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บทที่ 21  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

NPAEs TAX 

 การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรู้มูลค่า

เริ่มแรก เป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินบาท กับสกุลเงินต่างประเทศ 
ณ วันที่เกิดรายการ 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 รายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้ 

อัตราปิด 
 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้

ด้วยราคาทุนเดิมให้แปลงค่าโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 
เกิดรายการ 

 
 

 การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
 แต่ละรายการค้าเกิดข้ึนจะต้องรับรู้เป็นสกุลเงินบาทตาม ม.65 ทวิ (5) 

แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนนอกจาก
เงินตราไทยตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน จะแจ้งต่ออธิบดีเพ่ือใช้เงินตราสกุล
ดังกล่าวในการจัดท าบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน 
หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย รวมถึงการค านวณก าไรสุทธิ 
หรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ และการค านวณจ านวนภาษีเงิน
ได้ที่ต้องเสียก็ได้ (พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ ๕๐ 
พ.ศ.2562 ) 

 อ้างอิงจาก 
 ม.65 ทวิ (5)  “เงิน เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคา

เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 
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 (ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ข)  

ให้เลือกใช้วิธีการค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือ
หนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและ 
อัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ค านวณไว้ หรือวิธีการค านวณค่าหรือราคาของเงินตราหรือ
ทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ 
รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ และค านวณค่า 
หรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้  หรือ 
วิ ธี ก าร อ่ืนซึ่ ง สอดคล้ องกับหลั ก เกณฑ์ตามวิ ช าการบัญชี 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อใช้วิธีการใดในการค านวณค่าหรือ
ราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

(ข) กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีก าหนด ให้ใช้วิธีการค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา 
ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่าง
อัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้
ใช้วิธีการค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดใน
วันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น” 
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 กิจการต้องแปลงค่ารายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ และแปลงค่ารายการ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ที่ธนาคารขาย 

 ม.65 ทวิ (8)  “ถ้าราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ให้ค านวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของ
วันที่ได้สินค้านั้นมา เว้นแต่เงินตราต่างประเทศนั้น จะแลกได้ใน
อัตราทางราชการก็ ให้ค านวณเป็นเงินตราไทยตามอัตรา 
ทางราชการนั้น” 

 ม.76 ตรี “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืน
นอกจาก เ งินตรา ไทยตามที่ รั ฐมนตรี ประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน จะแจ้งต่อ
อธิบดี เ พ่ือใช้ เ งินตราสกุลดังกล่าวในการจัดท าบัญชีงบดุล  
บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน หรือบัญชีรายรับก่อนหัก
รายจ่าย รวมถึงการค านวณก าไรสุทธิหรือยอดรายรับก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ และการค านวณจ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องเสียก็ได้ 

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แจ้งต่ออธิบดีแล้ว 
ให้ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานนั้นเพ่ือการตามวรรคหนึ่ง
ตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้แจ้ง และต้องใช้ตลอดไป
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได ้

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและการอนุมัติตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
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 การประเมินเงินภาษีและการแจ้งจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

ต้องช าระเพ่ิมเติม หรือได้รับคืนรวมทั้งการค านวณเบี้ยปรับหรือ
เงินเพ่ิม และการปฏิบัติการอ่ืนใดของเจ้าพนักงานประเมินกับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนนอกจาก
เงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานให้ด าเนินการโดยใช้
เงินตราสกุลที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนั้น 

 ม.76 จัตวา “เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตรา 
สกุลอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานได้
แจ้งหรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีตาม ม.76 ตรี แล้ว ในการค านวณ
ค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอ่ืนๆ  
ในงบการเงิน ในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีที่ใช้สกุลเงินอ่ืนนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 
การด าเนินงาน หรือจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน และบรรดารายการอ่ืนใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตาม 
ม. 65 ตรี (12) ที่ใช้ในการค านวณภาษีเงินได้ที่เหลืออยู่ ณ วันนั้น 
ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอ่ืนๆ ในงบ
การเงิน ให้ค านวณค่าหรือราคาตามหลักเกณฑ์ตามวิชาการบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 
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 (2) บรรดารายการอ่ืนใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตาม  

ม.65 ตรี (12) ที่ใช้ในการค านวณภาษีเงินได้ ให้ค านวณค่าหรือ
ราคาตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคาร
พาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ในวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้สกุลเงินอ่ืนนอกจาก
เงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน หรือของรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ 
ในการด าเนินงาน แล้วแต่กรณ ี

 ม.76 เบญจ “มิให้น ามาตรา 65 ทวิ (5) มาใช้บังคับกับการค านวณ
ค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินของบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอ่ืนเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 
การด าเนินงานตาม ม.76 ตรี แต่ให้ค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา 
ทรัพย์สิน หรือหนี้สินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) การค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือ
หนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้เลือกใช้
วิธีการค านวณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 
ค านวณไว้ แต่ในกรณีมีส่วนใดที่ไม่อาจค านวณตามอัตรา
ดังกล่าว ให้ขออนุมัติต่ออธิบดีเพ่ือใช้อัตราอ่ืนเฉพาะส่วน
นั้นได ้
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  (ข) ใช้วิธีการอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม

วิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใช้
วิธีการใดในการค านวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้ว ให้ใช้
วิธีการนั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะ
เปลี่ยนแปลงได้การขอและการอนุมัติให้เป็นไปตาม
หลัก เกณฑ์และวิธีการที่ อธิบดีประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
(2) การค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือ

หนี้สินที่รับมาหรือจ่ายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้
ค านวณค่าหรือราคาตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น 
ม.76 ฉ การช าระภาษีตาม ม.67 ทวิ และ ม.68 และการคืนเงิน
ภาษีในกรณีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตรา 
สกุลอ่ืนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานตาม ม.76 ตรี ให้ใช้
เงินตราไทย โดยให้ค านวณค่าตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อ
และอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ค านวณไว้ในวันท าการสุดท้ายก่อนวันช าระภาษีหรือก่อนวันที่ผู้มี
อ านาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี 

 
 
 

 



สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษี 
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
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NPAEs TAX 

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการช าระเงินของรายการที่เป็น 
ตัวเงิน หรือจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินของกิจการด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งแตกต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของ 
งวดบัญชีก่อน ให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดนั้น 

 ม.76 สัตต “ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน หรือจากการ
ค านวณค่าของสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นเงินตราไทย 
เพ่ือช าระภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุล
อ่ืนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานตามมาตรา 76 ตรี ไม่ให้ถือ
เป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ” 

 
 
 

 


