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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ี เ ป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก ําหนด ข้ึนโดยมาตรฐานการ บัญชี                    

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดใน 

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)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการ

ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1–17 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่ เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรืออาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงิน

ต่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการนาํรายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่า

งบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงิน 

2 ประเด็นหลัก คือการพิจารณาว่าจะใช้อัตราแลกเปล่ียนใด และจะรายงานผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในงบการเงินอย่างไร 

 

ขอบเขต 
 

3 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบั 

3.1 การบญัชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ยกเว้น

รายการและยอดคงเหลือของตราสารอนุพนัธต่์างๆ ซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

3.2 การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพือ่

นาํไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจดัทํางบการเงินรวม หรืองบการเงิน

ทีบ่นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และ 

3.3 การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใช้

นาํเสนองบการเงิน 

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) นาํมาใช้กับตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศหลายประเภท ดังน้ัน 

ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  อย่างไรก็ดี 

ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางประเภท ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

(เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางรายการที่แฝงอยู่ในสัญญาอื่นๆ) จะอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ีให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในกรณีที่

กิจการแปลงค่าตราสารอนุพันธ์จากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงินของกจิการน้ัน 
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5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้นาํไปใช้กับการบัญชีสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ และการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ 

โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) ให้แนวปฏบัิติเร่ืองการบัญชีสาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงไว้แล้ว 

6 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับกรณีที่ มีการนําเสนองบการเงินเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และได้ให้ข้อกําหนดเพ่ือให้งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ในกรณีที่การแปลงค่า

ข้อมูลทางการเงินให้เป็นเงินตราต่างประเทศไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่าน้ี 

7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้นาํไปปฏิบัติกับการนาํเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด 

ที่เกิดข้ึนจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือการแปลงค่ากระแสเงินสดของหน่วยงาน 

ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด (เม่ือมี

การประกาศใช้)) 

 

คํานยิาม 
 

8    คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายเฉพาะดงัต่อไปนี้  

อัตราปิด หมายถงึ อตัราแลกเปลี่ยนทนัที ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่น หมายถงึ ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าจํานวนหน่วย

ของเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งดว้ยอัตรา

แลกเปลีย่นทีแ่ตกต่างไป 

อัตราแลกเปลีย่น หมายถงึ อตัราทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นระหว่างเงินตราสองสกุล 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่าย

เพือ่โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การวัดมลูค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

เงินตราต่างประเทศ หมายถงึ เ งินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช ้

ในการดําเนนิงานของกิจการ 
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หน่วยงานต่างประเทศ 

 

หมายถงึ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา

ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ

การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือใน 

สกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของ

กิจการทีเ่สนองบการเงิน 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน หมายถงึ สกุลเงินที่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 

ซ่ึงกิจการดําเนนิงานอยู่ 

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยทั้งหมดของบริษทัใหญ่ 

รายการทีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว ้ และสินทรัพย์และ

หนี้ สินทีจ่ะไดร้บั หรือที่จะตอ้งชําระเป็นจํานวนเงิน

ที่กําหนดไวแ้น่นอน หรือจํานวนเงินที่สามารถ

ทราบไดใ้นจํานวนหน่วยของสกุลเงิน 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

หมายถงึ ส่วนไดเ้สียในสินทรพัยสุ์ทธิของหน่วยงานต่างประเทศ

ของกิจการทีเ่สนองบการเงิน 

สกุลเงินทีใ่ชน้าํเสนอ 

งบการเงิน 

หมายถงึ สกุลเงินทีใ่ชใ้นการเสนองบการเงิน 

อัตราแลกเปลีย่นทันที หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นสําหรบัการส่งมอบทนัที 

 

การขยายความคํานยิาม 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงาน 
 

9 โดยปกติสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงกิจการดาํเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจที่กิจการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับและจ่ายที่สาํคัญ ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณา

ปัจจัยดังต่อไปน้ีในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน 

9.1  สกุลเงิน 

9.1.1  ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายของสินค้าและบริการ (มักเป็นสกุลเงิน 

ที่ใช้กาํหนดและชาํระราคาขายของสนิค้าและบริการ) และ 

9.1.2 ของประเทศซ่ึงภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้อบังคับส่วนใหญ่เป็นตัวกาํหนด

ราคาขายของสนิค้าและบริการ 
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9.2 สกุลเงินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน 

วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้กาํหนดและชาํระต้นทุนดังกล่าว) 

10 ปัจจัยต่างๆ ที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการมีดังต่อไปน้ี 

10.1 สกุลเงินที่ได้มาจากกจิกรรมการจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหน้ีและตราสารทุน) 

10.2 สกุลเงินที่ได้รับจากกจิกรรมดาํเนินงานและมักจะดาํรงไว้ในสกุลเงินน้ันๆ 

11 กจิการต้องพิจารณาปัจจัยเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีในการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของ

หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศน้ัน

เป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม่ 

(กิจการที่เสนองบการเงินในกรณีน้ี คือกิจการที่มีหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทย่อย 

สาขา บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน) 

11.1 ให้ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างประเทศน้ันเป็นส่วนขยายของกิจการ

ที่เสนองบการเงินมากกว่าที่จะเป็นการดาํเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยสาํคัญ 

ตัวอย่างกรณีแรก คือ เม่ือหน่วยงานต่างประเทศมีหน้าที่เพียงขายสินค้าซ่ึงนําเข้า

จากกิจการที่เสนองบการเงินและส่งเงินที่ได้ให้กิจการที่เสนองบการเงิน ตัวอย่าง

กรณีหลังคือเม่ือหน่วยงานต่างประเทศน้ันเกบ็สะสมเงินและก่อให้เกิดรายการที่เป็น

ตัวเงินอื่นๆ ก่อให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็น 

เงินสกุลท้องถิ่น 

11.2  ให้ประเมินว่ารายการที่ มีกับกิจการที่ เสนองบการเงินมีสัดส่วนมากหรือน้อย 

เม่ือเทยีบกบัธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ 

11.3 ให้ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีผลกระทบ

โดยตรงต่อกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้อมที่จะส่งเงินออกไป

ยังกจิการที่เสนองบการเงิน 

11.4  ให้ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ว 

กระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่จะชาํระภาระหน้ีสิน

ที่มีอยู่และที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตามปกติ 

12 กรณีที่ข้อบ่งช้ีข้างต้นไม่เป็นไปในทางเดียวกันและสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานไม่เด่นชัด 

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงจะต้องเป็นสกุลเงิน 

ที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สุดของผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และ

สถานการณ์ต่างๆ ในการน้ีผู้บริหารต้องให้ความสําคัญต่อข้อบ่งช้ีที่สําคัญในย่อหน้าที่ 9 

ก่อนการพิจารณาข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ซ่ึงกาํหนดให้เป็นหลักฐานสนับสนุนเพ่ิมเติม 

ในการกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการ 

13  สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการจะสะท้อนให้เหน็ถึงรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง  ๆ

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสกุลเงิน ดังน้ัน เม่ือได้กาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานแล้ว สกุลเงินที่ใช้ใน

การดาํเนินงานจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ยกเว้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในรายการ เหตุการณ์และ

สถานการณ์ต่างๆ เหล่าน้ัน 
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14  หากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง กิจการ

ต้องปรับงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน

ทางการ เ งินในสภาพเศรษฐกิจที่เ งินเ ฟ้อ รุนแรง  (เ ม่ือมีการประกาศใช้) กิจการ 

ไม่สามารถหลีกเล่ียงการปรับงบการเงินใหม่ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

โดยหลีกเล่ียงไปใช้สกุลเงินอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานโดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (เช่น การใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัทใหญ่) 

 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 

15 กิจการอาจมีรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานต่างประเทศ รายการ

ดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินใน

อนาคตอนัใกล้น้ี หากพิจารณาจากเน้ือหาสาระแล้ว รายการน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน

สทุธใินหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ และให้ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 32 และ 33 รายการ

ที่เป็นตัวเงินดังกล่าวอาจรวมถึงลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมลูกหน้ีการค้าหรือ

เจ้าหน้ีการค้า 

15ก กจิการที่มีรายการที่เป็นตัวเงินจากลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานต่างประเทศตามย่อหน้าที่ 15 

อาจเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ เช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก และ

บริษัท ข โดยที่บริษัท ข น้ัน เป็นหน่วยงานต่างประเทศ บริษัท ก ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวให้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไม่มี

แผนการชําระหน้ีหรือไม่คาดว่าจะมีการชําระในอนาคตอันใกล้ ในกรณีที่ บริษัท ก เป็น

หน่วยงานต่างประเทศข้อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ปฏบัิติเช่นเดียวกนั 

 

รายการทีเ่ป็นตวัเงิน 
 

16 ลักษณะสาํคัญของรายการที่เป็นตัวเงิน คือ สิทธิที่จะได้รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จาํนวนเงิน

ที่กาํหนดได้แน่นอนหรือจาํนวนเงินที่สามารถทราบได้ในจาํนวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่าง

ดังกล่าวรวมถึงเงินบาํนาญและผลประโยชน์อื่นของพนักงานที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสด ประมาณการ

หน้ีสนิที่ต้องชาํระด้วยเงินสด และเงินสดปันผลซ่ึงบันทกึเป็นหน้ีสิน ในทาํนองเดียวกัน สัญญา

ที่จะได้รับ (หรือส่งมอบ) ตราสารทุนของกิจการในจาํนวนหน่วยที่อาจเปล่ียนแปลงได้ หรือ 

สญัญาที่จะได้รับ (หรือส่งมอบ) สนิทรัพย์ในจาํนวนเงินซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรม

ที่จะได้รับ (หรือส่งมอบ) เท่ากับจํานวนเงินคงที่หรือจํานวนหน่วยของสกุลเงิน ซ่ึงสามารถ

กาํหนดได้ถือเป็นรายการที่เป็นตัวเงิน ในทางตรงกันข้ามลักษณะสาํคัญของรายการที่มิใช่ตัว

เงิน คือ การไม่มีสิทธิที่จะได้รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จาํนวนเงินที่กาํหนดได้แน่นอนหรือ

จาํนวนเงินที่สามารถทราบได้ในจาํนวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้า

สาํหรับสนิค้าและบริการ (เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า) ค่าความนิยม สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหน้ีสนิต่างๆ ที่ต้องชาํระด้วยการส่งมอบสินทรัพย์ที่

ไม่เป็นตัวเงิน 

 

สรุปแนวทางการบญัชีตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  
 

17 ในการจัดทาํงบการเงิน กิจการแต่ละกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดี่ยว กิจการที่มีหน่วยงาน 

ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ

กจิการ) ต้องกาํหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานตามย่อหน้าที่ 9 ถึง 14 โดยกิจการต้องแปลงค่า

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ถึง 37 และ 50 

18 กจิการที่เสนองบการเงินมักประกอบด้วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ประกอบด้วยบริษัทใหญ่

และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน) กิจการหลายประเภทเหล่าน้ัน (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก 

ของกลุ่มหรือมิใช่สมาชิกของกลุ่มกต็าม) อาจมีการลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน หรือ

บริษัทเหล่าน้ันอาจมีสาขาด้วย จึงมีความจาํเป็นที่กิจการที่เสนองบการเงินต้องรวมรายการสาํคัญ

อันเป็นผลการดาํนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไว้ในงบการเงินด้วย และ

ต้องแปลงค่ารายการเหล่าน้ันเป็นสกุลเงิน ซ่ึงกิจการที่เสนองบการเงินใช้ในการจัดทาํงบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึง 

(หรือหลายสกุลเงิน) การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการ ซ่ึง

อยู่ภายใต้กิจการที่เสนองบการเงิน ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่

ใช้นาํเสนองบการเงิน ให้ดูย่อหน้าที่ 38 ถึง 50 

19 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการที่เป็นบริษัทเด่ียว หรือกิจการ ซ่ึงจัดทาํงบการเงิน

เฉพาะกิจการตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) นําเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหน่ึง 

(หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได้ ถ้าสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ 

ในการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินต้องมีการแปลงค่าให้อยู่ในรูปสกุลเงิน 

ที่ใช้นาํเสนองบการเงิน ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 38 ถึง 50 

 

การรายงานรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงาน 

 

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
 

20 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาํหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ

จะต้องจ่ายชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกดิข้ึนเม่ือกจิการ 

20.1 ซ้ือหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงกาํหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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20.2 กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจํานวนเงินที่จะต้องชําระ หรือได้รับชําระคืนเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรือ 

20.3 ได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์ หรือก่อหรือชาํระหน้ีสิน ซ่ึงกาํหนดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 

21 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งบนัทึกรายการรบัรูมู้ลค่าเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้

ในการดําเนินงาน โดยการแปลงจํานวนเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนทนัที

ของสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานกบัสกุลเงินต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดรายการ 

22 วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกตามมาตรฐาน 

การบัญชี ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปล่ียนที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียนจริง 

ณ วันที่เกดิรายการมักจะถูกนาํมาใช้ เช่น อตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือน

อาจถูกนํามาใช้สาํหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลา

ดังกล่าว อย่างไรกดี็ หากอัตราแลกเปล่ียนน้ันผันผวนอย่างมีนัยสาํคัญ การใช้อัตราแลกเปล่ียน

ถัวเฉล่ียในรอบเวลาน้ันอาจไม่เหมาะสม 

 

การรายงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 
 

23 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

23.1 รายการทีเ่ป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศใหแ้ปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด 

23.2 รายการที่ไม่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิม

ใหแ้ปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรายการ และ 

23.3 รายการที่ไม่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายุติธรรม

ใหแ้ปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมนั้น 

24 มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกกาํหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อาจใช้มูลค่ายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซ่ึงมีรายละเอียดตามมาตรฐาน      

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

แต่ไม่ว่ามูลค่าตามบัญชีจะแสดงไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ถ้าเป็นรายการที่

เป็นเงินตราต่างประเทศแล้ว จะต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

25 มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกาํหนดมาจากการเปรียบเทยีบจาํนวนเงินตั้งแต่สอง

จํานวนข้ึนไป เช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้) ในทาํนองเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ที่มีการด้อยค่า คือ ราคาที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนพิจารณาการขาดทุนจาก 

การด้อยค่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามที่ก ําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) หากสินทรัพย์น้ัน
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เป็นสินทรัพย์ที่มิใช่ตัวเงินและมีการวัดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะกาํหนด

ข้ึนโดยการเปรียบเทยีบ ระหว่าง 

25.1 ราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชี (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันที่ราคาถูกกําหนด (น่ันคือ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซ่ึง 

วัดค่าด้วยราคาทุนเดิม) และ 

25.2 มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ หรือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงแปลงค่าด้วย

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่มูลค่าถูกกาํหนด (เช่น อัตราปิด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน) 

ผลกระทบของการเปรียบเทยีบน้ีอาจทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถูกรับรู้ในสกุลเงิน 

ที่ใช้ในการดาํเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศหรือในทางกลับกนั 

26 เม่ือมีอตัราแลกเปล่ียนที่สามารถใช้ได้หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ควรพิจารณาจากกระแสเงินสด

ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชาํระกันโดยให้ถือเสมือนหน่ึงว่า 

กระแสเงินสดได้เกิดข้ึน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปล่ียนระหว่างสองสกุลเงิน

เป็นการช่ัวคราว ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนคร้ังแรกสดุที่สามารถแลกเปล่ียนรายการกนัได้ 

 

การรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 
 

27 ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3.1 และ 5 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ใช้สําหรับการบัญชีการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยได้

กาํหนดให้กิจการบันทกึผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน แตกต่างจากแนวทางการปฏบัิติสาํหรับ

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้รับรู้

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนของรายการที่เป็นตัวเงิน ซ่ึงเข้าเง่ือนไขเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสทิธผิลไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตั้งแต่เร่ิมต้น 

28 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการที่เป็นตวัเงินหรือ 

จากการแปลงค่ารายการทีเ่ป็นตวัเงินของกิจการดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ซ่ึงแตกต่างไปจาก

อตัราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใชใ้นการบนัทึกรายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ไดร้ายงาน 

ไวใ้นงบการเงินของงวดบญัชีก่อน ใหร้บัรูเ้ป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากรายการทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่32 

29 เม่ือรายการที่เป็นตัวเงินเกิดข้ึนจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและมีการเปล่ียนแปลง 

ในอตัราแลกเปล่ียนระหว่างวันที่เกดิรายการกบัวันที่มีการชาํระเงินของรายการดังกล่าว ทาํให้เกิด 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน ถ้ารายการดังกล่าวชาํระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิด

รายการน้ัน กิจการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนทั้งจาํนวนในงวดบัญชีน้ัน อย่างไรกดี็  

ถ้ารายการดังกล่าวชาํระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนใน
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แต่ละงวดบัญชีจนถึงวันที่มีการชําระเงินด้วยอัตราแลกเปล่ียนที่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละ 

งวดบัญชีน้ัน 

30 เมือ่มีการรบัรูร้ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงินไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะตอ้งรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นดว้ย ในทางตรงขา้ม เมือ่มีการรบัรูกํ้าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงิน

ไวใ้นกําไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้น

จะตอ้งรบัรูไ้วใ้นกําไรหรือขาดทุนดว้ย 

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกาํหนดให้กิจการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนไว้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ รับรู้ไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หากสินทรัพย์ดังกล่าวถูกวัดมูลค่าด้วยสกุล

เงินตราต่างประเทศ ย่อหน้าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้จาํนวนเงินที่มี

การปรับมูลค่าใหม่แปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ประเมิน จึงมีผลให้ผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกดิข้ึนรับรู้ไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย 

32 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นตวัเงินซ่ึงถือไดว่้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูย่อหนา้ที่ 15) 

จะต้องรับรู ้ไว ้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนอ 

งบการเงิน หรือรบัรูไ้วใ้นงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแลว้แต่กรณี ส่วนในงบการเงิน

ที่รวมหน่วยงานในต่างประเทศและกิจการที่เสนองบการเงิน (เช่น งบการเงินรวมเมื่อ

หน่วยงานในต่างประเทศเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึง่ของกิจการ) กิจการจะตอ้งรบัรูผ้ลต่างของ

อตัราแลกเปลี่ยนเมือ่เริ่มตน้ไวแ้ยกต่างหากในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและตอ้งจัดประเภท

จากส่วนของเจา้ของไปกําไรหรือขาดทุนเมือ่มีการจําหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหนา้ที ่48 

33 หากรายการที่เป็นตัวเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของ

กิจการที่เสนองบการเงิน และเป็นรายการซ่ึงอยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการ 

ที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดข้ึนในงบการเงินของแต่ละหน่วยงาน

ต่างประเทศตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นรายการในสกุลเงิน 

ที่ใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิดข้ึน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงินตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 28 

หากรายการที่เป็นตัวเงินดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน

ของกิจการที่เสนองบการเงินหรือหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะเกิด 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เสนองบการเงินและงบการเงินแต่ละหน่วยของหน่วยงาน

ต่างประเทศตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 กิจการที่เสนองบการเงินต้องรับรู้ผลต่างของ 

อัตราแลกเปล่ียนน้ันไว้ต่างหากในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินซ่ึงรวมหน่วยงาน

ต่างประเทศและกิจการที่รายงาน (น่ันคือ งบการเงินที่นําหน่วยงานต่างประเทศมารวม 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมหรือที่นาํหน่วยงานต่างประเทศมารวมด้วยวิธส่ีวนได้เสีย) 
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34 เม่ือกจิการจัดทาํบัญชีและบันทกึรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานน้ัน  

ณ เวลาที่กิจการจัดทาํงบการเงิน กิจการต้องแปลงค่าทุกรายการให้อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานตามข้อกาํหนดที่ระบุตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 20 ถึง 26 การแปลงค่าน้ีทาํให้

ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีด้วยจาํนวนเงินที่อยู่ในสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน

ตั้งแต่เร่ิมต้น เช่น ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานด้วย

อัตราปิด และให้แปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ซ่ึงบันทึกด้วยเกณฑ์ราคาทุนเดิมด้วยอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันที่รับรู้รายการซ่ึงมีผลในการบันทกึบัญชี 

 

การเปลีย่นแปลงในสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน 
 

35 เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตาม

ขั้นตอนการแปลงค่าใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานสกุลใหม่โดยใชวิ้ธีเปลีย่นทนัที

เป็นตน้ไปนบัแต่วนัทีมี่การเปลีย่นแปลง 

36 ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13 สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการจะสะท้อนให้เหน็ถึง

รายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน ดังน้ัน เม่ือสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานได้ถูกกาํหนดไว้แล้ว จะเปล่ียนแปลงได้กต่็อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการ 

เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักจิการน้ัน เช่น การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่มี

ผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสินค้าและบริการอาจนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานของกจิการ 

37 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานต้องรับรู้รายการนับจากวันที่

เปล่ียนโดยวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป อีกนัยหน่ึงกิจการจะต้องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานสกุลใหม่ด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เปล่ียนแปลง ผลของ 

การแปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงินให้ถือเสมือนเป็นราคาทุนเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน 

ที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32 และ 39.3 จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้าของ

ไปกาํไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานน้ัน 

 

การใชส้กุลเงินทีน่าํเสนองบการเงินทีมิ่ใช่สกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงาน 

 

การแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ชน้าํเสนองบการเงิน 
 

38 กิจการอาจแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินใดสกุลหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) กไ็ด้ หากสกุลเงิน 

ที่ใช้นาํเสนองบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการ กิจการต้องแปลงค่า

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงิน เช่น เม่ือ 

กลุ่มกิจการประกอบด้วยหลายกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างกัน 
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ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของแต่ละกิจการจะต้องแสดงด้วยสกุลเงินสกุลหน่ึง 

ที่ใช้ร่วมกนัเพ่ือใช้นาํเสนองบการเงินรวม 

39 การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดําเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงให้เป็นสกุลเงินที่ใช้

นาํเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ใหใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

39.1 สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (นัน่คือ รวมถึง 

งบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่

ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

39.2 รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละงบการเงินซ่ึงแสดงกําไรหรือขาดทุนและ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (รวมถึงงบที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ย

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรายการ และ 

39.3 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดใหร้บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

40 ในทางปฏิบัติ อัตราที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ เช่น 

อัตราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ มักจะถูกนาํมาใช้ในการแปลงค่ารายการรายได้และ

ค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม การใช้อัตราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ จะไม่เหมาะสมถ้า 

อตัราแลกเปล่ียนมีความผันผวนอย่างมีนัยสาํคัญ 

41 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 39.3 เกดิข้ึนจาก 

41.1 การแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยอัตราแลกเปล่ียนของวันที่เกิดรายการ 

และการแปลงค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิด้วยอตัราปิด 

41.2 การแปลงค่าสนิทรัพย์สทุธต้ินงวดด้วยอตัราปิดซ่ึงต่างจากอตัราปิดเดิม 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเหล่าน้ีจะไม่รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 

ในอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจาก 

การดาํเนินงานในปัจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะถูกแสดง 

แยกต่างหากจากส่วนของเจ้าของจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศน้ัน ผลต่างของ

อัตราแลกเปล่ียนซ่ึงเกี่ยวกับหน่วยงานต่างประเทศซ่ึงนาํมาจัดทาํงบการเงินรวมในกรณีที่กิจการ

ที่เสนองบการเงินไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน

สะสมที่เกดิข้ึนจากการแปลงค่าและเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมกิจการจะถูกจัดสรร

และรายงานเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดง

ฐานะทางการเงินรวม 

42 การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดําเนินงานซ่ึงเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใช้

นาํเสนองบการเงินซ่ึงเป็นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ใหใ้ชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

42.1 ทุกรายการ (นัน่คือ สินทรพัย ์หนี้ สิน รายการที่เป็นส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเปรียบเทียบ) ใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ของ

งบแสดงฐานะการเงินล่าสุด เวน้แต่ 
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42.2 เมื่อรายการนั้นไดมี้การแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง จํานวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหร้ายงานดว้ยจํานวน

ซ่ึงแสดงเป็นปีปัจจุบนัในงบการเงินของปีก่อนหนา้ (นัน่คือ ไม่มีการปรบัปรุงผล

ของการเปลีย่นแปลงของระดบัราคาหรืออตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั) 

43 เมื่อสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง กิจการนั้นตอ้งปรบังบการเงินของกิจการข้ึนใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ที่เงินเฟ้อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช)้ ก่อนที่จะนําวิธีการแปลงค่าตามที่กําหนดไว ้

ในย่อหนา้ที ่42 มาถอืปฏิบติั ยกเวน้จํานวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบที่ไดมี้การแปลงค่า

เป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง (ดูย่อหนา้ที่ 42.2) เมือ่

สภาพเศรษฐกิจทีมี่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไดยุ้ติลง และกิจการไม่ตอ้งปรบังบการเงินใหม่ตาม

ขอ้กําหนดของมาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เมือ่มีการประกาศใช)้ อีกต่อไป ใหกิ้จการนั้นใชจํ้านวน

ซ่ึงมีการปรับระดับราคาแล้ว ณ วันที่ที่ กิจการยุติการแสดงง 2 บการเงินใหม่เป็น 2  

ราคาทุนเดิมในการแปลงค่ารายการต่างๆ เป็นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการนาํเสนองบการเงิน 

 

การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ 
 

44 การแปลงค่าตามที่จะกล่าวถึงในย่อหน้าที่ 45 ถึง 47 ซ่ึงเพ่ิมเติมต่อจากย่อหน้าที่ 38 ถึง 43  

ให้นาํไปใช้เม่ือมีการแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้

เป็นสกุลเงินที่ใช้นาํเสนองบการเงินเพ่ือจะทาํให้งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถ

รวมไว้ในงบการเงินของกจิการที่นาํเสนองบการเงินโดยวิธรีวมงบการเงิน หรือโดยวิธส่ีวนได้เสีย 

45 การรวมผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเข้าไว้ในงบการเงินของ

กิจการที่เสนองบการเงินให้ใช้วิธีการจัดทาํงบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือ

ระหว่างกนัและรายการระหว่างกนัของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้)) อย่างไรกต็าม รายการระหว่าง

กันที่ เป็นตัวเงินของสินทรัพย์ (หรือหน้ีสิน) ไม่ว่าจะเป็นรายการระยะสั้นหรือระยะยาว 

ไม่สามารถนาํไปตัดรายการกับรายการระหว่างกันของหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผล

ของความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนในงบการเงินรวมได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากรายการที่เป็นตัวเงิน

เหล่าน้ันเป็นภาระผูกพันที่จะต้องแปลงค่าจากเงินสกุลหน่ึงเป็นเงินอีกสกุลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลให้

กิจการที่เสนองบการเงินมีกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนน้ัน 

ดังน้ัน ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว

ยังคงรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุน หรือหากผลต่างน้ันเกิดจากเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 32 จะถูกรับรู้ในส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและผลสะสมแสดงแยกเป็น

รายการต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศน้ันไป 
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46 เม่ืองบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกต่างไปจากวันที่ใน 

งบการเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน หน่วยงานต่างประเทศมักจะจัดทาํงบการเงินเพ่ิมเติม 

ณ วันที่เดียวกนักบัวันที่ในงบการเงินของกจิการที่เสนองบการเงินเพ่ือใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

หากไม่มีการจัดทาํงบการเงินเพ่ิมเติมดังกล่าว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้ใช้งบการเงินที่มีวันที่

แตกต่างกันได้ ถ้าความแตกต่างกันน้ันไม่เกินกว่า 3 เดือน และให้ปรับปรุงผลกระทบของ

รายการหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างวันที่ที่แตกต่างกันน้ัน ในกรณีน้ี 

การแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานของหน่วยงานต่างประเทศ สาํหรับกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนระหว่างช่วงเวลาจาก

วันที่ในงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนอ

งบการเงินมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ กิจการจะต้องทาํรายการปรับปรุงตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

วิธีการปฏิบัติสาํหรับการจัดทาํงบการเงินรวมดังกล่าวน้ีให้ถือปฏิบัติสาํหรับกรณีวิธีส่วนได้เสีย

จากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ด้วยเช่นเดียวกนั 

47 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ และการปรบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ ใหถ้ือ

เป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินของหน่วยงานต่างประเทศนั้น ดงันั้น ค่าความนิยมและการปรบั 

มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวตอ้งแสดงในสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ 

และจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราปิดตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่39 และ 42 

 

การจําหน่ายหรือการจําหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ 
 

48 ในการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ กิจการตอ้งรบัรูจํ้านวนสะสมของผลต่างจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ 

แสดงจํานวนสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในองคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของ และจะถูก 

จัดประเภทใหม่เป็นกําไรหรือขาดทุน (การปรบัปรุงการจัดประเภทใหม่) เมื่อมีการรบัรูกํ้าไร

ขาดทุนจากการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

48ก  นอกจากการจาํหน่ายส่วนได้เสยีทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ การจาํหน่ายบางส่วนดังกรณี

ต่อไปน้ีถือเป็นการจาํหน่าย 

48ก.1 การจําหน่ายเพียงบางส่วนที่ทาํให้สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยที่มีหน่วยงาน

ต่างประเทศ แม้ว่ากิจการจะยังคงส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของกิจการที่เคย

เป็นบริษัทย่อยภายหลังการจาํหน่ายเพียงบางส่วนดังกล่าว และ 

48ก.2 กรณีที่กจิการยังคงส่วนได้เสียภายหลังการจาํหน่ายเพียงบางส่วนในการร่วมการงาน
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หรือการจาํหน่ายเพียงบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีหน่วยงานต่างประเทศ

ที่เป็นสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงถือเป็นหน่วนงานในต่างประเทศ 

48ข การจําหน่ายบริษัทย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปล่ียน 

ที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจะต้องถูกตัด

รายการแต่จะไม่ถูกโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

48ค การจําหน่ายบางส่วนของบริษทัย่อยซ่ึงรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการจะตอ้งมีการปันสดัส่วน

ผลสะสมของผลต่างอตัราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานต่างประเทศที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นใหก้บัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอํานาจควบคุม ในกรณีที่เป็นการจําหน่ายเพียง

บางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ กรณีอื่นๆ กิจการจะตอ้งโอนผลสะสมของกําไรขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่นจากส่วนหนึง่ของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นไปกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สดัส่วนของหุน้ทีมี่การขาย 

48ง การจาํหน่ายเพียงบางส่วนของส่วนได้เสียของหน่วยงานต่างประเทศเป็นการลดความเป็นเจ้าของ

ในหน่วยงานต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการลดลงจากการจาํหน่ายตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 48ก 

จะต้องบันทกึบัญชีเสมือนมีการจาํหน่าย 

49 กิจการอาจจาํหน่ายหรือจาํหน่ายบางส่วนของส่วนได้เสียของตนในหน่วยงานต่างประเทศโดย 

การขาย การเลิกกิจการ การรับเงินคืนค่าหุ้นทุน หรือการละทิ้ งหน่วยงานน้ันไปทั้งหมดหรือ

บางส่วน การปรับลดมูลค่าตามบัญชีของหน่วยงานต่างประเทศเน่ืองจากผลขาดทุนหรือ 

การด้อยค่าไม่ถือเป็นการจาํหน่ายกิจการบางส่วน ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้รายการกาํไรหรือ

ขาดทุนจากผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวเข้ากาํไรหรือขาดทุนเม่ือมี 

การปรับลดมูลค่าลง 

 

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมด 
 

50 กําไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากรายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ และจากผลต่างจากอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนเม่ือมีการแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมทั้ง

หน่วยงานต่างประเทศ) ให้เป็นสกุลเงินที่แตกต่างไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 ซ่ึงกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

51 ในย่อหนา้ที่ 53 และย่อหนา้ที่ 55 ถึง 57 การกล่าวถึงสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงาน 

ในกรณีของกลุ่มกิจการใหห้มายความถงึสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานของบริษทัใหญ่ 
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52 กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงันี้  

52.1 จํานวนผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นที่รบัรูเ้ป็นกําไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของ

อตัราแลกเปลีย่นที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

โดยรบัรูผ่้านกําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรู ้

และการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

52.2 จํานวนผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ถูกรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

และรบัรูผ้ลสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 

และการกระทบยอดของจํานวนของผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าว ตั้งแต่ 

วนัตน้งวดบญัชีจนถงึวนัส้ินงวดบญัชี 

53 เมือ่สกุลเงินทีใ่ชน้าํเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการ 

กิจการที่นําเสนองบการเงินตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว พรอ้มกบัเปิดเผยสกุลเงินที่ใช ้

ในการดําเนินงานของกิจการ และเปิดเผยถึงเหตุผลของการใช้สกุลเงินที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงิน ซ่ึงแตกต่างไปจากสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนินงาน 

54 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของ

หน่วยงานต่างประเทศที่มีนยัสําคญั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว และเหตุผล

ของการเปลีย่นสกุลเงินทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานนั้น 

55 เมื่อกิจการแสดงงบการเงินดว้ยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงาน 

กิจการจะระบุว่างบการเงินเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได ้

ก็ต่อเมื่องบการเงินของกิจการเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเหล่านั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงค่าซ่ึงกล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 39 และ 42 ของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

56 บางคร้ังกิจการแสดงงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ 

ในการดาํเนินงานของกิจการ โดยไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 55 เช่น การแปลงค่า 

เป็นสกุลเงินอื่นเพียงบางรายการที่เลือกมาจากงบการเงิน หรือกิจการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดําเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และกิจการแปลงค่า 

ทุกรายการของงบการเงินให้เป็นอีกสกุลเงินหน่ึงด้วยอัตราปิดล่าสุด การแปลงค่าดังกล่าว 

ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้กิจการเปิดเผยข้อมูล

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 57 

57 เมือ่กิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือขอ้มูลทางการเงินอื่นๆ ดว้ยสกุลเงินที่ไม่ใช่ทั้ง

สกุลเงินที่ใชใ้นการดําเนินงานหรือสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงิน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

ขอ้กําหนดในย่อหนา้ที ่55 กิจการตอ้งปฏิบติัดงันี้  

57.1 ช้ีแจงขอ้มูลอย่างชดัเจนโดยแสดงเป็นขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อแยกให้เห็นว่าขอ้มูล

ดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

57.2 เปิดเผยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลเพิม่เติม และ 
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57.3 เปิดเผยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและวิธีการแปลงค่าที่ใช ้

ในการแสดงขอ้มูลเพิม่เติมดงักล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติัและการถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

58 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

58ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
59 กิจการต้องนาํย่อหน้าที่ 47 มาถือปฏิบัติสาํหรับการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึน

นับต้ังแต่วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏบัิติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

สาํหรับรายการซ้ือซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ี อนุญาตให้กิจการสามารถนาํข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 

มาถือปฏบัิติโดยวิธีการปรับย้อนหลังได้ สาํหรับรายการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนก่อน

รอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการถือปฏิบัติโดยวิธี

เปล่ียนทันทีเป็นต้นไป กิจการไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนและสามารถแสดง 

ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศเป็นสินทรัพย์

และหน้ีสินของกิจการ แทนการแสดงเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศได้ 

ซ่ึงหมายความว่า ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ันจะแสดงด้วยสกุลเงินที่ใช้

ในการดาํเนินงานของกจิการแล้วหรือเป็นรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีการ

รายงานด้วยอตัราแลกเปล่ียนของวันที่ซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ 

60 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกดิข้ึนจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้บันทกึรายการ

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

60ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

61 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

62 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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