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รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (IAS 21 “The
Effects of Changes in foreign Exchange Rate” (revised 2006)) โดยมีเนื้อหาสาระไมแตกตางกัน
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คํานํา
บทนํา 1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เดิม และควรถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25xx เปน
ตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฎิบัติได

เหตุผลของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30
บทนํา 2 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศไดพัฒนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30
ฉบับปรับปรุงนี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการรายงานระหวางประเทศ
บทนํา 3 วัตถุประสงคหลักของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) นี้ คือ เพื่อเสนอแนว
ปฏิบัติเพิ่มเติมของวิธีการแปลงคา รวมทั้งการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุล
เงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ทั้งนี้มิไดพิจารณาทบทวนวิธีการพื้นฐานทางบัญชีสําหรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมีอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 30
เดิม

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) มีดังนี้
ขอบเขต
บทนํา 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมอนุพันธที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งอยูภายใตขอบเขต
ของ มาตรฐานการบั ญ ชี เรื่ อ ง การรั บ รู แ ละการวั ด ค า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช) นอกจากนี้ เนื้อหาของการบัญชีที่เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยง ไดยายไปไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ดังกลาวดวยเชนกัน
คํานิยาม
บทนํา 6 คําศัพท 2 คําตอไปนี้ ใชแทนคําวา “สกุลเงินที่ใชรายงาน (Reporting Currency)” ดังนี้:
• สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งเปนสกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินทางเศรษฐกิจใน
สภาวะแวดลอมที่กิจการนั้นประกอบกิจการ
• สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน (Presentation Currency) ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการเสนอ
งบการเงิน
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คํานิยาม – สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
บทนํา 7 เมื่อกิจการที่เสนอรายงานการเงินจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหแตละ
กิจการที่ถูกนํามารวมในกิจการที่เสนองบการเงิน (Reporting Entity) ไมวาจะเปนกิจการเดี่ยว
(stand-alone entity) กิจการที่มีหนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงาน
ในตางประเทศ (เชน บริษัทยอยหรือสาขา) ใหแสดงงบการเงินในสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงาน และวัดผลของฐานะการเงินในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานนั้น
บทนํา 8

ผลของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให
• กิจการ (ไมวาจะเปนกิจการที่เปนกิจการเดี่ยวหรือมีหนวยงานในตางประเทศ) ไมมีโอกาส
เลือกใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไดอยางอิสระ
• กิจการใดกิจการหนึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับงบการเงินใหมตามเกณฑของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาวะทางเศรษฐกิจเงินเฟออยาง
รุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช) เชน การใชสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ (เชน สกุลเงินหลักที่ใช
ในการดําเนินงานของบริษัทแม) เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของตัวกิจการเอง

บทนํา 9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับเดิมกําหนดขอแตกตา งที่ชัดเจนระหวา งกิจการที่เสนองบการเงิ น
โดยรวมกิจกรรมตางๆ ของกิจการในตางประเทศไวในงบการเงิน (“กิจการในตางประเทศ”)
และหน ว ยงานต า งประเทศ แต ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 30 (ปรั บ ปรุ ง 2550) ได
ปรับปรุงใหขอกําหนดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของตัวกําหนดวาสกุลเงินใดเปนสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานของกิจการ จึงมีผลทําให
• ไมมีความแตกตางระหวางหนวยงานในตางประเทศและกิจการในตางประเทศ เนื่องจาก

กิจการที่เคยถูกจัดวาเปนกิจการในตางประเทศนั้น จะมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานสกุล
เดียวกับสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน
• มีวิธีการแปลงสกุลเงินเพียงวิธีเดียวสําหรับหนวยงานในตางประเทศแตละหนวยงาน – ซึ่ง

ไดอธิบายแลวใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เดิม ในการถือปฏิบัติของกิจการใน
ตางประเทศ (ดูบทนํา 13)
• ยกเลิกยอหนาตางๆ

ที่เกี่ยวของกับขอแตกตางระหวางหนวยงานในตางประเทศและ
กิจการในตางประเทศ รวมทั้งยอหนาที่อธิบายวิธีการแปลงคา

การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน - การรับรูผลตางของ
อัตราแลกเปลี่ยน
บทนํา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดยกเลิกทางเลือกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับกอนปรับปรุงเรื่อง
การรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนอันเปนผลมาจากการลดคาเงินอยางรุนแรงโดยไมมีการ
ปองกันความเสี่ยงไวเปนสินทรัพย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรับรูผลตางจากอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวเปนผลกําไรหรือขาดทุน
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การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน – การเปลี่ยนแปลง
ของสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
บทนํา 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเรื่องการบันทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานแทนขอกําหนดทางบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทกิจการใน
ตางประเทศ (ซึ่งซ้ําซอน) ที่เดิมเคยกําหนดไวในฉบับกอน โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
การใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งอาจตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน – การแปลงคา
เปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินใดก็ได (หรือหลายๆ
สกุล) โดยมีวัตถุประสงคคือกิจการนั้น ไมวาจะเปนกิจการเดี่ยว บริษัทใหญที่ตองจัดทํางบ
การเงินรวม หรือบริษัทใหญ นักลงทุนหรือกิจการที่ลงทุนในกิจการรวมคาตองจัดเตรียมงบ
การเงินแยกออกมาตางหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 13 กิจการตองถือปฏิบัติในการแปลงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานไปเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินสกุลเดียว (หรือหลายสกุลเงิน) โดยใชวิธีที่
กําหนดในการแปลงคาหนวยงานในตางประเทศ เพื่อรวมไวในงบการเงินของกิจการที่เสนองบ
การเงิน ภายใตวิธีการดังกลาวสินทรัพยและหนี้สินตองแปลงคาดวยอัตราปด และรายการ
รายไดและคาใชจายตองแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (หรือดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับรอบระยะเวลาซึ่งประมาณการอยางสมเหตุสมผล)
บทนํา 14 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเรื่องการแปลงคาจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบ ดังนี้
14.1 สําหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งไมใชสกุลเงินของประเทศที่มีเงิน
เฟออยางรุนแรง
14.1.1 สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในแตละงบดุลที่นําเสนอใหแปลงคาดวยอัตราปด
ณ วันที่ในงบดุล (หมายความวา ขอมูลเปรียบเทียบของปกอนใหแปลงคา
ดวยอัตราปดของปกอน)
14.1.2 รายไดและคาใชจายในแตละงบกําไรขาดทุนที่นําเสนอใหแปลงคาดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (หมายความวา ขอมูลเปรียบเทียบของป
กอนใหแปลงคาดวยอัตราที่เกิดขึ้นจริงหรืออัตราถัวเฉลี่ยของปกอน)
14.2 สําหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของประเทศที่มีเงินเฟอ
อยางรุนแรง ซึ่งแปลงคาจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบเปนสกุลเงินของประเทศที่มี
เงินเฟออยางรุนแรงสกุลอื่น จํานวนเงินเปรียบเทียบดังกลาว (เชน จํานวนเงินในงบดุล
และงบกําไรขาดทุน) ใหแปลงคาดวยอัตราปดของงบดุลลาสุด (เชน ขอมูลเปรียบเทียบ
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ของปกอน ซึ่งไดปรับปรุงผลของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาแลวใหแปลงคาดวย
อัตราปดของปนี้)
14.3 สําหรับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของประเทศที่มีเงินเฟอ
อยางรุนแรง ซึ่งแปลงคาจํานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบเปนสกุลเงินของประเทศที่ไม
มีเงินเฟออยางรุนแรง จํานวนเงินเปรียบเทียบดังกลาวใหแสดงดวยจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินของปกอน (หมายความวา ไมมีการปรับปรุงผลของการเปลี่ยนแปลง
ของระดับราคา หรือผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดในปถัดมา)
วิธีการแปลงคานี้ซึ่งเหมือนกับที่ไดอธิบายไวแลวในบทนํา 13 ใหถือปฏิบัติเมื่อมีการแปลงคา
งบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อรวมไวในงบการเงินของกิจการที่แสดงรายงาน
และให ถือ ปฏิ บั ติ เ มื่ อ มี ก ารแปลงค า งบการเงิน ของกิ จ การใหเ ปน สกุล เงิ น ที่ ใ ช นํ า เสนองบ
การเงินที่แตกตางออกไป
การใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน - การแปลงคา
ของหนวยงานในตางประเทศ
บทนํา 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหคาความนิยมและการปรับปรุงรายการมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งเกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศ เปนสวนหนึ่งของสินทรัพย
และหนี้สินของกิจการที่ไดมาและใหแปลงคาดวยอัตราปด
การเปดเผยขอมูล
บทนํา 16 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมกําหนดใหเปดเผยขอมูลเมื่อมีการใชวิธีการแปลงคาที่แตกตาง
ออกไปจากที่อธิบายในบทนํา 13 และบทนํา 14 หรือมีการแสดงขอมูลเพิ่มเติม (เชน รายการ
ที่คัดแยกออกมาจากงบการเงินฉบับเต็ม) ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานหรือสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
บทนํา 17 นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
และเปดเผยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาซึ่งถือเปนหลักการ และขอความ
ที่พิมพดวยตั วอั กษรปกติ ซึ่ งถือเปนคํา อธิบ าย และมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ ตองอานโดยคํา นึ งถึง
ขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ให
กิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
วัตถุประสงค
1. กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับตางประเทศได 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ หรือ
อาจมี ห น ว ยงานในต า งประเทศ นอกจากนี้ กิ จ การอาจแสดงงบการเงิ น ในสกุ ล เงิ น ต า งประเทศ
มาตรฐานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายการนํารายการที่เปนเงินตราตางประเทศและหนวยงานใน
ตางประเทศไวมารวมไวในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงคางบการเงินใหเปนสกุลเงินที่ใช
นําเสนองบการเงิน
2. ประเด็นหลัก คือการพิจารณาวาจะใชอัตราแลกเปลี่ยนใด
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอยางไร

และจะรายงานผลกระทบของการ

ขอบเขต
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
3.1 การบัญชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ ยกเวนรายการและ
ยอดคงเหลือของอนุพันธตางๆ ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรู
และการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
3.2 การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อนําไป
รวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม หรือวิธีการจัดทํางบการเงิน
รวมตามสัดสวน หรืองบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ
3.3 การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบ
การเงิน
4. มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน นํามาใชกับอนุพันธที่เปนเงินตรา
ตางประเทศหลายรายการ ดังนั้น อนุพนั ธดังกลาวไมอยูใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ทั้งนี้
อนุพันธที่เปนเงินตราตางประเทศบางประเภท ซึ่งไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว (เชน อนุพันธที่เปนเงินตราตางประเทศบางรายการที่แฝงอยูในสัญญาอืน่ ๆ) จะอยูในขอบเขต
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ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในกรณีที่กจิ การแปลงคาอนุพันธ
จากสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของกิจการนั้น
5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหนําไปใชกับการบัญชีสําหรับการปองกันความเสี่ยงของรายการที่เปน
เงินตราตางประเทศ และการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหนวยงานในตางประเทศ โดย
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ให
แนวปฏิบัติเรื่องการบัญชีสําหรับการปองกันความเสี่ยงไวแลว
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับกรณีที่มีการนําเสนองบการเงินเปนเงินตราตางประเทศ และ
ไดใหขอกําหนดเพื่อใหงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไดกําหนดขอมูลที่ตองเปดเผย ในกรณีที่การแปลงคาขอมูลทางการเงินใหอยูในเงินตราตางประเทศไม
เปนไปตามขอกําหนดเหลานี้
7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหนําไปใชกับการนําเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจาก
รายการที่ เป น เงิ น ตราต า งประเทศ หรื อ การแปลงคา กระแสเงิ น สดของหน วยงานในตา งประเทศ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด)
คํานิยาม
8. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายเฉพาะดังตอไปนี้
อัตราปด

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่ในงบดุล

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง ผลตา งที่ เ กิด ขึ้ น จากการแปลงค าจํ านวนหน ว ย
ของเงิ น สกุ ล หนึ่ งไปเป นอี กสกุ ลหนึ่ งด วยอั ตรา
แลกเปลี่ยนที่แตกตางไป

อัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง อัตราที่ใชแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราสองสกุล

มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํ า นวนเงิ น ที่ ผู ซื้ อ และผู ข ายตกลงแลกเปลี่ ย น
สินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูไมมีความเกี่ยวของกัน

เงินตราตางประเทศ

หมายถึง เงิ น ตราสกุ ลอื่ น นอกเหนื อ จากสกุ ลเงิ น ที่ ใ ช ใ น
การดําเนินงานของกิจการ

หนวยงานในตางประเทศ

หมายถึง บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสาขา
ของกิจการที่เสนอรายงาน โดยมีกิจกรรมหรือ
การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุล
เงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ
ที่เสนอรายงาน
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สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน

หมายถึง สกุลเงินที่ใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก
ซึ่งกิจการดําเนินงานอยู

กลุมบริษัท

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยทั้งหมดของบริษัทใหญ

รายการที่เปนตัวเงิน

หมายถึง หน ว ยของสกุ ล เงิ น ที่ ถื อ ไว และสิ น ทรั พ ย แ ละ
หนี้สินที่จะไดรับ หรือที่ จะตองชํ าระเปนจํานวน
เงินที่กําหนดไวแนนอน หรือจํานวนเงินที่สามารถ
ทราบได

เงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ

หมายถึง ส ว นได เ สี ย ของกิ จ การที่ เ สนองบการเงิ น ใน
สินทรัพยสุทธิของหนวยงานในตางประเทศ

สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

หมายถึง สกุลเงินที่ใชในการเสนองบการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการสงมอบทันที

การขยายความคํานิยาม
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
9. โดยปกติสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่งกิจการดําเนินงานอยู หมายถึง สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ ที่กิจการกอให เกิ ดกระแสเงิน สดรับและจายที่สํา คัญ ดังนั้ น กิจการตองพิจารณาปจจัย
ดังตอไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
9.1 สกุลเงิน
9.1.1 ที่มีอิทธิพลอยางมากตอราคาขายของสินคาและบริการ (หมายถึง สกุลเงินที่ใชกําหนด
และชําระราคาขายของสินคาและบริการ) และ
9.1.2 ของประเทศซึ่งภาวการณแขงขัน และกฎขอบังคับสวนใหญเปนตัวกําหนดราคาขายของ
สินคาและบริการ
9.2 สกุลเงินที่มีอิทธิพลอยางมากตอตนทุนการผลิตสินคาและบริการ เชน คาแรงงาน วัตถุดิบ และ
คาใชจายอื่นๆ (มักเปนสกุลเงินที่ใชกําหนดและชําระตนทุนดังกลาว)
10. ปจจัยตางๆ ที่อาจชวยในการระบุเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ มีดังตอไปนี้
10.1 สกุลเงินที่ไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ตัวอยางเชน การออกตราสารหนี้และหุนทุน)
10.2 สกุลเงินไดรับจากการดําเนินงานและโดยปกติจะเก็บไว
11. กิจการตองพิจารณาปจจัยเพิ่มเติมดังตอไปนี้ในการพิจารณากําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ
หนวยงานในตางประเทศ และพิจารณาวาสกุลเงินของหนวยงานในตางประเทศนั้นเปนสกุลเงินเดียวกัน
กับสกุลเงินของหนวยงานในตางประเทศนั้นที่ใชในการดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานหรือไม
(กิจการที่เสนอรายงานในกรณีนี้ คือกิจการที่มีหนวยงานในตางประเทศ ไดแก บริษัทยอย สาขา บริษัท
รวมหรือกิจการรวมคา)
11.1 ใหประเมินวาธุรกรรมตางๆ ของหนวยงานในตางประเทศนั้นเปนสวนขยายของกิจการที่เสนอ
รายงานมากกวาที่จะเปนการดําเนินงานที่เปนเอกเทศ อยางมีสาระสําคัญ ตัวอยางกรณีแรกคือ
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เมื่อหนวยงานในตางประเทศมีหนาที่เพียงขายสินคาซึ่งนําเขาจากกิจการที่เสนอรายงานและสง
เงินที่ไดใหกิจการที่เสนอรายงาน ตัวอยางกรณีหลังคือเมื่อหนวยงานในตางประเทศนั้นเก็บ
สะสมเงินและกอใหเกิดรายการที่เปนตัวเงินอื่นๆ กอใหเกิดรายได คาใชจาย และมีการกูยืม ที่
สําคัญทั้งหมดไวในรูปเงินสกุลทองถิ่น
11.2 ให ป ระเมิ น ว า รายการที่ มี กั บ กิ จ การที่ เ สนอรายงานมี สั ด ส ว นมากหรื อ น อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ
ธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศ
11.3 ใหประเมินวากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหนวยงานในตางประเทศมีผลกระทบโดยตรงตอ
กระแสเงินสดของกิจการที่เสนอรายงาน และพรอมที่จะสงเงินออกไปยังกิจการที่เสนอรายงาน
11.4 ใหประเมินวาหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่เสนองบการเงินแลว กระแสเงินสด
จาก ธุรกรรมของกิจการในตางประเทศมีเพียงพอกับการบริการที่มีอยูและเพียงพอกับภาระ
หนี้ตามสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามปกติ
12. กรณีที่ขอบงชี้ขางตนไมเปนไปในทางเดียวกัน และสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไมเดนชัด ผูบริหาร
ตองใชดุลยพินิจในการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งจะตองเปนสกุลเงินที่แสดงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณและเงื่อนไขตางๆ ไดอยางนาเชื่อถือ ในการนี้ ผูบริหารตองให
ความสําคัญตอขอบงชี้ที่สําคัญในยอหนาที่ 9 กอนการพิจารณาขอบงชี้ในยอหนาที่ 10 และ 11 ซึ่ง
กําหนดใหเปนหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมในการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ
13. สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการจะสะทอนใหเห็นถึงรายการ เหตุการณและเงื่อนไขตางๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับสกุลเงิน ดังนั้น เมื่อไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแลว สกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ยกเวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายการเหตุการณและเงื่อนไข
ตางๆ เหลานั้น
14. หากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินของประเทศที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรง กิจการตอง
ปรับงบการเงินใหมตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาวะทางเศรษฐกิจเงิน
เฟอ (เมื่อมีการประกาศไว) กิจการไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับงบการเงินใหมตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว โดยหลีกเลี่ยงไปใชสกุลเงินอื่นเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดย
ไมเปนไปตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (เชน การใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ของบริษัทใหญ)
เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศ
15. กิจการอาจมีรายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศ รายการดังกลาว
มิไดคาดหมายวาจะมีการชําระเงินหรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกลนี้ หาก
พิ จ ารณาจากเนื้ อ หาสาระแล ว รายการนั้ น ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน ว ยงานใน
ตางประเทศของกิจการ และใหถือปฏิบัติตามยอหนาที่ 32 และ 33 รายการที่เปนตัวเงินดังกลาวอาจ
รวมถึงลูกหนี้หรือเงินกูยืมระยะยาว แตไมรวมลูกหนี้การคาหรือเจาหนี้การคา
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15ก กิจการที่มีรายการที่เปนตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศตามยอหนา 15
อาจเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทได ยกตัวอยางเชน กิจการมีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท ก และ
บริษัท ข โดยที่บริษัท ข นั้น เปนหนวยงานตางประเทศ บริษัท ก ใหเงินกูยืมแกบริษัท ข และมี
ลูกหนี้เงินกูยืมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัท ข หากการชําระหนี้ไมเปนไปตาม
แผนหรือไมเกิดขึ้นในอนาคต จะถือไดวา บริษัท ก เปนหนวยงานในตางประเทศแทน
รายการที่เปนตัวเงิน
16. ลักษณะสําคัญของรายการที่เปนตัวเงิน คือ สิทธิที่จะไดรับ (หรือภาระที่จะสงมอบ) จํานวนเงินที่
กําหนดไวแนนอนหรือจํานวนเงินที่สามารถทราบไดในจํานวนหนวยของสกุลเงิน ตัวอยางดังกลาว
รวมถึงเงินบํานาญและผลประโยชนอื่นของพนักงานที่จะตองจายเปนเงินสด ประมาณการหนี้สินที่ตอง
ชําระดวยเงินสด และเงินสดปนผลซึ่งบันทึกเปนหนี้สิน ในทํานองเดียวกัน สัญญาที่จะไดรับ (หรือสง
มอบ) ตราสารทุนของกิจการในจํานวนหนวยที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือสินทรัพยในจํานวนเงิน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมูลคายุติธรรมที่จะไดรับ (หรือสงมอบ) เทากับจํานวนเงินคงที่หรือจํานวนหนวยของ
สกุลเงิน ซึ่งสามารถกําหนดไดถือเปนรายการที่เปนตัวเงิน ในทางตรงกันขามลักษณะสําคัญของรายการ
ที่มิใชตัวเงิน คือ การไมมีสิทธิที่จะไดรับ (หรือภาระที่จะสงมอบ) จํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอนหรือ
จํานวนเงินที่สามารถทราบไดในจํานวนหนวยของสกุลเงิน ตัวอยางดังกลาวรวมถึง เงินจายลวงหนา
สําหรับสินคาและบริการ (เชน คาเชาจายลวงหนา) คาความนิยม สินทรัพยที่ไมมีตัวตน สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และประมาณการหนี้สินตางๆที่ตองชําระดวยการสงมอบสินทรัพยที่ไมเปน
ตัวเงิน
สรุปวิธีการบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
17. ในการจัดทํางบการเงิน กิจการแตละกิจการไมวาจะเปนบริษัทเดี่ยว กิจการที่มีหนวยงานในตางประเทศ
(เชน บริษัทใหญ) หรือหนวยงานในตางประเทศ (เชน บริษัทยอย หรือสาขาของกิจการ) ตองกําหนด
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตามยอหนาที่ 9-14 โดยกิจการตองแปลงคารายการที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศใหเปน สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตาม
ขอกําหนดในยอหนาที่ 20-37 และ 50
18. กิจการที่เสนอรายงานมักประกอบดวยงบการเงินของหลายกิจการมารวมกัน (เชน กลุมของกิจการที่
ประกอบดวยบริษัทใหญและบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งบริษัท) กิจการหลายประเภทนั้น (ไมวาจะเปน
สมาชิกของกลุมหรือมิใชสมาชิกของกลุมก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทรวมหรือกิจการรวมคา ซึ่ง
บริษัทเหลานั้นอาจมีสาขาดวย สิ่งสําคัญ คือ กิจการที่เสนอรายงานตองรวมรายการสําคัญอันเปน
ผลลัพธที่ไดและฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการแสดงไวในงบการเงินดวย และตองแปลงคา
รายการเหลานั้นเปนสกุลเงิน ซึ่งกิจการที่เสนอรายงานใชในการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้อนุญาตใหกิจการที่เสนอรายงานนําเสนองบการเงินเปนสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง(หรือหลายสกุล
เงิน) การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแตละกิจการ ซึ่งอยูภายใตกิจการที่
เสนอรายงาน ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ใหดูยอ
หนาที่ 38-50
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

11

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่อง ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

19. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการที่เปนบริษัทเดี่ยว หรือกิจการ ซึ่งจัดทํางบการเงินเฉพาะ
กิจการตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ นําเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได ถาสกุล
เงินที่ใชนําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินตองมีการแปลงคาใหอยูในรูปสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 3850
การรายงานรายการที่เปนเงินตราตางประเทศในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก
20. รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายการที่กําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศ หรือจะตอง
จายชําระเปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
20.1 ซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนดราคาเปนเงินตราตางประเทศ
20.2 กูยืมหรือใหกูยืมเงินดวยจํานวนเงินที่จะตองชําระ หรือไดรับชําระคืนเปนเงินตราตางประเทศ
หรือ
20.3 ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือกอหรือชําระหนี้สิน ซึ่งกําหนดคาเปนเงินตราตางประเทศ
21. รายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกรายการรับรูมูลคาเริ่มแรกเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงาน โดยการแปลงจํานวนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานกับสกุลเงินตางประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ
22. วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูรายการครั้งแรกตามมาตรฐานการบัญชี
ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณขึ้นซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการ
มักจะถูกนํามาใช ตัวอยางเชน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาหหรือรอบเดือนอาจถูกนํามาใช
สําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาดังกลาว อยางไรก็ดี หาก
อัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบเวลานั้นอาจ
ไมเหมาะสม
การรายงาน ณ วันที่ในงบดุลในงวดถัดมา
23. ณ วันที่ในงบดุลแตละงวด
23.1 รายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศใหแปลงคาโดยใชอัตราปด
23.2 รายการที่ไมเปนตัวเงินที่อยูในรูปเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไวดวยราคาทุนเดิมให
แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
23.3 รายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรมใหแปลง
คาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กําหนดมูลคายุติธรรมนั้น
24. ราคาตามบัญชีของแตละรายการจะถูกกําหนดคาตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ อาจใชมูลคายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซึ่งมีรายละเอียดตามมาตรฐานการ
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รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่อง ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) แตไมวา
มูลคาตามบัญชีจะแสดงไวดวยราคาทุนเดิมหรือดวยมูลคายุติธรรม ถาเปนรายการที่เปนเงินตรา
ตางประเทศแลว จะตองแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้
25. มูลคาตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกําหนดมาจากการเปรียบเทียบจํานวนเงินตั้งแตสองจํานวน
ขึ้นไป ตัวอยางเชน มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลคาสุทธิคาดวาที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวาตามทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
สินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีการดอยคา คือ ราคาที่ต่ํากวา
ระหวางมูลคาตามบัญชีกอนพิจารณาการขาดทุนจากการดอยคากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช) หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยที่มิใชตัวเงินและมีการวัดคาเปนเงินตราตางประเทศ
มูลคาตามบัญชีจะกําหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหวาง
25.1 ราคาทุนหรือมูลคาตามบัญชี (แลวแตกรณี) ซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ราคา
ถูกกําหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซึ่งวัดคาดวยราคาทุนเดิม)
และ
25.2 มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หรือ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน(แลวแตกรณี) ซึ่งแปลงคาดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลคาถูกกําหนด (เชน อัตราปด ณ วันที่งบดุล)
ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาที่ถูกรับรูในสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานแตจะไมมีการรับรูในสกุลเงินตราตางประเทศ หรือในทางกลับกัน
26. เมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถใชไดหลายๆ อัตรา อัตราที่ใชควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน
อนาคตที่เกี่ยวของกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชําระกันโดยใหถือเสมือนหนึ่งวากระแสเงิน
สดไดเกิดขึ้น ณ วันที่มีการวัดมูลคา หากไมมีการแลกเปลี่ยนระหวางสองสกุลเงินเปนการชั่วคราว ให
ใชอัตราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได
การรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
27. ตามที่กลาวถึงในยอหนา 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ใชสําหรับการบัญชีการปองกันความเสี่ยงของรายการที่เปน
เงินตราตางประเทศ โดยไดกําหนดใหกิจการบันทึกผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน แตกตางจากแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยกตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี
เรื่อง การรับรูและการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหรายงานผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนของรายการที่เปนตัวเงิน ซึ่งเขาเงื่อนไขเกณฑเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มี
ประสิทธิผลไวในสวนของผูถือหุนตั้งแตเริ่มตน

28. ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงินหรือจากการ
แปลงค า รายการที่ เ ป น ตั ว เงิ น ของกิ จ การด ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ย น ซึ่ ง แตกต า งไปจากอั ต รา
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รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่อง ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

แลกเปลี่ยนเดิมที่ใชในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหวางงวด หรือที่ไดรายงานไวในงบการเงิน
ของงวดบัญชี กอน
ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น ยกเวนผลต างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่กลาวในยอหนา32
29. เมื่อรายการที่เปนตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชําระเงินของรายการดังกลาว ทําใหเกิดผลตางของ
อัตราแลกเปลี่ยน ถารายการดังกลาวชําระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดรายการนั้น กิจการ
จะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนในงวดบัญชีนั้น อยางไรก็ดี ถารายการดังกลาวชําระ
เงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนในแตละงวดบัญชีจนถึงวันที่มีการ
ชําระเงินดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละงวดบัญชีนั้น
30. เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวโดยตรงในสวนของผูถือหุน
องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะตองรับรูไวในสวนของผูถือหุน
ดวย ในทางตรงข ามเมื่ อมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ ไ ม เ ป นตั วเงิ นไวในงบกํ าไร
ขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะตองรับรูไวในงบ
กําไรขาดทุนดวย
31. มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ บางฉบับกําหนดใหกิจการรับรูกําไรหรือขาดทุนไวโดยตรงในสวนของผู
ถือหุน ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 กําหนดใหกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคา
เพิ่มในที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูไวโดยตรงในสวนของผูถือหุน หากสินทรัพยดังกลาวมีมูลคาเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ยอหนา 23.3 ของมาตรฐานการบัญชีนี้ กําหนดใหจํานวนเงินที่มีการปรับ
มูลคาใหมแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมินจึงมีผลใหผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นรับรูไวในสวนของผูถือหุนดวย
32. ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เปนตัวเงินซึ่งถือไดวาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุน
สุทธิในหนวยงานในตางประเทศของกิจการที่เสนอรายงาน (ดูยอหนา 15) จะตองรับรูไวในงบ
กําไรขาดทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนอรายงาน หรือรับรูไวในงบการเงิน
ของหนวยงานในตางประเทศแลวแตกรณี สวนในงบการเงินที่รวมหนวยงานในตางประเทศและ
กิจการที่เสนอรายงาน (ตัวอยางเชน งบการเงินรวมเมื่อหนวยงานในตางประเทศเปนบริษัทยอย
แหงหนึ่งของกิจการ) กิจการจะตองรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มตนไวแยกตางหากใน
สวนของผูถือหุน และตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนสุทธิตามยอหนา
48
33.หากรายการที่เปนตัวเงินถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศของกิจการที่
เสนอรายงาน และเปนรายการซึ่งอยูในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานผลตาง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินของแตละหนวยงานในตางประเทศตามขอกําหนดในยอ
หนา 28 ในกรณีที่รายการดังกลาวเปนรายการในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของหนวยงานใน
ตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนอ
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รายงานตามขอกําหนดในยอหนา 28 หากรายการที่เปนตัวเงินดังกลาวอยูในสกุลเงินนอกเหนือจาก
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานและหนวยงานในตางประเทศ ผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ ย นจะเกิ ด ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ เ สนอรายงานและงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยใน
ตางประเทศตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 กิจการที่เสนอรายงานตองจัดประเภทผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นไวตางหากในสวนของผูถือหุนในงบการเงินซึ่งรวมหนวยงานตางประเทศและกิจการที่
รายงาน (นั่นคือ งบการเงินที่นําหนวยงานในตางประเทศมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมหรือในการ
จัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวน หรือที่นําหนวยงานในตางประเทศมารวมดวยวิธีสวนไดสวนเสีย)
34. เมื่อกิจการลงบัญชีและบันทึกรายการในสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานนั้น ณ เวลาที่
กิจการจัดทํางบการเงิน กิจการตองแปลงคาทุกรายการใหอยูในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวตั้งแตเริ่มตนยอหนา 20-26 การแปลงคานี้ทําใหไดผลลัพธเชนเดียวกับการบันทึก
บัญชีดวยจํา นวนเงินที่อยูในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน ตัวอยางเชน ใหแปลงคา
รายการที่เปนตัวเงินใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานดวยอัตราปด และใหแปลงคารายการที่ไม
เปนตัวเงิน ซึ่งบันทึกดวยเกณฑราคาทุนเดิมดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับรูรายการ
การเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
35. เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ กิจการตองถือปฏิบัติตามขั้นตอนการ
แปลงค า ให เ ป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานสกุ ล ใหม ต ามที่ กํ า หนดไว นั บ จากวั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทันที
36. ตามที่กลาวไวในยอหนา 13 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการจะตองสะทอนใหเห็นถึงรายการ
เหตุการณหรือเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้น ดังนั้น เมื่อสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไดถูก
กําหนดไวแลว จะเปลี่ยนแปลงได ก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการเหตุการณ หรือเงื่อนไขตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกิจการนั้น ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่มีผลกระทบอยางมากตอราคาสินคา
และบริการอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ
37. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตองรับรูรายการนับจากวันที่เปลี่ยนโดย
วิธีเปลี่ยนทั้นทีเปนตนไป อีกนัยหนึ่งกิจการจะตองแปลงคารายการทั้งหมดใหเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานสกุลใหมดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง ผลของการแปลงคารายการที่ไมเปน
ตัวเงินใหถือเสมือนเปนราคาทุนเดิม ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิดขึ้น จากการแปลงคาของ
หนวยงานในตางประเทศ ซึ่งกอนหนานี้ไดแสดงไวในสวนของผูถือหุนตามที่กําหนดไวในยอหนา 32
และ39.3 จะไมมีการรับรูในกําไรหรือขาดทุนจนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานนั้น
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
38. กิจการอาจแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได หากสกุลเงินที่ใช
นําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ กิจการตองแปลงคาผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ตัวอยางเชน เมื่อกลุม
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กิจการประกอบดวยหลายกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางกัน ผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของแตละกิจการจะตองแสดงดวยสกุลเงินสกุลหนึ่งที่ใชรวมกันเพื่อใชนําเสนองบการเงิน
รวม
39. การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานที่
มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรงใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่ง
เปนสกุลเงินที่แตกตางออกไป ใหใชวิธีดังตอไปนี้
39.1 สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบดุลแตละงบดุล (นั่นคือ รวมถึงงบดุลที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของแตละงบดุลนั้น
39.2 รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแตละงบ (นั่นคือ รวมถึงงบกําไรขาดทุนที่นํามา
แสดงเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ และ
39.3 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดใหแยกแสดงเปนรายการตางหากภายใตสวนของผู
ถือหุน
40. ในทางปฏิบัติ อัตราที่ประมาณขึ้นซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เชน อัตราถัว
เฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ มักจะถูกนํามาใชในการแปลงคารายการรายไดและคาใชจาย อยางไร
ก็ตาม การใชอัตราถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ จะไมเหมาะสมถาอัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน
ผวนอยางมีนัยสําคัญ
41. ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่กลาวไวในยอหนา 39.3 เกิดขึ้นจาก
41.1 การแปลงคารายการรายไดและคาใชจายดวยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ และการ
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราปด ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การแปลงคารายไดและคาใชจายซึ่งรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน และผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นจากรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
41.2 การแปลงคาสินทรัพยสุทธิตนงวดดวยอัตราปดซึ่งตางจากอัตราปดเดิม ผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ ย นเหล า นี้ จ ะไม รั บ รู เ ป น กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบเพียงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกี่ยวกับหนวยงานใน
ตางประเทศซึ่งนํามาจัดทํางบการเงินรวมในกรณีที่กิจการที่เสนองบการเงินไมไดเปนเจาของ
ทั้งหมดในหนวยงานตางประเทศ ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนสะสมที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา
และเปนสวนของผูถือหุนสวนนอยจะถูกจัดสรรและรายงานเปนสวนหนึ่งของสวนของผูถือหุนสวน
นอยในงบการเงินรวม
42.การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานซึ่ง
เปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรง ใหเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินซึ่ง
เปนสกุลเงินที่แตกตางออกไป ใหใชวิธีดังตอไปนี้
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42.1 ทุกรายการ (นั่นคือ สินทรัพย หนี้สิน รายการที่เปนสวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย
ซึ่งรวมถึงขอมูลเปรียบเทียบ) ใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของงบดุลลาสุด เวนแต
42.2 เมื่อรายการนั้นไดมีการแปลงคาเปนสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรง
จํานวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหรายงานดวยจํานวนซึ่งแสดงเปนปปจจุบันในงบ
การเงินของปกอนหนา (นั่นคือ ไมมีการปรับปรุงผลของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในภายหลัง)
43. เมื่อสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการเปนสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟออยาง
รุนแรง กิจการนั้นตองปรับงบการเงินของกิจการขึ้นใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
บั ญ ชี เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ อ อย า งรุ น แรง (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช) กอนที่จะนําวิธีการแปลงคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42 มาใชปฏิบัติ ยกเวน
จํานวนเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบที่ไดมีการแปลงคาเปนสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินของเศรษฐกิจ
ที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรง (ดูยอหนา 42.2) เมื่อภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟออยางรุนแรงไดยุติ
ลง และกิจการไมตองปรับงบการเงินใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานบัญชี เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟออยางรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช)อีกตอไป ใหกิจการนั้น
ใชจํานวนซึ่งมีการปรับระดับราคาแลว ณ วันที่ที่กิจการยุติการแสดงงบการเงินใหมเปนราคา
ทุนเดิมในการแปลงคารายการตางๆ เปนสกุลเงินที่ใชในรายงาน
การแปลงคาของหนวยงานในตางประเทศ
44. การแปลงคาตามที่จะกลาวถึงในยอหนา 45 ถึง 47 ซึ่งเพิ่มเติมตอจากยอหนา 38 ถึง 43 ใหนําไปใช
เมื่อมีการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใช
นําเสนองบการเงินเพื่อจะทําใหงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศสามารถรวมไวในงบการเงิน
ของกิจการที่นําเสนองบการเงินโดยวิธีรวมงบการเงิน วิธีรวมตามสัดสวน หรือโดยวิธีสวนไดเสีย
45. การรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศเขาไวในงบการเงินของกิจการ
ที่เสนองบการเงินใหใชวิธีการจัดทํางบการเงินรวมตามปกติ เชน การตัดยอดคงเหลือระหวางกันและ
รายการระหวางกันของบริษัทยอย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
สวนไดสวนเสียในการรวมคา อยางไรก็ตามรายการระหวางกันที่เปนตัวเงินของสินทรัพย (หรือหนี้สิน)
ไมวาจะเปนรายการระยะสั้นหรือระยะยาว ไมสามารถนําไปหักกลบกับรายการระหวางกันของหนี้สิน
(หรือสินทรัพย) โดยไมแสดงผลของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวมได ทั้งนี้
เนื่องจากรายการที่เปนตัวเงินเหลานั้นเปนภาระผูกพันที่จะตองแปลงคาจากเงินสกุลหนึ่งเปนเงินอีก
สกุลหนึ่ง ซึ่งเปนผลใหกิจการที่เสนองบการเงินมกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น ดังนั้น ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาวยังคงรับรูเปนรายไดหรือเปนคาใชจาย หรือหากผลตางนั้นเกิดจากเหตุการณที่อธิบายไวในยอ
หนา 32 ก็ถือเปนรายการในสวนของผูถือหุนจนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานในตางประเทศนั้นไป
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46. เมื่องบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกตางไปจากวันที่ในงบการเงิน
ของกิจการที่เสนองบการเงิน หนวยงานในตางประเทศมักจะจัดทํางบการเงินเพิ่มเติม ณ วันที่เดียวกัน
กับวันที่ในงบการเงินของกิจการที่เสนองบการเงินเพื่อใชในการจัดทํางบการเงินรวม หากไมมีการจัดทํา
งบการเงินเพิ่มเติมดังกลาว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ กําหนดใหใชงบการเงินที่มีวันที่ตางกันไดถาตางกันไมเกินกวา 3 เดือน และ
ใหปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางวันที่ที่
แตกตางกันนั้น ในกรณีนี้ การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศก็จะใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ สําหรับกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
ชวงเวลาจากวันที่ในงบการเงินของหนวยงานในตางประเทศจนถึงวันที่ในงบการเงินของกิจการที่เสนอ
งบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ กิจการจะตองทํารายการปรับปรุงตามความเหมาะสม
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) วิธีการปฏิบัติกับวิธีการจัดทํางบการเงินรวม
ดังกลาวนี้ใหนําไปใชปฏิบัติกับกรณีวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมหรือกิจการรวมคา และวิธีรวมตาม
สัดสวนของกิจการรวมคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45(ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดสวนเสียในการรวมคา
ตามลําดับ
47. ค า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ หน ว ยงานในต า งประเทศ และการปรั บ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยและหนี้สินใหเปนมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศ ใหถือเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินของหนวยงานตางประเทศนั้น ดั ง นั้ น ค า ความนิ ย มและการปรั บ มู ล ค า
ยุติธรรมดังกลาวตองแสดงในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของหนวยงานตางประเทศ และจะถูก
แปลงคาดวยอัตราปดตามที่กลาวในยอหนา 39 และ 42
การจําหนายหนวยงานในตางประเทศ
48. ในการจํ า หน า ยหน ว ยงานในต า งประเทศ กิจ การต อ งรั บ รู จํ า นวนสะสมของผลต า งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่แสดงแยกตางหากในสวนของผูถือหุน ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานใน
ตางประเทศนั้น เปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรูกําไรขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานใน
ตางประเทศนั้น
49.กิจการอาจจําหนายสวนไดเสียของตนในหนวยงานในตางประเทศโดยการขาย การเลิกกิจการ การรับ
เงินคืนคาหุนทุน หรือการละทิ้งหนวยงานนั้นไปทั้งหมดหรือบางสวน การจายเงินปนผลจะถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการจําหนายสวนไดเสียในหนวยงานในตางประเทศไดก็ตอเมื่อมีลักษณะเปนการจาย
คืนเงินลงทุน ตัวอยางเชน เมื่อมีการจายเงินปนผลจากผลกําไรที่เกิดขึ้นกอนการซื้อกิจการ ในกรณีที่มี
การจําหนายสวนไดเสียเพียงบางสวน กิจการตองรับรูกําไรหรือขาดทุนของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
สะสมตามสัดสวนของสวนไดเสียที่จําหนายไปเทานั้น การตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีของหนวยงานใน
ตางประเทศ ไมถือเปนการจําหนายสวนไดเสียบางสวน ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการกําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนเมื่อมีการตัดจําหนาย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

18
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ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกชนิด
50. กําไรหรือขาดทุนซึ่งเกิดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และจากผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่
เกิดขึ้นเมื่อมีการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (รวมทั้งหนวยงานใน
ตางประเทศ) ใหเปนสกุลเงินที่แตกตางไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเขามาเกี่ยวของ ซึ่งกิจการตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช)
การเปดเผยขอมูล
51. ในยอหนาที่ 53 และยอหนาที่ 55 ถึง 57 การกลาวถึงสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงาน ในกรณี
ของกลุมกิจการใหหมายความถึงสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทแม
52. กิจการจะตองเปดเผยขอมูลดังนี้
52.1 จํานวนผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรูเปนกําไรหรือขาดทุน ยกเวนผลตางจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมโดยรับรูงบ
กําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และ
52.2 จํานวนผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่จัดประเภทเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
ผูถือหุน และการกระทบยอดของจํานวนของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว ตั้งแต
วันตนงวดบัญชีจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี
53.เมื่อสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินแตกตางไปจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ
กิจการที่นําเสนองบการเงินตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว พรอมกับเปดเผยสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ และเปดเผยถึงเหตุผลของการใชสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งแตกตาง
ไปจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
54. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานของกิ จ การที่ เ สนอรายงาน หรื อ ของ
หนวยงานในตางประเทศที่มีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว และเหตุผลของการ
เปลี่ยนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานนั้น
55.เมื่อกิจการแสดงงบการเงินดวยสกุลเงินที่แตกตางไปจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน กิจการจะ
ระบุวางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีไดก็ตอเมื่องบการเงินของกิจการ
เป น ไปตามข อ กํ า หนดทุ ก ข อ ของมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการตี ค วามของมาตรฐานการบั ญ ชี
เหลานั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงคาซึ่งกลาวไวในยอหนาที่ 39 และ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้
56.บางครั้งกิจการแสดงงบการเงินหรือขอมูลทางการเงินอื่นๆ ดวยสกุลเงินที่ไมใชสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยไมเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 55 ตัวอยางเชน กิจการอาจเลือก
แปลงคาเปนสกุลเงินอื่นเพียงบางรายการในงบการเงิน หรือกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟออยางรุนแรง แตกิจการแปลงคาทุกรายการของงบการเงิน
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ใหเปนอีกสกุลเงินหนึ่งดวยอัตราปดลาสุด การแปลงคาดังกลาวไมเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีและใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่ระบุไวในยอหนา 57
57. เมื่อกิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือขอมูลทางการเงินอื่นๆ ดวยสกุลเงินที่ไมใชทั้งสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงานหรือสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่
55 กิจการตองปฏิบัติดังนี้
57.1 ชี้แจงขอมูลอยางชัดเจนโดยแสดงเปนขอมูลเพิ่มเติม เพื่อแยกใหเห็นวาขอมูลดังกลาว
มิใชขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
57.2 เปดเผยสกุลเงินที่ใชในการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม และ
57.3 เปดเผยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการและวิธีการแปลงคาที่ใชในการแสดง
ขอมูลเพิ่มเติมดังกลาว
วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง
58. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 เปนตนไป กิจการสามารถถือปฏิบัติไดกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว
59.กิจการตองนํายอหนาที่ 47 มาใชสําหรับการซื้อหนวยงานในตางประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก สําหรับรายการซื้อ
ซึ่งเกิดขึ้นกอนหนานี้ อนุญาตใหกิจการสามารถนําขอกําหนดในยอหนาที่ 47 มาถือปฏิบัติโดย
วิธีการปรับยอนหลังได สําหรับรายการซื้อหนวยงานในตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นกอนรอบระยะเวลา
บัญชีที่ถือปฏิบัติมาตรฐานบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก กิจการถือปฏิบัติโดยเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
กิจการไมตองปรับยอนหลังงบการเงินปกอนและสามารถแสดงการคาความนิยมและการปรับปรุง
มูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานในตางประเทศเปนสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ แทน
การแสดงเปนสินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศได ซึ่งหมายความวา คาความ
นิยมและการปรับปรุงมูลคายุติธรรมเหลานั้นจะแสดงดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ
กิจการแลวหรือเปนรายการที่ไมใชตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศซึ่งมีการรายงานดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนของวันที่ซื้อหนวยงานในตางประเทศ
60. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหบันทึกรายการ
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
61. มาตรฐานฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

20

