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เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒๒   
เรื่อง  รายการทีเ่ปน็เงนิตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจา่ยล่วงหนา้ 
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มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 
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การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒๒  เรื่อง  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ 
หรือจ่ายล่วงหน้า 
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เงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่22  

เรือ่ง รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรบัหรือจ่ายล่วงหนา้ 

 

 

ค าน า 

 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 22 เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ 

สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า ซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (IFRIC 22: Foreign Currency Transactions and 

Advance Consideration (Bound volume 2020 Consolidated without early application)) 

 

ประวติัการปรบัปรุงการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  (ใชอ้า้งอิงเฉพาะส าหรบั

ประเทศไทยเท่านั้น) 

ฉบบัปรบัปรุงปี การปรบัปรุงจากฉบบัปีก่อนหนา้ การปรบัปรุงเนือ่งมาจาก 

2563 โดยเพ่ิมเชิงอรรถในส่วน “อ้างองิ” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2562 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเ งินฉบับอื่ น แต่ทั้ ง น้ี ไม่ไ ด้มีการ

เปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

ไม่ม ี

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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สารบญั 

 

 จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่22 

เรื่อง รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ำย

ล่วงหนำ้   

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 7 

มติ 8 

ภาคผนวก ก 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ภาคผนวก ข  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ 

ส่ิงตอบแทนรบัหรือจา่ยล่วงหนา้ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 9 และภาคผนวก ก  

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่22 

เรือ่ง รำยกำรทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ำยล่วงหนำ้ 

 

อา้งอิง 

 

 กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน1  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ  

 

ความเป็นมา 

 

1  ตามย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรับรายการที่เป็น

เงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยการแปลงจ านวนเงินสกุลเงินต่างประเทศ

ด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศ (อัตรา

แลกเปล่ียน) ณ วันที่ เกิดรายการ ตามย่อหน้าที่  22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21  

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าหนดว่า 

วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (มาตรฐาน) 

2  เมื่อกจิการจ่ายช าระหรือรับช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยทั่วไปกจิการรับรู้

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงิน2ก่อนที่จะรับรู้สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือ รายได้   

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี สนิทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือ รายได้ที่เกี่ยวข้อง (หรือบางส่วน) น้ันถูกรับรู้ด้วยจ านวนเงิน

                                                        
1
  การอ้างอิงนี้  เป็นการอ้างอิงถึง กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ที่ปรับปรุงในปี 2558) ซึ่งเป็น 

ฉบบัที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ในขณะจัดท าการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
2
  ตัวอย่างเช่น ตามย่อหน้าที่ 106 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั

ลูกคา้ ก าหนดว่าหากลูกค้าได้จ่ายสิ่งตอบแทน หรือกิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไข (คือ มูลค่าที่

เรียกเกบ็ได้) ก่อนที่กิจการจะโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี้ สิน 

ตามสญัญาเมื่อการจ่ายดงักล่าวเกดิขึ้นหรือเมื่อถงึก าหนดที่ต้องจ่าย (แล้วแต่เหตกุารณใ์ดเกดิขึ้นก่อน) 
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ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลจากการตัดรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสินที่ไม่เป็น 

ตัวเงินที่เกดิจากสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า 

3  ประเดน็ค าถามคือ กจิการจะก าหนดวันที่เกดิรายการอย่างไรหากกจิการน าย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ มาถือปฏิบัติส าหรับการรับรู้รายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ที่กิจการรับรู้

หน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินที่เกิดจากการรับช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้าก่อนที่จะรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาประเดน็นี้  การรับช าระหรือจ่ายช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ไม่จ ากัดเฉพาะรายการรับรู้รายได้ ดังน้ัน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

จึงช้ีแจงวันที่เกิดรายการเพ่ือที่จะระบุอัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ส าหรับการรับรู้มูลค่าเมื่อเร่ิมแรก 

ของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องเม่ือกิจการได้รับช าระหรือจ่ายช าระสิ่งตอบแทน

ล่วงหน้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

 

ขอบเขต 

 

4  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถือปฏบัิติกับรายการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

(หรือบางส่วน) เม่ือกจิการรับรู้สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงินที่เกดิจากการจ่าย

ช าระหรือรับช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้าก่อนที่กิจการรับรู้สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ที่เกี่ยวข้อง 

(หรือบางส่วน) 

5  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับกิจการที่วัดมูลค่าสินทรัพย์ 

ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วย 

 5.1  มูลค่ายุติธรรม หรือ 

 5.2  มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายช าระหรือรับช าระ ณ วันอื่นใดนอกเหนือจากวันที่รับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินที่เกิดจาก 

สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า (ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่าค่าความนิยมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ) 

6  กจิการไม่ต้องถือปฏบัิติการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบั 

 6.1  ภาษีเงินได้ หรือ 

 6.2  สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออก หรือสัญญาประกันภัย

ต่อที่กจิการถือไว้ 

 

ประเด็น 

 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงการก าหนดวันที่เกิดรายการอย่างไร

เพ่ือที่จะระบุอัตราแลกเปล่ียนที่จะใช้ส าหรับการรับรู้รายการเมื่ อเ ร่ิมแรก (หรือบางส่วน)  
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ของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ที่เกี่ยวข้องและการตัดรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสิน   

ที่ไม่เป็นตัวเงินที่เกดิจากการจ่ายช าระหรือรับช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

 

มติ 

 

8  ให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การระบุวันที่เกิดรายการเพ่ือระบุ 

อัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ส าหรับการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก (หรือบางส่วน) ของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย 

หรือรายได้ที่เกี่ยวข้อง วันที่เกิดรายการ คือวันที่กิจการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินหรือหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงินที่เกดิจากการจ่ายช าระหรือรับช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้า 

9  หากมีการจ่ายช าระหรือรับช าระหลายงวดล่วงหน้า กิจการต้องก าหนดวันที่เกิดรายการส าหรับ     

การจ่ายช าระหรือรับช าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้าในแต่ละงวด 
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ภาคผนวก ก 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่22 เรือ่ง รายการทีเ่ป็น

เงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรบัหรือจ่ายล่วงหนา้ และมีฐานะเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่22 เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ

หรือจ่ายล่วงหน้า 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

ก1 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ   

รอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ก2 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเมื่อเร่ิมถือปฏิบัติ ด้วยวิธีใด      

วิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

 ก2.1 ปรับปรุงรายการย้อนหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบาย 

การบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือ 

 ก2.2 เปล่ียนทันทีเป็นต้นไปกับสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และรายได้ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของ       

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและรับรู้เม่ือเร่ิมแรกที่เร่ิมในหรือหลัง 

  ก2.2.1 วันเร่ิมต้นรอบระยะเวลารายงานที่กิจการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก หรือ 

  ก2.2.2 วันเร่ิมต้นรอบระยะเวลารายงานก่อนที่น าเสนอเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงิน 

ที่มีรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก  

ก3 เมื่อเร่ิมถือปฏิบัติ กิจการที่ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ก2.2 ต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกในหรือหลัง     

วันเร่ิมต้นรอบระยะเวลารายงานตามย่อหน้าที่  ก2.2.1 หรือ ก2.2.2 ซ่ึงกิจการรับรู้สินทรัพย์         

ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสนิที่ไม่เป็นตัวเงินที่เกดิจากสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้าก่อนวันนั้น  
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ภาคผนวก ข 

(ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 


