต้องรับรู้ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรับรู้ไว้ในงบการเงินของหน่วยงาน

ต่างประเทศแล้วแต่กรณี ส่วนในงบการเงินที่รวมหน่วยงานในต่างประเทศ และกิจการที่เสนองบการเงิน (เช่น 

งบการเงินรวมเม่ือหน่วยงานในต่างประเทศเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกจิการ)  
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กิจการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเม่ือเร่ิมต้นไว้แยกต่างหากในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และต้องจัดประเภทจากส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ และเมื่อมีการ

รับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้าม เมื่อ

มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนด้วย 

การเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการช าระเงินของรายการที่เป็น

ตัวเงินที่เกิดข้ึนจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ท าให้เกิดผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน ถ้ารายการ

ดังกล่าวช าระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดรายการน้ัน กิจการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนทั้งจ านวนในงวดบัญชีน้ัน อย่างไรกด็ี ถ้ารายการดังกล่าวช าระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะต้อง

รับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนในแต่ละงวดบัญชีจนถึงวันที่มีการช าระเงินด้วยอัตราแลกเปล่ียนที่มีการ

เปล่ียนแปลงในแต่ละงวดบัญชีน้ัน 
 

การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการ กจิการต้องถือปฏบัิติตามขั้นตอนการแปลง

ค่าให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานสกุลใหม่โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป นับแต่วันที่มีการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงกจิการจะต้องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานสกุลใหม่ด้วยอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่เปล่ียนแปลง ผลของการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงินให้ถือเสมือนเป็นราคาทุนเดิม 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานน้ัน 
 

การใชส้กุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ิใช่สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 
 

การแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานที่มิใช่

สกุลเงินของเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงให้เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่แตกต่าง

ออกไป ให้ใช้วิธดีังต่อไปนี้  

1. สินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (น่ันคือ รวมถึง งบแสดงฐานะ

การเงินที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบ) ให้แปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินน้ัน 

2. รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละงบการเงินซ่ึงแสดงก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

(รวมถึงงบที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบ) ให้แปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ และ 

3. ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด (หรือที่มักใช้ค าว่า ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลง

ค่างบการเงิน) ให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงผลต่างเกิดขึ้ นจากการแปลงค่ารายการรายได้และ

ค่าใช้จ่ายด้วยอัตราแลกเปล่ียนของวันที่เกิดรายการ และการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยอัตราปิด การ

แปลงค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวดด้วยอัตราปิดซ่ึงต่างจากอัตราปิดเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเหล่าน้ีจะไม่

รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบเพียงเลก็น้อยหรือไม่มี
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ผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปัจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนจะถูกแสดงแยกต่างหากจากส่วนของเจ้าของ (หรือที่มักใช้ค าว่า ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจาก

การแปลงค่างบการเงิน) จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น   

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานซ่ึงเป็น

สกุลเงินของเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินซ่ึงเป็นสกุลเงินที่แตกต่าง

ออกไป ให้ใช้วิธดีังต่อไปนี้  

1. ทุกรายการ (น่ันคือ สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายการที่เป็นส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย ซ่ึงรวมถึง

ข้อมูลเปรียบเทยีบ) ให้แปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วันที่ของงบแสดงฐานะการเงินล่าสดุ เว้นแต่ 

2. รายการน้ันได้มีการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

จ านวนเงินที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบให้รายงานด้วยจ านวนซ่ึงแสดงเป็นปีปัจจุบันในงบการเงินของปีก่อนหน้า 

(น่ันคือ ไม่มีการปรับปรุงผลของการเปล่ียนแปลงของระดับราคาหรืออตัราแลกเปล่ียนที่เกดิข้ึนในภายหลัง) 

ตารางสรุปการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกจิการ 

 สกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน 

 มิใช่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มิใช่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

สนิทรัพย์/หน้ีสนิ   

- รอบระยะเวลาปัจจุบัน อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

 

- รอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น          

- รอบระยะเวลาปัจจุบัน ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ 

- รอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ 

 

รายได้/ค่าใช้จ่าย (รวมถึงที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น)            

- รอบระยะเวลาปัจจุบัน อตัรา ณ วันที่เกดิรายการหรืออตัรา

ถัวเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับรอบ

ระยะเวลาปัจจุบัน      

อตัรา ณ วันที่เกดิรายการหรืออตัรา

ถัวเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับรอบ

ระยะเวลาปัจจุบัน      

 

- รอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ อตัรา ณ วันที่เกดิรายการหรืออตัรา

ถัวเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับรอบ

ระยะเวลาเปรียบเทยีบ 

อตัรา ณ วันที่เกดิรายการหรืออตัรา

ถัวเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับรอบ

ระยะเวลาเปรียบเทยีบ 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน                                   แยกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น             แยกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ตารางสรุปการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกจิการ 

 

 สกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน 

 มิใช่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

สนิทรัพย์/หน้ีสนิ   

- รอบระยะเวลาปัจจุบัน อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

 

- รอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น          

- รอบระยะเวลาปัจจุบัน อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

 

- รอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

 

รายได้/ค่าใช้จ่าย (รวมถึงที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น)            

- รอบระยะเวลาปัจจุบัน อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

 

- รอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทยีบ) 

อตัราปิด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน) 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน                                               ไม่ได้ระบุ                                   ไม่เกี่ยวข้อง  

 

  



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  (คู่มืออธบิาย TAS 21) หน้า 11 

 

ตวัอย่างที ่7 การแปลงค่าสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงมิใช่เป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง เป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ิใช่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในการน าเสนองบการเงิน 

  

 บริษัท A ด าเนินงานในประเทศออสเตรเลียโดยถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ 100% ซ่ึงขณะที่กิจการ

ในต่างประเทศจัดต้ังข้ึน อัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะน้ันเท่ากับ A$1=FC2 บริษัทต้องจัดท างบการเงินรวม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีคือ 2558 : 

A$1=FC4 และ 2557 : A$1=FC3 

- สนิทรัพย์และหน้ีสนิใช้อตัราปิด ณ วันที่ของงบแสดงฐานะการเงิน 

- รายได้และค่าใช้จ่ายใช้อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับงวดปัจจุบัน โดย

อตัราเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับงวดปัจจุบันคือ A$1=FC
   

 
  =  FC3.5 

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

         FC           A$ 

ขาย              35,000        10,000 

ต้นทุนขาย                    (33,190)        (9,483) 

ค่าเสื่อมราคา       (500)           (143) 

ดอกเบี้ ยจ่าย             (350)                    (100) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี      960    274 

ค่าใช้จ่ายทางภาษี              (460)           (131) 

ก าไรสทุธ ิ                        500    143 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

      2557  2558  2557  2558 

        FC    FC    A$    A$ 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด         200     600       67     150 

ลูกหน้ีการค้า      4,800   4,000   1,600  1,000 

สนิค้าคงเหลือ     2,700  3,000     900     750 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน                               7,700  7,600  2,567  1,900 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   6,000  5,500  2,000  1,375 

รวมสินทรพัย ์                                       13,700          13,100           4,567            3,275 

หน้ีสนิหมุนเวียน 

เจ้าหน้ีการค้า      4,530  3,840  1,510     960 

ภาษีค้างจ่าย         870         460     290     115 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน    5,400  4,300  1,800  1,075 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 
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เงินกู้ยืมระยะยาว     3,600  3,600  1,200     900 

รวมหนี้ สิน                                            9,000            7,900            3,000            1,975 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หุ้นสามัญ     1,000  1,000     500     500 

ก าไรสะสม*     3,700  4,200  1,500  1,643 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน*                            (433)   (843) 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้    4,700  5,200  1,567  1,300 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินในปี 2558 เป็นยอดสะสมที่เกิดจากการมียอดขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน A$410 ซ่ึงจะแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้  

 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนบริษัทย่อย 

สนิทรัพย์สทุธต้ินงวด x อตัราปิด ณ สิ้นปี 2557 FC
     

 
 = A$1,567 

สนิทรัพย์สทุธสิิ้นงวด x อตัราปิด ณ สิ้นปี 2558  FC
     

 
 = A$1,175 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสนิทรัพย์สทุธ ิ         A$392 

 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนระหว่างอัตราปิด ณ สิ้นปี 2558 และอัตราเฉล่ียที่เหมาะสมส าหรับ

งวดปัจจุบันของรายได้และค่าใช้จ่าย A$= 
   

 
 = 125 , A$ = 

   

   
 = 143 ผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนของรายได้และค่าใช้จ่าย เทา่กบั A$18 
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ตวัอย่างที ่8 การแปลงค่าสกุลเงินทีใ่นการด าเนินงานซ่ึงเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง เป็นสกุลเงินทีไ่ม่ใช่สกุลเงินที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในการน าเสนองบการเงิน 

 

จากตัวอย่างที่ 7 และสกุลเงินของบริษัทย่อยที่ด าเนินงานในต่างประเทศมีเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี งบก าไรขาดทุนส าหรับปีของบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีจะถูกแปลงค่าเป็นถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท A ซ่ึงเป็นการ

แปลงค่าอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานซ่ึงเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

อย่างรุนแรง เป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มิใช่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในการน าเสนองบการเงิน ดังน้ันกิจการต้อง

ใช้อตัราปิด ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ดังน้ี 

 

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558      

  

        FC    A$   

ขาย                        35,000           8,750   

ต้นทุนขาย                     (33,190)                       (8,298)   

ค่าเสื่อมราคา                  (500)             (125)   

ดอกเบี้ ยจ่าย                   (350)                (87) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี                    960                240   

ค่าใช้จ่ายทางภาษี                (460)             (115)     

ก าไรสทุธิ                      500                125   

      

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม    

      2014  2015  2014  2015 

   FC    FC    A$    A$ 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด         200     600       67     150 

ลูกหน้ีการค้า     4,800  4,000  1,600  1,000 

สนิค้าคงเหลือ     2,700  3,000     900     750 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน                                 7,700  7,600  2,567  1,900 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์             6,000  5,500  2,000  1,375 

รวมสินทรพัย ์                                       13,700         13,100           4,567           3,275 

หน้ีสนิหมุนเวียน 

เจ้าหน้ีการค้า     4,530  3,840  1,510     960 

ภาษีค้างจ่าย        870     460     290     115 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน                            5,400  4,300  1,800  1,075 
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หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว    3,600  3,600  1,200     900

รวมหนี้ สิน                                              9,000           7,900           3,000           1,975 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หุ้นสามัญ     1,000  1,000     333     250 

ก าไรสะสม*     3,700  4,200  1,234  1,050 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้                             4,700  5,200  1,567  1,300 

 

การกระทบยอดของก าไรสะสมเป็นดังน้ี 

        A$ 

ก าไรสะสมต้นงวด            1,234 

ก าไรส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี     125 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน            (309) 

              1,050 

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวนเงิน A$309 ที่แสดงเป็นตัวหักในบัญชีก าไรสะสม ค านวณได้ดังน้ี : 

ก าไรสะสมยกมาต้นงวด  – FC3,700 (FC3 = A$1) = A$1,234 

ก าไรสะสม ณ วันสิ้นงวด  – FC3,700 ( FC4 = A$1) = A$   925 

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน     A$ (309) 

 

 

การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนอ

งบการเงินเพ่ือจะท าให้งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถรวมไว้ในงบการเงินของกิจการที่น าเสนอ

งบการเงินโดยวิธรีวมงบการเงิน หรือโดยวิธส่ีวนได้เสยี 

การรวมผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเข้าไว้ในงบการเงินของกิจการที่

เสนองบการเงินให้ใช้วิธีการจัดท างบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือระหว่างกันและรายการ

ระหว่างกันของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม)  

อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกันที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์ (หรือหน้ีสิน) ไม่ว่าจะเป็นรายการระยะสั้นหรือ

ระยะยาว ไม่สามารถน าไปตัดรายการกับรายการระหว่างกันของหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของ

ความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนในงบการเงินรวมได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากรายการที่เป็นตัวเงินเหล่าน้ันเป็นภาระ

ผูกพันที่จะต้องแปลงค่าจากเงินสกุลหน่ึงเป็นเงินอกีสกุลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลให้กิจการที่เสนองบการเงินมีก าไรหรือ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนน้ัน ดังน้ัน ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวยังคงรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น แล้วแต่

กรณี ตามรายละเอยีดในหัวข้อ "การรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน" 
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  (คู่มืออธบิาย TAS 21) หน้า 15 

 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ ให้ถือเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินของ

หน่วยงานต่างประเทศนั้น ดังน้ัน ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้องแสดงในสกุลเงินที่ใช้ใน

การด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และจะถูกแปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้อง 
 

การจ าหน่ายหรือการจ าหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ 
 

ในการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ กจิการต้องรับรู้จ านวนสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนรอ

การตัดบัญชีที่แสดงแยกต่างหากในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและแสดงจ านวนสะสมเป็นรายการแยกต่างหาก

ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และจะถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้ก าไรขาดทุน

จากการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น 

การจ าหน่ายบริษัทย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้อง 

กบัหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะต้องถูกตัดรายการแต่จะไม่ถูกโอนไป

เป็นก าไรหรือขาดทุน 

การจ าหน่ายบางส่วนของบริษัทย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการจะต้องมีการปันสัดส่วนผล

สะสมของผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของหน่วยงานต่างประเทศที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้กับส่วนของผู้

ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายเพียงบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศกรณีอื่นๆ กิจการจะต้องโอนผล

สะสมของก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปก าไรหรือขาดทุน

เฉพาะสดัส่วนของหุ้นที่มีการขาย 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ในกรณีของกลุ่มกิจการให้หมายความถึงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

ของบริษัทใหญ่ กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี  

 1. จ านวนผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน ยกเว้น ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกดิข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 2. จ านวนผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธทิี่ถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและรับรู้ผลสะสมเป็น

รายการแยกต่างหากในองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ และการกระทบยอดของจ านวนของผลต่างจากอตัรา

แลกเปล่ียนดังกล่าว ตั้งแต่วันต้นงวดบัญชีจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี  

เม่ือสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ กิจการที่

น าเสนองบการเงินต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว พร้อมกับเปิดเผยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ 

และเปิดเผยถึงเหตุผลของการใช้สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ซ่ึงแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของหน่วยงาน

ต่างประเทศที่มีนัยส าคัญ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว และเหตุผลของการเปล่ียนสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานน้ัน  

เมื่อกิจการน าเสนองบการเงินด้วยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน กิจการจะ

ระบุว่างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กต่็อเมื่อ งบการเงินของกิจการ

เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น รวมไปถึงวิธกีารแปลงค่า  

เมื่อกจิการแสดงงบการเงินของกิจการหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ทั้งสกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงานหรือสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กจิการต้องปฏบัิติดังน้ี  

1. ช้ีแจงข้อมูลอย่างชัดเจนโดยแสดงเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือแยกให้เหน็ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

2. เปิดเผยสกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม และ  

3. เปิดเผยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการและวิธีการแปลงค่าที่ใช้ในการแสดงข้อมูล

เพ่ิมเติมดังกล่าว 

 

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้ถือเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินของ

หน่วยงานต่างประเทศนั้น ซ่ึงค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้องแสดงในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และจะถูกแปลงค่าตามหลักการที่ได้กล่าวข้างต้น กิจการจะต้องน ามาถือ

ปฏบัิติส าหรับการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดที่เกดิข้ึนนับต้ังแต่วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานที่ถือ

ปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ส าหรับรายการซ้ือซ่ึงเกิดขึ้ นก่อนหน้าน้ี อนุญาตให้กิจการ

สามารถถือปฏบัิติโดยวิธกีารปรับย้อนหลังได้  

อย่างไรกต็าม ส าหรับรายการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศซ่ึงเกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏบัิติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ให้ถือปฏบัิติโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป โดยไม่ต้องปรับย้อนหลัง 

งบการเงินปีก่อนและสามารถแสดงค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงาน

ต่างประเทศเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ แทนการแสดงเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงาน

ต่างประเทศได้ ซ่ึงหมายความว่า ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ันจะแสดงด้วยสกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานของกิจการแล้วหรือเป็นรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีการรายงาน

ด้วยอตัราแลกเปล่ียนของวันที่ซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ 

 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้บันทึกรายการตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด 

 

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


