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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง

เป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 (IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (Bound volume 2013 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 3.2 8 11 18 

19 23 33 39 44 ถึง 46 และ 48ก เพ่ิมย่อหน้าที่ 60ฉ ถึง 60ช และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง

การเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้

กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการ

บญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทน า 1–17  (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)   

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

วตัถุประสงค ์  

1 กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการน ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ

หน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน  

2 ประเด็นหลัก คือการพิจารณาว่าจะใช้อัตราแลกเปล่ียนใด และจะรายงานผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในงบการเงินอย่างไร  

 

ขอบเขต   

3 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบั  

3.1 การบญัชีส าหรบัรายการและยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ยกเวน้รายการ

และยอดคงเหลือของตราสารอนุพนัธต่์างๆ ซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้  

3.2 การแปลงค่าผลการด าเนนิงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพือ่น าไป

รวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดท างบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บนัทึก

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และ 

3.3 การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้

น าเสนองบการเงิน 
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4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) น ามาใช้กับตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศหลายประเภท ดังน้ัน ตราสาร

อนุพันธ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี อย่างไรกด็ี ตราสารอนุพันธ์ที่เป็น

เงินตราต่างประเทศบางประเภท ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) (เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่เป็น

เงินตราต่างประเทศบางรายการที่แฝงอยู่ในสัญญาอื่นๆ) จะอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี นอกจากน้ีให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในกรณีที่กิจการแปลงค่าตราสารอนุพันธ์จากสกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของกจิการน้ัน 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้น าไปใช้กับการบัญชีส าหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ และการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ  

โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) ให้แนวปฏบัิติเร่ืองการบัญชีส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงไว้แล้ว  

6 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับกรณีที่มีการน าเสนองบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

และได้ให้ข้อก าหนดเพ่ือให้งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ในกรณีที่การแปลงค่าข้อมูลทางการเงินให้ 

เป็นเงินตราต่างประเทศไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   

7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้น าไปปฏิบัติกับการน าเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด 

ที่เกิดข้ึนจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือการแปลงค่ากระแสเงินสดของหน่วยงาน 

ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด (เมื่อมี

การประกาศใช้)) 

ค านยิาม  

8   ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายเฉพาะดงัต่อไปนี้  

อัตราปิด หมายถงึ อตัราแลกเปลี่ยนทนัที ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่น หมายถงึ ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าจ านวนหน่วย

ของเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งด้วยอัตรา

แลกเปลีย่นทีแ่ตกต่างไป 

อัตราแลกเปลีย่น หมายถงึ อตัราทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นระหว่างเงินตราสองสกุล 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่าย

เพือ่โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระห ว่างผู ้ร่ วมตลาด ณ วัน ที่ ว ัด มูล ค่ า  (ดู

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่  13 
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เ รื่ อ ง  กา ร วัด มูล ค่ ายุ ติ ธ ร รม  ( เมื่ อ มี ก า ร

ประกาศใช)้)  

เงินตราต่างประเทศ หมายถงึ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ใน

การด าเนนิงานของกิจการ 

หน่วยงานต่างประเทศ 

 

หมายถงึ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา

ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ

การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุล

เงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ

ทีเ่สนองบการเงิน 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน หมายถงึ สกุลเงินที่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 

ซ่ึงกิจการด าเนนิงานอยู่ 

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยทั้งหมดของบริษทัใหญ่ 

รายการทีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และ

หนี้ สินที่จะไดร้บั หรือที่จะตอ้งช าระเป็นจ านวน

เงินทีก่ าหนดไวแ้น่นอน หรือจ านวนเงินที่สามารถ

ทราบได ้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

หมายถงึ ส่วนได้เ สียในสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน

ต่างประเทศของกิจการทีเ่สนองบการเงิน 

สกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน หมายถงึ สกุลเงินทีใ่ชใ้นการเสนองบการเงิน 

อัตราแลกเปลีย่นทันที หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นส าหรบัการส่งมอบทนัที 

การขยายความค านยิาม  

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน  

9 โดยปกติสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงกิจการด าเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจที่กิจการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับและจ่ายที่ส าคัญ ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณา

ปัจจัยดังต่อไปน้ีในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  

9.1  สกุลเงิน 

9.1.1  ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายของสินค้าและบริการ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้

ก าหนดและช าระราคาขายของสนิค้าและบริการ) และ 

9.1.2 ของประเทศซ่ึงภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้อบังคับส่วนใหญ่เป็นตัวก าหนดราคา

ขายของสนิค้าและบริการ 
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9.2 สกุลเงินที่มีอทิธพิลอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตสนิค้าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้ก าหนดและช าระต้นทุนดังกล่าว) 

10 ปัจจัยต่างๆ ที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการมีดังต่อไปนี้   

10.1 สกุลเงินที่ได้มาจากกจิกรรมการจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหน้ีและหุ้นทุน) 

10.2 สกุลเงินที่ได้รับจากกจิกรรมด าเนินงานและมักจะด ารงไว้ในสกุลเงินนั้นๆ 

11 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีในการก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ

น้ันเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม่ 

(กิจการที่เสนองบการเงินในกรณีน้ี คือกิจการที่มีหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทย่อย สาขา 

บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน) 

11.1 ให้ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างประเทศน้ันเป็นส่วนขยายของกิจการที่

เสนองบการเงินมากกว่าที่จะเป็นการด าเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่าง

กรณีแรกคือ เมื่อหน่วยงานต่างประเทศมีหน้าที่เพียงขายสินค้าซ่ึงน าเข้าจากกิจการที่

เสนองบการเงินและส่งเงินที่ได้ให้กิจการที่เสนองบการเงิน ตัวอย่างกรณีหลังคือเมื่อ

หน่วยงานต่างประเทศน้ันเกบ็สะสมเงินและก่อให้เกดิรายการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ก่อให้เกิด

รายได้ ค่าใช้จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลท้องถิ่น 

11.2  ให้ประเมินว่ารายการที่มีกบักจิการที่เสนองบการเงินมีสัดส่วนมากหรือน้อย เมื่อเทยีบกับ

ธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ 

11.3 ให้ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรง

ต่อกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้อมที่จะส่งเงินออกไปยังกิจการที่

เสนองบการเงิน  

11.4  ให้ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ว กระแส 

เงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่จะช าระภาระหน้ีสินที่มีอยู่และ

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตามปกติ  

12 กรณีที่ข้อบ่งช้ีข้างต้นไม่เป็นไปในทางเดียวกันและสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานไม่เด่นชัด 

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึงจะต้องเป็นสกุลเงินที่

เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สุดของผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และ

สถานการณ์ต่างๆ ในการน้ี ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อข้อบ่งช้ีที่ส าคัญในย่อหน้าที่ 9 ก่อนการ

พิจารณาข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ซ่ึงก าหนดให้เป็นหลักฐานสนับสนุนเพ่ิมเติมในการ

ก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการ 

13  สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการจะสะท้อนให้เหน็ถึงรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์

ต่างๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสกุลเงิน ดังน้ัน เม่ือได้ก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแล้ว สกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ยกเว้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในรายการ เหตุการณ์

และสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น 
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14  หากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง กิจการต้อง

ปรับงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการไม่สามารถหลีกเล่ียง

การปรับงบการเงินใหม่ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว โดยหลีกเล่ียงไปใช้

สกุลเงินอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน    

การบัญชีฉบับน้ี (เช่น การใช้สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทใหญ่) 

 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  

15 กิจการอาจมีรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานต่างประเทศ รายการ

ดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคต

อันใกล้น้ี หากพิจารณาจากเน้ือหาสาระแล้ว รายการน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศของกจิการ และให้ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 32 และ 33 รายการที่เป็นตัว

เงินดังกล่าวอาจรวมถึงลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมลูกหน้ีการค้าหรือเจ้าหน้ีการค้า 

15ก กิจการที่มีรายการที่เป็นตัวเงินจากลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานต่างประเทศตามย่อหน้าที่ 15 

อาจเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกจิการได้ เช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก และบริษัท ข 

โดยที่บริษัท ข น้ัน เป็นหน่วยงานต่างประเทศ บริษัท ก ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม

ดังกล่าวให้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไม่มีแผนการช าระหน้ี

หรือไม่คาดว่าจะมีการช าระในอนาคตอันใกล้ ในกรณีที่ บริษัท ก เป็นหน่วยงานต่างประเทศ

ข้อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ปฏบัิติเช่นเดียวกนั 

 

รายการทีเ่ป็นตวัเงิน   

16 ลักษณะส าคัญของรายการที่เป็นตัวเงิน คือ สิทธิที่จะได้รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จ านวนเงินที่

ก  าหนดได้แน่นอนหรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าว

รวมถึงเงินบ านาญและผลประโยชน์อื่นของพนักงานที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสด ประมาณการหน้ีสิน 

ที่ต้องช าระด้วยเงินสด และเงินสดปันผลซ่ึงบันทกึเป็นหน้ีสิน ในท านองเดียวกัน สัญญาที่จะได้รับ 

(หรือสง่มอบ) ตราสารทุนของกจิการในจ านวนหน่วยที่อาจเปล่ียนแปลงได้ หรือ สญัญาที่จะได้รับ 

(หรือส่งมอบ) สนิทรัพย์ในจ านวนเงินซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับ (หรือส่ง

มอบ) เท่ากับจ านวนเงินคงที่หรือจ านวนหน่วยของสกุลเงิน ซ่ึงสามารถก าหนดได้ถือเป็นรายการ 

ที่เป็นตัวเงิน ในทางตรงกนัข้ามลักษณะส าคัญของรายการที่มิใช่ตัวเงิน คือ การไม่มีสิทธิที่จะได้รับ 

(หรือภาระที่จะส่งมอบ) จ านวนเงินที่ก  าหนดได้แน่นอนหรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ใน

จ านวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับสินค้าและบริการ (เช่น 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า) ค่าความนิยม สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และประมาณการหน้ีสนิต่างๆ ที่ต้องช าระด้วยการส่งมอบสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน  
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สรุปแนวทางการบญัชีตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

17 ในการจัดท างบการเงิน กิจการแต่ละกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทเด่ียว กิจการที่มีหน่วยงาน 

ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ

กจิการ) ต้องก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานตามย่อหน้าที่ 9 ถึง 14 โดยกิจการต้องแปลงค่า

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และรายงานผลกระทบ

จากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 20 ถึง 37 และ 50 

18 กิจการที่เสนองบการเงินมักประกอบด้วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ประกอบด้วยบริษัทใหญ่

และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน) กจิการหลายประเภทเหล่าน้ัน (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่ม

หรือมิใช่สมาชิกของกลุ่มก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน หรือบริษัท

เหล่าน้ันอาจมีสาขาด้วย จึงมีความจ าเป็นที่กิจการที่เสนองบการเงินต้องรวมรายการส าคัญอันเป็นผล

การด านินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไว้ในงบการเงินด้วย และต้องแปลงค่า

รายการเหล่าน้ันเป็นสกุลเงิน ซ่ึงกจิการที่เสนองบการเงินใช้ในการจัดท างบการเงิน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) การแปลง

ค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการ ซ่ึงอยู่ภายใต้กิจการที่เสนองบ

การเงิน ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ให้ดูย่อ

หน้าที่ 38 ถึง 50  

19 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการที่เป็นบริษัทเด่ียว หรือกิจการ ซ่ึงจัดท างบการเงิน

เฉพาะกิจการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) น าเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหน่ึง (หรือ

หลายสกุลเงิน) กไ็ด้ ถ้าสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินต้องมีการแปลงค่าให้อยู่ในรูปสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 38 ถึง 50  

 

การรายงานรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน  

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก  

20 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่ก  าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ

จะต้องจ่ายช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกดิข้ึนเม่ือกจิการ 

20.1 ซ้ือหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

20.2 กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจ านวนเงินที่จะต้องช าระ หรือได้รับช าระคืนเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรือ 

20.3 ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือก่อหรือช าระหน้ีสิน ซ่ึงก าหนดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 
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21 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งบนัทึกรายการรบัรูมู้ลค่าเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น

การด าเนนิงาน โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลีย่นทนัทีของสกุล

เงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานกบัสกุลเงินต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดรายการ 

22 วันที่เกดิรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการบัญชี 

ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปล่ียนที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียนจริง ณ วันที่เกิด

รายการมักจะถูกน ามาใช้ เช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนอาจถูก

น ามาใช้ส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาดังกล่าว อย่างไร

กด็ี หากอัตราแลกเปล่ียนน้ันผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ การใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบเวลา

น้ันอาจไม่เหมาะสม  

 

การรายงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 

23 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

23.1 รายการทีเ่ป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศใหแ้ปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด 

23.2 รายการที่ไม่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมให้

แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรายการ และ 

23.3 รายการที่ไม่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายุติธรรมให้

แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมนั้น 

24 มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกก าหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อาจใช้มูลค่ายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซ่ึงมีรายละเอียดตามมาตรฐาน      

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

แต่ไม่ว่ามูลค่าตามบัญชีจะแสดงไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ถ้าเป็นรายการที่เป็น

เงินตราต่างประเทศแล้ว จะต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

25 มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกก าหนดมาจากการเปรียบเทียบจ านวนเงินตั้งแต่สอง

จ านวนขึ้นไป เช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต ่ากว่าตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินคา้

คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) ในท านองเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่า 

คือ ราคาที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนพิจารณาการขาดทุนจากการด้อยค่ากับมูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่า

ของสินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) หากสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ที่มิใช่ตัวเงินและมีการวัดค่า

เป็นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะก าหนดขึ้นโดยการเปรียบเทยีบ ระหว่าง  

25.1 ราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชี (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่

ราคาถูกก าหนด (น่ันคือ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการส าหรับรายการซ่ึงวัดค่าด้วยราคา

ทุนเดิม) และ 



 

         

 
10 

25.2 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงแปลงค่าด้วย

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่มูลค่าถูกก าหนด (เช่น อัตราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน)  

ผลกระทบของการเปรียบเทยีบน้ีอาจท าให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถูกรับรู้ในสกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกนั 

26 เม่ือมีอตัราแลกเปล่ียนที่สามารถใช้ได้หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน

อนาคตที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการช าระกันโดยให้ถือเสมือนหน่ึงว่ากระแส 

เงินสดได้เกิดข้ึน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปล่ียนระหว่างสองสกุลเงินเป็น       

การช่ัวคราว ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนคร้ังแรกสดุที่สามารถแลกเปล่ียนรายการกนัได้  

 

การรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่น   

27 ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3.1 และ 5 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ใช้ส าหรับการ

บัญชีการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยได้ก าหนดให้กิจการบันทกึ

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน แตกต่างจากแนวทางการปฏบัิติส าหรับผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้รับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนของ

รายการที่เป็นตัวเงิน ซ่ึงเข้าเง่ือนไขเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มี

ประสทิธผิลไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตั้งแต่เร่ิมต้น  

28 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดข้ึนจากการช าระเงินของรายการที่เป็นตวัเงินหรือจากการ

แปลงค่ารายการที่เป็นตวัเงินของกิจการดว้ยอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงแตกต่างไปจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเดิมที่ใชใ้นการบนัทึกรายการครั้ งแรกในระหว่างงวด หรือที่ไดร้ายงานไวใ้น 

งบการเงินของงวดบญัชีก่อน ใหร้บัรูเ้ป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้ผลต่างของ

อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากรายการทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่32 

29 เม่ือรายการที่เป็นตัวเงินเกดิข้ึนจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและมีการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างวันที่เกดิรายการกับวันที่มีการช าระเงินของรายการดังกล่าว ท าให้เกิดผลต่างของ

อัตราแลกเปล่ียน ถ้ารายการดังกล่าวช าระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดรายการน้ัน 

กิจการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวนในงวดบัญชีน้ัน อย่างไรกด็ี ถ้ารายการ

ดังกล่าวช าระเงินในงวดบัญชีถัดไป กจิการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนในแต่ละงวดบัญชี

จนถึงวันที่มีการช าระเงินด้วยอัตราแลกเปล่ียนที่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละงวดบัญชีน้ัน 

30 เมือ่มีการรบัรูร้ายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้ งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะตอ้งรับรูไ้วใ้นก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดว้ย ในทางตรงขา้ม เมือ่มีการรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็น

ตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้ งหมด ของก าไรหรือ

ขาดทุนนั้นจะตอ้งรบัรูไ้วใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ย 
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31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับก าหนดให้กิจการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนไว้ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหม่ของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หากสินทรัพย์ดังกล่าวถูกวัดมูลค่า

ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ย่อหน้าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ก าหนดให้จ านวนเงิน

ที่มีการปรับมูลค่าใหม่แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ประเมินจึงมีผลให้ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกดิข้ึนรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย 

32 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นตวัเงินซ่ึงถือไดว่้าเป็นส่วนหนึ่งของเงิน

ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูย่อหนา้ที่ 15) จะตอ้งรบัรู ้

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรบัรูไ้ว ้

ในงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแลว้แต่กรณี ส่วนในงบการเงินที่รวมหน่วยงาน 

ในต่างประเทศและกิจการที่ เสนองบการเงิน (เช่น งบการเงินรวมเมื่อหน่วยงาน 

ในต่างประเทศเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึ่งของกิจการ) กิจการจะตอ้งรับรูผ้ลต่างของอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มตน้ไวแ้ยกต่างหากในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและตอ้งจัดประเภทจาก 

ส่วนของเจา้ของไปก าไรหรือขาดทุนเมือ่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหนา้ที ่48 

33 หากรายการที่เป็นตัวเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ 

ที่เสนองบการเงิน และเป็นรายการซ่ึงอยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนอ 

งบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดข้ึนในงบการเงินของแต่ละหน่วยงานต่างประเทศ

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นรายการในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดข้ึนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการของกิจการที่เสนองบการเงินตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 หากรายการที่เป็นตัวเงิน

ดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน

หรือหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เสนอ

งบการเงินและงบการเงินแต่ละหน่วยของหน่วยงานต่างประเทศตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 

กิจการที่เสนองบการเงินต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนน้ันไว้ต่างหากในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นในงบการเงินซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศและกิจการที่รายงาน (น่ันคือ งบการเงินที่น า

หน่วยงานต่างประเทศมารวมในการจัดท างบการเงินรวม หรือที่น าหน่วยงานต่างประเทศมารวม

ด้วยวิธส่ีวนได้เสยี)  

34 เมื่อกิจการจัดท าบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานน้ัน  

ณ เวลาที่กิจการจัดท างบการเงิน กิจการต้องแปลงค่าทุกรายการให้อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ต้ังแต่เร่ิมต้นย่อหน้าที่ 20 ถึง 26 การแปลงค่าน้ีท าให้ได้ผล

ลัพธ์เช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีด้วยจ านวนเงินที่อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานต้ังแต่

เร่ิมต้น เช่น ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานด้วยอัตราปิด 

และให้แปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ซ่ึงบันทึกด้วยเกณฑ์ราคาทุนเดิมด้วยอัตราแลกเปล่ียน  

ณ วันที่รับรู้รายการซ่ึงมีผลในการบันทกึบัญชี 
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การเปลีย่นแปลงในสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน  

35 เมือ่มีการเปลีย่นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามขั้ นตอน

การแปลงค่าใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานสกุลใหม่โดยใชวิ้ธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

นบัแต่วนัทีม่ีการเปลีย่นแปลง 

36 ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการจะต้องสะท้อนให้เหน็ถึง

รายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน ดังน้ัน เม่ือสกุลเงินที่ใช้ใน 

การด าเนินงานได้ถูกก าหนดไว้แล้ว จะเปล่ียนแปลงได้ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน เช่น การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่มี

ผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสินค้าและบริการอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของกจิการ 

37 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานต้องรับรู้รายการนับจากวันที่เปล่ียน

โดยวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป อีกนัยหน่ึงกิจการจะต้องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้เป็นสกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานสกุลใหม่ด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เปล่ียนแปลง ผลของการแปลงค่า

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินให้ถือเสมือนเป็นราคาทุนเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจาก    

การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่

ก าหนดไว้ใน ย่อหน้าที่ 32 และ 39.3 จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือ

ขาดทุนจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานน้ัน  

 

การใชส้กุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ิใช่สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน  

การแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน  

38 กิจการอาจแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินใดสกุลหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) กไ็ด้ หากสกุลเงินที่ใช้

น าเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ กิจการต้องแปลงค่า 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน เช่น เมื่อกลุ่ม

กจิการประกอบด้วยหลายกจิการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างกนั ผลการด าเนินงาน

และฐานะการเงินของแต่ละกิจการจะต้องแสดงด้วยสกุลเงินสกุลหน่ึงที่ใช้ร่วมกันเพ่ือใช้น าเสนอ

งบการเงินรวม 

39 การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน 

ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงให้เป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน  

ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ใหใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

39.1 สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (นัน่คือ รวมถึง  

งบแสดงฐานะการเงินที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่

ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 
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39.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในแต่ละงบการเงินซ่ึงแสดงก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (รวมถึงงบที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัทีเ่กิดรายการ และ 

39.3 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดใหร้บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

40 ในทางปฏบัิติ อตัราที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ เช่น อัตรา 

ถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ มักจะถูกน ามาใช้ในการแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่าย 

อย่างไรกต็าม การใช้อตัราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ จะไม่เหมาะสมถ้าอัตราแลกเปล่ียนมี

ความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ 

41 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 39.3 เกดิขึ้นจาก 

41.1 การแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยอัตราแลกเปล่ียนของวันที่เกิดรายการ และ

การแปลงค่าสนิทรัพย์และหน้ีสินด้วยอตัราปิด   

41.2 การแปลงค่าสนิทรัพย์สทุธต้ินงวดด้วยอตัราปิดซ่ึงต่างจากอตัราปิดเดิม  

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเหล่าน้ีจะไม่รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใน

อัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานในปัจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะถูกแสดงแยก

ต่างหากจากส่วนของเจ้าของจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศน้ัน ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนซ่ึงเกี่ยวกบัหน่วยงานต่างประเทศซ่ึงน ามาจัดท างบการเงินรวมในกรณีที่กิจการที่เสนองบ

การเงินไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนสะสมที่

เกิดขึ้ นจากการแปลงค่าและเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการจะถูกจัดสรรและ

รายงานเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดงฐานะทาง

การเงินรวม 

42 การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานซ่ึงเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนอ

งบการเงินซ่ึงเป็นสกุลเงินทีแ่ตกต่างออกไป ใหใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

42.1 ทุกรายการ (นัน่คือ สินทรพัย ์หนี้ สิน รายการที่เป็นส่วนของเจ้าของ รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ของงบ

แสดงฐานะการเงินล่าสุด เวน้แต่ 

42.2 เมื่อรายการนั้นไดม้ีการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง จ านวนเงินที่น ามาแสดงเปรียบเทียบใหร้ายงานดว้ยจ านวนซ่ึงแสดง

เป็นปีปัจจุบนัในงบการเงินของปีก่อนหนา้ (นัน่คือ ไม่มีการปรบัปรุงผลของการ

เปลีย่นแปลงของระดบัราคาหรืออตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั) 

43 เมื่อสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง กิจการนั้นตอ้งปรบังบการเงินของกิจการข้ึนใหม่ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

รุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช)้ ก่อนที่จะน าวิธี การแปลงค่าตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 42 
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มาใชป้ฏิบติั ยกเวน้จ านวนเงินทีน่ ามาแสดงเปรียบเทียบทีไ่ดม้ีการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่

สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง (ดูย่อหนา้ที่ 42.2) เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไดยุ้ติลง และกิจการไม่ตอ้งปรับงบการเงินใหม่ตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ อีกต่อไป ใหก้ิจการนั้นใชจ้ านวนซ่ึงมีการปรบัระดบัราคาแลว้ ณ วนัที่

ทีก่ิจการยุติการแสดงงบการเงินใหม่เป็นราคาทุนเดิมในการแปลงค่ารายการต่างๆ เป็นสกุล

เงินทีใ่ชใ้นการน าเสนองบการเงิน  

  

การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ   

44 การแปลงค่าตามที่จะกล่าวถึงในย่อหน้าที่ 45 ถึง 47 ซ่ึงเพ่ิมเติมต่อจากย่อหน้าที่ 38 ถึง 43 ให้

น าไปใช้เมื่อมีการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินเพ่ือจะท าให้งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถรวมไว้

ในงบการเงินของกจิการที่น าเสนองบการเงินโดยวิธรีวมงบการเงิน หรือโดยวิธส่ีวนได้เสยี 

45 การรวมผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเข้าไว้ในงบการเงินของ

กิจการที่เสนองบการเงินให้ใช้วิธีการจัดท างบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือ

ระหว่างกนัและรายการระหว่างกนัของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม) อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกันที่เป็นตัวเงินของสินทรัพย์ (หรือหน้ีสิน) 

ไม่ว่าจะเป็นรายการระยะสั้นหรือระยะยาว ไม่สามารถน าไปตัดรายการกับรายการระหว่างกันของ

หน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนในงบการเงินรวม

ได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากรายการที่เป็นตัวเงินเหล่าน้ันเป็นภาระผูกพันที่จะต้องแปลงค่าจากเงินสกุลหน่ึง

เป็นเงินอกีสกุลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลให้กจิการที่เสนองบการเงินมีก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียนน้ัน ดังน้ัน ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนดังกล่าวยังคงรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน หรือหากผลต่างน้ันเกิดจากเหตุการณ์ที่

อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 32 จะถูกรับรู้ในส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและผลสะสมแสดง

แยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศน้ันไป 

46 เมื่องบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกต่างไปจากวันที่ในงบการเงิน

ของกิจการที่เสนองบการเงิน หน่วยงานต่างประเทศมักจะจัดท างบการเงินเพ่ิมเติม ณ วันที่เดียวกัน

กับวันที่ ในงบการเงินของกิจการที่ เสนองบการเงินเพ่ือใช้ในการจัดท างบการเงินรวม หาก 

ไม่มีการจัดท างบการเงินเพ่ิมเติมดังกล่าว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง  

งบการเงินรวม ก าหนดให้ใช้งบการเงินที่มีวันที่แตกต่างกันได้ ถ้าความแตกต่างกันน้ันไม่เกินกว่า 3 

เดือน และให้ปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่าง

วันที่ที่แตกต่างกันน้ัน ในกรณีน้ี การแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศจะใช้

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของหน่วยงานต่างประเทศ ส าหรับกรณีที่อัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างช่วงเวลาจากวันที่ในงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศจนถึงวันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนองบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ กิจการจะต้องท า
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รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม วิธีการ

ปฏิบัติส าหรับการจัดท างบการเงินรวมดังกล่าวน้ีให้ถือปฏิบัติส าหรับกรณีวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท

ร่วมหรือการร่วมการงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า ด้วยเช่นเดียวกนั 

47 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ ใหถ้ือเป็น

สินทรพัยห์รือหนี้ สินของหน่วยงานต่างประเทศนั้น ดงันั้น ค่าความนิยมและการปรบัมูลค่า

ยุติธรรมดงักล่าวตอ้งแสดงในสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และ

จะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราปิดตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่39 และ 42 

 

การจ าหน่ายหรือการจ าหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ 

48 ในการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ กิจการตอ้งรบัรูจ้ านวนสะสมของผลต่างจากอัตรา

แลกเปลีย่นรอการตดับญัชีทีแ่สดงแยกต่างหากในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงจ านวน

สะสมเป็นรายการแยกต่างหากในองคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของ และจะถูกจัดประเภท

เป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรบัรูก้ าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น 

(ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน (เมือ่มีการ

ประกาศใช)้) 

48ก  นอกจากการจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ การจ าหน่ายบางส่วนดังกรณี

ต่อไปนี้ถือเป็นการจ าหน่าย 

48ก.1 การจ าหน่ายเพียงบางส่วนที่ท  าให้สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยที่ มีหน่วยงาน

ต่างประเทศ แม้ว่ากิจการจะยังคงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของกิจการที่เคยเป็น

บริษัทย่อยภายหลังการจ าหน่ายเพียงบางส่วนดังกล่าว และ 

48ก.2 กรณีที่กิจการยังคงส่วนได้เสียภายหลังการจ าหน่ายเพียงบางส่วนในการร่วมการงานหรือ

การจ าหน่ายเพียงบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีหน่วยงานต่างประเทศที่เป็น

สนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงถือเป็นหน่วนงานในต่างประเทศ 

48ข การจ าหน่ายบริษัทย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้อง 

กบัหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะต้องถูกตัดรายการแต่จะ

ไม่ถูกโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุน 

48ค การจ าหน่ายบางส่วนของบริษทัย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการจะตอ้งมีการปันสดัส่วน

ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานต่างประเทศที่รับรูใ้นก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นใหก้บัส่วนของผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายเพียง

บางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ กรณีอื่นๆ กิจการจะตอ้งโอนผลสะสมของก าไรขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี่ยนจากส่วนหนึง่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปก าไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สดัส่วนของหุน้ทีม่ีการขาย 
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48ง การจ าหน่ายเพียงบางส่วนของส่วนได้เสียของหน่วยงานต่างประเทศเป็นการลดความเป็นเจ้าของ

ในหน่วยงานต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการลดลงจากการจ าหน่ายตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 48ก 

จะต้องบันทกึบัญชีเสมือนมีการจ าหน่าย 

49 กจิการอาจจ าหน่ายหรือจ าหน่ายบางส่วนของส่วนได้เสียของตนในหน่วยงานต่างประเทศโดยการ

ขาย การเลิกกิจการ การรับเงินคืนค่าหุ้นทุน หรือการละทิ้งหน่วยงานน้ันไปทั้งหมดหรือบางส่วน 

การปรับลดมูลค่าตามบัญชีของหน่วยงานต่างประเทศเน่ืองจากผลขาดทุนหรือการด้อยค่าไม่ถือ

เป็นการจ าหน่ายกิจการบางส่วน ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากผลสะสม

ของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนดังกล่าวเข้าก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับลดมูลค่าลง 

 

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมด 

50 ก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และจากผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียน 

ที่เกิดข้ึนเม่ือมีการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมทั้งหน่วยงาน

ต่างประเทศ) ให้เป็นสกุลเงินที่แตกต่างไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซ่ึงกิจการต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองภาษีเงินได ้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)  

การเปิดเผยขอ้มูล   

51 ในย่อหนา้ที ่53 และย่อหนา้ที ่55 ถงึ 57 การกล่าวถงึสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน ในกรณี

ของกลุ่มกิจการใหห้มายความถงึสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบริษทัใหญ่ 

52 กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงันี้  

52.1 จ านวนผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่รบัรูเ้ป็นก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของ

อตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

โดยรบัรูผ้่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละ

การวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

52.2 จ านวนผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธิที่ถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรบัรู ้

ผลสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในองคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของ และการ

กระทบยอดของจ านวนของผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว ตั้งแต่วนัตน้งวด

บญัชีจนถงึวนัส้ินงวดบญัชี  

53 เมื่อสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ 

กิจการที่น าเสนองบการเงินตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว พรอ้มกบัเปิดเผยสกุลเงินที่ใช้ 

ในการด าเนินงานของกิจการ และเปิดเผยถึงเหตุผลของการใชส้กุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน 

ซ่ึงแตกต่างไปจากสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน   



 

         

 
17 

54 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของ

หน่วยงานต่างประเทศที่มีนยัส าคญั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว และเหตุผลของ

การเปลีย่นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานนั้น 

55 เมือ่กิจการแสดงงบการเงินดว้ยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน กิจการ

จะระบุว่างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดก้็ต่อเมื่อ 

งบการเงินของกิจการเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงค่าซ่ึงกล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 39 และ 42 ของมาตรฐานการบญัชี

ฉบบันี้  

56 บางคร้ังกจิการแสดงงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการ โดยไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  55 เช่น การแปลงค่า 

เป็นสกุลเงินอื่นเพียงบางรายการที่เลือกมาจากงบการเงิน หรือกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ใน 

การด าเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และกิจการแปลงค่าทุกรายการ

ของงบการเงินให้เป็นอีกสกุลเงินหน่ึงด้วยอัตราปิดล่าสุด การแปลงค่าดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้กิจการเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 57 

57 เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือขอ้มูลทางการเงินอื่นๆ ดว้ยสกุลเงินที่ไม่ใช่ทั้ง

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานหรือสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่55 กิจการตอ้งปฏิบติัดงันี้  

57.1 ช้ีแจงขอ้มูลอย่างชดัเจนโดยแสดงเป็นขอ้มูลเพิม่เติม เพือ่แยกใหเ้ห็นว่าขอ้มูลดงักล่าว

มิใช่ขอ้มูลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

57.2 เปิดเผยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการน าเสนอขอ้มูลเพิม่เติม และ 

57.3 เปิดเผยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการและวิธีการแปลงค่าที่ใช้ใน        

การแสดงขอ้มูลเพิม่เติมดงักล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติัและการถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

58 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  หาก

กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

58ก (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

59 กิจการต้องน าย่อหน้าที่ 47 มาถือปฏิบัติส าหรับการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึน

นับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

ส าหรับรายการซ้ือซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ี อนุญาตให้กิจการสามารถน าข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 47  

มาถือปฏบัิติโดยวิธกีารปรับย้อนหลังได้ ส าหรับรายการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศซ่ึงเกิดขึ้นก่อนรอบ
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ระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียน

ทนัทเีป็นต้นไป กจิการไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนและสามารถแสดงค่าความนิยมและการ

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ 

แทนการแสดงเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศได้ ซ่ึงหมายความว่า                     

ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ันจะแสดงด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ

กิจการแล้วหรือเป็นรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีการรายงานด้วยอัตรา

แลกเปล่ียนของวันที่ซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ 

60 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้บันทึกรายการ

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

60ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ข มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ได้เพ่ิมย่อหน้าที่ 48ก ถึง 48ง และปรับปรุง ย่อหน้าที่ 49 กิจการจะต้องปฏิบัติตาม   

การปรับปรุงโดยวิธกีารเปล่ียนทนัทสี าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการถือปฏบัิติตามการปรับปรุงก่อนวันที่ดังกล่าว กิจการต้องถือ

ปฏบัิติตามการปรับปรุงส าหรับงบการเงินงวดที่น ามาใช้ก่อนน้ันด้วย 

60ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ง  ย่อหน้าที่ 60ข ได้มีการปรับปรุง โดยกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับงบการเงินที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และสามารถถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

60จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ฉ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 3.2 8 11 18 19 33 

44ถึง46 และ 48ก ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว เม่ือน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาถือปฏบัิติ 

60ช  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)   

ท าให้เกิดการปรับปรุงค านิยามของค าว่ามูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่ 8 และปรับปรุงย่อหน้าที่ 23      

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เมื่อน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

60ซ  การแสดงรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตามการแก้ไขตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ท าให้เกิดการปรับปรุง 

ย่อหน้าที่ 39 กิจการจะถือปฏบัิติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังกล่าวมาถือปฏบัิติ 
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การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม   

61 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

62 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 




