เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๔/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
เป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2555 (IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (Bound volume 2013
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3.2 8 11 18
19 23 33 39 44 ถึง 46 และ 48ก เพิ่มย่อหน้ าที่ 60ฉ ถึง 60ช และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การขยายความคานิยาม
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
รายการที่เป็ นตัวเงิน

สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
การรายงานรายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ใน
การดาเนินงาน

บทนา 1
1
3
8
9
9
15
16
17
20
20
23
27
35
38
38
44
48
50
51
58
61

การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
การเปลีย่ นแปลงในสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน

การใช้สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ ิใช่สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ
การจาหน่ายหรือการจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมด
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

2

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และ
มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ ต้ องอ่า นโดยคานึ งถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิ ดสาหรับ การรายงานทาง
การเงิน (ปรั บปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้
กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1–17 (บทนาเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1

2

กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากนี้กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการนารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและ
หน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ ในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
ประเด็น หลั ก คื อ การพิ จ ารณาว่ า จะใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นใด และจะรายงานผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอย่างไร

ขอบเขต
3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
3.1 การบัญชีสาหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นรายการ
และยอดคงเหลือของตราสารอนุ พนั ธ์ต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่ องมือทางการเงิ น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)
3.2 การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพือ่ นาไป
รวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทางบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บนั ทึก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
3.3 การแปลงค่ าผลการดาเนิน งานและฐานะการเงินของกิจการ ให้เ ป็ นสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงิน

3

4

5

6

7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) นามาใช้ กับตราสารอนุ พันธ์ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศหลายประเภท ดังนั้น ตราสาร
อนุพันธ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ดี ตราสารอนุ พันธ์ท่เี ป็ น
เงินตราต่างประเทศบางประเภท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (เช่น ตราสารอนุ พันธ์ท่เี ป็ น
เงินตราต่างประเทศบางรายการที่แฝงอยู่ในสัญญาอื่นๆ) จะอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ นอกจากนี้ให้ ใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในกรณีท่กี ิจการแปลงค่าตราสารอนุพันธ์จากสกุล
เงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินของกิจการนั้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ นาไปใช้ กับการบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการป้ องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ให้ แนวปฏิบัติเรื่องการบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ยงไว้ แล้ ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับกรณีท่มี ีการนาเสนองบการเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
และได้ ให้ ข้อกาหนดเพื่อให้ งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ก าหนดข้ อ มู ล ที่ต้ อ งเปิ ดเผย ในกรณี ท่ีก ารแปลงค่ า ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ให้
เป็ นเงินตราต่างประเทศไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ นาไปปฏิบัติกับการนาเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นจากรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ หรื อการแปลงค่ ากระแสเงินสดของหน่ วยงาน
ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))

คานิยาม
8

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
อัตราปิ ด

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น

หมายถึง ผลต่ างที่เ กิ ดขึ้ นจากการแปลงค่ าจ านวนหน่ว ย
ของเงิ น สกุ ล หนึ่งไปเป็ นอี กสกุ ลหนึ่งด้วยอัตรา
แลกเปลีย่ นทีแ่ ตกต่างไป

อัตราแลกเปลีย่ น

หมายถึง อัตราทีใ่ ช้แลกเปลีย่ นระหว่างเงินตราสองสกุล

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ าย
เพือ่ โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผู ้ ร่ ว มตลาด ณ วั น ที่ ว ั ด มู ลค่ า (ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13

4

เรื่ อ ง ก า ร วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รม ( เ มื่ อ มี ก า ร
ประกาศใช้))
เงินตราต่างประเทศ

หมายถึง เงิ นตราสกุ ลอื่ น นอกเหนือ จากสกุ ลเงิน ที่ใ ช้ใ น
การดาเนินงานของกิจการ

หน่วยงานต่างประเทศ

หมายถึง บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา
ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ
การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุล
เงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ
ทีเ่ สนองบการเงิน

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน

หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ซึ่งกิจการดาเนินงานอยู่

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยทั้งหมดของบริษทั ใหญ่

รายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน

หมายถึง หน่ ว ยของสกุ ล เงิ น ที่ ถื อ ไว้ และสิ น ทรัพ ย์แ ละ
หนี้ สิ นที่จะได้รบั หรื อ ที่จะต้อ งชาระเป็ นจานวน
เงินทีก่ าหนดไว้แน่นอน หรือจานวนเงินที่สามารถ
ทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

หมายถึง ส่ ว นได้เ สี ย ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข อง หน่ ว ยงาน
ต่างประเทศของกิจการทีเ่ สนองบการเงิน

สกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน

หมายถึง สกุลเงินทีใ่ ช้ในการเสนองบการเงิน

อัตราแลกเปลีย่ นทันที

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นสาหรับการส่งมอบทันที

การขยายความคานิยาม
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
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โดยปกติสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่งกิจการดาเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บและจ่ ายที่สาคัญ ดังนั้ น กิจการต้ องพิ จารณา
ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
9.1 สกุลเงิน
9.1.1 ที่มีอิทธิพ ลอย่ า งมากต่ อ ราคาขายของสิน ค้ า และบริ ก าร (มักเป็ นสกุ ลเงิน ที่ใช้
กาหนดและชาระราคาขายของสินค้ าและบริการ) และ
9.1.2 ของประเทศซึ่งภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้ อบังคับส่วนใหญ่เป็ นตัวกาหนดราคา
ขายของสินค้ าและบริการ
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สกุลเงินที่มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อต้ นทุนการผลิตสินค้ าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (มักเป็ นสกุลเงินที่ใช้ กาหนดและชาระต้ นทุนดังกล่าว)
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการมีดังต่อไปนี้
10.1 สกุลเงินที่ได้ มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหนี้และหุ้นทุน)
10.2 สกุลเงินที่ได้ รับจากกิจกรรมดาเนินงานและมักจะดารงไว้ ในสกุลเงินนั้นๆ
กิจการต้ องพิ จารณาปั จจัย เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ในการกาหนดสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ
นั้นเป็ นสกุ ลเงินเดียวกันกับสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือไม่
(กิจการที่เสนองบการเงินในกรณีน้ ี คือกิจการที่มีหน่วยงานต่างประเทศ ได้ แก่ บริษัทย่อย สาขา
บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน)
11.1 ให้ ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างประเทศนั้นเป็ นส่วนขยายของกิจการที่
เสนองบการเงินมากกว่ าที่จะเป็ นการดาเนินงานที่เป็ นเอกเทศอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่าง
กรณีแรกคือ เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศมีหน้ าที่เพี ยงขายสินค้ าซึ่งนาเข้ าจากกิจการที่
เสนองบการเงิน และส่ งเงิน ที่ได้ ให้ กิจการที่เสนองบการเงิน ตัวอย่า งกรณี หลั งคือเมื่อ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นเก็บสะสมเงินและก่อให้ เกิดรายการที่เป็ นตัวเงินอื่นๆ ก่อให้ เกิด
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลท้องถิ่น
11.2 ให้ ประเมินว่ารายการที่มีกบั กิจการที่เสนองบการเงินมีสัดส่วนมากหรือน้ อย เมื่อเทียบกับ
ธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ
11.3 ให้ ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรง
ต่อกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้ อมที่จะส่งเงินออกไปยังกิจการที่
เสนองบการเงิน
11.4 ให้ ประเมินว่ าหากปราศจากเงินทุ นสนับสนุ นจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ ว กระแส
เงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่จะชาระภาระหนี้สินที่มีอยู่และ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติ
กรณี ท่ีข้ อ บ่ งชี้ ข้ า งต้ น ไม่ เ ป็ นไปในทางเดี ย วกัน และสกุ ลเงิ น ที่ใ ช้ ในการด าเนิ น งานไม่ เ ด่ น ชั ด
ผู้บริหารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งจะต้ องเป็ นสกุลเงินที่
เป็ นตั ว แทนอั น เที่ ย งธรรมที่ สุ ด ของผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของรายการ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ต่างๆ ในการนี้ ผู้บริหารต้ องให้ ความสาคัญต่อข้ อบ่งชี้ท่สี าคัญในย่อหน้ าที่ 9 ก่อนการ
พิ จารณาข้ อบ่ งชี้ ในย่ อ หน้ าที่ 10 และ 11 ซึ่งกาหนดให้ เป็ นหลักฐานสนับสนุ นเพิ่ มเติมในการ
กาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการจะสะท้ อนให้ เห็นถึงรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสกุลเงิน ดังนั้น เมื่อได้ กาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานแล้ ว สกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนินงานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้ นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น
9.2

10

11

12

13
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14 หากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง กิจการต้ อง
ปรับงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การปรับงบการเงินใหม่ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงไปใช้
สกุ ลเงิ น อื่น เป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการดาเนิ น งานโดยไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีร ะบุ ไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ (เช่น การใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของบริษัทใหญ่)
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
15 กิจ การอาจมี ร ายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น ที่เ ป็ นลู ก หนี้ หรื อ เจ้ า หนี้ กับ หน่ วยงานต่ า งประเทศ รายการ
ดังกล่าวมิได้ คาดหมายว่าจะมีแผนการชาระหนี้หรือไม่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะชาระเงินในอนาคต
อัน ใกล้ น้ ี หากพิ จ ารณาจากเนื้ อหาสาระแล้ ว รายการนั้ น ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ น ลงทุ น สุท ธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ และให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 32 และ 33 รายการที่เป็ นตัว
เงินดังกล่าวอาจรวมถึงลูกหนี้หรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมลูกหนี้การค้ าหรือเจ้ าหนี้การค้ า
15ก กิจการที่มีรายการที่เป็ นตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับหน่วยงานต่างประเทศตามย่อหน้ าที่ 15
อาจเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ เช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก และบริษัท ข
โดยที่บริษัท ข นั้น เป็ นหน่วยงานต่างประเทศ บริษัท ก ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข ลูกหนี้เงิน ให้ กู้ยืม
ดังกล่ าวให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุ น สุทธิ ของกิจการในบริ ษัท ข หากไม่มีแ ผนการชาระหนี้
หรื อไม่ คาดว่ าจะมีการชาระในอนาคตอัน ใกล้ ในกรณีท่ี บริ ษัท ก เป็ นหน่ วยงานต่างประเทศ
ข้ อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
รายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
16 ลักษณะสาคัญของรายการที่เป็ นตัวเงิน คือ สิทธิท่จี ะได้ รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จานวนเงินที่
กาหนดได้ แน่นอนหรือจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าว
รวมถึงเงินบานาญและผลประโยชน์อ่ นื ของพนักงานที่จะต้ องจ่ ายเป็ นเงินสด ประมาณการหนี้สิน
ที่ต้องชาระด้ วยเงินสด และเงินสดปันผลซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สิน ในทานองเดียวกัน สัญญาที่จะได้ รับ
(หรือส่งมอบ) ตราสารทุนของกิจการในจานวนหน่วยที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือ สัญญาที่จะได้ รับ
(หรือส่งมอบ) สินทรัพย์ในจานวนเงินซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้ รับ (หรือส่ง
มอบ) เท่ากับจานวนเงินคงที่หรือจานวนหน่วยของสกุลเงิน ซึ่งสามารถกาหนดได้ ถือเป็ นรายการ
ที่เป็ นตัวเงิน ในทางตรงกันข้ ามลักษณะสาคัญของรายการที่มิใช่ตัวเงิน คือ การไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับ
(หรื อภาระที่จะส่งมอบ) จานวนเงิน ที่กาหนดได้ แน่ น อนหรื อจานวนเงิ นที่สามารถทราบได้ ใน
จานวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้ าสาหรับสินค้ าและบริการ (เช่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า) ค่าความนิยม สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตน สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และประมาณการหนี้สนิ ต่างๆ ที่ต้องชาระด้ วยการส่งมอบสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน
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สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
17 ในการจั ด ท างบการเงิ น กิ จ การแต่ ล ะกิ จ การไม่ ว่ า จะเป็ นบริ ษั ท เดี่ ย ว กิ จ การที่มี ห น่ ว ยงาน
ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ
กิจการ) ต้ องกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานตามย่อหน้ าที่ 9 ถึง 14 โดยกิจการต้ องแปลงค่า
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน และรายงานผลกระทบ
จากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 37 และ 50
18 กิจการที่เสนองบการเงินมักประกอบด้ วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ประกอบด้ วยบริ ษัทใหญ่
และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น) กิจการหลายประเภทเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
หรื อมิ ใช่ สมาชิ กของกลุ่ มก็ตาม) อาจมี การลงทุ นในบริ ษั ทร่ วมหรื อ การร่ วมการงาน หรื อบริ ษั ท
เหล่านั้นอาจมีสาขาด้ วย จึงมีความจาเป็ นที่กิจการที่เสนองบการเงินต้ องรวมรายการสาคัญอันเป็ นผล
การดานินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไว้ ในงบการเงินด้ วย และต้ องแปลงค่า
รายการเหล่านั้นเป็ นสกุลเงิน ซึ่งกิจการที่เสนองบการเงินใช้ ในการจัดทางบการเงิน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้อนุ ญาตให้ กิจการเสนองบการเงินเป็ นสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) การแปลง
ค่ าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน ของกิจการแต่ ละกิจการ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ กิจการที่เสนองบ
การเงิน ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ให้ ดูย่อ
หน้ าที่ 38 ถึง 50
19 มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ อนุ ญาตให้ กิจการที่เป็ นบริ ษัทเดี่ยว หรื อกิจการ ซึ่งจัดทางบการเงิน
เฉพาะกิ จ การตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นาเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุล หนึ่ง (หรือ
หลายสกุลเงิน) ก็ได้ ถ้ าสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินต้ องมีการแปลงค่าให้ อยู่ในรูปสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 38 ถึง 50

การรายงานรายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
20 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาหนดไว้ เป็ นเงินตราต่ างประเทศ หรื อ
จะต้ องจ่ายชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
20.1 ซื้อหรือขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่งกาหนดราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศ
20.2 กู้ ยื ม หรื อ ให้ ก้ ู ยื ม เงิ น ด้ ว ยจ านวนเงิ น ที่จ ะต้ อ งช าระ หรื อ ได้ รั บ ช าระคื น เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรือ
20.3 ได้ มาหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่งสินทรั พย์ หรื อก่อหรื อชาระหนี้ สิน ซึ่ งกาหนดค่ า เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
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21 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรูม้ ู ลค่าเริ่มแรกเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงาน โดยการแปลงจานวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลีย่ นทันทีของสกุล
เงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดรายการ
22 วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการครั้งแรกตามมาตรฐานการบัญชี
ในทางปฏิบั ติ อัตราแลกเปลี่ ยนที่ประมาณขึ้นซึ่ งใกล้ เคี ยงกับอัตราแลกเปลี่ ยนจริ ง ณ วั นที่เกิด
รายการมั กจะถู กน ามาใช้ เช่ น อั ตราแลกเปลี่ ยนถั วเฉลี่ ยในรอบสั ปดาห์ หรื อรอบเดื อนอาจถู ก
นามาใช้ สาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ การใช้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบเวลา
นั้นอาจไม่เหมาะสม
การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
23 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
23.1 รายการทีเ่ ป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด
23.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ ซึ่ งบันทึกไว้ดว้ ยราคาทุนเดิมให้
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
23.3 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรมให้
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีว่ ดั มูลค่ายุติธรรมนั้น
24 มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกกาหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง เช่น ที่ดิน
อาคารและอุ ปกรณ์ อาจใช้ มู ลค่ ายุ ติ ธรรม หรื อราคาทุ นเดิ ม ซึ่ ง มี ร ายละเอีย ดตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
แต่ไม่ว่ามูลค่าตามบัญชีจะแสดงไว้ ด้วยราคาทุนเดิมหรือด้ วยมูลค่ายุติธรรม ถ้ าเป็ นรายการที่เป็ น
เงินตราต่ า งประเทศแล้ ว จะต้ องแปลงค่ า เป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการดาเนิ น งานให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
25 มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกาหนดมาจากการเปรียบเทียบจานวนเงินตั้งแต่ สอง
จานวนขึ้นไป เช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับแล้ วแต่
ราคาใดจะต่ากว่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้า
คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในทานองเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ีการด้ อยค่า
คือ ราคาที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนพิจารณาการขาดทุนจากการด้ อยค่ากับมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืนตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากสินทรัพย์น้ันเป็ นสินทรัพย์ท่มี ิใช่ตัวเงินและมีการวัดค่า
เป็ นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะกาหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหว่าง
25.1 ราคาทุนหรื อมูลค่าตามบัญชี (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งแปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ราคาถูก กาหนด (นั่ นคือ อัตรา ณ วั น ที่เกิดรายการสาหรั บรายการซึ่ งวั ดค่ าด้ วยราคา
ทุนเดิม) และ
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25.2 มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ หรือ มูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งแปลงค่าด้ วย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลค่าถูกกาหนด (เช่น อัตราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน)
ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทาให้ เกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ถูกรับรู้ในสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกัน
26 เมื่อมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่สามารถใช้ ได้ หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ ควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน
อนาคตที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชาระกันโดยให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ากระแส
เงิ น สดได้ เ กิ ด ขึ้ น ณ วั น ที่มี ก ารวั ด มู ล ค่ า หากไม่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นระหว่ า งสองสกุ ล เงิ น เป็ น
การชั่วคราว ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได้
การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
27 ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 3.1 และ 5 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ใช้ สาหรับการ
บัญชีการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยได้ กาหนดให้ กิจการบันทึก
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน แตกต่างจากแนวทางการปฏิบัติสาหรับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ รั บรู้ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของ
รายการที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งเข้ าเงื่อนไขเกณฑ์เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มี
ประสิทธิผลไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตั้งแต่เริ่มต้ น
28 ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ้ นจากการชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงินหรือจากการ
แปลงค่ ารายการที่เ ป็ นตัว เงิน ของกิจการด้ว ยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ ง แตกต่ างไปจากอัตรา
แลกเปลี่ย นเดิมที่ใ ช้ใ นการบันทึ กรายการครั้งแรกในระหว่ างงวด หรื อ ที่ไ ด้รายงานไว้ใ น
งบการเงินของงวดบัญชี ก่อน ให้รบั รูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้นั ยกเว้นผลต่างของ
อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากรายการทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 32
29 เมื่อรายการที่เป็ นตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชาระเงินของรายการดังกล่าว ทาให้ เกิดผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ ยน ถ้ ารายการดังกล่ าวช าระเงินภายในงวดบั ญชี เดี ยวกันกับงวดที่เกิดรายการนั้ น
กิจการจะต้ องรั บรู้ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งจ านวนในงวดบั ญชี น้ัน อย่ างไรก็ดี ถ้ ารายการ
ดังกล่าวชาระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชี
จนถึงวันที่มีการชาระเงินด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละงวดบัญชีน้ัน
30 เมือ่ มีการรับรูร้ ายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก าไรหรื อขาดทุ นนั้นจะต้องรับรู ไ้ ว้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม เมือ่ มีการรับรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ น
ตัว เงิ นไว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ของกาไรหรื อ
ขาดทุนนั้นจะต้องรับรูไ้ ว้ในกาไรหรือขาดทุนด้วย
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31 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางฉบั บ กาหนดให้ กิจการรั บ รู้กาไรหรื อขาดทุ น ไว้ ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น เช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหม่ ของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รั บรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น หากสินทรัพย์ดังกล่าวถูกวัดมูลค่า
ด้ วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ย่อหน้ าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดให้ จานวนเงิน
ที่มีการปรับมูลค่าใหม่แปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมินจึงมีผลให้ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้ วย
32 ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งถือ ได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 15) จะต้องรับรู ้
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรับรูไ้ ว้
ในงบการเงิ น ของหน่ ว ยงานต่ างประเทศแล้ว แต่ กรณี ส่ ว นในงบการเงิ นที่ รวมหน่ ว ยงาน
ในต่ า งประเทศและกิ จ การที่ เ สนองบการเงิ น (เช่ น งบการเงิ น รวมเมื่ อ หน่ ว ยงาน
ในต่ างประเทศเป็ นบริ ษ ทั ย่ อยแห่ งหนึ่งของกิ จการ) กิ จการจะต้อ งรับรู ผ้ ลต่ างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มต้นไว้แยกต่ างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและต้องจัดประเภทจาก
ส่วนของเจ้าของไปกาไรหรือขาดทุนเมือ่ มีการจาหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหน้าที่ 48
33 หากรายการที่เป็ นตัวเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ
ที่เ สนองบการเงิน และเป็ นรายการซึ่ งอยู่ ในสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการดาเนิ น งานของกิจ การที่เสนอ
งบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินของแต่ละหน่วยงานต่างประเทศ
ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 28 ในกรณี ท่ีร ายการดั งกล่ า วเป็ นรายการในสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินเฉพาะ
กิจ การของกิจ การที่เสนองบการเงิน ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ า ที่ 28 หากรายการที่เป็ นตั วเงิ น
ดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน
หรือหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เสนอ
งบการเงินและงบการเงิน แต่ละหน่วยของหน่ วยงานต่างประเทศตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 28
กิจการที่เสนองบการเงินต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไว้ ต่างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นในงบการเงิน ซึ่ งรวมหน่ วยงานต่ า งประเทศและกิ จ การที่ร ายงาน (นั่ น คื อ งบการเงิ น ที่น า
หน่วยงานต่างประเทศมารวมในการจัดทางบการเงิ นรวม หรือที่นาหน่วยงานต่างประเทศมารวม
ด้ วยวิธสี ่วนได้ เสีย)
34 เมื่อกิจการจัดทาบั ญชีและบั นทึกรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใช่ สกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานนั้ น
ณ เวลาที่กิจการจั ดทางบการเงิน กิจ การต้ อ งแปลงค่ าทุ กรายการให้ อยู่ ในสกุ ลเงิน ที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ต้ังแต่เริ่มต้ นย่อหน้ าที่ 20 ถึง 26 การแปลงค่านี้ทาให้ ได้ ผล
ลั พ ธ์เ ช่ นเดี ยวกับ การบั น ทึก บั ญ ชี ด้ว ยจ านวนเงิน ที่อ ยู่ ในสกุ ลเงิน ที่ใช้ ในการดาเนิ น งานตั้ งแต่
เริ่ มต้ น เช่ น ให้ แปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานด้ วยอัตราปิ ด
และให้ แปลงค่ ารายการที่ไม่ เป็ นตัวเงิน ซึ่งบันทึกด้ วยเกณฑ์ราคาทุนเดิมด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่รับรู้รายการซึ่งมีผลในการบันทึกบัญชี
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การเปลีย่ นแปลงในสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
35 เมือ่ มีการเปลีย่ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามขั้ นตอน
การแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสกุลใหม่ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
นับแต่วนั ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
36 ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการจะต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึง
รายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนั้น ดังนั้น เมื่อสกุ ลเงินที่ใช้ ใน
การด าเนิ น งานได้ ถู ก ก าหนดไว้ แ ล้ ว จะเปลี่ ยนแปลงได้ ก ็ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการ
เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนั้น เช่ น การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่มี
ผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสินค้ าและบริการอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของกิจการ
37 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานต้ องรับรู้รายการนับจากวันที่เปลี่ยน
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป อีกนัยหนึ่งกิจการจะต้ องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้ เป็ นสกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนิน งานสกุลใหม่ ด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่เปลี่ ยนแปลง ผลของการแปลงค่ า
รายการที่ไม่ เป็ นตัวเงิ นให้ ถื อเสมื อนเป็ นราคาทุ นเดิ ม ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนที่เกิดขึ้ นจาก
การแปลงค่าของหน่ วยงานต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้ านี้ได้ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นตามที่
กาหนดไว้ ใน ย่อหน้ าที่ 32 และ 39.3 จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรื อ
ขาดทุนจนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานนั้น

การใช้สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ ิใช่สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
38 กิจการอาจแสดงงบการเงินด้ วยสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได้ หากสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงินแตกต่ างจากสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของกิจการ กิจการต้ องแปลงค่ า
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน เช่น เมื่อกลุ่ม
กิจการประกอบด้ วยหลายกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานแตกต่างกัน ผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินของแต่ละกิจการจะต้ องแสดงด้ วยสกุลเงินสกุลหนึ่งที่ใช้ ร่วมกันเพื่อใช้ นาเสนอ
งบการเงินรวม
39 การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ที่มิใช่ สกุลเงิ นของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรงให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
39.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ ละงวด (นัน่ คือ รวมถึง
งบแสดงฐานะการเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่
ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น

12

40

41

42

43

39.2 รายได้และค่ าใช้จ่ายในแต่ ละงบการเงินซึ่ งแสดงกาไรหรือขาดทุ นและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (รวมถึงงบที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
39.3 ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดให้รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในทางปฏิบัติ อัตราที่ประมาณขึ้นซึ่งใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เช่น อัตรา
ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ มักจะถูกนามาใช้ ในการแปลงค่ารายการรายได้ และค่าใช้ จ่าย
อย่างไรก็ตาม การใช้ อตั ราถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ จะไม่เหมาะสมถ้ าอัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 39.3 เกิดขึ้นจาก
41.1 การแปลงค่ารายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ และ
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินด้ วยอัตราปิ ด
41.2 การแปลงค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นงวดด้ วยอัตราปิ ดซึ่งต่างจากอัตราปิ ดเดิม
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนเหล่ านี้ จะไม่ รับรู้ เป็ นกาไรหรื อขาดทุ น เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ ยนมีผลกระทบเพี ยงเล็กน้ อยหรื อไม่ มีผลกระทบโดยตรงต่ อกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานในปั จจุ บันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนจะถู กแสดงแยก
ต่างหากจากส่วนของเจ้ าของจนกว่ าจะมีการจาหน่ ายหน่ วยงานต่างประเทศนั้ น ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่งเกี่ยวกับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งนามาจัดทางบการเงินรวมในกรณีท่กี ิจการที่เสนองบ
การเงินไม่ ได้ เป็ นเจ้ าของทั้งหมดในหน่ วยงานต่ างประเทศ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนสะสมที่
เกิดขึ้นจากการแปลงค่ าและเป็ นส่วนของผู้ ถือหุ้ น ที่ไม่ มีอ านาจควบคุ มกิจการจะถู กจั ดสรรและ
รายงานเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดงฐานะทาง
การเงินรวม
การแปลงค่ า ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการ
ดาเนินงานซึ่งเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนอ
งบการเงินซึ่งเป็ นสกุลเงินทีแ่ ตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
42.1 ทุกรายการ (นัน่ คื อ สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น รายการที่เ ป็ นส่ ว นของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่ งรวมถึงข้อมู ลเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่ าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของงบ
แสดงฐานะการเงินล่าสุด เว้นแต่
42.2 เมื่อรายการนั้นได้มีการแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่ สกุลเงิน ของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง จานวนเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบให้รายงานด้วยจานวนซึ่งแสดง
เป็ นปี ปั จจุ บนั ในงบการเงินของปี ก่ อ นหน้า (นัน่ คื อ ไม่ มีก ารปรับปรุ งผลของการ
เปลีย่ นแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง)
เมื่อสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่ มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง กิจการนั้นต้องปรับงบการเงินของกิจการขึ้ นใหม่ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิ จที่เงิ นเฟ้ อ
รุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) ก่อนที่จะนาวิธี การแปลงค่าตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 42
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มาใช้ปฏิบตั ิ ยกเว้นจานวนเงินทีน่ ามาแสดงเปรียบเทียบทีไ่ ด้มีการแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง (ดู ย่อหน้า ที่ 42.2) เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงิ นเฟ้ อรุ นแรงได้ยุ ติ ล ง และกิ จการไม่ ต อ้ งปรับงบการเงิ น ใหม่ ตามข้อ ก าหนดของ
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
(เมือ่ มีการประกาศใช้) อีกต่อไป ให้กิจการนั้นใช้จานวนซึ่งมีการปรับระดับราคาแล้ว ณ วันที่
ทีก่ ิจการยุติการแสดงงบการเงินใหม่เป็ นราคาทุนเดิมในการแปลงค่ารายการต่างๆ เป็ นสกุล
เงินทีใ่ ช้ในการนาเสนองบการเงิน
การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ
44 การแปลงค่าตามที่จะกล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 ซึ่งเพิ่มเติมต่อจากย่อหน้ าที่ 38 ถึง 43 ให้
นาไปใช้ เมื่อมีการแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินเพื่อจะทาให้ งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถรวมไว้
ในงบการเงินของกิจการที่นาเสนองบการเงินโดยวิธรี วมงบการเงิน หรือโดยวิธสี ่วนได้ เสีย
45 การรวมผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่ วยงานต่างประเทศเข้ าไว้ ในงบการเงินของ
กิจการที่เ สนองบการเงิน ให้ ใช้ วิธีก ารจั ดทางบการเงิน รวมตามปกติ เช่ น การตัดยอดคงเหลื อ
ระหว่างกันและรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม) อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เป็ นตัวเงินของสินทรัพย์ (หรือหนี้สิน)
ไม่ว่าจะเป็ นรายการระยะสั้นหรือระยะยาว ไม่สามารถนาไปตัดรายการกับรายการระหว่างกันของ
หนี้สิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวม
ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่เป็ นตัวเงินเหล่านั้นเป็ นภาระผูกพันที่จะต้ องแปลงค่าจากเงินสกุลหนึ่ง
เป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลให้ กจิ การที่เสนองบการเงินมีกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ดังนั้น ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ ยนดั งกล่ า วยั งคงรั บ รู้ เ ป็ นกาไรหรื อขาดทุ น หรื อ หากผลต่ า งนั้ น เกิดจากเหตุ ก ารณ์ ท่ี
อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 32 จะถูกรับรู้ในส่วนหนึ่งของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นและผลสะสมแสดง
แยกเป็ นรายการต่างหากในส่วนของเจ้ าของจนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นไป
46 เมื่องบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกต่างไปจากวันที่ในงบการเงิน
ของกิจการที่เสนองบการเงิน หน่วยงานต่างประเทศมักจะจัดทางบการเงินเพิ่มเติม ณ วันที่เดียวกัน
กั บ วั น ที่ ใ นงบการเงิ น ของกิ จ การที่ เ สนองบการเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ดท างบการเงิ น รวม หาก
ไม่ มี การจั ดทางบการเงินเพิ่ มเติ ม ดังกล่ าว มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่ อง
งบการเงินรวม กาหนดให้ ใช้ งบการเงินที่มีวันที่แตกต่างกันได้ ถ้ าความแตกต่างกันนั้นไม่เกินกว่า 3
เดือน และให้ ปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ๆ ที่มีนัยสาคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
วันที่ท่แี ตกต่างกันนั้น ในกรณีน้ ี การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานต่างประเทศจะใช้
อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของหน่วยงานต่างประเทศ สาหรั บกรณีท่อี ัตรา
แลกเปลี่ ยนระหว่ างช่ วงเวลาจากวั นที่ในงบการเงิ นของหน่ วยงานต่ างประเทศจนถึงวั น สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนองบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ กิจการจะต้ องทา
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รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม วิธีการ
ปฏิบัติสาหรับการจัดทางบการเงินรวมดังกล่าวนี้ให้ ถือปฏิบัติสาหรับกรณีวิธีส่วนได้ เสียจากบริษัท
ร่ วมหรือการร่ วมการงานตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ า ด้ วยเช่นเดียวกัน
47 ค่ า ความนิย มที่เ กิ ดจากการซื้ อหน่ว ยงานต่ า งประเทศ และการปรับมู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์และหนี้ สินให้เป็ นมู ลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานต่างประเทศ ให้ถือเป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้ สินของหน่วยงานต่างประเทศนั้น ดังนั้น ค่าความนิยมและการปรับ มู ลค่ า
ยุติธรรมดังกล่าวต้องแสดงในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และ
จะถูกแปลงค่าด้วยอัตราปิ ดตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 39 และ 42
การจาหน่ายหรือการจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ
48 ในการจาหน่ายหน่วยงานต่ างประเทศ กิจการต้อ งรับรู จ้ านวนสะสมของผลต่ างจากอัตรา
แลกเปลีย่ นรอการตัดบัญชีทีแ่ สดงแยกต่างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงจานวน
สะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ และจะถูกจัดประเภท
เป็ นกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการรับรู ก้ าไรขาดทุนจากการจาหน่ายหน่วยงานต่ างประเทศนั้น
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้))
48ก นอกจากการจาหน่ายส่วนได้ เสียทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ การจาหน่ายบางส่วนดังกรณี
ต่อไปนี้ถือเป็ นการจาหน่าย
48ก.1 การจ าหน่ า ยเพี ย งบางส่ ว นที่ ท าให้ สู ญ เสี ย การควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ห น่ ว ยงาน
ต่างประเทศ แม้ ว่ากิจการจะยังคงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการที่เคยเป็ น
บริษัทย่อยภายหลังการจาหน่ายเพียงบางส่วนดังกล่าว และ
48ก.2 กรณีท่กี ิจการยังคงส่วนได้ เสียภายหลังการจาหน่ายเพียงบางส่วนในการร่วมการงานหรื อ
การจาหน่ ายเพี ยงบางส่วนของเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่มีหน่ วยงานต่างประเทศที่เป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งถือเป็ นหน่วนงานในต่างประเทศ
48ข การจาหน่ายบริษัทย่อยซึ่งรวมหน่วยงานต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง
กับหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมจะต้ องถูกตัดรายการแต่จะ
ไม่ถูกโอนไปเป็ นกาไรหรือขาดทุน
48ค การจาหน่ายบางส่วนของบริษทั ย่อยซึ่งรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการจะต้องมีการปั นสัดส่วน
ผลสะสมของผลต่ า งอัต ราแลกเปลี่ย นของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศที่ร ับ รู ใ้ นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ อื่นให้กบั ส่ ว นของผูถ้ ือ หุ้นที่ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในกรณีที่เป็ นการจาหน่ายเพียง
บางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ กรณีอื่นๆ กิจการจะต้องโอนผลสะสมของกาไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากส่วนหนึง่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นไปกาไรหรือขาดทุนเฉพาะ
สัดส่วนของหุน้ ทีม่ ีการขาย
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48ง การจาหน่ายเพียงบางส่วนของส่วนได้ เสียของหน่วยงานต่างประเทศเป็ นการลดความเป็ นเจ้ าของ
ในหน่ วยงานต่ างประเทศ เว้ นแต่ เป็ นการลดลงจากการจาหน่ ายตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 48ก
จะต้ องบันทึกบัญชีเสมือนมีการจาหน่าย
49 กิจการอาจจาหน่ายหรือจาหน่ายบางส่วนของส่วนได้ เสียของตนในหน่วยงานต่างประเทศโดยการ
ขาย การเลิกกิจการ การรับเงินคืนค่าหุ้นทุน หรือการละทิ้งหน่วยงานนั้นไปทั้งหมดหรือบางส่วน
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีของหน่วยงานต่างประเทศเนื่องจากผลขาดทุนหรือการด้ อยค่าไม่ถือ
เป็ นการจาหน่ายกิจการบางส่วน ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนจากผลสะสม
ของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเข้ ากาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับลดมูลค่าลง

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมด
50 กาไรหรือขาดทุนซึ่งเกิดจากรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และจากผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิ ดขึ้ นเมื่ อมี การแปลงค่ าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของกิจการ (รวมทั้งหน่ วยงาน
ต่างประเทศ) ให้ เป็ นสกุลเงินที่แตกต่างไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่งกิจการต้ อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ องภาษี เงินได้ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การเปิ ดเผยข้อมูล
51 ในย่อหน้าที่ 53 และย่อหน้าที่ 55 ถึง 57 การกล่าวถึงสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน ในกรณี
ของกลุ่มกิจการให้หมายความถึงสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของบริษทั ใหญ่
52 กิจการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
52.1 จานวนผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนที่รบั รู เ้ ป็ นกาไรหรือ ขาดทุน ยกเว้นผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม
โดยรับรูผ้ ่านกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละ
การวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) และ
52.2 จานวนผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิที่ถูกรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู ้
ผลสะสมเป็ นรายการแยกต่ างหากในองค์ประกอบของส่ ว นของเจ้าของ และการ
กระทบยอดของจานวนของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ตั้งแต่วนั ต้นงวด
บัญชีจนถึงวันสิ้ นงวดบัญชี
53 เมื่อสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินแตกต่ างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ
กิจการที่นาเสนองบการเงินต้องเปิ ดเผยข้อเท็ จจริ งดังกล่ าว พร้อมกับเปิ ดเผยสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานของกิจการ และเปิ ดเผยถึงเหตุผลของการใช้สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ซึ่งแตกต่างไปจากสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน

16

54 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรื อของ
หน่วยงานต่างประเทศที่มีนยั สาคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว และเหตุผลของ
การเปลีย่ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานนั้น
55 เมือ่ กิจการแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน กิจการ
จะระบุ ว่างบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อ
งบการเงิ นของกิ จการเป็ นไปตามข้อก าหนดทุ กข้อของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เหล่านั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงค่าซึ่งกล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 39 และ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้
56 บางครั้งกิจการแสดงงบการเงินหรือข้ อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้ วยสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการ
ด าเนิ น งานของกิ จ การ โดยไม่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 55 เช่ น การแปลงค่ า
เป็ นสกุ ล เงิ น อื่น เพี ย งบางรายการที่เ ลื อ กมาจากงบการเงิ น หรื อ กิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ใ ช้ ใ น
การดาเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง และกิจการแปลงค่าทุกรายการ
ของงบการเงินให้ เป็ นอีกสกุ ลเงินหนึ่ งด้ วยอัตราปิ ดล่ าสุด การแปลงค่ าดังกล่ าวไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อ
หน้ าที่ 57
57 เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือข้อมู ลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ ท้ งั
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานหรื อ สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้น าเสนองบการเงิ น ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 55 กิจการต้องปฏิบตั ิดงั นี้
57.1 ชี้ แจงข้อมูลอย่างชัดเจนโดยแสดงเป็ นข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ แยกให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าว
มิใช่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
57.2 เปิ ดเผยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการนาเสนอข้อมูลเพิม่ เติม และ
57.3 เปิ ดเผยสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานของกิ จ การและวิ ธี ก ารแปลงค่ า ที่ ใ ช้ใ น
การแสดงข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิและการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
58 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้สนับ สนุ น ให้ นาไปใช้ ก่อนวั นถือปฏิบัติ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรั บงวดก่อนวั นที่มีผลบั งคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
58ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
59 กิจการต้ องน าย่ อหน้ าที่ 47 มาถื อปฏิบั ติ สาหรั บการซื้ อหน่ วยงานต่ างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้ น
นับตั้งแต่วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
สาหรั บรายการซื้ อซึ่ งเกิดขึ้นก่อนหน้ านี้ อนุ ญาตให้ กิจการสามารถนาข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 47
มาถือปฏิบัติโดยวิธกี ารปรับย้ อนหลังได้ สาหรับรายการซื้อหน่วยงานต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อนรอบ
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ระยะเวลาบัญชี ท่ถี ือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้ นไป กิจการไม่ต้องปรับย้ อนหลังงบการเงินปี ก่อนและสามารถแสดงค่าความนิยมและการ
ปรั บปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ
แทนการแสดงเป็ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศได้ ซึ่ ง หมายความว่ า
ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้นจะแสดงด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของ
กิจการแล้ วหรื อเป็ นรายการที่ไม่ ใช่ ตัวเงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศที่มีการรายงานด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนของวันที่ซ้ ือหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ บันทึกรายการ
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ ได้ เ พิ่ มย่ อ หน้ า ที่ 48ก ถึ ง 48ง และปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ า ที่ 49 กิจการจะต้ องปฏิบั ติตาม
การปรับปรุงโดยวิธกี ารเปลี่ยนทันทีสาหรับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงก่อนวันที่ดังกล่าว กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงสาหรับงบการเงินงวดที่นามาใช้ ก่อนนั้นด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ย่อหน้ าที่ 60ข ได้ มีการปรั บปรุง โดยกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับงบการเงินที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3.2 8 11 18 19 33
44ถึง46 และ 48ก ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กิจ การต้ อ งถื อปฏิบั ติตามการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว เมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงคานิยามของคาว่ามูลค่ายุติธรรมในย่อหน้ าที่ 8 และปรับปรุงย่อหน้ าที่ 23
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
การแสดงรายการก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (ตามการแก้ ไขตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 39 กิจการจะถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
61 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
62 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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