เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ี ก ํ า หนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่ างประเทศ ซึ่ งเป็ นฉบั บปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุดใน
วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2558 (IAS 21 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate
(Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
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1
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20
23
27
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38
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

50
51
58
61
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2

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของอั ต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดของ กรอบแนวคิ ด สํา หรับ การรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการ
ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1–17 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1

2

กิ จ การอาจมี กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ต่ า งประเทศได้ 2 ทาง คื อ อาจมี ร ายการที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากนี้กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการนํารายการที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ ในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่า
งบการเงินให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาํ เสนองบการเงิน
ประเด็น หลั ก คือ การพิ จ ารณาว่ า จะใช้ อัตราแลกเปลี่ ยนใด และจะรายงานผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอย่างไร

ขอบเขต
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
3.1
การบัญ ชี สํ าหรับรายการและยอดคงเหลื อ ที่เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ยกเว้น
รายการและยอดคงเหลือของตราสารอนุ พนั ธ์ต่างๆ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
3.2
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพือ่
นําไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม หรืองบการเงิน
ทีบ่ นั ทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
3.3
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้
นําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) นํามาใช้ กับตราสารอนุ พันธ์ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศหลายประเภท ดังนั้น
ตราสารอนุ พั น ธ์ ดั ง กล่ า วไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อย่ า งไรก็ดี
ตราสารอนุ พั นธ์ท่ีเป็ นเงิน ตราต่า งประเทศบางประเภท ซึ่ งไม่อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
(เช่น ตราสารอนุ พันธ์ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศบางรายการที่แฝงอยู่ในสัญญาอื่นๆ) จะอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ นอกจากนี้ให้ ใช้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ในกรณี ท่ี
กิจการแปลงค่ าตราสารอนุ พันธ์จากสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดําเนิ นงานเป็ นสกุ ลเงินที่ใช้ นําเสนอ
งบการเงินของกิจการนั้น
4

5

6

7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ นาํ ไปใช้ กับการบัญชีสาํ หรับการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการป้ องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ให้ แนวปฏิบัติเรื่องการบัญชีสาํ หรับการป้ องกันความเสี่ยงไว้ แล้ ว
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ กรณี ท่ี มี ก ารนํา เสนองบการเงิ น เป็ นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ และได้ ใ ห้ ข้ อ กํา หนดเพื่ อ ให้ ง บการเงิ น เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ กาํ หนดข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผย ในกรณีท่ีการแปลงค่า
ข้ อมูลทางการเงินให้ เป็ นเงินตราต่างประเทศไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ นาํ ไปปฏิบัติกับการนําเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นจากรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ หรื อการแปลงค่ ากระแสเงินสดของหน่ วยงาน
ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))

คํานิยาม
8

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
อัตราปิ ด

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ย นทันที ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น

หมายถึง ผลต่ า งที่ เ กิ ดขึ้ นจากการแปลงค่ า จํ า นวนหน่ว ย
ของเงิน สกุ ล หนึ่ง ไปเป็ นอี กสกุล หนึ่งด้ว ยอัต รา
แลกเปลีย่ นทีแ่ ตกต่างไป

อัตราแลกเปลีย่ น

หมายถึง อัตราทีใ่ ช้แลกเปลีย่ นระหว่างเงินตราสองสกุล

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ าย
เพือ่ โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

เงินตราต่างประเทศ

หมายถึง เงิ น ตราสกุ ล อื่ น นอกเหนื อ จากสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในการดําเนินงานของกิจการ

5

หน่วยงานต่างประเทศ

หมายถึง บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา
ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ
การประกอบกิ จ กรรมในประเทศอื่ น หรื อ ใน
สกุล เงินอื่น นอกจากประเทศหรื อ สกุล เงินของ
กิจการทีเ่ สนองบการเงิน

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ซึ่งกิจการดําเนินงานอยู่
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 สินทีจ่ ะได้รบั หรือที่จะต้องชําระเป็ นจํ านวนเงิน
ที่กํ า หนดไว้แ น่ นอน หรื อ จํ า นวนเงิ น ที่ส ามารถ
ทราบได้ในจํ านวนหน่วยของสกุลเงิน

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

หมายถึง ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
ของกิจการทีเ่ สนองบการเงิน

สกุลเงินทีใ่ ช้นาํ เสนอ
งบการเงิน

หมายถึง สกุลเงินทีใ่ ช้ในการเสนองบการเงิน

อัตราแลกเปลีย่ นทันที

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นสําหรับการส่งมอบทันที

การขยายความคํานิยาม
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน
9

โดยปกติสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่งกิจการดําเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับและจ่ายที่สาํ คัญ ดังนั้น กิจการต้ องพิจารณา
ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
9.1
สกุลเงิน
9.1.1 ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายของสินค้ าและบริ การ (มักเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ กาํ หนดและชําระราคาขายของสินค้ าและบริการ) และ
9.1.2 ของประเทศซึ่งภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้ อบังคับส่วนใหญ่เป็ นตัวกําหนด
ราคาขายของสินค้ าและบริการ
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สกุลเงินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อต้ นทุนการผลิตสินค้ าและบริการ เช่ น ค่าแรงงาน
วัตถุดิบ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (มักเป็ นสกุลเงินที่ใช้ กาํ หนดและชําระต้ นทุนดังกล่าว)
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการมีดังต่อไปนี้
10.1 สกุลเงินที่ได้ มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหนี้และตราสารทุน)
10.2 สกุลเงินที่ได้ รับจากกิจกรรมดําเนินงานและมักจะดํารงไว้ ในสกุลเงินนั้นๆ
กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ในการกําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศนั้น
เป็ นสกุ ลเงินเดียวกันกับสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรื อไม่
(กิจการที่เสนองบการเงินในกรณีน้ ี คือกิจการที่มีหน่ วยงานต่ างประเทศ ได้ แก่ บริษัทย่อย
สาขา บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน)
11.1 ให้ ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างประเทศนั้นเป็ นส่วนขยายของกิจการ
ที่เสนองบการเงิ นมากกว่ าที่จะเป็ นการดําเนินงานที่เป็ นเอกเทศอย่างมีนัยสําคัญ
ตัวอย่ างกรณีแรก คือ เมื่อหน่วยงานต่างประเทศมีหน้ าที่เพี ยงขายสินค้ าซึ่ งนําเข้ า
จากกิจการที่เสนองบการเงินและส่งเงินที่ได้ ให้ กิจการที่เสนองบการเงิน ตัวอย่าง
กรณีหลังคือเมื่อหน่วยงานต่างประเทศนั้นเก็บสะสมเงินและก่อให้ เกิดรายการที่เป็ น
ตัวเงินอื่นๆ ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าใช้ จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่ เป็ น
เงินสกุลท้ องถิ่น
11.2 ให้ ป ระเมิ น ว่ า รายการที่ มี กั บ กิ จ การที่ เ สนองบการเงิ น มี สั ด ส่ ว นมากหรื อ น้ อ ย
เมื่อเทียบกับธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ
11.3 ให้ ป ระเมิ น ว่ ากระแสเงิน สดจากธุร กรรมของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศมี ผลกระทบ
โดยตรงต่อกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้ อมที่จะส่งเงินออกไป
ยังกิจการที่เสนองบการเงิน
11.4 ให้ ป ระเมิน ว่ า หากปราศจากเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น จากกิจ การที่เสนองบการเงิน แล้ ว
กระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่จะชําระภาระหนี้สิน
ที่มีอยู่และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติ
กรณี ท่ีข้ อบ่ งชี้ ข้ างต้ นไม่ เป็ นไปในทางเดี ยวกันและสกุ ลเงิ นที่ใช้ ในการดําเนิ นงานไม่ เด่ นชั ด
ผู้บริ หารต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการกําหนดสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดําเนิ นงาน ซึ่งจะต้ องเป็ นสกุ ลเงิน
ที่เ ป็ นตั ว แทนอั น เที่ยงธรรมที่สุ ดของผลกระทบทางเศรษฐกิ จของรายการ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ ต่ า งๆ ในการนี้ ผู้ บ ริ หารต้ อ งให้ ความสําคั ญ ต่ อข้ อ บ่ งชี้ ที่ ส ําคั ญ ในย่ อ หน้ า ที่ 9
ก่อนการพิจารณาข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ซึ่งกําหนดให้ เป็ นหลักฐานสนับสนุนเพิ่ มเติม
ในการกําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการจะสะท้ อนให้ เห็นถึงรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสกุลเงิน ดังนั้น เมื่อได้ กาํ หนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานแล้ ว สกุลเงินที่ใช้ ใน
การดําเนินงานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้ นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ เหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น
9.2
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12
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หากสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนิ นงานเป็ นสกุ ลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง กิจการ
ต้ องปรั บงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที ่ เ งิ น เฟ้ อรุ น แรง (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) กิ จ การ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับงบการเงินใหม่ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
โดยหลีกเลี่ยงไปใช้ สกุลเงินอื่นเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานโดยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่รี ะบุ
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (เช่น การใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่)
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
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กิจการอาจมีรายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้ าหนี้กับหน่ วยงานต่างประเทศ รายการ
ดังกล่ า วมิ ได้ คาดหมายว่ า จะมี แ ผนการชํา ระหนี้ หรื อ ไม่ มีความเป็ นไปได้ ว่ า จะชํา ระเงิน ใน
อนาคตอันใกล้ น้ ี หากพิจารณาจากเนื้อหาสาระแล้ ว รายการนั้นถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ และให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 32 และ 33 รายการ
ที่เป็ นตัว เงินดังกล่ า วอาจรวมถึงลูก หนี้ หรื อเงินกู้ ยืมระยะยาว แต่ ไม่ร วมลูก หนี้ การค้ าหรื อ
เจ้ าหนี้การค้ า
กิจการที่มีรายการที่เป็ นตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับหน่วยงานต่างประเทศตามย่อหน้ าที่ 15
อาจเป็ นบริ ษัทย่ อยของกลุ่ มกิจ การได้ เช่ น กิจ การมีบริ ษัทย่ อย 2 แห่ ง คือ บริ ษัท ก และ
บริ ษัท ข โดยที่บริ ษั ท ข นั้ น เป็ นหน่ ว ยงานต่ างประเทศ บริ ษั ท ก ให้ เงิน กู้ยืมแก่บริ ษัท ข
ลูกหนี้เงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวให้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไม่มี
แผนการชํา ระหนี้ หรื อ ไม่ ค าดว่ า จะมีก ารชํา ระในอนาคตอั น ใกล้ ในกรณี ท่ี บริ ษั ท ก เป็ น
หน่วยงานต่างประเทศข้ อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
รายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
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ลักษณะสําคัญของรายการที่เป็ นตัวเงิน คือ สิทธิท่จี ะได้ รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จํานวนเงิน
ที่กาํ หนดได้ แน่ นอนหรื อจํานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจํานวนหน่ วยของสกุลเงิน ตัวอย่าง
ดังกล่าวรวมถึงเงินบํานาญและผลประโยชน์อ่นื ของพนักงานที่จะต้ องจ่ายเป็ นเงินสด ประมาณการ
หนี้สนิ ที่ต้องชําระด้ วยเงินสด และเงินสดปันผลซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สิน ในทํานองเดียวกัน สัญญา
ที่จะได้ รับ (หรื อส่งมอบ) ตราสารทุนของกิจการในจํานวนหน่ วยที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หรื อ
สัญญาที่จะได้ รับ (หรือส่งมอบ) สินทรัพย์ในจํานวนเงินซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรม
ที่จะได้ รับ (หรื อส่งมอบ) เท่ากับจํานวนเงินคงที่หรือจํานวนหน่ วยของสกุลเงิน ซึ่งสามารถ
กําหนดได้ ถือเป็ นรายการที่เป็ นตัวเงิน ในทางตรงกันข้ ามลักษณะสําคัญของรายการที่มิใช่ ตัว
เงิน คือ การไม่มีสิทธิท่ีจะได้ รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จํานวนเงินที่กาํ หนดได้ แน่นอนหรือ
จํานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจํานวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้ า
สําหรับสินค้ าและบริการ (เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า) ค่าความนิยม สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตน สินค้ าคงเหลือ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนี้สนิ ต่างๆ ที่ต้องชําระด้ วยการส่งมอบสินทรัพย์ท่ี
ไม่เป็ นตัวเงิน

สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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ในการจั ดทํา งบการเงิ น กิจการแต่ ละกิจ การไม่ว่ า จะเป็ นบริ ษัทเดี่ยว กิจ การที่มีหน่ วยงาน
ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ
กิจการ) ต้ องกําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานตามย่อหน้ าที่ 9 ถึง 14 โดยกิจการต้ องแปลงค่า
รายการที่เป็ นสกุ ลเงิ นตราต่ างประเทศให้ เป็ นสกุ ลเงิ นที่ใช้ ในการดําเนิ นงาน และรายงาน
ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 37 และ 50
กิจการที่เสนองบการเงินมักประกอบด้ วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ประกอบด้ วยบริษัทใหญ่
และบริ ษัทย่ อยแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่ านั้น) กิจการหลายประเภทเหล่ านั้ น (ไม่ ว่าจะเป็ นสมาชิ ก
ของกลุ่มหรือมิใช่สมาชิกของกลุ่มก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่ วมการงาน หรือ
บริษัทเหล่านั้นอาจมีสาขาด้ วย จึงมีความจําเป็ นที่กิจการที่เสนองบการเงินต้ องรวมรายการสําคัญ
อันเป็ นผลการดํานินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไว้ ในงบการเงินด้ วย และ
ต้ องแปลงค่ารายการเหล่ านั้นเป็ นสกุลเงิน ซึ่งกิจการที่เสนองบการเงินใช้ ในการจัดทํางบการเงิน
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ อนุ ญ าตให้ กิ จ การเสนองบการเงิ น เป็ นสกุ ลเงิ น ใดสกุ ลเงิ น หนึ่ ง
(หรือหลายสกุลเงิน) การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการ ซึ่ง
อยู่ภายใต้ กิจการที่เสนองบการเงิน ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่
ใช้ นาํ เสนองบการเงิน ให้ ดูย่อหน้ าที่ 38 ถึง 50
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ กิจการที่เป็ นบริษัทเดี่ยว หรือกิจการ ซึ่งจัดทํางบการเงิน
เฉพาะกิ จ การตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นําเสนองบการเงินในสกุ ลเงินใดสกุลหนึ่ง
(หรื อ หลายสกุ ล เงิ น ) ก็ไ ด้ ถ้ า สกุ ล เงิ น ที่ใ ช้ นํา เสนองบการเงิ น แตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น ที่ใ ช้
ในการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินต้ องมีการแปลงค่าให้ อยู่ในรูปสกุลเงิน
ที่ใช้ นาํ เสนองบการเงิน ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 38 ถึง 50

การรายงานรายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
20

รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาํ หนดไว้ เป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือ
จะต้ องจ่ายชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
20.1 ซื้อหรือขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่งกําหนดราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศ

9

กู้ยืมหรือให้ ก้ ูยืมเงินด้ วยจํานวนเงินที่จะต้ องชําระ หรื อได้ รับชําระคืนเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ หรือ
20.3 ได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อหรือชําระหนี้สิน ซึ่งกําหนดค่าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรูม้ ู ลค่าเริ่มแรกเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงาน โดยการแปลงจํ านวนเงินตราต่ างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันที
ของสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดรายการ
วันที่เกิดรายการ คื อ วั นที่รายการเป็ นไปตามเงื่ อนไขการรั บรู้ รายการครั้ งแรกตามมาตรฐาน
การบั ญชี ในทางปฏิบั ติ อัตราแลกเปลี่ ยนที่ประมาณขึ้นซึ่ งใกล้ เคี ยงกับอัตราแลกเปลี่ ยนจริ ง
ณ วันที่เกิดรายการมักจะถูกนํามาใช้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือน
อาจถู กนํามาใช้ สาํ หรั บรายการที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ การใช้ อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบเวลานั้นอาจไม่เหมาะสม
20.2

21

22

การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
23

24

25

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
23.1 รายการทีเ่ ป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด
23.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึกไว้ดว้ ยราคาทุนเดิม
ให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
23.3 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรม
ให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีว่ ดั มูลค่ายุติธรรมนั้น
มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกกําหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง เช่น ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ อาจใช้ มูลค่ ายุติธรรม หรื อราคาทุ นเดิม ซึ่งมีรายละเอียดตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
แต่ไม่ว่ามูลค่าตามบัญชีจะแสดงไว้ ด้วยราคาทุนเดิมหรือด้ วยมูลค่ายุติธรรม ถ้ าเป็ นรายการที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศแล้ ว จะต้ องแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกําหนดมาจากการเปรียบเทียบจํานวนเงินตั้งแต่สอง
จํานวนขึ้น ไป เช่ น มู ลค่ าตามบั ญชีของสินค้ า คงเหลือ คือราคาทุนหรื อมู ลค่า สุทธิท่ีจะได้ รั บ
แล้ ว แต่ ราคาใดจะตํ่ากว่ าตามที่ก าํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในทํานองเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่มี ก ารด้ อ ยค่ า คื อ ราคาที่ต่ ํา กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นพิ จ ารณาการขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า กับ มู ล ค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากสินทรั พย์น้ัน
10

26

เป็ นสินทรัพย์ท่มี ิใช่ตัวเงินและมีการวัดค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะกําหนด
ขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหว่าง
25.1 ราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (แล้ ว แต่ ก รณี ) ซึ่ ง แปลงค่ า ด้ ว ยอัตราแลกเปลี่ ย น
ณ วั น ที่ร าคาถู ก กํา หนด (นั่ น คื อ อั ต รา ณ วั น ที่เ กิด รายการสํา หรั บ รายการซึ่ ง
วัดค่าด้ วยราคาทุนเดิม) และ
25.2 มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ หรือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งแปลงค่าด้ วย
อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่มูลค่ าถู กกําหนด (เช่ น อัตราปิ ด ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน)
ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําให้ เกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ถูกรับรู้ในสกุลเงิน
ที่ใช้ ในการดําเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศหรือในทางกลับกัน
เมื่อมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่สามารถใช้ ได้ หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ ควรพิจารณาจากกระแสเงินสด
ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชําระกันโดยให้ ถือเสมือนหนึ่งว่า
กระแสเงินสดได้ เกิดขึ้น ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่ างสองสกุลเงิน
เป็ นการชั่วคราว ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได้
การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
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ตามที่กล่ าวถึ งในย่ อหน้ าที่ 3.1 และ 5 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ดมู ล ค่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิน (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้ )
ใช้ ส ํา หรั บ การบั ญ ชี ก ารป้ องกัน ความเสี่ ยงของรายการที่เ ป็ นเงิน ตราต่ า งประเทศ โดยได้
กําหนดให้ กิจการบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน แตกต่างจากแนวทางการปฏิบัติสาํ หรั บ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ รับรู้
ผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ยนของรายการที่เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งเข้ า เงื่อ นไขเกณฑ์เป็ นเครื่ อ งมื อ
ป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผลไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตั้งแต่เริ่มต้ น
ผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ย นที่เ กิด ขึ้ นจากการชํ า ระเงิ นของรายการที่เ ป็ นตัว เงิน หรื อ
จากการแปลงค่ารายการทีเ่ ป็ นตัวเงินของกิจการด้วยอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่งแตกต่างไปจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงาน
ไว้ในงบการเงินของงวดบัญชี ก่อน ให้รบั รู เ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี น้ นั ยกเว้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากรายการทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 32
เมื่อรายการที่เป็ นตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศและมีการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชําระเงินของรายการดังกล่าว ทําให้ เกิด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ถ้ ารายการดังกล่ าวชําระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิด
รายการนั้น กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนในงวดบัญชีน้ัน อย่างไรก็ดี
ถ้ ารายการดังกล่ าวชําระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนใน
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30

31

32

33

แต่ ละงวดบั ญชี จนถึ งวั นที่มีการชําระเงิ นด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีการเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละ
งวดบัญชีน้ัน
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม เมือ่ มีการรับรูก้ ําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้น
จะต้องรับรูไ้ ว้ในกําไรหรือขาดทุนด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกําหนดให้ กิจการรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนไว้ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กาํ ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ รั บรู้ไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากสินทรั พย์ดังกล่าวถูกวั ดมูลค่าด้ วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ ย่อหน้ าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้ จาํ นวนเงินที่มี
การปรับมูลค่าใหม่แปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมิน จึงมีผลให้ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้ไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้ วย
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิ ดจากรายการที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งถือได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
เงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในหน่วยงานต่ างประเทศของกิ จการที่เสนองบการเงิ น (ดู ย่ อหน้าที่ 15)
จะต้อ งรับ รู ้ไ ว้ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ นสํ า หรับงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของกิ จการที่ เ สนอ
งบการเงิน หรือรับรูไ้ ว้ในงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแล้วแต่กรณี ส่วนในงบการเงิน
ที่รวมหน่ วยงานในต่ างประเทศและกิ จการที่เสนองบการเงิน (เช่ น งบการเงินรวมเมื่อ
หน่วยงานในต่างประเทศเป็ นบริษทั ย่อยแห่ งหนึง่ ของกิจการ) กิจการจะต้องรับรูผ้ ลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนเมือ่ เริ่มต้นไว้แยกต่างหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและต้องจัดประเภท
จากส่วนของเจ้าของไปกําไรหรือขาดทุนเมือ่ มีการจํ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหน้าที่ 48
หากรายการที่เ ป็ นตั วเงิ นถื อเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุน สุทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศของ
กิจการที่เสนองบการเงิน และเป็ นรายการซึ่งอยู่ในสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ
ที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินของแต่ละหน่ วยงาน
ต่างประเทศตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ในกรณีท่ีรายการดังกล่ าวเป็ นรายการในสกุลเงิน
ที่ใช้ ใ นการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ผลต่ า งของอัตราแลกเปลี่ ย นจะเกิดขึ้ น
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของกิจ การที่เ สนองบการเงิ น ตามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 28
หากรายการที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ของกิจการที่เสนองบการเงินหรือหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิด
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่เ สนองบการเงิ น และงบการเงิ น แต่ ล ะหน่ ว ยของหน่ ว ยงาน
ต่ า งประเทศตามข้ อ กํา หนดในย่อ หน้ า ที่ 28 กิจ การที่เสนองบการเงิ น ต้ อ งรั บ รู้ ผลต่ า งของ
อัตราแลกเปลี่ยนนั้ นไว้ ต่างหากในกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงิ นซึ่ งรวมหน่ วยงาน
ต่ า งประเทศและกิจ การที่ร ายงาน (นั่ น คื อ งบการเงิน ที่นํา หน่ ว ยงานต่ า งประเทศมารวม
ในการจัดทํางบการเงินรวมหรือที่นาํ หน่วยงานต่างประเทศมารวมด้ วยวิธสี ่วนได้ เสีย)
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เมื่อกิจการจัดทําบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานนั้น
ณ เวลาที่กิจ การจั ด ทํา งบการเงิน กิจ การต้ อ งแปลงค่ า ทุ ก รายการให้ อ ยู่ ในสกุลเงิน ที่ใช้ ใน
การดําเนินงานตามข้ อกําหนดที่ระบุตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 26 การแปลงค่านี้ทาํ ให้
ได้ ผลลัพธ์เช่ นเดียวกับการบันทึกบัญชีด้วยจํานวนเงินที่อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้ น เช่ น ให้ แปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานด้ วย
อัตราปิ ด และให้ แปลงค่ารายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึ่งบันทึกด้ วยเกณฑ์ราคาทุนเดิมด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่รับรู้รายการซึ่งมีผลในการบันทึกบัญชี
การเปลีย่ นแปลงในสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน
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เมื่อ มี การเปลี่ย นสกุ ล เงิ นที่ใ ช้ใ นการดํา เนินงานของกิจการ กิ จการต้อ งถือ ปฏิ บตั ิ ตาม
ขั้นตอนการแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานสกุลใหม่โดยใช้วิธีเปลีย่ นทันที
เป็ นต้นไปนับแต่วนั ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
ตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการจะสะท้ อนให้ เห็นถึง
รายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนั้น ดังนั้น เมื่อสกุลเงินที่ใช้ ใน
การดําเนิ นงานได้ ถูกกําหนดไว้ แล้ ว จะเปลี่ ยนแปลงได้ กต็ ่อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่มี
ผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสินค้ าและบริการอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ใน
การดําเนินงานของกิจการ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานต้ องรับรู้รายการนับจากวันที่
เปลี่ยนโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป อีกนัยหนึ่งกิจการจะต้ องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้ เป็ น
สกุ ลเงินที่ใช้ ในการดําเนิ นงานสกุลใหม่ด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เปลี่ ยนแปลง ผลของ
การแปลงค่ารายการที่ไม่เป็ นตัวเงินให้ ถือเสมือนเป็ นราคาทุนเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้ นจากการแปลงค่ าของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ซึ่ ง ก่อ นหน้ า นี้ ได้ รั บ รู้ ในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 32 และ 39.3 จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้ าของ
ไปกําไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหน่วยงานนั้น

การใช้สกุลเงินทีน่ าํ เสนองบการเงินทีม่ ิใช่สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน
การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้นาํ เสนองบการเงิน
38

กิจการอาจแสดงงบการเงินด้ วยสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรื อหลายสกุลเงิน) ก็ได้ หากสกุลเงิน
ที่ใช้ นาํ เสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ กิจการต้ องแปลงค่า
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็ นสกุ ลเงินที่ใช้ นําเสนองบการเงิน เช่ น เมื่อ
กลุ่ ม กิ จ การประกอบด้ วยหลายกิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการดํา เนิ น งานแตกต่ า งกั น
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ผลการดํา เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของแต่ ละกิจ การจะต้ อ งแสดงด้ ว ยสกุ ล เงิ น สกุ ลหนึ่ ง
ที่ใช้ ร่วมกันเพื่อใช้ นาํ เสนองบการเงินรวม
การแปลงค่ า ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกิ จ การ ซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดํ าเนิ นงานที่มิ ใช่ สกุ ลเงิ นของเศรษฐกิ จที่มีภาวะเงิ นเฟ้ อรุ นแรงให้เป็ นสกุ ลเงิ นที่ใช้
นําเสนองบการเงิน ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
39.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (นันคื
่ อ รวมถึง
งบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่
ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
39.2 รายได้แ ละค่ า ใช้ จ่ ายในแต่ ล ะงบการเงิ น ซึ่ ง แสดงกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (รวมถึงงบที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่ าด้วย
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
39.3 ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดให้รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในทางปฏิบัติ อัตราที่ประมาณขึ้นซึ่ งใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เช่ น
อัตราถัวเฉลี่ ยของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ มักจะถูกนํามาใช้ ในการแปลงค่ารายการรายได้ และ
ค่า ใช้ จ่า ย อย่ างไรก็ต าม การใช้ อัต ราถัวเฉลี่ ยของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ จะไม่ เหมาะสมถ้ า
อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 39.3 เกิดขึ้นจาก
41.1 การแปลงค่ารายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ
และการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยอัตราปิ ด
41.2 การแปลงค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นงวดด้ วยอัตราปิ ดซึ่งต่างจากอัตราปิ ดเดิม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนเหล่ านี้ จะไม่ รับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยหรือไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานในปั จจุ บันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกแสดง
แยกต่างหากจากส่วนของเจ้ าของจนกว่ าจะมีการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกี่ยวกับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งนํามาจัดทํางบการเงินรวมในกรณีท่กี ิจการ
ที่เสนองบการเงินไม่ได้ เป็ นเจ้ าของทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
สะสมที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าและเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมกิจการจะถูกจัดสรร
และรายงานเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดง
ฐานะทางการเงินรวม
การแปลงค่ า ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดําเนินงานซึ่งเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้
นําเสนองบการเงินซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
42.1 ทุกรายการ (นันคื
่ อ สินทรัพย์ หนี้ สิน รายการที่เป็ นส่วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงข้อมู ลเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของ
งบแสดงฐานะการเงินล่าสุด เว้นแต่
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เมื่อรายการนั้นได้มีการแปลงค่ าเป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่ สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง จํ านวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบให้รายงานด้วยจํ านวน
ซึ่งแสดงเป็ นปี ปัจจุบนั ในงบการเงินของปี ก่อนหน้า (นันคื
่ อ ไม่มีการปรับปรุงผล
ของการเปลีย่ นแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง)
เมื่อสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุ นแรง กิจการนั้นต้อ งปรับงบการเงินของกิจการขึ้ นใหม่ ตามข้อ กําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง (เมื่อ มี การประกาศใช้) ก่ อนที่จะนําวิ ธี การแปลงค่ าตามที่กําหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 42 มาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นจํ านวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบที่ได้มีการแปลงค่า
เป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง (ดูย่อหน้าที่ 42.2) เมือ่
สภาพเศรษฐกิจทีม่ ีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ยุติลง และกิจการไม่ตอ้ งปรับงบการเงินใหม่ตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง (เมือ่ มีการประกาศใช้) อีกต่อไป ให้กิจการนั้นใช้จํานวน
ซึ่ ง มี ก ารปรับ ระดับ ราคาแล้ว ณ วัน ที่ ที่ กิ จ การยุ ติ ก ารแสดงง บการเงิ น ใหม่ เ ป็ น
ราคาทุนเดิมในการแปลงค่ารายการต่างๆ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการนําเสนองบการเงิน
2
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การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ
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การแปลงค่าตามที่จะกล่ าวถึงในย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 ซึ่งเพิ่ มเติมต่อจากย่อหน้ าที่ 38 ถึง 43
ให้ นาํ ไปใช้ เมื่อมีการแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาํ เสนองบการเงินเพื่ อจะทําให้ งบการเงินของหน่ วยงานต่างประเทศสามารถ
รวมไว้ ในงบการเงินของกิจการที่นาํ เสนองบการเงินโดยวิธรี วมงบการเงิน หรือโดยวิธสี ่วนได้ เสีย
การรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่ วยงานต่ างประเทศเข้ าไว้ ในงบการเงินของ
กิจการที่เสนองบการเงินให้ ใช้ วิธีการจั ดทํางบการเงินรวมตามปกติ เช่ น การตัดยอดคงเหลื อ
ระหว่างกันและรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )) อย่างไรก็ตาม รายการระหว่าง
กั น ที่ เ ป็ นตั ว เงิ น ของสิ น ทรั พ ย์ (หรื อ หนี้ สิ น ) ไม่ ว่ า จะเป็ นรายการระยะสั้ น หรื อ ระยะยาว
ไม่สามารถนําไปตัดรายการกับรายการระหว่ างกันของหนี้สิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผล
ของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่เป็ นตัวเงิน
เหล่านั้นเป็ นภาระผูกพันที่จะต้ องแปลงค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลให้
กิจการที่เสนองบการเงินมีก าํ ไรหรื อขาดทุน จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนนั้ น
ดังนั้น ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนดังกล่าว
ยั ง คงรั บ รู้ เป็ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ หากผลต่ า งนั้ น เกิ ด จากเหตุ ก ารณ์ ท่ี อ ธิ บ ายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 32 จะถูกรับรู้ในส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและผลสะสมแสดงแยกเป็ น
รายการต่างหากในส่วนของเจ้ าของจนกว่าจะมีการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นไป
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เมื่ อ งบการเงิ น ของหน่ วยงานต่ างประเทศแสดงวั น ที่ในงบการเงิ น แตกต่ า งไปจากวั น ที่ ใน
งบการเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน หน่ วยงานต่ างประเทศมักจะจัดทํางบการเงินเพิ่ มเติม
ณ วันที่เดียวกันกับวันที่ในงบการเงินของกิจการที่เสนองบการเงินเพื่อใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวม
หากไม่ มีการจั ดทํางบการเงินเพิ่ มเติมดังกล่ าว มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ ใช้ งบการเงินที่มีวันที่
แตกต่ างกันได้ ถ้ าความแตกต่ างกันนั้ นไม่ เกินกว่ า 3 เดื อน และให้ ปรั บปรุ งผลกระทบของ
รายการหรือเหตุการณ์อ่ ืนๆ ที่มีนัยสําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ างวันที่ท่ีแตกต่างกันนั้น ในกรณีน้ ี
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานต่างประเทศจะใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานของหน่วยงานต่างประเทศ สําหรับกรณีท่อี ัตราแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงเวลาจาก
วันที่ในงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนอ
งบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ กิจการจะต้ องทํารายการปรั บปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
วิธีการปฏิบัติสาํ หรับการจัดทํางบการเงินรวมดังกล่ าวนี้ให้ ถือปฏิบัติสาํ หรั บกรณีวิธีส่วนได้ เสีย
จากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วยเช่นเดียวกัน
ค่ าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานต่ างประเทศ และการปรับมู ลค่าตามบัญชี ของ
สินทรัพย์และหนี้ สินให้เป็ นมู ลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานต่ างประเทศ ให้ถือ
เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้ สินของหน่วยงานต่างประเทศนั้น ดังนั้น ค่าความนิยมและการปรับ
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้องแสดงในสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ
และจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราปิ ดตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 39 และ 42
การจํ าหน่ายหรือการจํ าหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ
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ในการจํ าหน่ ายหน่ วยงานต่ างประเทศ กิจการต้องรับรู จ้ ํ านวนสะสมของผลต่ างจากอัตรา
แลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้องกับหน่ ว ยงานต่ า งประเทศนั้นในกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นและ
แสดงจํ านวนสะสมเป็ นรายการแยกต่ างหากในองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ และจะถู ก
จัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรือขาดทุน (การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่) เมื่อมีการรับรูก้ ําไร
ขาดทุนจากการจํ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2559) เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
นอกจากการจําหน่ายส่วนได้ เสียทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ การจําหน่ายบางส่วนดังกรณี
ต่อไปนี้ถือเป็ นการจําหน่าย
48ก.1 การจําหน่ ายเพี ยงบางส่วนที่ทาํ ให้ สูญเสียการควบคุ มในบริ ษั ทย่อ ยที่มีหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ แม้ ว่ากิจการจะยังคงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของกิจการที่เคย
เป็ นบริษัทย่อยภายหลังการจําหน่ายเพียงบางส่วนดังกล่าว และ
48ก.2 กรณีท่กี จิ การยังคงส่วนได้ เสียภายหลังการจําหน่ายเพียงบางส่วนในการร่ วมการงาน
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หรือการจําหน่ายเพียงบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่มีหน่วยงานต่างประเทศ
ที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งถือเป็ นหน่วนงานในต่างประเทศ
การจําหน่ ายบริ ษัทย่อยซึ่งรวมหน่ วยงานต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะต้ องถูกตัด
รายการแต่จะไม่ถูกโอนไปเป็ นกําไรหรือขาดทุน
การจํ าหน่ายบางส่วนของบริษทั ย่อยซึ่งรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการจะต้องมีการปั นสัดส่วน
ผลสะสมของผลต่ างอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานต่ างประเทศที่รบั รู ใ้ นกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอํานาจควบคุม ในกรณีที่เป็ นการจํ าหน่ายเพียง
บางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ กรณีอื่นๆ กิจการจะต้องโอนผลสะสมของกําไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นจากส่วนหนึง่ ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ
สัดส่วนของหุน้ ทีม่ ีการขาย
การจําหน่ายเพียงบางส่วนของส่วนได้ เสียของหน่วยงานต่างประเทศเป็ นการลดความเป็ นเจ้ าของ
ในหน่วยงานต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นการลดลงจากการจําหน่ายตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 48ก
จะต้ องบันทึกบัญชีเสมือนมีการจําหน่าย
กิจการอาจจําหน่ ายหรื อจําหน่ ายบางส่วนของส่วนได้ เสียของตนในหน่ วยงานต่างประเทศโดย
การขาย การเลิกกิจการ การรั บเงินคืนค่าหุ้ นทุน หรื อการละทิ้งหน่ วยงานนั้ นไปทั้งหมดหรื อ
บางส่ ว น การปรั บ ลดมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศเนื่ อ งจากผลขาดทุ น หรื อ
การด้ อยค่าไม่ถือเป็ นการจําหน่ ายกิจการบางส่วน ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากผลสะสมของผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนดังกล่ า วเข้ า กํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่อ มี
การปรับลดมูลค่าลง

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมด
50

กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ งเกิ ด จากรายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ และจากผลต่ างจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมทั้ง
หน่วยงานต่างประเทศ) ให้ เป็ นสกุลเงินที่แตกต่างไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ซึ่ งกิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

การเปิ ดเผยข้อมูล
51

ในย่ อหน้า ที่ 53 และย่ อ หน้า ที่ 55 ถึง 57 การกล่ า วถึงสกุลเงินที่ใ ช้ในการดําเนินงาน
ในกรณีของกลุ่มกิจการให้หมายความถึงสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานของบริษทั ใหญ่
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52

53

54

55

56

57

กิจการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
52.1 จํ านวนผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นที่รบั รูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นผลต่างของ
อัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ้ นจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
โดยรับรูผ้ ่านกําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู ้
และการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) และ
52.2 จํ านวนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่ถูกรับรู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับรูผ้ ลสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ
และการกระทบยอดของจํ านวนของผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว ตั้งแต่
วันต้นงวดบัญชีจนถึงวันสิ้ นงวดบัญชี
เมือ่ สกุลเงินทีใ่ ช้นาํ เสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
กิจการที่นําเสนองบการเงินต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดเผยสกุลเงินที่ใช้
ในการดํ า เนิ นงานของกิ จการ และเปิ ดเผยถึ งเหตุ ผลของการใช้ส กุ ล เงิ นที่ ใ ช้นํ าเสนอ
งบการเงิน ซึ่งแตกต่างไปจากสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของ
หน่วยงานต่างประเทศที่มีนยั สําคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว และเหตุผล
ของการเปลีย่ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานนั้น
เมื่อกิจการแสดงงบการเงิ นด้วยสกุ ลเงินที่แตกต่ างไปจากสกุลเงิ นที่ใช้ในการดําเนินงาน
กิจการจะระบุว่างบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้
ก็ ต่ อเมื่องบการเงิ นของกิ จการเป็ นไปตามข้อ กํ าหนดทุ กข้อ ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเหล่ านั้น รวมไปถึงวิ ธี การแปลงค่ าซึ่ งกล่ าวไว้ในย่อหน้าที่ 39 และ 42 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
บางครั้ งกิจการแสดงงบการเงินหรื อข้ อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้ วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ สกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของกิจการ โดยไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 55 เช่น การแปลงค่า
เป็ นสกุ ลเงินอื่น เพี ยงบางรายการที่เลื อกมาจากงบการเงิน หรื อกิจ การซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ใน
การดํา เนิ น งานที่มิ ใช่ สกุ ล เงิ น ของเศรษฐกิจ ที่มี ภ าวะเงิ น เฟ้ อรุ น แรง และกิจ การแปลงค่ า
ทุ กรายการของงบการเงินให้ เป็ นอีกสกุลเงิน หนึ่ งด้ วยอัตราปิ ดล่ าสุด การแปลงค่ า ดังกล่ า ว
ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 57
เมือ่ กิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ท้ งั
สกุ ล เงิ นที่ใ ช้ใ นการดํ าเนิ นงานหรื อ สกุล เงินที่ใ ช้นํา เสนองบการเงิน ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 55 กิจการต้องปฏิบตั ิดงั นี้
57.1 ชี้ แจงข้อมู ลอย่ างชัดเจนโดยแสดงเป็ นข้อมู ลเพิ่มเติ ม เพื่อแยกให้เห็ นว่ าข้อมู ล
ดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
57.2 เปิ ดเผยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการนําเสนอข้อมูลเพิม่ เติม และ
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57.3

เปิ ดเผยสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดํ า เนิน งานของกิ จ การและวิ ธี ก ารแปลงค่ า ที่ใ ช้
ในการแสดงข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิและการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
58

58ก
59

60
60ก
60ข
60ค
60ง
60จ
60ฉ
60ช
60ซ
60ฌ
60ญ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นําไปใช้ ก่อ นวันถือปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการต้ องนําย่อหน้ าที่ 47 มาถือปฏิบัติสาํ หรั บการซื้อหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
สําหรับรายการซื้อซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้ านี้ อนุ ญาตให้ กิจการสามารถนําข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 47
มาถือปฏิบัติโดยวิธีการปรับย้ อนหลังได้ สําหรับรายการซื้อหน่วยงานต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก กิจการถือปฏิบัติโดยวิธี
เปลี่ ยนทั น ที เ ป็ นต้ น ไป กิ จ การไม่ ต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั งงบการเงิ น ปี ก่ อ นและสามารถแสดง
ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศเป็ นสินทรัพย์
และหนี้ สินของกิจการ แทนการแสดงเป็ นสินทรั พย์และหนี้ สินของหน่ วยงานต่ างประเทศได้
ซึ่งหมายความว่า ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้นจะแสดงด้ วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของกิจการแล้ วหรือเป็ นรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีการ
รายงานด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ซ้ ือหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ บันทึกรายการ
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
61
62

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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