เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๙/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คาแถลงการณ์
มาตร ฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ นโดยมาตร ฐานการบั ญ ชี
ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ สิ้ นสุ ด
ในวั นที่ 31 ธัน วาคม 2560 (IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (Bound
volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3 4 5 27 52
60ญ และ 60ฎ และตัดย่อหน้ าที่ 60ค 60จ และ 60ฌ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่ น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม

1
3
8

การขยายความคานิยาม

9

สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
การรายงานรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

17

การรับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน

20
23
27
35

การใช้สกุลเงินที่นาเสนองบการเงินที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน

38

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ
การจาหน่ายหรือการจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ

38
44
48

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

50
51
58
61
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 62 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยค านึ ง ถึ ง ข้ อ ก าหนดของ กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงาน
ทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2558) ในกรณี ที่ ไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบั ติ ในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญชี
ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1

2

กิจการอาจมีกจิ กรรมเกี่ ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คือ อาจมีรายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ
หรื ออาจมีหน่ วยงานต่างประเทศ นอกจากนี้กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงิน ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ ออธิบายการนารายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศและ
หน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ ในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้ เป็ น
สกุลเงินที่ ใช้ นาเสนองบการเงิน
ประเด็น หลั ก คื อ การพิ จ ารณาว่ า จะใช้ อัต ราแลกเปลี่ ยนใด และจะรายงานผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนในงบการเงินอย่างไร

ขอบเขต
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
3.1
การบัญชีสาหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นรายการ
และยอดคงเหลือของอนุ พนั ธ์ต่างๆ ซึ่ งอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
3.2
การแปลงค่ า ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
เพื่ อน าไปรวมในงบการเงิ น ของกิ จ การตามวิ ธี ก ารจั ด ท างบการเงิ น รวม
หรืองบการเงินที่บนั ทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
3.3
การแปลงค่ าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
นามาใช้ กับอนุ พันธ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศหลายประเภท ดังนั้น อนุ พันธ์ดังกล่ าวไม่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ดี อนุพันธ์ทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศบางประเภท
ซึ่ งไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
3
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5

6

7

(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (เช่น อนุ พันธ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางรายการที่ แฝงอยู่ในสัญญา
อื่ นๆ) จะอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ให้ ใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ในกรณี ที่กิจการแปลงค่าอนุ พันธ์จากสกุ ลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุ ลเงินที่ ใช้ น าเสนอ
งบการเงินของกิจการนั้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ นาไปใช้ กับการบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของรายการ
ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) ให้ แนวปฏิบัติเรื่ องการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั กรณีทมี่ ีการนาเสนองบการเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
และได้ ให้ ข้อกาหนดเพื่ อให้ งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ได้ กาหนดข้ อมูลที่ ต้ องเปิ ดเผย ในกรณีทการแปลงค่
ี่
าข้ อมูลทางการเงินให้ เป็ น
เงินตราต่างประเทศไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้
มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ไม่ให้ นาไปปฏิบัติกับการน าเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด
ที่ เกิดขึ้นจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่ างประเทศ หรื อการแปลงค่ ากระแสเงินสดของหน่ วยงาน
ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ))

คานิยาม
8

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
อัตราปิ ด

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้ นจากการแปลงค่าจานวนหน่วย
ของเงินสกุลหนึ่งไปเป็ นอีกสกุลหนึ่งด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แตกต่างไป

อัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง อัตราที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราสองสกุล

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะ
จ่ ายเพื่ อโอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เกิ ด ขึ้ นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุ ติธรรม
4
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(เมื่อมีการประกาศใช้))
เงินตราต่างประเทศ

หมายถึง เงิ น ตราสกุ ล อื่ น นอกเหนือ จากสกุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนินงานของกิจการ

หน่วยงานต่างประเทศ

หมายถึง บริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม การร่ ว มการงาน หรื อ
สาขาของกิ จ การที่ เสนองบการเงิ น โดยมี
กิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศ
อื่น หรือในสกุลเงินอื่ น นอกจากประเทศหรือ
สกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน

สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ใ นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลัก ซึ่งกิจการดาเนินงานอยู่
กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อ ยทั้งหมดของบริ ษทั
ใหญ่

รายการที่เป็ นตัวเงิน

หมายถึง หน่ว ยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และ
หนี้ สินที่จะได้รบั หรือที่จะต้องชาระเป็ นจานวน
เงิ น ที่ ก าหนดไว้ แ น่ น อน หรื อ จ านวนเงิ น
ที่สามารถทราบได้ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

หมายถึง ส่ ว นได้ เ สี ย ในสิ นทรั พ ย์ สุ ท ธิ ของหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน

สกุลเงินที่ใช้นาเสนอ
งบการเงิน

หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในการเสนองบการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการส่งมอบทันที
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การขยายความคานิยาม
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
9
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โดยปกติสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่ งกิจการดาเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่ กิจการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับและจ่ายที่ สาคัญ ดังนั้น กิจการต้ องพิจารณา
ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน
9.1
สกุลเงิน
9.1.1 ที่ มีอิทธิพลอย่า งมากต่อราคาขายของสิน ค้ าและบริ การ (มักเป็ นสกุลเงิน
ที่ ใช้ กาหนดและชาระราคาขายของสินค้ าและบริการ) และ
9.1.2 ของประเทศซึ่ งภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้ อบั งคับส่วนใหญ่ เป็ นตัวกาหนด
ราคาขายของสินค้ าและบริการ
9.2
สกุ ลเงิน ที่ มีอิทธิพลอย่า งมากต่ อต้ น ทุ น การผลิ ตสินค้ า และบริ การ เช่ น ค่ า แรงงาน
วัตถุดิบ และค่าใช้ จ่ายอื่ นๆ (มักเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ กาหนดและชาระต้ นทุนดังกล่าว)
ปัจจัยต่างๆ ที่ อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการมีดังต่อไปนี้
10.1 สกุลเงินที่ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (กล่าวคือ การออกตราสารหนี้และตราสารทุน)
10.2 สกุลเงินที่ ได้ รับจากกิจกรรมดาเนินงานและมักจะดารงไว้ ในสกุลเงินนั้นๆ
กิจการต้ องพิจารณาปั จจัย เพิ่ มเติมดังต่อไปนี้ในการกาหนดสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศนั้น
เป็ นสกุ ลเงินเดียวกัน กับสกุ ลเงิน ที่ ใช้ ในการดาเนิ น งานของกิจการที่ เสนองบการเงิน หรื อไม่
(กิจการที่ เสนองบการเงินในกรณีน้ ี คือกิจการที่ มีหน่วยงานต่างประเทศ ได้ แก่ บริษัทย่อย สาขา
บริษัทร่วมหรือการร่วมการงาน)
11.1 ให้ ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างประเทศนั้นเป็ นส่วนขยายของกิจการ
ที่ เสนองบการเงิ น มากกว่ า ที่ จะเป็ นการดาเนิ น งานที่ เป็ นเอกเทศอย่ า งมี นั ย สาคั ญ
ตัวอย่างกรณีแรก คือ เมื่ อหน่วยงานต่างประเทศมีหน้ าที่ เพียงขายสินค้ าซึ่ งนาเข้ าจาก
กิจการที่ เสนองบการเงินและส่งเงินที่ ได้ ให้ กิจการที่ เสนองบการเงิน ตัวอย่างกรณีหลัง
คือเมื่ อหน่วยงานต่างประเทศนั้นเก็บสะสมเงินและก่อให้ เกิดรายการที่ เป็ นตัวเงินอื่ นๆ
ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าใช้ จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลท้องถิ่ น
11.2 ให้ ประเมิ น ว่ า รายการที่ มี กั บ กิ จ การที่ เสนองบการเงิ น มี สั ด ส่ ว นมากหรื อ น้ อย
เมื่ อเทียบกับธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศ
11.3 ให้ ป ระเมิ น ว่ า กระแสเงิ น สดจากธุ ร กรรมของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศมี ผ ลกระทบ
โดยตรงต่อกระแสเงินสดของกิจการที่ เสนองบการเงิน และพร้ อมที่ จะส่งเงินออกไปยัง
กิจการที่ เสนองบการเงิน
11.4 ให้ ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่ เสนองบการเงินแล้ ว กระแส
เงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอที่ จะชาระภาระหนี้สิน ที่ มีอยู่
และที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติ
6
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กรณีทขี่ ้ อบ่งชี้ข้างต้ นไม่เป็ นไปในทางเดียวกันและสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานไม่เด่นชัด ผู้บริหาร
ต้ องใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน ซึ่ งจะต้ องเป็ นสกุ ล เงิ น
ที่ เป็ นตั ว แทนอัน เที่ ยงธรรมที่ สุด ของผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของรายการ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ ต่างๆ ในการนี้ผ้ ู บริ หารต้ องให้ ความสาคัญต่อข้ อบ่ งชี้ ที่ สาคัญในย่ อหน้ าที่ 9 ก่อน
การพิ จารณาข้ อบ่ งชี้ ในย่ อหน้ าที่ 10 และ 11 ซึ่ งกาหนดให้ เป็ นหลั กฐานสนั บสนุ นเพิ่ มเติมใน
การกาหนดสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการจะสะท้ อนให้ เห็นถึงรายการ เหตุการณ์และสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับสกุลเงิน ดังนั้น เมื่ อได้ กาหนดสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานแล้ ว สกุลเงิน
ที่ ใช้ ในการดาเนินงานจะไม่มีการเปลี่ ยนแปลง ยกเว้ นเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงในรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น
หากสกุ ลเงินที่ ใช้ ในการดาเนิ นงานเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจ ที่ มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง กิจการ
ต้ องปรั บงบการเงินใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เงิ น เฟ้ อรุ น แรง (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) กิจการไม่ สามารถ
หลี ก เลี่ ยงการปรั บ งบการเงิ น ใหม่ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว
โดยหลีกเลี่ ยงไปใช้ สกุลเงินอื่ นเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานโดยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (เช่น การใช้ สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของบริษัทใหญ่)
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
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กิจการอาจมีร ายการที่ เป็ นตัวเงิน ที่ เป็ นลู กหนี้หรื อเจ้ า หนี้กับ หน่ วยงานต่ างประเทศ รายการ
ดังกล่าวมิได้ คาดหมายว่าจะมีแผนการชาระหนี้หรือไม่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะชาระเงินในอนาคต
อันใกล้ น้ ี หากพิจารณาจากเนื้อหาสาระแล้ ว รายการนั้นถือเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่ วยงานต่างประเทศของกิจการ และให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 32 และ 33 รายการที่ เป็ น
ตัวเงินดังกล่าวอาจรวมถึงลูกหนี้หรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมลูกหนี้การค้ าหรือเจ้ าหนี้การค้ า
กิจการที่ มีรายการที่ เป็ นตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับ หน่วยงานต่างประเทศตามย่อหน้ าที่ 15
อาจเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม กิจการได้ เช่น กิจการมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ก และบริษัท
ข โดยที่ บริษัท ข นั้น เป็ นหน่วยงานต่างประเทศ บริษัท ก ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท ข ลูกหนี้เงินให้
กู้ยืมดังกล่าวให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัท ข หากไม่มีแผนการชาระหนี้
หรื อไม่คาดว่ าจะมีการชาระในอนาคตอันใกล้ ในกรณีที่ บริ ษัท ก เป็ นหน่ วยงานต่างประเทศ
ข้ อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
รายการที่เป็ นตัวเงิน

16

ลักษณะสาคัญของรายการที่ เป็ นตัวเงิน คือ สิทธิทจะได้
ี่
รับ (หรือภาระที่ จะส่งมอบ) จานวนเงิน
ที่ กาหนดได้ แ น่ นอนหรื อจานวนเงินที่ สามารถทราบได้ ในจานวนหน่ วยของสกุลเงิน ตัวอย่า ง
ดังกล่าวรวมถึงเงินบานาญและผลประโยชน์อื่นของพนักงานที่ จะต้ องจ่ายเป็ นเงินสด ประมาณการ
7
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หนี้สนิ ที่ ต้องชาระด้ วยเงินสด และเงินสดปันผลซึ่ งบันทึกเป็ นหนี้สิน ในทานองเดียวกัน สัญญาที่
จะได้ รั บ (หรื อ ส่งมอบ) ตราสารทุ น ของกิจ การในจานวนหน่ วยที่ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ หรื อ
สัญญาที่ จะได้ รับ (หรือส่งมอบ) สินทรัพย์ในจานวนเงินซึ่ งอาจเปลี่ ยนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรม
ที่ จะได้ รั บ (หรื อส่งมอบ) เท่า กับ จานวนเงิน คงที่ หรื อจานวนหน่ วยของสกุ ลเงิน ซึ่ งสามารถ
กาหนดได้ ถือเป็ นรายการที่ เป็ นตัวเงิน ในทางตรงกันข้ ามลักษณะสาคัญของรายการที่ มิใช่ตัวเงิน
คือ การไม่มีสิทธิทจี่ ะได้ รับ (หรือภาระที่ จะส่งมอบ) จานวนเงินที่ กาหนดได้ แน่นอนหรือจานวน
เงินที่ สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้ าสาหรับ
สินค้ าและบริการ (เช่ น ค่าเช่ าจ่ ายล่วงหน้ า) ค่าความนิยม สินทรั พย์ไม่มีตัวตน สินค้ าคงเหลือ ที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนี้สินต่างๆ ที่ ต้องชาระด้ วยการส่งมอบสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ น
ตัวเงิน

สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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ในการจั ด ท างบการเงิ น กิจ การแต่ ล ะกิจ การไม่ ว่ า จะเป็ นบริ ษั ท เดี่ ยว กิจ การที่ มี ห น่ ว ยงาน
ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่ ) หรือหน่วยงานต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ
กิจการ) ต้ องกาหนดสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานตามย่อหน้ าที่ 9 ถึง 14 โดยกิจการต้ องแปลงค่า
รายการที่ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน และรายงานผลกระทบ
จากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 37 และ 50
กิจการที่ เสนองบการเงินมักประกอบด้ วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มกิจการที่ ประกอบด้ วยบริษัทใหญ่
และบริ ษั ทย่ อยแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่ านั้ น) กิจการหลายประเภทเหล่ านั้ น (ไม่ ว่าจะเป็ นสมาชิ ก
ของกลุ่ มหรื อมิ ใช่ สมาชิ กของกลุ่ มก็ตาม) อาจมี การลงทุ นในบริ ษั ทร่ วมหรื อ การร่ วมการงาน
หรื อบริ ษัทเหล่ านั้ นอาจมีสาขาด้ วย จึงมีความจาเป็ นที่ กิจการที่ เสนองบการเงินต้ องรวมรายการ
สาคัญอันเป็ นผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไว้ ในงบการเงินด้ วย
และต้ องแปลงค่ารายการเหล่านั้นเป็ นสกุลเงิน ซึ่ งกิจการที่ เสนองบการเงินใช้ ในการจัดทางบการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อนุ ญ าตให้ กิ จ การเสนองบการเงิ น เป็ นสกุ ล เงิ น ใดสกุ ล เงิ น หนึ่ ง
(หรื อหลายสกุ ลเงิน) การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ ละกิจการ
ซึ่ งอยู่ภายใต้ กิจการที่ เสนองบการเงิน ซึ่ งมีสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานที่ แตกต่างจากสกุลเงิน
ที่ ใช้ นาเสนองบการเงิน ให้ ดูย่อหน้ าที่ 38 ถึง 50
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ กิจการที่ เป็ นบริ ษัท เดี่ ยว หรื อกิจการซึ่ งจัดทางบการเงิน
เฉพาะกิ จ การตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นาเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุล เงินหนึ่ ง
(หรื อ หลายสกุ ล เงิ น ) ก็ไ ด้ ถ้ า สกุ ล เงิ น ที่ ใช้ น าเสนองบการเงิ น แตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินต้ องมีการแปลงค่าให้ อยู่ในรูปสกุลเงิน
ที่ ใช้ นาเสนองบการเงิน ตามที่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 38 ถึง 50
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การรายงานรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
การรับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
20

21

22

รายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่ กาหนดไว้ เป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือ
จะต้ องจ่ายชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่ เกิดขึ้นเมื่ อกิจการ
20.1 ซื้อหรือขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่ งกาหนดราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศ
20.2 กู้ยืมหรื อ ให้ ก้ ู ยืมเงิน ด้ วยจานวนเงิน ที่ จะต้ องชาระ หรื อได้ รั บ ชาระคืน เป็ นเงิน ตรา
ต่างประเทศ หรือ
20.3 ได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ หรือก่อหรือชาระหนี้สิน ซึ่ งกาหนดค่าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรูม้ ูลค่าเริ่มแรกเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงาน โดยการแปลงจานวนเงินตราต่ างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ
วั นที่ เกิดรายการ คื อ วั นที่ รายการเป็ นไปตามเงื่ อนไขการรั บรู้ รายการครั้ งแรกตามมาตรฐาน
การบั ญชี ในทางปฏิบั ติ อัตราแลกเปลี่ ยนที่ ประมาณขึ้นซึ่ งใกล้ เคี ยงกับอัตราแลกเปลี่ ยนจริ ง
ณ วั น ที่ เกิ ด รายการมั ก จะถู ก น ามาใช้ เช่ น อั ต ราแลกเปลี่ ยนถั ว เฉลี่ ยในรอบสั ป ดาห์ ห รื อ
รอบเดือนอาจถู กน ามาใช้ สาหรั บรายการที่ เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศทั้งหมดที่ เกิดขึ้น ในรอบ
ระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ ยนนั้น ผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ การใช้ อัตรา
แลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยในรอบเวลานั้นอาจไม่เหมาะสม
การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา

23

24

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
23.1 รายการที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด
23.2 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึกไว้ดว้ ยราคาทุนเดิมให้
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
23.3 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึกไว้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมให้
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วดั มูลค่ายุติธรรมนั้น
มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกกาหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ที่ ดิน
อาคารและอุ ปกรณ์ อาจใช้ มูลค่ ายุ ติ ธรรม หรื อราคาทุ นเดิม ซึ่ งมีร ายละเอีย ดตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
แต่ไม่ว่ามูลค่า ตามบัญ ชีจะแสดงไว้ ด้วยราคาทุนเดิมหรื อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ถ้ า เป็ น รายการ
ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศแล้ ว จะต้ องแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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25

26

มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกาหนดมาจากการเปรียบเทียบจานวนเงินตั้งแต่สอง
จานวนขึ้นไป เช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้ รับแล้ วแต่
ราคาใดจะต่ากว่าตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้า
คงเหลื อ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ในท านองเดี ย วกั น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
การด้ อยค่า คือ ราคาที่ ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนพิจารณาการขาดทุนจากการด้ อยค่า
กับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การด้อยค่ า ของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หากสินทรั พย์น้ันเป็ นสินทรั พย์ที่มิใช่
ตัวเงินและมีการวัดค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะกาหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ
ระหว่าง
25.1 ราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (แล้ ว แต่ ก รณี ) ซึ่ งแปลงค่ า ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่ ราคาถูกกาหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันที่ เกิดรายการสาหรับรายการซึ่ งวัดค่าด้ วย
ราคาทุนเดิม) และ
25.2 มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้ รับ หรือ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน (แล้ วแต่กรณี) ซึ่ งแปลงค่าด้ วย
อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่ มู ลค่ าถู กก าหนด (เช่ น อัตราปิ ด ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน)
ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทาให้ เกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ ถูกรับรู้ในสกุลเงิน
ที่ ใช้ ในการดาเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศหรือในทางกลับกัน
เมื่ อมีอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สามารถใช้ ได้ หลายๆ อัตรา อัตราที่ ใช้ ควรพิจารณาจากกระแสเงินสด
ในอนาคตที่ เกี่ ยวข้ องกับรายการหรื อยอดคงเหลือที่ จะมีการชาระกันโดยให้ ถือเสมือนหนึ่ งว่ า
กระแสเงินสดได้ เกิดขึ้น ณ วันที่ มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปลี่ ยนระหว่างสองสกุลเงินเป็ น
การชั่วคราว ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนครั้งแรกสุดที่ สามารถแลกเปลี่ ยนรายการกันได้
การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

27

28

ตามที่ กล่ าวถึ งในย่ อหน้ า ที่ 3.1 และ 5 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ใช้ สาหรั บการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ ยงของรายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยได้ กาหนดให้ กิจการบันทึกผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ ยน แตกต่างจากแนวทางการปฏิบัติสาหรับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทาง
การเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ รับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนของรายการที่ เป็ นตัว
เงิน ซึ่ งเข้ าเงื่ อนไขเกณฑ์เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ ป้องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแส
เงินสดที่ มีประสิทธิผลไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นตั้งแต่เริ่ มต้ น
ผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกิ ด ขึ้ นจากการช าระเงิ น ของรายการที่ เป็ นตัว เงิ น หรื อ
จากการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินของกิจการด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งแตกต่างไปจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหว่ างงวด หรือที่ได้รายงาน
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29

30

31

32

33

ไว้ใ นงบการเงิน ของงวดบัญ ชี ก่อ น ให้รบั รู เ้ ป็ นกาไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดบัญชี น้ นั ยกเว้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่กล่าวในย่อหน้าที่ 32
เมื่ อรายการที่ เป็ นตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่ างประเทศและมี การเปลี่ ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ ยนระหว่างวันที่ เกิดรายการกับวันที่ มีการชาระเงินของรายการดังกล่าว ทาให้ เกิด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยน ถ้ ารายการดังกล่ าวชาระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่ เกิด
รายการนั้น กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งจานวนในงวดบัญชี น้ัน อย่างไรก็ดี
ถ้ ารายการดังกล่ าวชาระเงินในงวดบัญชี ถัดไป กิจการจะต้ องรั บรู้ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยน
ในแต่ ละงวดบั ญชีจนถึ งวั นที่ มีการชาระเงินด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนที่ มีการเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละ
งวดบัญชีน้ัน
เมื่อมีการรับรูร้ ายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม เมื่อมีการรับรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้
ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้น
จะต้องรับรูไ้ ว้ในกาไรหรือขาดทุนด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกาหนดให้ กิจการรับรู้กาไรหรือขาดทุนไว้ ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กาไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการตีราคาใหม่ของที่ ดิน อาคารและ
อุ ปกรณ์ รั บรู้ ไว้ ในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หากสิ นทรั พย์ ดั งกล่ าวถู กวั ดมู ลค่ าด้ วยสกุ ลเงิ นตรา
ต่างประเทศ ย่อหน้ าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ จานวนเงินที่ มีการปรั บ
มู ล ค่ า ใหม่ แ ปลงค่ า ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ยน ณ วั น ที่ ประเมิ น จึ ง มี ผ ลให้ ผลต่ า งของอั ต รา
แลกเปลี่ ยนที่ เกิดขึ้นรับรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นด้ วย
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกิ ดจากรายการที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งถือได้ว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 15) จะต้อง
รับรู ไ้ ว้ในก าไรหรื อ ขาดทุ นส าหรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของกิ จการที่ เสนองบการเงิ น
หรื อรับรู ไ้ ว้ในงบการเงิ นของหน่ วยงานต่ างประเทศแล้วแต่ กรณี ส่ วนในงบการเงิ น ที่ รวม
หน่วยงานในต่างประเทศและกิจการที่เสนองบการเงิน (เช่น งบการเงินรวมเมื่อหน่วยงานใน
ต่ า งประเทศเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งของกิ จ การ) กิ จ การจะต้อ งรับ รู ้ผลต่ า งของอัต รา
แลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มต้นไว้แยกต่างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและต้องจัดประเภทจากส่วน
ของเจ้าของไปกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหน้าที่ 48
หากรายการที่ เป็ นตัวเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการ
ที่ เสนองบการเงิ น และเป็ นรายการซึ่ งอยู่ ใ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งานของกิ จ การ
ที่ เสนองบการเงิน ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงิน ของแต่ ละหน่ วยงาน
ต่างประเทศตามข้ อกาหนดในย่อ หน้ าที่ 28 ในกรณีที่รายการดังกล่ าวเป็ นรายการในสกุลเงิน
ที่ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ยนจะเกิ ด ขึ้ น
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของกิ จ การที่ เสนองบการเงิ น ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 28
11
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34

หากรายการที่ เป็ นตัวเงินดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของ
กิจ การที่ เสนองบการเงิ น หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ยนจะเกิ ด
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ เสนองบการเงิ น และงบการเงิ น แต่ ล ะหน่ ว ยของหน่ ว ยงาน
ต่ า งประเทศตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 28 กิจ การที่ เสนองบการเงิ น ต้ อ งรั บ รู้ ผลต่ า งของ
อัตราแลกเปลี่ ยนนั้ น ไว้ ต่ า งหากในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ นในงบการเงิน ซึ่ งรวมหน่ วยงาน
ต่ า งประเทศและกิ จ การที่ รายงาน (นั่ น คื อ งบการเงิ น ที่ น าหน่ ว ยงานต่ า งประเทศมารวม
ในการจัดทางบการเงินรวมหรือที่ นาหน่วยงานต่างประเทศมารวมด้ วยวิธสี ่วนได้ เสีย)
เมื่ อกิจการจัดทาบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอื่ นที่ มิใช่สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานนั้น
ณ เวลาที่ กิจ การจั ด ท างบการเงิ น กิจ การต้ อ งแปลงค่ า ทุ ก รายการให้ อ ยู่ ใ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ใ น
การดาเนินงานตามข้ อกาหนดที่ ระบุ ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 26 การแปลงค่านี้ทาให้
ได้ ผลลัพธ์เช่ นเดียวกับการบัน ทึกบัญชี ด้วยจานวนเงินที่ อยู่ในสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนิน งาน
ตั้งแต่เริ่ มต้ น เช่ น ให้ แปลงค่ารายการที่ เป็ นตัวเงินให้ เป็ นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานด้ วย
อัตราปิ ด และให้ แปลงค่ารายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิน ซึ่ งบันทึกด้ วยเกณฑ์ราคาทุนเดิมด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่ รับรู้รายการซึ่ งมีผลในการบันทึกบัญชี
การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน

35

36

37

เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามขั้นตอน
การแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสกุลใหม่ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ กล่ าวไว้ ในย่อหน้ า ที่ 13 สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการจะสะท้ อนให้ เห็นถึง
รายการ เหตุก ารณ์ แ ละสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กิจการนั้น ดังนั้ น เมื่ อสกุ ลเงิน ที่ ใช้
ในการดาเนินงานได้ ถูกกาหนดไว้ แล้ ว จะเปลี่ ยนแปลงได้ กต็ ่อเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงรายการ
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจการนั้น เช่น การเปลี่ ยนแปลงในสกุลเงินที่ มี
ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ ราคาขายสิน ค้ า และบริ การอาจน าไปสู่การเปลี่ ยนแปลงสกุลเงิน ที่ ใช้
ในการดาเนินงานของกิจการ
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสกุ ลเงิน ที่ ใช้ ในการดาเนิ นงานต้ องรั บ รู้ ร ายการนั บจากวั น ที่
เปลี่ ยนโดยวิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป อีกนัยหนึ่ งกิจการจะต้ องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้ เป็ น
สกุ ลเงิน ที่ ใช้ ในการดาเนิ น งานสกุ ลใหม่ ด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลง ผลของ
การแปลงค่ารายการที่ ไม่เป็ นตัวเงินให้ ถือเสมือนเป็ นราคาทุนเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยน
ที่ เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่ งก่อนหน้ านี้ได้ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ นตามที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 32 และ 39.3 จะไม่ มี การจั ดประเภทจากส่ วนของเจ้ าของ
ไปกาไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานนั้น
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การใช้สกุลเงินที่นาเสนองบการเงินที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
38

39

40

41

กิจการอาจแสดงงบการเงินด้ วยสกุลเงินใดสกุล เงินหนึ่ ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได้ หากสกุลเงิน
ที่ ใช้ น าเสนองบการเงิ น แตกต่ า งจากสกุ ลเงิ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งานของกิ จการ กิ จการต้ อง
แปลงค่ าผลการด าเนิ นงานและฐานะการเงิน ของกิจการเป็ นสกุ ลเงิน ที่ ใช้ น าเสนองบการเงิ น
เช่ น เมื่ อกลุ่มกิจการประกอบด้ วยหลายกิจการซึ่ งมีสกุ ลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานแตกต่างกัน
ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของแต่ ล ะกิ จ การจะต้ อ งแสดงด้ ว ยสกุ ล เงิ น สกุ ล หนึ่ ง
ที่ ใช้ ร่วมกันเพื่ อใช้ นาเสนองบการเงินรวม
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ที่มิใช่ สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
39.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ ละงวด (นัน่ คือ รวมถึง
งบแสดงฐานะการเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่ าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่
ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
39.2 รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละงบการเงินซึ่ งแสดงกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (รวมถึงงบที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ และ
39.3 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในทางปฏิบัติ อัตราที่ ประมาณขึ้น ซึ่ งใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิดรายการ เช่ น
อัตราถั วเฉลี่ ยของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ มักจะถูกนามาใช้ ในการแปลงค่ารายการรายได้ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ย อย่ า งไรก็ต าม การใช้ อั ต ราถั ว เฉลี่ ยของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ จะไม่ เ หมาะสม
ถ้ าอัตราแลกเปลี่ ยนมีความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 39.3 เกิดขึ้นจาก
41.1 การแปลงค่ารายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนของวันที่ เกิดรายการ
และการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยอัตราปิ ด
41.2 การแปลงค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นงวดด้ วยอัตราปิ ดซึ่ งต่างจากอัตราปิ ดเดิม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนเหล่ านี้ จะไม่ รั บรู้ เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ ยนมีผลกระทบเพี ยงเล็กน้ อยหรื อไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานในปั จจุ บั นและในอนาคต ผลสะสมของผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจะถูกแสดง
แยกต่างหากในองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของจนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนซึ่ งเกี่ ยวกับหน่วยงานต่างประเทศซึ่ งนามาจัดทางบการเงินรวมในกรณี
ที่ กิจการที่ เสนองบการเงินไม่ได้ เป็ นเจ้ าของทั้งหมดในหน่ วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ ยนสะสมที่ เกิดขึ้นจากการแปลงค่าและเป็ นส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมกิจการจะถูก
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42

43

จัดสรรและรายงานเป็ นส่วนหนึ่ งของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดง
ฐานะทางการเงินรวม
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ซึ่งเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
42.1 ทุกรายการ (นัน่ คือ สินทรัพย์ หนี้ สิน รายการที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่ าใช้จ่าย ซึ่ งรวมถึงข้อมู ลเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่ าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของ
งบแสดงฐานะการเงินล่าสุด เว้นแต่
42.2 เมื่อรายการนั้นได้มีการแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง จานวนเงินที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบให้รายงานด้ว ยจานวนซึ่ ง
แสดงเป็ นปี ปั จจุบนั ในงบการเงินของปี ก่อนหน้า (นัน่ คือ ไม่มีการปรับปรุงผลของ
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง)
เมื่อสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุ นแรง กิ จ การนั้นต้อ งปรับ งบการเงิ นของกิ จการขึ้ นใหม่ ต ามข้อ ก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจ
ที่ เงิ นเฟ้ อรุ น แรง (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้) ก่ อ นที่ จะน าวิ ธี การแปลงค่ าตามที่ ก าหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 42 มาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นจานวนเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบที่ได้มีการแปลงค่า
เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ไม่ ใ ช่ ส กุ ล เงิ น ของเศรษฐกิ จที่ มี ภาวะเงิ น เฟ้ อรุ นแรง (ดู ย่ อ หน้า ที่ 42.2)
เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ยุติลง และกิจการไม่ตอ้ งปรับงบการเงินใหม่
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้) อีกต่อไป ให้กิจการนั้นใช้จานวน
ซึ่ งมีการปรับระดับราคาแล้ว ณ วันที่ท่ ีกิจการยุติการแสดงงบการเงินใหม่เป็ นราคาทุนเดิม
ในการแปลงค่ารายการต่างๆ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน
การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ

44

45

การแปลงค่าตามที่ จะกล่ าวถึงในย่ อหน้ า ที่ 45 ถึง 47 ซึ่ งเพิ่ มเติมต่ อจากย่ อหน้ าที่ 38 ถึง 43
ให้ นาไปใช้ เมื่ อมีการแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้ เป็ น
สกุลเงินที่ ใช้ นาเสนองบการเงินเพื่ อจะทาให้ งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถรวมไว้
ในงบการเงินของกิจการที่ นาเสนองบการเงินโดยวิธรี วมงบการเงิน หรือโดยวิธสี ่วนได้ เสีย
การรวมผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเข้ าไว้ ในงบการเงินของกิจการ
ที่ เสนองบการเงินให้ ใช้ วิธีการจัดทางบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือระหว่างกัน
และรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ) อย่างไรก็ตาม รายการระหว่ างกัน ที่ เป็ น
ตัวเงินของสินทรั พย์ (หรื อหนี้สิน) ไม่ว่าจะเป็ นรายการระยะสั้นหรื อระยะยาวไม่สามารถนาไป
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46

47

ตัดรายการกับรายการระหว่ างกันของหนี้สิน (หรื อสินทรั พย์) โดยไม่แสดงผลของความผันผวน
ในอัตราแลกเปลี่ ยนในงบการเงินรวมได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากรายการที่ เป็ นตัวเงินเหล่านั้นเป็ นภาระ
ผู ก พั น ที่ จะต้ อ งแปลงค่ า จากเงิน สกุ ล หนึ่ งเป็ นเงิ น อีก สกุ ล หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลให้ กิจ การที่ เสนอ
งบการเงินมีกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนนั้น ดังนั้น ในงบการเงิน
รวมของกิจการที่ เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนดังกล่าวยังคงรับรู้เป็ น กาไรหรือ
ขาดทุน หรือหากผลต่างนั้นเกิดจากเหตุการณ์ทอี่ ธิบายไว้ ในย่อหน้ า ที่ 32 จะถูกรับรู้ในส่วนหนึ่ ง
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่ นและผลสะสมแสดงแยกเป็ นรายการต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
จนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นไป
เมื่ องบการเงิ น ของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศแสดงวั น ที่ ในงบการเงิ น แตกต่ า งไปจากวั น ที่
ในงบการเงินของกิจการที่ เสนองบการเงิน หน่วยงานต่างประเทศมักจะจัดทางบการเงินเพิ่ มเติม
ณ วันที่ เดียวกันกับวันที่ ในงบการเงินของกิจการที่ เสนองบการเงินเพื่ อใช้ ในการจัดทางบการเงินรวม
หากไม่ มีการจั ดท างบการเงิ นเพิ่ มเติ ม ดังกล่ าว มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10
(ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ ใช้ งบการเงินที่ มีวันที่
แตกต่างกันได้ ถ้ าความแตกต่างกันนั้นไม่เกินกว่า 3 เดือน และให้ ปรับปรุงผลกระทบของรายการ
หรือเหตุการณ์อนื่ ๆ ที่ มีนัยสาคัญ ซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ทแี่ ตกต่างกันนั้น ในกรณีน้ ี การแปลงค่า
สินทรั พย์และหนี้สินของหน่ วยงานต่างประเทศจะใช้ อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของหน่ วยงานต่างประเทศ สาหรั บกรณีที่อัตราแลกเปลี่ ยนระหว่ างช่ วงเวลาจากวั นที่
ในงบการเงินของหน่ วยงานต่ างประเทศจนถึงวั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่ เสนอ
งบการเงินมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญ กิจการจะต้ องทารายการปรั บปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
วิธีการปฏิบั ติสาหรั บการจั ดทางบการเงินรวมดังกล่ าวนี้ให้ ถือปฏิบัติ สาหรั บกรณีวิธีส่วนได้ เสีย
จากบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ ว มค้ า ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28 (ปรับ ปรุง 2561) เรื่ อง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ด้ วยเช่นเดียวกัน
ค่ าความนิย มที่เกิดจากการซื้ อหน่ว ยงานต่ างประเทศ และการปรับมู ลค่ าตามบัญชี ข อง
สินทรัพย์และหนี้ สินให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานต่างประเทศ ให้ถือเป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้ สินของหน่วยงานต่างประเทศนั้น ดังนั้น ค่าความนิยมและการปรับ มูลค่า
ยุ ติ ธรรมดังกล่ า วต้องแสดงในสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานต่ างประเทศ
และจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราปิ ดตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 39 และ 42
การจาหน่ายหรือการจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ

48

ในการจ าหน่ ายหน่ วยงานต่ างประเทศ กิ จการต้องรับรู จ้ านวนสะสมของผลต่ างจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศนั้น ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ นและ
แสดงจานวนสะสมเป็ นรายการแยกต่ างหากในองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ และจะถู ก
จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน (การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) เมื่อมี
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48ก

48ข

48ค

48ง

49

การรับรู ก้ าไรขาดทุ นจากการจาหน่ายหน่ว ยงานต่ างประเทศนั้น (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))
นอกจากการจาหน่ายส่วนได้ เสียทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ การจาหน่ายบางส่วนดังกรณี
ต่อไปนี้ถือเป็ นการจาหน่าย
48ก.1 การจาหน่ า ยเพี ยงบางส่ ว นที่ ท าให้ สูญ เสีย การควบคุ ม ในบริ ษั ทย่ อ ยที่ มี ห น่ วยงาน
ต่างประเทศ แม้ ว่ากิจการจะยังคงส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการที่ เคยเป็ น
บริษัทย่อยภายหลังการจาหน่ายเพียงบางส่วนดังกล่าว และ
48ก.2 กรณีที่กิจการยังคงส่วนได้ เสียภายหลังการจาหน่ายเพียงบางส่วนในการร่ วมการงาน
หรื อการจาหน่ายเพียงบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่ มีหน่วยงานต่างประเทศ
ที่ เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินซึ่ งถือเป็ นหน่วนงานในต่างประเทศ
การจาหน่ ายบริ ษัทย่อ ยซึ่ งรวมหน่ วยงานต่า งประเทศ ผลสะสมของผลต่า งอัตราแลกเปลี่ ยน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับหน่วยงานต่างประเทศรวมถึงส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมจะต้ องถูกตัดรายการ
แต่จะไม่ถูกโอนไปเป็ นกาไรหรือขาดทุน
การจาหน่ายบางส่วนของบริษทั ย่อยซึ่ งรวมหน่วยงานต่างประเทศ กิจการต้องมีการปั นสัดส่วนผล
สะสมของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานต่างประเทศที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ นให้ก บั ส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในกรณีท่ ี เป็ นการจ าหน่า ยเพียงบางส่ วนของ
หน่วยงานต่างประเทศ กรณีอ่ ืนๆ กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่ผลสะสมของกาไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากส่วนหนึ่งของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นไปกาไรหรือขาดทุน
เฉพาะสัดส่วนของหุน้ ที่มีการขาย
การจาหน่ายเพียงบางส่วนของส่วนได้ เสียของหน่วยงานต่างประเทศเป็ นการลดความเป็ นเจ้ าของ
ในหน่ วยงานต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นการลดลงจากการจาหน่ ายตามที่ กล่ าวในย่อหน้ าที่ 48ก
จะต้ องบันทึกบัญชีเสมือนมีการจาหน่าย
กิจการอาจจาหน่ ายหรื อจาหน่ ายบางส่วนของส่วนได้ เสียของตนในหน่ วยงานต่างประเทศโดย
การขาย การเลิ กกิจการ การรั บเงินคืนค่ าหุ้ น ทุ น หรื อการละทิ้งหน่ วยงานนั้ นไปทั้งหมดหรื อ
บางส่ ว น การปรั บ ลดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานต่ า งประเทศเนื่ องจากผลขาดทุ น หรื อ
การด้ อยค่าไม่ถือเป็ นการจาหน่ ายกิจการบางส่วน ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการกาไรหรื อ
ขาดทุ น จากผลสะสมของผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนดั ง กล่ า วเข้ า ก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อมี
การปรับลดมูลค่าลง

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
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กาไรหรือขาดทุนซึ่ งเกิดจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ และจากผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ที่ เกิดขึ้นเมื่ อมีการแปลงค่ าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของกิจการ (รวมทั้งหน่ วยงาน
ต่ า งประเทศ) ให้ เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ แตกต่ า งไป อาจมี ผ ลกระทบทางภาษี เ ข้ ามาเกี่ ยวข้ อง
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ซึ่ งกิจการต้ องปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การเปิ ดเผยข้อมูล
51
52

53

54

55

56

ในย่ อ หน้า ที่ 53 และย่ อ หน้า ที่ 55 ถึง 57 การกล่ า วถึง สกุ ล เงิ น ที่ ใช้ใ นการด าเนิน งาน
ในกรณีของกลุ่มกิจการให้หมายความถึงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ใหญ่
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
52.1 จานวนผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่รบั รูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ
52.2 จานวนผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ท ธิ ท่ ี ถู กรับรู ใ้ นก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื่ น
และรับรู ผ้ ลสะสมเป็ นรายการแยกต่ างหากในองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ
และการกระทบยอดของจานวนของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ตั้งแต่
วันต้นงวดบัญชีจนถึงวันสิ้ นงวดบัญชี
เมื่อสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ
กิจการที่นาเสนองบการเงินต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดเผยสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนิ น งานของกิ จ การ และเปิ ดเผยถึ ง เหตุ ผ ลของการใช้ส กุ ล เงิ น ที่ ใช้น าเสนอ
งบการเงิน ซึ่งแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน หรื อของ
หน่วยงานต่างประเทศที่มีนยั สาคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว และเหตุผลของ
การเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานนั้น
เมื่ อกิ จการแสดงงบการเงิ นด้วยสกุลเงินที่ แตกต่ างไปจากสกุลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนินงาน
กิจการจะระบุ ว่ างบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้
ก็ ต่ อ เมื่ องบการเงิ น ของกิ จ การเป็ นไปตามข้อ ก าหนดทุ กข้อ ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นเหล่ านั้น รวมไปถึงวิ ธี การแปลงค่ าซึ่ งกล่ าวไว้ในย่ อ หน้าที่ 39 และ 42 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
บางครั้ งกิจ การแสดงงบการเงินหรื อข้ อมู ลทางการเงินอื่ นๆ ด้ วยสกุลเงินที่ ไม่ใช่ สกุลเงินที่ ใช้
ในการดาเนินงานของกิจการ โดยไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 55 เช่ น การแปลงค่า
เป็ นสกุ ล เงิ น อื่ นเพี ย งบางรายการที่ เลื อ กมาจากงบการเงิ น หรื อ กิ จ การซึ่ งมี ส กุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนิ น งานที่ มิใช่ สกุ ลเงิน ของเศรษฐกิจที่ มีภาวะเงิน เฟ้ อรุ น แรง และกิจการแปลงค่ า
ทุ ก รายการของงบการเงิ น ให้ เป็ นอีก สกุ ลเงิ น หนึ่ งด้ วยอัตราปิ ดล่ า สุด การแปลงค่ า ดังกล่ า ว
ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 57
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57

เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือข้อมู ลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ ท้ งั
สกุ ล เงิ น ที่ ใช้ใ นการด าเนิน งานหรื อ สกุ ล เงิ น ที่ ใช้น าเสนองบการเงิ น ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 55 กิจการต้องปฏิบตั ิดงั นี้
57.1 ชี้ แจงข้อมู ลอย่ างชัดเจนโดยแสดงเป็ นข้อมู ลเพิ่มเติ ม เพื่อแยกให้เห็ นว่ าข้อมู ล
ดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
57.2 เปิ ดเผยสกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และ
57.3 เปิ ดเผยสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ใ นการด าเนิ น งานของกิ จ การและวิ ธี ก ารแปลงค่ า ที่ ใช้
ในการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิและการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
58

58ก
59

60

60ก
60ข
60ค
60ง
60จ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่อ นวั น ถื อปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรั บงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
กิจการต้ องนาย่อหน้ าที่ 47 มาถือปฏิบั ติสาหรั บการซื้ อหน่ วยงานต่ างประเทศทั้งหมดที่ เกิดขึ้น
นับตั้งแต่วันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลาที่ รายงานที่ ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
สาหรับรายการซื้อซึ่ งเกิดขึ้นก่อนหน้ านี้ อนุญาตให้ กิจการสามารถนาข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 47
มาถือปฏิบัติโดยวิธีการปรับย้ อนหลังได้ สาหรับรายการซื้อหน่วยงานต่างประเทศซึ่ งเกิดขึ้นก่อน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบั ติมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก กิจการถือปฏิบัติโดยวิ ธี
เปลี่ ยนทั น ที เ ป็ นต้ นไป กิ จ การไม่ ต้ องปรั บ ย้ อนหลั ง งบการเงิ น ปี ก่ อ นและสามารถแสดง
ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศเป็ นสินทรัพย์
และหนี้ สินของกิจการ แทนการแสดงเป็ นสินทรั พย์ และหนี้ สินของหน่ วยงานต่ างประเทศได้
ซึ่ งหมายความว่า ค่าความนิยมและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้นจะแสดงด้ วยสกุลเงินที่ ใช้
ในการด าเนิ น งานของกิ จการแล้ วหรื อเป็ นรายการที่ ไม่ ใช่ ตั วเงิ นซึ่ งเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ที่ มีการรายงานด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยนของวันที่ ซ้ ือหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ ทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจากการใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ บันทึกรายการ
ตามข้ อ กาหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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60ฉ
60ช
60ซ
60ฌ
60ญ

60ฎ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3 4 5 27 และ 52 และตัดย่อหน้ าที่ 60ค 60จ และ 60ฌ กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
61
62

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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