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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บทนา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ซึ่ งเป็ นฉบั บปรั บ ปรุ งของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการนารายการที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ ในงบการเงินของกิจการ และวิธกี ารแปลงค่างบการเงินให้ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน โดยกิจการอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการ
ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศหรื ออาจมีหน่ วยงานต่ างประเทศ นอกจากนี้ กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุ ล
เงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามมาตรฐานฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน ในกรณีท่ีไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ น โยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
อัตราปิ ด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจานวนหน่ วยของเงินสกุล
หนึ่งไปเป็ นอีกสกุลหนึ่งด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างไป
อัตราแลกเปลีย่ นทันที หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการส่งมอบทันที
หน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน หรือสาขาของกิจการที่เสนอ
งบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือ
สกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน
สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ ในการเสนองบการเงิน ซึ่งอาจเหมือนหรือ
แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ ในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการ
ดาเนินงานอยู่ กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
1. สกุลเงิน
1.1. ที่มีอิทธิพ ลอย่ า งมากต่ อ ราคาขายของสิน ค้ า และบริ ก าร (มั ก เป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการ
กาหนดและชาระราคาขายของสินค้ าและบริการ) และ
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1.2.

ของประเทศซึ่งภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้ อบังคับส่วนใหญ่เป็ นตัวกาหนดราคาขายของ
สินค้ าและบริการ
1.3. ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อต้ นทุนการผลิตสินค้ าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (มักเป็ นสกุลเงินที่ใช้ กาหนดและชาระต้ นทุนดังกล่าว)
2. ปัจจัยต่างๆที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการมีดังต่อไปนี้
2.1 สกุลเงินที่ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหนี้และหุ้นทุน)
2.2. สกุลเงินที่ได้ รับจากกิจกรรมดาเนินงานและมักจะดารงไว้ ในสกุลเงินนั้นๆ
3. กิจการต้ องพิจารณาปั จจัยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ในการกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่ าสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ
นั้นเป็ นสกุ ลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม่
(กิจการที่เสนองบการเงินในกรณีน้ ี คือกิจการที่มีหน่วยงานต่างประเทศ ได้ แก่ บริษัทย่อย สาขา
บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน)
3.1 ให้ ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆของหน่วยงานต่างประเทศนั้นเป็ นส่วนขยายของกิจการที่เสนอ
งบการเงินมากกว่ าที่จะเป็ นการดาเนินงานที่เป็ นเอกเทศอย่างมีนัยสาคัญ เช่น กรณีแรก
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศมีหน้ าที่เพี ยงขายสินค้ าซึ่ งนาเข้ าจากกิจการที่เสนองบการเงิน
และส่งเงินที่ได้ ให้ กิจการที่เสนองบการเงิน กรณีท่สี อง คือ เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศนั้น
เก็บสะสมเงินและก่อให้ เกิดรายการที่เป็ นตัวเงินอื่นๆ ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าใช้ จ่าย และมี
การกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลท้องถิ่น
3.2. ให้ ประเมินว่ารายการที่มีกับกิจการที่เสนองบการเงินมีสัดส่วนมากหรือน้ อย เมื่อเทียบกับ
ธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ
3.3. ให้ ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อ
กระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้ อมที่จะส่งเงินออกไปยังกิจการที่เสนอ
งบการเงิน
3.4. ให้ ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุ นจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ ว กระแสเงินสด
จากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่จะชาระภาระหนี้สินที่มีอยู่และที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตามปกติ
อย่างก็ตาม ในกรณีท่ขี ้ อบ่ งชี้ข้างต้ นไม่เป็ นไปในทางเดียวกันและสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานไม่
เด่นชัด ผู้บริหารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งจะต้ องเป็ นสกุลเงินที่เป็ น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สุดของผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ โดย
ผู้บริหารต้ องให้ ความสาคัญต่อข้ อบ่งชี้ท่สี าคัญในเรื่องสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานตามที่กล่าวในข้ อ 1 ก่อน
การพิจารณาข้ อบ่งชี้อ่นื ๆในข้ อ 2 และ 3 ซึ่งกาหนดให้ เป็ นหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมในการกาหนดสกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
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ตัวอย่างที่ 1 ปัจจัยในการกาหนดสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ
บริษัท A (ฝรั่งเศส) มีบริษัท B เป็ นบริษัทย่อย (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งผลิตและขายเสื้อถักในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็ นไปตามปัจจัยแรกของการระบุสกุลเงินในการดาเนินงาน ดังนั้น บริษัทย่อย B จะใช้ สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายสินค้ า และต้ นทุนของสินค้ า ได้ แก่
ค่าแรงงาน วัตถุดิบ และต้ นทุนในการจัดหาสินค้ าอื่นๆ และปั จจัยผลักดันด้ านการแข่งขัน ซึ่งปกติใช้ เป็ น
ตัวกาหนดราคาสินค้ าในสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างที่ 2 ปัจจัยในการกาหนดสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ
กลุ่มบริษัท A ดาเนินงานโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ปี ระเทศอังกฤษ โดยมีบริ ษัท A เป็ นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม
บริ ษัทที่มีสกุ ลเงิ นที่ใช้ ในการดาเนิ น งานและสกุ ลเงินที่ใช้ ในการน าเสนองบการเงิ น คือ สกุ ลเงิ นปอนด์
อังกฤษ โดยบริษัท A มีส่วนได้ เสียในกลุ่มบริษัท B และ กลุ่มบริษัท C ซึ่งทั้งสองกลุ่มบริษัทนั้น ได้ เข้ าไปมี
ส่วนได้ เสียในบริษัทย่อยหลายบริษัทที่ดาเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศเยอรมัน โดยมีสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโรเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของบริษัทย่อยเหล่านั้น สกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานของบริษัท B และบริษัท C คือสกุลเงินใด
โครงสร้างของกลุ่มกิจการ
บริ ษัท A (UK) เงินปอนด์

บริ ษัท B

Sub1
1111

Sub2

บริ ษัท C

Sub3

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

Sub4

Sub5

Sub6

สกุลเงินยูโร

สหรัฐฯ
ตามลักษณะโครงสร้ าง บริษัท B และ บริษัท C นั้นมีลักษณะที่เป็ นบริษัทผู้ลงทุนในบริษัทอื่นๆ (Holding
Company) ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานจาเป็ นต้ องพิจารณาถึงกิจกรรมหลัก
ทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทว่ามีลักษณะเป็ นอย่างไร ในกรณีท่ที ้งั สองบริษัทเป็ นเพียงบริษัทผู้ลงทุนในบริษัท
ย่ อ ยต่ า งๆ ที่ด าเนิ น งานโดยมี กิ จ กรรมหลั ก เพี ย งการให้ เ งิ น ทุ น หรื อ เป็ นการน าเงิ น ทุ น จากบริ ษั ท แม่
(บริษัท A) เข้ าลงทุนในการดาเนินงานต่างๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของทั้งสองบริษัท
ก็จ ะเป็ นไปตามสกุ ลเงิ นที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของบริ ษัทแม่ น่ั น คื อ สกุ ลเงิ น ปอนด์ อย่ า งไรก็ตาม หาก
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วัตถุประสงค์และกิจกรรมในการดาเนินงานของบริษัท B และ บริษัท C นั้น เป็ นการดาเนินงานที่ถือได้ ว่า
เป็ นส่ว นขยายมาจากการด าเนิ น งานของบริ ษัท ย่ อ ยของตน (เช่ น การขายสิ น ค้ า หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆที่
เทียบเคียงได้ กับการดาเนินงานในบริษัทย่อย) ที่มีสกุลเงินในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และสกุลเงินยูโร การดาเนินงานเช่นนี้อาจส่งผลกระทบให้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของบริษัท B และ
บริษัท C เปลี่ยนแปลงไปตามสกุลเงินของบริษัทย่อยเหล่านั้นก็เป็ นได้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนินงานจาเป็ นต้ องอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามเงื่อนไขที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ า 9-14
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
รายการที่เป็ นตัวเงิน หมายถึง หน่ วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรั พย์และหนี้สินที่จะได้ รับ หรื อที่
จะต้ องชาระเป็ นจานวนเงินที่กาหนดไว้ แน่นอน หรือจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน
ลักษณะสาคัญของรายการที่เป็ นตัวเงิน คือ สิทธิท่จี ะได้ รับ (หรื อภาระที่จะส่งมอบ) จานวนเงินที่
กาหนดได้ แน่ น อนหรื อจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่ วยของสกุ ลเงิน รวมถึ งเงินบ านาญและ
ผลประโยชน์อ่ นื ของพนักงานที่จะต้ องจ่ ายเป็ นเงินสด ประมาณการหนี้สินที่ต้องชาระด้ วยเงินสด และเงินสด
ปันผลซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สิน ในทานองเดียวกัน สัญญาที่จะได้ รับ (หรือส่งมอบ) ตราสารทุนของกิจการใน
จานวนหน่ วยที่อาจเปลี่ ยนแปลงได้ หรื อ สัญ ญาที่จ ะได้ รับ (หรื อส่งมอบ) สิน ทรั พย์ในจานวนเงิน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้ รับ (หรือส่งมอบ) เท่ากับจานวนเงินคงที่หรื อจานวนหน่วยของสกุล
เงิน ในทางตรงกันข้ ามลักษณะสาคัญของรายการที่มิใช่ตัวเงิน คือ การไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับ (ภาระที่จะส่งมอบ)
จานวนเงินที่กาหนดได้ แน่นอนหรือจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน รวมถึงเงินจ่าย
ล่วงหน้ าสาหรับสินค้ าและบริการ (เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้ าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนี้สนิ ต่างๆ ที่ต้องชาระด้ วยการส่งมอบสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน
ตัวอย่างที่ 3 การพิจารณารายการทีเ่ ป็ นตัวเงินและรายการที่มิใช่ตวั เงิน
กรณีที่ 1 เงินรับล่วงหน้ าค่าบริการจากลูกค้ าของกิจการการบินพาณิชย์
รายการมิใช่ตัวเงิน
โดยปกติรายการเงินรับล่วงหน้ าค่าบริการที่ได้ รับจากลูกค้ านั้น หากเป็ นรายการที่รอให้ บริการการบินโดยไม่ได้
มีเงื่อนไขที่ลูกค้ าจะมีสิทธิเรี ยกร้ องในการขอคืนเงินจากกิจการ โดยเนื้อหาของรายการแล้ ว กิจการไม่มีภาระ
ผูกพันที่จะต้ องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงินในอนาคต จึงสามารถพิจารณาได้ ว่า รายการดังกล่าวเป็ น รายการที่มิใช่
ตัว เงิ น กิจ การต้ อ งบั น ทึก รายการที่ไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น ดั งกล่ า ว ในขณะที่รั บ รู้ มู ล ค่ า เมื่ อ เริ่ ม แรกโดยใช้ อั ต รา
แลกเปลี่ ยน ณ วั นที่รับเงินล่ วงหน้ าค่ าบริ การจากลูกค้ า และจะบันทึกรั บรู้ รายการเงินรับล่ วงหน้ าค่าบริ การ
ดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่าบริการด้ วยมูลค่าที่ได้ เคยบันทึกไว้ เมื่อวันที่รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรก (กล่าวคือ วันที่รับเงิน
ล่วงหน้ าค่าบริการจากลูกค้ า) เมื่อเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อในการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง
รายได้ ดังนั้น กิจการต้ องไม่แปลงค่ารายการสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินด้ วยอัตราปิ ด ณ วันสิ้นงวด
รายการที่เป็ นตัวเงิน
ในกรณีท่เี งินรับล่วงหน้ าค่าบริการที่ได้ รับจากลูกค้ า มีเงื่อนไขของการคืนเงินให้ แก่ลูกค้ าในกรณีท่ลี ูกค้ ามีการ
เรียกร้ อง เนื่องจากไม่ได้ มีการใช้ บริการ โดยเนื้อหาของรายการแล้ ว กิจการยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้ องคืนเงิน
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ให้ แก่ลูกค้ าเมื่อมีการเรียกร้ องเกิดขึ้น ซึ่งเข้ านิยามของรายการที่เป็ นตัวเงิน กิจการต้ องบันทึกรายการที่เป็ นตัว
เงินดังกล่าว ในขณะที่รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับเงินรับล่วงหน้ าค่าบริการจาก
ลูก ค้ า และหากเงินรั บ ล่ วงหน้ า ค่ า บริ การดังกล่ าวยังคงปรากฏอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน กิจการจาเป็ นต้ องแปลงค่ารายการดังกล่าว ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช้ อัตราปิ ด และต้ องแปลงค่ารายการดังกล่ าวทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตราบเท่าที่ภาระที่
จะต้ องคืนเงินให้ แก่ลูกค้ ายังคงปรากฏอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้น
อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการที่เป็ นตัวเงินนั้น กิจการควรคานึงถึงเงื่อนไขในการจ่ายชาระเงินคืนหรือสิทธิ
ที่จะได้ รับเงินตามที่ระบุไว้ ในสัญญา (ถ้ ามี) ด้ วยว่า มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นใดในสัญญาหรือไม่ ว่ากิจการจะ
จ่ายชาระเงินคืนหรือจะได้ รับเงินคืนด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ วันที่เกิดรายการนั้น (วันที่ได้ รับชาระหรื อ
วันที่จ่ายชาระ) หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาแล้ ว ย่อมชี้ให้ เห็นว่ า การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ในตลาดไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในการที่จะจ่ายชาระเงินคืนในอนาคต หรือ การได้ รับ
เงินคืนในอนาคต ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่งไม่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กรณีที่ 2 กรณีเงินฝากธนาคารสกุ ลเงินตราต่ างประเทศที่วางเป็ นหลั กทรั พย์คา้ ประกันการปฏิบัติตามข้ อ
ผูกพันในสัญญาเงินกู้
รายการที่เป็ นตัวเงิน
ในกรณีท่กี จิ การได้ นาเงินฝากธนาคารฝากสกุลเงินตราต่างประเทศวางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันการปฏิบัติตาม
ข้ อ ผู ก พั นในสัญ ญาเงิ น กู้ ท่ีกิจ การมีต่อ ธนาคารผู้ ให้ ก้ ู ซึ่ งหากพิ จ ารณาเงื่อ นไขในรายละเอียดของสัญญาที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็ นหลักทรัพย์ท่วี างเป็ นประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ซึ่งกิจการจะต้ องดารงจานวนเงินดังกล่าวให้ คงที่ตามจานวนที่ระบุในเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องนั้น ซึ่งหาก
พิจารณาที่เนื้อหาของรายการแล้ วย่อมชี้ให้ เห็นว่า รายการเงินฝากธนาคารดังกล่าวยังคงเป็ นรายการที่กิจการมี
สิทธิท่จี ะได้ รับเป็ นจานวนที่กาหนดไว้ แน่นอนเมื่อกิจการได้ ถอนหลักทรัพย์คา้ ประกันดังกล่าวคืนกลับ ดังนั้น
รายการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็ น “รายการที่เป็ นตัวเงิน (Monetary item)” ซึ่งต้ องรับรู้
มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่ารายการดังกล่าวด้ วยอัตราปิ ด ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ หมายถึ ง ส่ ว นได้ เ สี ย ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน
กิจการอาจมีรายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้ าหนี้กับหน่ วยงานต่างประเทศ และอาจเป็ น
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ เช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก และบริษัท ข โดยที่บริษัท ข นั้น
เป็ นหน่วยงานต่างประเทศ บริษัท ก ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข ลูกหนี้เงินให้ กู้ยืมดังกล่าวให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
เงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไม่มีแผนการชาระหนี้หรือไม่คาดว่าจะมีการชาระในอนาคตอันใกล้
การรายงานรายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
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รายการที่เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศต้ อ งบั น ทึก รายการรั บ รู้ มู ลค่ า เริ่ มแรกเป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการ
ดาเนินงาน โดยการแปลงจานวนเงินตราต่ างประเทศด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนทันทีของสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาหนดไว้ เป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือจะต้ อง
จ่ายชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
1. ซื้อหรือขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่งกาหนดราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศ
2. กู้ยืมหรือให้ ก้ ูยืมเงินด้ วยจานวนเงินที่จะต้ องชาระ หรือได้ รับชาระคืนเป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือ
3. ได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อหรือชาระหนี้สนิ ซึ่งกาหนดค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ตัวอย่างที่ 4 การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัท A ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นเงินยูโร ซื้อหุ้นกู้ 5% เป็ น
เงิน US$8,000 โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกไตรมาส ไตรมาสละ US$100 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซ้ ือหุ้นกู้
US$1 = €1.50
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราแลกเปลี่ยน US$1 = €2 และได้ รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ US$100
(US$100x2 = €200 อัตราที่ใช้ แปลงค่าสกุลเงินดอกเบี้ยรับของหุ้ นกู้ท่จี ะใช้ บันทึก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2015 ไม่ควรใช้ อตั รา ณ วันที่ดังกล่าว เนื่องจากดอกเบี้ยค้ างรับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 เดือน
บริษัทควรใช้ อัตราถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับงวด 3 เดือน คือ US$ = €
= €1.75 ดังนั้นดอกเบี้ยรับ
ในไตรมาสที่ 4 เท่ากับ €175 (US$100X1.75) และจะเกิดกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของดอกเบี้ยรั บ
€25(=US$100x(2.00-1.75)) โดยการบันทึกรายการเป็ นดังต่อไปนี้
€
€
เงินสด
200
ดอกเบี้ยรับ
175
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
25
การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
1. รายการที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้ แปลงค่าโดยใช้ อตั ราปิ ด
2. รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ ด้วยราคาทุนเดิมให้ แปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
3. รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมให้ แปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
เมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถใช้ ได้ หลายๆ อัตรา อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ควรพิจารณาจากกระแส
เงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชาระกันโดยให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ากระแสเงิน
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สดได้ เกิดขึ้น ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินเป็ นการชั่วคราว ให้ ใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได้
ตัวอย่างที่ 5 การรายงานรายการชาระเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
เดือนมกราคม 2558 กิจการฝรั่งเศสซึ่งใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นเงินยูโร ซื้ออาคารและ
อุปกรณ์ เป็ นเงินเชื่อจากผู้จาหน่ายแคนาดาในราคา C$ 328,000 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซ้ ือ คือ €1 =
C$1.64 กิจการบันทึกสินทรัพย์ด้วยราคาทุนและเจ้ าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์เท่ากับ € 200,000 (= C$
) และอัตราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการฝรั่งเศส (31 มีนาคม 2558) € 1 =
C$1.61
ดังนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ นทุนของสินทรัพย์ (รายการที่ไม่เป็ น
ตัวเงิน) เท่ากับ € 200,000 ส่วนยอดเจ้ าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ (รายการที่เป็ นตัวเงิน) จะแปลงค่าด้ วย
อัตราปิ ดเป็ น € 203,727 (= C$
) และแสดงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ € 3,727 (=
203,727-200,000) เป็ นส่วนหนึ่งในงบกาไรขาดทุนในงวดนั้น
ตัวอย่างที่ 6 การรายงานรายการชาระเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กิจการในประเทศอังกฤษขายสินค้ าให้ กับกิจการในประเทศเยอรมัน
จานวนเงิน € 87,000 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขาย £1 = €1.45 และกิจการในประเทศอังกฤษบันทึก
รายการขายและลูกหนี้เท่ากับ £60,000 (= €

)

วันที่ 31 มีนาคม 2558 อัตราแลกเปลี่ยน £1 = €1.50 กิจการในประเทศอังกฤษได้ รับชาระเงิน
จานวน £58,000 (= €
) ซึ่งเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน £2,000 (=£60,000-£58,000)
และแสดงรายการผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นส่วนหนึ่งของงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด
การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงินหรือจากการแปลงค่า
รายการที่เป็ นตัวเงินของกิจการด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแตกต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรื อที่ได้ รายงานไว้ ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้ รับรู้เป็ นกาไรหรือ
ขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน ยกเว้ น ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่งถือได้ ว่าเป็ นส่วน
หนึ่ งของเงินลงทุ นสุทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน จะต้ องรั บรู้ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนสาหรั บงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรับรู้ไว้ ในงบการเงินของหน่วยงาน
ต่างประเทศแล้ วแต่กรณี ส่วนในงบการเงินที่รวมหน่วยงานในต่างประเทศ และกิจการที่เสนองบการเงิน (เช่น
งบการเงินรวมเมื่อหน่วยงานในต่างประเทศเป็ นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกิจการ)
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กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มต้ นไว้ แยกต่างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และต้ องจัดประเภทจากส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนสุทธิ และเมื่อมีการ
รับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะต้ องรับรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้ วย ในทางตรงข้ าม เมื่อ
มีก ารรั บ รู้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ของรายการที่ไม่ เ ป็ นตั ว เงิ น ไว้ ในก าไรหรื อขาดทุ น องค์ป ระกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะต้ องรับรู้ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนด้ วย
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชาระเงินของรายการที่เป็ น
ตัวเงิน ที่เกิดขึ้นจากรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ ทาให้ เกิดผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยน ถ้ ารายการ
ดังกล่ าวชาระเงิน ภายในงวดบั ญชี เ ดียวกันกับ งวดที่เกิดรายการนั้ น กิจการจะต้ องรั บ รู้ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจานวนในงวดบัญชีน้ัน อย่างไรก็ดี ถ้ ารายการดังกล่าวชาระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะต้ อง
รั บรู้ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนในแต่ ละงวดบั ญชี จนถึ งวั นที่มีการชาระเงินด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละงวดบัญชีน้ัน
การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามขั้นตอนการแปลง
ค่ า ให้ เ ป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ใ นการด าเนิ น งานสกุ ล ใหม่ โ ดยใช้ วิ ธี เ ปลี่ ย นทัน ทีเ ป็ นต้ น ไป นั บ แต่ วั น ที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกิจการจะต้ องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานสกุลใหม่ด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง ผลของการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็ นตัวเงินให้ ถือเสมือนเป็ นราคาทุนเดิม
ผลต่ า งของอัตราแลกเปลี่ ยนที่เ กิดขึ้น จากการแปลงค่ าของหน่ ว ยงานต่ างประเทศที่ได้ รับรู้ ในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานนั้น
การใช้สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ ิใช่สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานที่มิใช่
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่าง
ออกไป ให้ ใช้ วิธดี ังต่อไปนี้
1. สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (นั่นคือ รวมถึง งบแสดงฐานะ
การเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้ แปลงค่าด้ วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
2. รายได้ และค่าใช้ จ่ายในแต่ละงบการเงินซึ่งแสดงกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(รวมถึงงบที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้ แปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
3. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (หรือที่มักใช้ คาว่า ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน) ให้ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลต่างเกิดขึ้นจากการแปลงค่ารายการรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ และการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินด้ วยอัตราปิ ด การ
แปลงค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวดด้ วยอัตราปิ ดซึ่งต่างจากอัตราปิ ดเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะไม่
รับรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยหรือไม่มี
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ผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในปัจจุบันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจะถูกแสดงแยกต่างหากจากส่วนของเจ้ าของ (หรือที่มักใช้ คาว่า ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน) จนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานซึ่งเป็ น
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่าง
ออกไป ให้ ใช้ วิธดี ังต่อไปนี้
1. ทุกรายการ (นั่นคือ สินทรัพย์ หนี้สนิ รายการที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ รายได้ และค่าใช้ จ่าย ซึ่งรวมถึง
ข้ อมูลเปรียบเทียบ) ให้ แปลงค่าด้ วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของงบแสดงฐานะการเงินล่าสุด เว้ นแต่
2. รายการนั้ นได้ มีก ารแปลงค่ าเป็ นสกุ ลเงิน ที่ไม่ ใช่ สกุ ลเงิ นของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
จานวนเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบให้ รายงานด้ วยจานวนซึ่งแสดงเป็ นปี ปัจจุบันในงบการเงินของปี ก่อนหน้ า
(นั่นคือ ไม่มีการปรับปรุงผลของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในภายหลัง)
ตารางสรุปการแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
สกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
มิใช่ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มิใช่ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
สินทรัพย์/หนี้สนิ
อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
- รอบระยะเวลาปัจจุบัน
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

- รอบระยะเวลาเปรียบเทียบ

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทียบ)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทียบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
- รอบระยะเวลาปัจจุบัน
- รอบระยะเวลาเปรียบเทียบ

ไม่ได้ ระบุ

ไม่ได้ ระบุ

ไม่ได้ ระบุ

ไม่ได้ ระบุ

รายได้ /ค่าใช้ จ่าย (รวมถึงที่แสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
อัตรา ณ วันที่เกิดรายการหรืออัตรา
- รอบระยะเวลาปัจจุบัน

- รอบระยะเวลาเปรียบเทียบ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับรอบ
ระยะเวลาปัจจุบัน

อัตรา ณ วันที่เกิดรายการหรืออัตรา
ถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับรอบ
ระยะเวลาปัจจุบัน

อัตรา ณ วันที่เกิดรายการหรืออัตรา
ถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับรอบ
ระยะเวลาเปรียบเทียบ

อัตรา ณ วันที่เกิดรายการหรืออัตรา
ถัวเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับรอบ
ระยะเวลาเปรียบเทียบ

แยกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

แยกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 21) หน้ า 9

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปการแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
สกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
มิใช่ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
สินทรัพย์/หนี้สนิ
อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
- รอบระยะเวลาปัจจุบัน
- รอบระยะเวลาเปรียบเทียบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
- รอบระยะเวลาปัจจุบัน
- รอบระยะเวลาเปรียบเทียบ

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทียบ)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทียบ)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

รายได้ /ค่าใช้ จ่าย (รวมถึงที่แสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
- รอบระยะเวลาปัจจุบัน
- รอบระยะเวลาเปรียบเทียบ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาเปรียบเทียบ)

อัตราปิ ด (ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรอบระยะเวลาปัจจุบัน)

ไม่ได้ ระบุ

ไม่เกี่ยวข้ อง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 21) หน้ า 10

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 7 การแปลงค่าสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งมิใช่ เป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี ภาวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง เป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ิใช่ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงในการนาเสนองบการเงิน
บริษัท A ดาเนินงานในประเทศออสเตรเลียโดยถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ 100% ซึ่งขณะที่กิจการ
ในต่ างประเทศจั ดตั้งขึ้น อัตราแลกเปลี่ ยน ณ ขณะนั้ นเท่ากับ A$1=FC2 บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี คือ 2558 :
A$1=FC4 และ 2557 : A$1=FC3
- สินทรัพย์และหนี้สนิ ใช้ อตั ราปิ ด ณ วันที่ของงบแสดงฐานะการเงิน
- รายได้ และค่าใช้ จ่ายใช้ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับงวดปั จจุ บัน โดย
อัตราเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรับงวดปัจจุบันคือ A$1=FC
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

FC
35,000
(33,190)
(500)
(350)
960
(460)
500

ขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคา
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายทางภาษี
กาไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี้การค้ า
ภาษีค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

= FC3.5
A$
10,000
(9,483)
(143)
(100)
274
(131)
143

2557
FC

2558
FC

2557
A$

2558
A$

200
4,800
2,700
7,700

600
4,000
3,000
7,600

67
1,600
900
2,567

150
1,000
750
1,900

6,000
13,700

5,500
13,100

2,000
4,567

1,375
3,275

4,530
870
5,400

3,840
460
4,300

1,510
290
1,800

960
115
1,075

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 21) หน้ า 11

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ
กาไรสะสม*
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน*
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,600
9,000

3,600
7,900

1,200
3,000

900
1,975

1,000
3,700

1,000
4,200

500
1,500

500
1,643

5,200

(433)
1,567

(843)
1,300

4,700

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินในปี 2558 เป็ นยอดสะสมที่เกิดจากการมียอดขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น A$410 ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนบริษัทย่อย
สินทรัพย์สทุ ธิต้นงวด x อัตราปิ ด ณ สิ้นปี 2557 FC
สินทรัพย์สทุ ธิส้ นิ งวด x อัตราปิ ด ณ สิ้นปี 2558
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์สทุ ธิ

= A$1,567
FC

= A$1,175
A$392

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราปิ ด ณ สิ้นปี 2558 และอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสมสาหรั บ
งวดปัจจุบันของรายได้ และค่าใช้ จ่าย A$=
= 125 , A$ =
แลกเปลี่ยนของรายได้ และค่าใช้ จ่าย เท่ากับ A$18

= 143 ผลขาดทุนจากอัตรา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 21) หน้ า 12

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 8 การแปลงค่าสกุลเงินทีใ่ นการดาเนินงานซึ่งเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง เป็ นสกุลเงินทีไ่ ม่ใช่สกุลเงินที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงในการนาเสนองบการเงิน
จากตัวอย่างที่ 7 และสกุลเงินของบริษัทย่อยที่ดาเนินงานในต่างประเทศมีเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี งบกาไรขาดทุนสาหรับปี ของบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีจะถูกแปลงค่าเป็ นถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินของบริ ษัท A ซึ่งเป็ นการ
แปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานซึ่งเป็ นสกุ ลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
อย่างรุนแรง เป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มิใช่ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงในการนาเสนองบการเงิน ดังนั้นกิจการต้ อง
ใช้ อตั ราปิ ด ณ วันที่ส้ นิ รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
FC
35,000
(33,190)
(500)
(350)
960
(460)
500

ขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคา
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายทางภาษี
กาไรสุทธิ

A$
8,750
(8,298)
(125)
(87)
240
(115)
125

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี้การค้ า
ภาษีค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

2014
FC

2015
FC

2014
A$

2015
A$

200
4,800
2,700
7,700

600
4,000
3,000
7,600

67
1,600
900
2,567

150
1,000
750
1,900

6,000
13,700

5,500
13,100

2,000
4,567

1,375
3,275

4,530
870
5,400

3,840
460
4,300

1,510
290
1,800

960
115
1,075

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 21) หน้ า 13

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ
กาไรสะสม*
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,600
9,000

3,600
7,900

1,200
3,000

900
1,975

1,000
3,700
4,700

1,000
4,200
5,200

333
1,234
1,567

250
1,050
1,300

การกระทบยอดของกาไรสะสมเป็ นดังนี้
A$
กาไรสะสมต้ นงวด
1,234
กาไรสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
125
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(309)
1,050
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวนเงิน A$309 ที่แสดงเป็ นตัวหักในบัญชีกาไรสะสม คานวณได้ ดังนี้ :
กาไรสะสมยกมาต้ นงวด
– FC3,700 (FC3 = A$1) = A$1,234
กาไรสะสม ณ วันสิ้นงวด
– FC3,700 ( FC4 = A$1) = A$ 925
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
A$ (309)

การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนอ
งบการเงินเพื่อจะทาให้ งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถรวมไว้ ในงบการเงินของกิจการที่นาเสนอ
งบการเงินโดยวิธรี วมงบการเงิน หรือโดยวิธสี ่วนได้ เสีย
การรวมผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเข้ าไว้ ในงบการเงินของกิจการที่
เสนองบการเงินให้ ใช้ วิธีการจัดทางบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือระหว่างกันและรายการ
ระหว่างกันของบริ ษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม)
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เป็ นตัวเงินของสินทรัพย์ (หรือหนี้สิน) ไม่ว่าจะเป็ นรายการระยะสั้นหรือ
ระยะยาว ไม่สามารถนาไปตัดรายการกับรายการระหว่างกันของหนี้สิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของ
ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่เป็ นตัวเงินเหล่านั้นเป็ นภาระ
ผูกพันที่จะต้ องแปลงค่าจากเงินสกุลหนึ่งเป็ นเงินอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลให้ กิจการที่เสนองบการเงินมีกาไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ดังนั้น ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่ าวยังคงรั บรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุน หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แล้ วแต่
กรณี ตามรายละเอียดในหัวข้ อ "การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน"
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินให้ เป็ นมูลค่ ายุ ติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานต่ างประเทศ ให้ ถือเป็ นสินทรั พย์หรื อหนี้สินของ
หน่วยงานต่างประเทศนั้น ดังนั้น ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้ องแสดงในสกุลเงินที่ใช้ ใน
การดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และจะถูกแปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง
การจาหน่ายหรือการจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ
ในการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ กิจการต้ องรับรู้จานวนสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอ
การตัดบัญชีท่แี สดงแยกต่างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงจานวนสะสมเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ และจะถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้กาไรขาดทุน
จากการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น
การจาหน่ายบริษัทย่อยซึ่งรวมหน่วยงานต่างประเทศ ผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง
กับหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมจะต้ องถูกตัดรายการแต่จะไม่ถูกโอนไป
เป็ นกาไรหรือขาดทุน
การจาหน่ายบางส่วนของบริษัทย่อยซึ่งรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการจะต้ องมีการปันสัดส่วนผล
สะสมของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานต่างประเทศที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ กับส่วนของผู้
ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในกรณีท่เี ป็ นการจาหน่ายเพียงบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศกรณีอ่ืนๆ กิจการจะต้ องโอนผล
สะสมของกาไรขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากส่วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกาไรหรื อขาดทุน
เฉพาะสัดส่วนของหุ้นที่มีการขาย
การเปิ ดเผยข้อมูล
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ในกรณีของกลุ่มกิจการให้ หมายความถึงสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
ของบริษัทใหญ่ กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
1. จ านวนผลต่ า งของอัตราแลกเปลี่ ยนที่รั บรู้ เ ป็ นกาไรหรื อขาดทุ น ยกเว้ น ผลต่า งของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ผ่านกาไรหรือขาดทุนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
2. จานวนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ถี ูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ผลสะสมเป็ น
รายการแยกต่างหากในองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของ และการกระทบยอดของจานวนของผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกล่าว ตั้งแต่วันต้ นงวดบัญชีจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี
เมื่อสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ กิจการที่
นาเสนองบการเงินต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว พร้ อมกับเปิ ดเผยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
และเปิ ดเผยถึงเหตุผลของการใช้ สกุ ลเงินที่ใช้ น าเสนองบการเงิ น ซึ่ งแตกต่ างไปจากสกุ ลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงาน
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือของหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีนัยสาคัญ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว และเหตุผลของการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานนั้น
เมื่อกิจการนาเสนองบการเงินด้ วยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน กิจการจะ
ระบุว่างบการเงินเป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กต็ ่อเมื่อ งบการเงินของกิจการ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดทุกข้ อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น รวมไปถึงวิธกี ารแปลงค่า
เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือข้ อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้ วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ท้งั สกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานหรื อสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ซึ่งไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กิจการต้ องปฏิบัติดังนี้
1. ชี้แจงข้ อมูลอย่างชัดเจนโดยแสดงเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อแยกให้ เห็นว่าข้ อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. เปิ ดเผยสกุลเงินที่ใช้ ในการนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติม และ
3. เปิ ดเผยสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการและวิ ธีการแปลงค่ าที่ใช้ ในการแสดงข้ อมู ล
เพิ่มเติมดังกล่าว
การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่ วยงานต่างประเทศ โดยให้ ถือเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินของ
หน่วยงานต่างประเทศนั้น ซึ่งค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้ องแสดงในสกุ ลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และจะถูกแปลงค่าตามหลักการที่ได้ กล่าวข้ างต้ น กิจการจะต้ องนามาถือ
ปฏิบัติสาหรับการซื้อหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานที่ถือ
ปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก สาหรับรายการซื้อซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้ านี้ อนุ ญาตให้ กิจการ
สามารถถือปฏิบัติโดยวิธกี ารปรับย้ อนหลังได้
อย่างไรก็ตาม สาหรับรายการซื้อหน่วยงานต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีท่ถี ือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก ให้ ถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป โดยไม่ต้องปรับย้ อนหลัง
งบการเงินปี ก่อนและสามารถแสดงค่าความนิยมและการปรั บปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่ วยงาน
ต่างประเทศเป็ นสิน ทรั พ ย์และหนี้สินของกิจการ แทนการแสดงเป็ นสิน ทรั พย์และหนี้สินของหน่ วยงาน
ต่างประเทศได้ ซึ่งหมายความว่า ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้ นจะแสดงด้ วยสกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการแล้ วหรื อเป็ นรายการที่ไม่ใช่ ตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีการรายงาน
ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ซ้ ือหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ บันทึกรายการตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
**********************
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