มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการแก้ ไข
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 21:
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (Bound volume 2009))
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บทนา
บทนา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 21 (ฉบั บที่ 30
เดิม) และโดยให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติได้

เหตุผลของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
บทนา 2.

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ด้ เ ห็น สมควรให้ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศ

บทนา 3.

วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) นี้ คือ เพื่อเสนอ
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมของวิธกี ารแปลงค่า รวมทั้ง การกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและ
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ทั้งนี้ มิได้ พิจารณาทบทวนวิธีการพื้นฐานทางบัญชีสาหรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมีอยู่ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม)

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
บทนา 4.

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) มีดังนี้

ขอบเขต
บทนา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้ เนื้อหาของการบัญชีท่เี กี่ยวกับการ
ป้ องกันความเสี่ยงได้ ย้ายไปไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกล่าวด้ วยเช่นกัน

คานิยาม
บทนา 6.

คาศัพท์สองคาต่อไปนี้ ใช้ แทนคาว่า “สกุลเงินที่ใช้ รายงาน”


สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่ าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่กจิ การนั้นประกอบกิจการ
 สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการเสนองบการเงิน
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คานิยาม – สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
บทนา 7.

เมื่อกิจการเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ แต่ละกิจการที่ถูกนามารวม
ในกิจการที่เสนองบการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกิจการเดี่ยว กิจการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ
(เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานในต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อยหรือสาขา) ให้ กาหนดสกุล
เงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงาน และวัดผลการดาเนินงานและฐานะการเงินในสกุลเงิน ที่ใช้ ใน
การดาเนินงานนั้น

บทนา 8.

ผลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทาให้
 กิจการ (ไม่ว่าจะเป็ นกิจการที่เป็ นกิจการเดี่ยวหรือหน่วยงานในต่างประเทศ) ไม่สามารถ
เลือกใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานได้ อย่างอิสระ
 กิจการใดกิจการหนึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับงบการเงินใหม่ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
ตัวอย่างเช่น การใช้ สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ (เช่น สกุลเงินหลักที่ใช้ ในการดาเนินงานของ
บริษัทใหญ่) เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน

บทนา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกาหนดข้ อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกิจการในต่างประเทศที่แยก
ไม่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น งานของกิจ การที่เ สนองบการเงิ น (“กิจการในต่ า งประเทศ”) และ
หน่วยงานต่างประเทศ แต่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ ปรับปรุงให้
ข้ อกาหนดดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อชี้บ่งว่ าสกุลเงินใดเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
ของกิจการ จึงมีผลทาให้
 ไม่มีการให้ ความแตกต่างระหว่ างกิจการต่างประเทศที่แยกไม่ได้ จากการดาเนินงานของ
กิจการที่เสนองบการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ แต่กล่าวได้ ว่ากิจการที่เคยถูกจัดว่ า
เป็ นกิจการในต่างประเทศที่แยกไม่ได้ จากการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินนั้น
จะมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเช่นเดียวกับสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน
 มีวิธีการแปลงค่ าเพี ยงวิ ธีเดียวสาหรั บ หน่ วยงานในต่ างประเทศ ซึ่ งได้ อธิบ ายแล้ วใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 30 เดิม) ในการถือปฏิบัติกับหน่วยงานต่างประเทศ
(ดูบทนา 13)
 ยกเลิกย่อหน้ าต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อแตกต่างระหว่ างกิจการในต่างประเทศที่แยกไม่ได้
จากการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินและหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งย่อหน้ าที่
อธิบายวิธกี ารแปลงค่า

การรายงานรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนินงาน การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
บทนา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ยกเลิกทางเลือกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับก่อนปรับปรุง เรื่อง
การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนอันเป็ นผลมาจากการลดค่าเงินอย่างรุนแรงโดยไม่มีการ
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ป้ องกันความเสี่ยงไว้ เป็ นสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ รับรู้ผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็ นผลกาไรหรือขาดทุน

การรายงานรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน –
การเปลีย่ นแปลงของสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
บทนา 11. ข้ อกาหนดทางบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทหน่วยงานในต่างประเทศ (ซึ่งไม่
จาเป็ นในปั จจุ บัน) ที่เดิมเคยกาหนดไว้ ในฉบับก่อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดเรื่อง
การบั นทึกบั ญชี สาหรั บการเปลี่ ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานแทน โดยให้ ใช้ วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป

การใช้สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน ซึ่งอาจต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
– การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
บทนา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ กจิ การแสดงงบการเงินด้ วยสกุลเงินใดก็ได้ (หรือหลายๆ
สกุล) เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวกิจการนั้น ไม่ว่าเป็ นกิจการเดี่ยว บริษัทใหญ่ ท่ตี ้ องจัดทา
งบการเงินรวม หรือบริ ษัทใหญ่ ผู้ลงทุนหรื อกิจการที่ลงทุ นในกิจการร่ วมค้ าซึ่งจัดเตรียม
งบการเงินเฉพาะตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนา 13. กิจการต้ องถือปฏิบัติในการแปลงผลการดาเนิน งาน และฐานะการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานไปเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินสกุลเดียว (หรือหลายสกุลเงิน) โดยใช้ วิธีท่ี
กาหนดในการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อรวมไว้ ในงบการเงินของกิจการที่เสนอ
งบการเงิน ภายใต้ วิธกี ารดังกล่าว สินทรัพย์และหนี้สนิ ต้ องแปลงค่าด้ วยอัตราปิ ด และรายการ
รายได้ และค่าใช้ จ่ายต้ องแปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (หรือด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสาหรับรอบระยะเวลาซึ่งประมาณการอย่างสมเหตุสมผล)
บทนา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดเรื่องการแปลงค่าจานวนเงินที่แสดงเปรียบเทียบ ดังนี้
14.1 สาหรั บกิจการที่มีสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงาน ซึ่ งไม่ใช่ สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
14.1.1 สินทรั พ ย์แ ละหนี้ สินที่แสดงในแต่ ละงบแสดงฐานะการเงิน ที่น าเสนอให้
แปลงค่ า ด้ ว ยอั ต ราปิ ด ณ วั น ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น (เช่ น ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบของปี ก่อนให้ แปลงค่าด้ วยอัตราปิ ดของปี ก่อน)
14.1.2 รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในงบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จหรื อ ในงบกาไรขาดทุ น
เฉพาะที่แยกนาเสนอให้ แปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(เช่น ข้ อมูลเปรี ยบเทียบของปี ก่อนให้ แปลงค่าด้ วยอัตราที่เกิดขึ้นจริงหรื อ
อัตราถัวเฉลี่ยของปี ก่อน)
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14.2 สาหรั บกิจการที่มีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน
เฟ้ อรุนแรง ซึ่ งแปลงค่ าจานวนเงิ นที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นสกุ ลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงสกุ ลอื่น จานวนเงินเปรี ยบเทียบดังกล่ าว (เช่ น จานวนเงินใน
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ) ให้ แปลงค่ าด้ วยอัตราปิ ดของ
งบแสดงฐานะการเงิ น ล่ าสุด (เช่ น ข้ อมู ลเปรี ยบเทียบของปี ก่ อน ซึ่ งได้ ปรั บปรุ งผล
ที่เกิ ดขึ้ นภายหลั งของการเปลี่ ยนแปลงของระดั บราคาแล้ วให้ แปลงค่ าด้ วยอัตราปิ ด
ของปี นี้)
14.3 สาหรั บกิจการที่มีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุ ลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง ซึ่งแปลงค่าจานวนเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นสกุลเงินของประเทศ
ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง จานวนเงินเปรียบเทียบดังกล่าวให้
แสดงด้ วยจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินของปี ก่อน (เช่น ไม่ปรับปรุงผลที่เกิดขึ้น
ภายหลั ง ของการเปลี่ ยนแปลงของระดั บ ราคา หรื อ ผลของการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดในปี ถัดมา)
วิธีการแปลงค่า ที่ก ล่ าวข้ างต้ นนี้ และที่ได้ อธิบายไว้ แล้ ว ในบทนา 13 ให้ ถือปฏิบัติเมื่อมีการ
แปลงค่างบการเงินของหน่ วยงานในต่างประเทศ เพื่อรวมไว้ ในงบการเงินของกิจการที่เสนอ
งบการเงิ น และให้ ถื อ ปฏิบั ติเ มื่ อ มี ก ารแปลงค่ า งบการเงิ น ของกิ จ การให้ เ ป็ นสกุ ล เงิ น ที่ใ ช้
นาเสนองบการเงินที่แตกต่างออกไป

การใช้สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
– การแปลงค่าของหน่วยงานในต่างประเทศ
บทนา 15. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ ค่าความนิยมและการปรับปรุงรายการมูลค่ายุติธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ซึ่ ง เกิด จากการได้ ม าซึ่ ง หน่ ว ยงานในต่ า งประเทศ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการที่ได้ มาและให้ แปลงค่าด้ วยอัตราปิ ด

การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนา 16. มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้รวมข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลเมื่อมีการใช้ วิ ธีการแปลงค่ า
ที่แตกต่างออกไปจากที่อธิบายในบทนา 13 และบทนา 14 หรื อมีการแสดงข้ อมูลเพิ่ มเติม
(เช่น รายการที่คัดแยกออกมาจากงบการเงินฉบับเต็ม) ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงิน
ที่ใช้ ในการดาเนินงานหรือสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
บทนา 17. นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
และเปิ ดเผยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 61 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1.

กิจการอาจมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
หรืออาจมีหน่วยงานในต่างประเทศ นอกจากนี้กิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการนารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและ
หน่วยงานในต่างประเทศมารวมไว้ ในงบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน

2.

ประเด็น หลั ก คื อ การพิ จ ารณาว่ า จะใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นใด และจะรายงานผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอย่างไร

ขอบเขต
3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั
3.1 การบัญชีสาหรับรายการและยอดคงเหลือทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นรายการและ
ยอดคงเหลือของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 39 เรื่อ ง การรับรู แ้ ละการวัด มู ล ค่ าเครื่อ งมือ ทางการเงิน (เมื่อ มี
การประกาศใช้)
3.2 การแปลงค่ า ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของหน่ ว ยงานในต่ า งประเทศ
เพือ่ นาไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทางบการเงินรวม หรือวิธีการจัดทา
งบการเงินรวมตามสัดส่วน หรืองบการเงินทีบ่ นั ทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
3.3 การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนอ
งบการเงิน

4.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) น ามาใช้ กับ ตราสารอนุ พั นธ์ทางการเงิน ที่เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศหลายประเภท
ดังนั้น ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ดี
ตราสารอนุ พัน ธ์ท างการเงิน ที่เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศบางประเภท ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
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ประกาศใช้ ) (เช่น ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางรายการที่แฝงอยู่ใน
สัญญาอื่นๆ) จะอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ให้ ใช้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ในกรณีท่กี ิจการแปลงค่าตราสารอนุ พันธ์ทางการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินของกิจการนั้น
5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ให้ นาไปใช้ กับการบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการป้ องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานในต่างประเทศ
โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิ น (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ให้ แนวปฏิบัติเรื่องการบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ยงไว้ แล้ ว

6.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับกรณีท่มี ีการนาเสนองบการเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
และได้ ให้ ข้อกาหนดเพื่ อให้ งบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ก าหนดข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ดเผย ในกรณี ท่ี ก ารแปลงค่ า ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ให้
เป็ นเงินตราต่างประเทศไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี้

7.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไม่ให้ นาไปปฏิบัติกับการนาเสนองบกระแสเงินสดของกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้ นจากรายการที่เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศ หรื อการแปลงค่า กระแสเงินสดของหน่ วยงาน
ในต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด)

คานิยาม
8.

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
อัตราปิ ด

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นทันที ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น

หมายถึง ผลต่ างที่เ กิ ดขึ้ นจากการแปลงค่ าจ านวนหน่ว ย
ของเงิ น สกุ ล หนึ่งไปเป็ นอี กสกุ ลหนึ่งด้วยอัตรา
แลกเปลีย่ นทีแ่ ตกต่างไป

อัตราแลกเปลีย่ น

หมายถึง อัตราทีใ่ ช้แลกเปลีย่ นระหว่างเงินตราสองสกุล

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง จ านวนเงิ น ที่ ผู ซ้ ื้ อและผู ข้ ายตกลงแลกเปลี่ย น
สิ นทรัพย์หรื อ จ่ ายช าระหนี้ สิ น ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมีค วามรอบรู แ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูไ้ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน

เงินตราต่างประเทศ

หมายถึง เงิ นตราสกุ ลอื่ น นอกเหนือ จากสกุ ลเงิน ที่ใ ช้ใ น
การดาเนินงานของกิจการ
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หน่วยงานในต่างประเทศ

หมายถึง บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า หรือสาขา
ของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือ
การประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุล
เงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการ
ทีเ่ สนองบการเงิน

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน

หมายถึง สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ซึ่งกิจการดาเนินงานอยู่

กลุ่มบริษัท

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยทั้งหมดของบริษทั ใหญ่

รายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน

หมายถึง หน่ ว ยของสกุ ล เงิ น ที่ ถื อ ไว้ และสิ น ทรัพ ย์แ ละ
หนี้ สิ นที่จะได้รบั หรื อ ที่จะต้อ งชาระเป็ นจานวน
เงินทีก่ าหนดไว้แน่นอน หรือจานวนเงินที่สามารถ
ทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานใน
ต่างประเทศ

หมายถึง ส่ ว นได้เ สี ย ในสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ข องหน่ ว ยงานใน
ต่างประเทศของกิจการทีเ่ สนองบการเงิน

สกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน

หมายถึง สกุลเงินทีใ่ ช้ในการเสนองบการเงิน

อัตราแลกเปลีย่ นทันที

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นสาหรับการส่งมอบทันที

การขยายความคานิยาม
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
9.

โดยปกติสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่ งกิจการดาเนิ นงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการก่ อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บและจ่ ายที่สาคัญ ดังนั้ น กิจการต้ องพิ จารณา
ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
9.1 สกุลเงิน
9.1.1 ที่มีอิทธิพ ลอย่ า งมากต่ อ ราคาขายของสิน ค้ า และบริ ก าร (มักเป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้
กาหนดและชาระราคาขายของสินค้ าและบริการ) และ
9.1.2 ของประเทศซึ่งภาวการณ์แข่งขัน และกฎข้ อบังคับส่วนใหญ่เป็ นตัวกาหนดราคา
ขายของสินค้ าและบริการ
9.2 สกุลเงินที่มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อต้ นทุนการผลิตสินค้ าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (มักเป็ นสกุลเงินที่ใช้ กาหนดและชาระต้ นทุนดังกล่าว)

10.

ปัจจัยต่างๆ ที่อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการมีดังต่อไปนี้
10.1 สกุลเงินที่ได้ มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ตัวอย่างเช่น การออกตราสารหนี้และหุ้นทุน)
10.2 สกุลเงินที่ได้ รับจากกิจกรรมดาเนินงานและมักจะดารงไว้ ในสกุลเงินนั้นๆ
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11.

กิจการต้ องพิ จารณาปั จจัย เพิ่ มเติมดังต่อไปนี้ในการกาหนดสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานในต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นเป็ นสกุลเงิน
เดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงินหรือไม่ (กิจการที่เสนองบ
การเงินในกรณีน้ ี คือกิจการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ ได้ แก่ บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วมหรือ
กิจการร่วมค้ า)
11.1 ให้ ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นเป็ นส่วนขยายของกิจการที่
เสนองบการเงินมากกว่ าที่จะเป็ นการดาเนินงานที่เป็ นเอกเทศอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่าง
กรณีแรกคือ เมื่อหน่วยงานในต่างประเทศมีหน้ าที่เพี ยงขายสินค้ าซึ่งนาเข้ าจากกิจการที่
เสนองบการเงิน และส่ งเงิ น ที่ได้ ให้ กิจ การที่เ สนองบการเงิน ตัวอย่ า งกรณี หลั งคือเมื่อ
หน่ ว ยงานในต่ า งประเทศนั้ น เก็บ สะสมเงิ น และก่ อ ให้ เ กิ ด รายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น อื่ น ๆ
ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าใช้ จ่าย และมีการกู้ยืม โดยรายการส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลท้องถิ่น
11.2 ให้ ประเมินว่ารายการที่มีกับกิจการที่เสนองบการเงินมีสัดส่วนมากหรือน้ อย เมื่อเทียบกับ
ธุรกรรมของหน่วยงานในต่างประเทศ
11.3 ให้ ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานในต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรง
ต่อกระแสเงินสดของกิจการที่เสนองบการเงิน และพร้ อมที่จะส่งเงินออกไปยังกิจการที่
เสนองบการเงิน
11.4 ให้ ประเมินว่ าหากปราศจากเงินทุ นสนั บสนุ นจากกิจการที่เสนองบการเงินแล้ ว กระแส
เงิน สดจากธุร กรรมของหน่ วยงานในต่ า งประเทศมี เ พี ยงพอกับ การบริ ก ารที่มีอ ยู่ แ ละ
เพียงพอกับภาระหนี้ตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามปกติ

12.

กรณี ท่ีข้ อ บ่ ง ชี้ ข้ า งต้ น ไม่ เ ป็ นไปในทางเดี ย วกัน และสกุ ล เงิ น ที่ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานไม่ เ ด่ น ชั ด
ผู้บริหารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งจะต้ องเป็ นสกุลเงินที่
แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในการนี้
ผู้บริหารต้ องให้ ความสาคัญต่อข้ อบ่งชี้ท่สี าคัญในย่อหน้ าที่ 9 ก่อนการพิจารณาข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่
10 และ 11 ซึ่ ง ก าหนดให้ เ ป็ นหลั ก ฐานสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม ในการกาหนดสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ใ นการ
ดาเนินงานของกิจการ

13.

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการจะสะท้ อนให้ เห็นถึงรายการ เหตุการณ์และเงื่อนไขต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสกุลเงิน ดังนั้น เมื่อได้ กาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานแล้ ว สกุลเงินที่ใช้ ใน
การดาเนิ น งานจะไม่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง ยกเว้ น เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในรายการ เหตุก ารณ์
และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านั้น

14.

หากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินของประเทศภายใต้ ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง กิจการต้ องปรับงบการเงินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง กิจการไม่ สามารถหลีกเลี่ยงการปรั บงบการเงินใหม่
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงไปใช้ สกุลเงินอื่นเป็ นสกุลเงิน
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ที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (เช่น การใช้
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของบริษัทใหญ่)

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศ
15.

กิจการอาจมีรายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลู กหนี้ หรื อเจ้ าหนี้ กับหน่ วยงานในต่ างประเทศ รายการ
ดังกล่าวมิได้ คาดหมายว่าจะมี แผนการชาระหนี้หรือไม่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะชาระเงินในอนาคต
อัน ใกล้ น้ ี หากพิ จ ารณาจากเนื้ อหาสาระแล้ ว รายการนั้ น ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น ลงทุ น สุท ธิ
ในหน่วยงานในต่างประเทศของกิจการ และให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 32 และ 33 รายการที่เป็ น
ตัวเงินดังกล่าวอาจรวมถึงลูกหนี้หรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมลูกหนี้การค้ าหรือเจ้ าหนี้การค้ า

15ก. กิจการที่มีรายการที่เป็ นตัวเงินจากลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศตามย่อหน้ าที่ 15
อาจเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัทได้ ยกตัวอย่างเช่น กิจการมีบริ ษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริ ษัท ก
และบริ ษัท ข โดยที่บริษัท ข นั้น เป็ นหน่ วยงานในต่างประเทศ บริ ษัท ก ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัท ข
ลูก หนี้ เงิน ให้ ก้ ู ยืมดังกล่ าวให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงิน ลงทุ น สุทธิ ของกิจการในบริ ษัท ข หากไม่ มี
แผนการชาระหนี้หรือไม่คาดว่าจะมีการชาระในอนาคตอันใกล้ ในกรณีท่ี บริษัท ก เป็ นหน่วยงาน
ในต่างประเทศข้ อพิจารณาดังกล่าวยังคงใช้ ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

รายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
16.

ลักษณะสาคัญของรายการที่เป็ นตัวเงิน คือ สิทธิท่จี ะได้ รับ (หรือภาระที่จะส่งมอบ) จานวนเงินที่
กาหนดได้ แน่นอนหรือจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าว
รวมถึงเงินบานาญและผลประโยชน์อ่ ืนของพนักงานที่จะต้ องจ่ายเป็ นเงินสด ประมาณการหนี้สิน
ที่ต้องชาระด้ วยเงินสด และเงินสดปันผลซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สิน ในทานองเดียวกัน สัญญาที่จะได้ รับ
(หรือส่งมอบ) ตราสารทุนของกิจการในจานวนหน่วยที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือ สัญญาที่จะได้ รับ
(หรือส่งมอบ) สินทรัพย์ในจานวนเงินซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้ รับ (หรือส่ง
มอบ) เท่ากับจานวนเงินคงที่หรือจานวนหน่วยของสกุลเงิน ซึ่งสามารถกาหนดได้ ถือเป็ นรายการ
ที่เป็ นตัวเงิน ในทางตรงกันข้ ามลักษณะสาคัญของรายการที่มิใช่ตัวเงิน คือ การไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับ
(หรื อ ภาระที่จ ะส่ งมอบ) จ านวนเงิ นที่ก าหนดได้ แ น่ นอนหรื อจานวนเงิ น ที่สามารถทราบได้ ใน
จานวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง เงินจ่ายล่วงหน้ าสาหรับสินค้ าและบริการ (เช่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า) ค่าความนิยม สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตน สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และประมาณการหนี้สนิ ต่างๆ ที่ต้องชาระด้ วยการส่งมอบสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน

สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
17.

ในการจั ด ท างบการเงิ น กิ จ การแต่ ล ะกิ จ การไม่ ว่ า จะเป็ นบริ ษั ท เดี่ ย ว กิ จ การที่ มี ห น่ ว ยงาน
ในต่างประเทศ (เช่น บริษัทใหญ่) หรือหน่วยงานในต่างประเทศ (เช่น บริษัทย่อย หรือสาขาของ
กิจการ) ต้ องกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานตามย่อหน้ าที่ 9-14 โดยกิจการต้ องแปลงค่า
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน และรายงานผลกระทบ
จากการแปลงค่าดังกล่าวตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 20-37 และ 50
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18.

กิจการที่เสนองบการเงินมักประกอบด้ วยหลายกิจการ (เช่น กลุ่มของกิจการที่ประกอบด้ วยบริษัทใหญ่
และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น) กิจการหลายประเภทเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
หรือมิใช่สมาชิกของกลุ่มก็ตาม) อาจมีการลงทุนในบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้ า หรือบริษัทเหล่านั้น
อาจมีสาขาด้ วย สิ่งสาคัญ คือ กิจการที่เสนองบการเงินต้ องรวมรายการสาคัญอันเป็ นผลลัพธ์ท่ไี ด้ และ
ฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการแสดงไว้ ในงบการเงินด้ วย และต้ องแปลงค่ารายการเหล่านั้นเป็ น
สกุ ลเงิน ซึ่ งกิจการที่เสนองบการเงินใช้ ในการจัดทางบการเงิน มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ อนุ ญาต
ให้ กิ จการที่เสนองบการเงิ นเป็ นสกุ ลเงิ นใดสกุ ลเงิ นหนึ่ ง (หรื อหลายสกุ ลเงิ น ) การแปลงค่ าผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการแต่ละกิจการ ซึ่งอยู่ภายใต้ กิจการ ที่เสนองบการเงิน ซึ่งมี
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ให้ ดูย่อหน้ าที่ 38-50

19.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้ อนุ ญาตให้ กิจการที่เป็ นบริ ษัทเดี่ยว หรื อกิจการ ซึ่ง จั ดทางบการเงิน
เฉพาะกิ จ การตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นาเสนองบการเงินในสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลาย
สกุ ลเงิน ) ก็ได้ ถ้ า สกุ ลเงิ น ที่ใช้ นาเสนองบการเงิ น แตกต่ า งจากสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ในการดาเนิ น งาน
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินต้ องมีการแปลงค่าให้ อยู่ในรูปสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 38-50

การรายงานรายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
20.

รายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ หมายถึง รายการที่ก าหนดไว้ เป็ นเงินตราต่ างประเทศ หรื อ
จะต้ องจ่ายชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
20.1 ซื้อหรือขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่งกาหนดราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศ
20.2 กู้ ยื ม หรื อ ให้ กู้ ยื ม เงิ น ด้ ว ยจ านวนเงิ น ที่ จ ะต้ อ งช าระ หรื อ ได้ รั บ ช าระคื น เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรือ
20.3 ได้ มาหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ งสิน ทรั พย์ หรื อก่อ หรื อชาระหนี้ สิน ซึ่ งก าหนดค่ า เป็ นเงิน ตรา
ต่างประเทศ

21.

รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึก รายการรับรู ม้ ู ลค่าเริ่มแรกเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงาน โดยการแปลงจานวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลีย่ นทันทีของสกุล
เงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานกับสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดรายการ

22.

วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการครั้งแรกตามมาตรฐานการบัญชี
ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณขึ้นซึ่ งใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ ยนจริ ง ณ วันที่เกิด
รายการมักจะถูกนามาใช้ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์หรื อรอบเดือน
อาจถูกนามาใช้ สาหรั บรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาดังกล่ าว
อย่างไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ การใช้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในรอบเวลานั้นอาจไม่เหมาะสม
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การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
23.

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
23.1 รายการทีเ่ ป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด
23.2 รายการที่ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ นที่อ ยู่ ใ นรู ปเป็ นเงินตราต่ า งประเทศ ซึ่ งบันทึ กไว้ดว้ ยราคา
ทุนเดิมให้แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
23.3 รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรมให้
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีก่ าหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น

24.

มูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการจะถูกกาหนดค่าตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจใช้ มูลค่ายุติธรรม หรือราคาทุนเดิม ซึ่งมีรายละเอียดตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ไม่ว่ามูลค่าตามบัญชี
จะแสดงไว้ ด้วยราคาทุนเดิมหรือด้ วยมูลค่ายุติธรรม ถ้ าเป็ นรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแล้ ว
จะต้ องแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

25.

มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกาหนดมาจากการเปรี ยบเทียบจานวนเงิน ตั้งแต่สอง
จานวนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือคือราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิคาดว่าที่จะ
ได้ รับ แล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินค้ าคงเหลือ ในทานองเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ีการด้ อยค่า คือ ราคาที่ต่า
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนพิจารณาการขาดทุนจากการด้ อยค่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
หากสินทรัพย์น้ันเป็ น สินทรัพย์ท่มี ิใช่ตัวเงินและมีการวัดค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ มูลค่าตาม
บัญชีจะกาหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหว่าง
25.1 ราคาทุนหรื อมูลค่ าตามบัญชี (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งแปลงค่ าด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่
ราคาถู กก าหนด (นั่ น คือ อัตรา ณ วั น ที่เกิดรายการสาหรั บ รายการซึ่งวั ดค่ า ด้ วยราคา
ทุนเดิม) และ
25.2 มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ หรือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งแปลงค่าด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลค่าถูกกาหนด (เช่น อัตราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทาให้ เกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ถูกรับรู้ในสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานแต่จะไม่มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกัน

26.

เมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถใช้ ได้ หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ ควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน
อนาคตที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชาระกันโดยให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ากระแส
เงิน สดได้ เ กิดขึ้ น ณ วั นที่มีการวั ดมู ลค่ า หากไม่ มีการแลกเปลี่ ยนระหว่ า งสองสกุ ลเงิน เป็ นการ
ชั่วคราว ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได้
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การรับรูผ้ ลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
27.

ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อทางการเงิน (เมื่ อ มี การประกาศใช้ ) ใช้ ส าหรั บ การบั ญ ชี
การป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยได้ กาหนดให้ กิจการบันทึกผลต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ ยน แตกต่ างจากแนวทางการปฏิบัติสาหรั บผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ รับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ของรายการที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งเข้ าเงื่อนไขเกณฑ์เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่
มีประสิทธิผลไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตั้งแต่เริ่มต้ น

28.

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้ นจากการชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงินหรือจากการ
แปลงค่ า รายการที่เ ป็ นตัว เงิน ของกิจ การด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ย น ซึ่ งแตกต่ างไปจากอัต รา
แลกเปลี่ย นเดิ มที่ใ ช้ใ นการบันทึ กรายการครั้ง แรกในระหว่ า งงวด หรื อ ที่ไ ด้ร ายงานไว้ใ น
งบการเงินของงวดบัญชี ก่อน ให้รบั รูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั ยกเว้น ผลต่างของ
อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากรายการทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 32

29.

เมื่อรายการที่เป็ นตัวเงินเกิดขึ้นจากรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชาระเงินของรายการดังกล่าว ทาให้ เกิดผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ ยน ถ้ ารายการดั งกล่ าวช าระเงิ นภายในงวดบั ญชี เดี ยวกันกับงวดที่เกิดรายการนั้ น
กิจการจะต้ องรั บรู้ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งจ านวนในงวดบั ญชี น้ัน อย่างไรก็ดี ถ้ ารายการ
ดังกล่าวชาระเงินในงวดบัญชีถัดไป กิจการจะต้ องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชี
จนถึงวันที่มีการชาระเงินด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละงวดบัญชีน้ัน

30.

เมือ่ มีการรับรูร้ ายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม เมือ่ มีการรับรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน ไว้
ในกาไรหรือ ขาดทุ น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ของกาไรหรือ ขาดทุ น นั้น
จะต้องรับรูไ้ ว้ในกาไรหรือขาดทุนด้วย

31.

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางฉบับกาหนดให้ กิจการรับรู้ กาไรหรือ
ขาดทุน ไว้ ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น ตัวอย่า งเช่ น มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดให้ กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหม่ของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รั บรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น หากสินทรั พย์ดังกล่ าวถูกวัดมูลค่า
ด้ วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ย่อหน้ าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดให้ จานวนเงิน
ที่มีการปรับมูลค่าใหม่แปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมินจึงมีผลให้ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้ วย
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32.

ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ ง ถือได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานในต่ างประเทศของกิจการที่เสนองบการเงิน (ดู ย่อหน้าที่ 15) จะต้อง
รับรูไ้ ว้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงิน หรือรับรู ้
ไว้ในงบการเงินของหน่วยงานในต่ างประเทศแล้วแต่ กรณี ส่ วนในงบการเงินที่รวมหน่วยงาน
ในต่ างประเทศและกิ จการที่ เสนองบการเงิ น (ตัวอย่ างเช่ น งบการเงิ น รวมเมื่อ หน่ วยงาน
ในต่ า งประเทศเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ งหนึ่งของกิ จการ) กิ จ การจะต้อ งรับรู ้ผลต่ า งของอัตรา
แลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มต้นไว้แยกต่ างหากในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นและต้องจัดประเภทจาก
ส่วนของเจ้าของไปกาไรหรือขาดทุนเมือ่ มีการจาหน่ายเงินลงทุนสุทธิตามย่อหน้าที่ 48

33.

หากรายการที่เป็ นตัวเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศของกิจการ
ที่เ สนองบการเงิน และเป็ นรายการซึ่ งอยู่ ในสกุ ล เงิน ที่ใช้ ในการดาเนิ น งานของกิจ การที่เ สนอ
งบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในงบการเงินของแต่ละหน่วยงานในต่างประเทศ
ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 28 ในกรณี ท่ีร ายการดั งกล่ า วเป็ นรายการในสกุ ล เงิ น ที่ใช้ ในการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานในต่ างประเทศ ผลต่ า งของอัตราแลกเปลี่ ยนจะเกิดขึ้น ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของกิจการที่เสนองบการเงินตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 28 หากรายการที่เป็ นตัวเงิน
ดังกล่ าวอยู่ในสกุลเงินนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน
และหน่ วยงานในต่างประเทศ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนจะเกิดในงบการเงินเฉพาะกิจการที่
เสนองบการเงิ น และงบการเงิ น แต่ ล ะหน่ ว ยของหน่ ว ยงานในต่ า งประเทศตามข้ อ ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 28 กิจการที่เสนองบการเงินต้ องรั บรู้ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนนั้ นไว้ ต่างหากในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงิน ซึ่งรวมหน่ วยงานในต่างประเทศและกิจการที่รายงาน (นั่นคือ
งบการเงินที่นาหน่ วยงานในต่ างประเทศมารวมในการจั ดทางบการเงินรวมหรื อในการจัดทางบ
การเงินรวมตามสัดส่วน หรือที่นาหน่วยงานในต่างประเทศมารวมด้ วยวิธสี ่วนได้ เสีย)

34.

เมื่อกิจการจัดทาบัญชีและบันทึก รายการในสกุ ลเงินอื่นที่มิใช่ สกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานนั้น
ณ เวลาที่กิจ การจั ดทางบการเงิน กิจการต้ องแปลงค่ า ทุ กรายการให้ อยู่ ใ นสกุ ลเงิ นที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ต้ังแต่เริ่มต้ นย่อหน้ าที่ 20-26 การแปลงค่านี้ทาให้ ได้ ผลลัพธ์
เช่ นเดียวกับการบั นทึกบั ญชีด้วยจานวนเงินที่อยู่ ในสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานตั้งแต่ เริ่ มต้ น
ตัวอย่างเช่ น ให้ แปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานด้ วยอัตราปิ ด
และให้ แปลงค่า รายการที่ไม่ เป็ นตัวเงิน ซึ่งบันทึกด้ วยเกณฑ์ราคาทุน เดิมด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่รับรู้รายการซึ่งมีผลในการบันทึกบัญชี

การเปลีย่ นแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
35.

เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามขั้นตอน
การแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานสกุลใหม่ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
นับแต่วนั ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
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36.

ตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการจะต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึง
รายการ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การนั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
การด าเนิ น งานได้ ถู ก ก าหนดไว้ แ ล้ ว จะเปลี่ ย นแปลงได้ ก ็ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการ
เหตุการณ์ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนั้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินที่
มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสินค้ าและบริการอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของกิจการ

37.

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานต้ องรับรู้รายการนับจากวันที่เปลี่ยน
โดยวิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป อีกนัยหนึ่งกิจการจะต้ องแปลงค่ารายการทั้งหมดให้ เป็ น สกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานสกุลใหม่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง ผลของการแปลงค่ารายการ
ที่ไม่เป็ นตัวเงินให้ ถือเสมือนเป็ นราคาทุนเดิม ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า
ของหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้ านี้ได้ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 32 และ 39.3 จะไม่มีการจัดประเภทจากส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมี
การจาหน่ายหน่วยงานนั้น

การใช้สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ ิใช่สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
38.

กิจการอาจแสดงงบการเงินด้ วยสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง (หรือหลายสกุลเงิน) ก็ได้ หากสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงินแตกต่ างจากสกุ ลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของกิจการ กิจการต้ องแปลงค่ า
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ตัวอย่างเช่ น
เมื่อกลุ่มกิจการประกอบด้ วยหลายกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานแตกต่างกัน ผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของแต่ละกิจการจะต้ องแสดงด้ วยสกุลเงินสกุลหนึ่งที่ใช้ ร่วมกันเพื่อใช้
นาเสนองบการเงินรวม

39.

การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ที่มิใช่ สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรงให้เป็ นสกุ ลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิ น
ซึ่งเป็ นสกุลเงินทีแ่ ตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
39.1 สินทรัพย์และหนี้ สิน ที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ ละงวด (นัน่ คือ รวมถึง
งบแสดงฐานะการเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่
ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
39.2 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะกาไรขาดทุน (รวมถึงงบที่
นามาแสดงเปรียบเทียบ) ให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ และ
39.3 ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมดให้รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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40.

ในทางปฏิบัติ อัตราที่ประมาณขึ้นซึ่งใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เช่น อัตรา
ถัวเฉลี่ ยของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ มักจะถูกนามาใช้ ในการแปลงค่า รายการรายได้ และค่าใช้ จ่าย
อย่างไรก็ตาม การใช้ อัตราถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ จะไม่เหมาะสมถ้ าอัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ

41.

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 39.3 เกิดขึ้นจาก
41.1 การแปลงค่ารายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่เกิดรายการ และ
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยอัตราปิ ด
41.2 การแปลงค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นงวดด้ วยอัตราปิ ดซึ่งต่างจากอัตราปิ ดเดิม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะไม่รับรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยหรือไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ในปั จจุ บันและในอนาคต ผลสะสมของผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนจะถู กแสดงแยกต่ างหากจาก
ส่วนของเจ้ าของจนกว่ าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยน
ซึ่งเกี่ยวกับหน่วยงานในต่างประเทศซึ่งนามาจัดทางบการเงินรวมในกรณีท่กี ิจการที่เสนองบการเงิน
ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของทั้งหมดในหน่ วยงานในต่างประเทศ ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ ยนสะสมที่เกิดขึ้น
จากการแปลงค่าและเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมกิจการจะถูกจัดสรรและรายงานเป็ น
ส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมกิจการในงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวม

42.

การแปลงค่ า ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการ
ดาเนินงานซึ่งเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนอ
งบการเงินซึ่งเป็ นสกุลเงินทีแ่ ตกต่างออกไป ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
42.1 ทุ กรายการ (นัน่ คื อ สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น รายการที่เ ป็ นส่ ว นของเจ้า ของ รายได้และ
ค่ าใช้จ่าย ซึ่ งรวมถึงข้อ มู ลเปรี ยบเทียบ) ให้แปลงค่ าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของงบ
แสดงฐานะการเงินล่าสุด เว้นแต่
42.2 เมื่อรายการนั้นได้มีการแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่ สกุลเงิน ของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง จานวนเงินที่นามาแสดงเปรียบเทียบให้รายงานด้วยจานวนซึ่งแสดง
เป็ นปี ปั จ จุ บ นั ในงบการเงิ น ของปี ก่ อ นหน้า (นัน่ คื อ ไม่ มี ก ารปรับ ปรุ ง ผลของการ
เปลีย่ นแปลงของระดับราคาหรืออัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง)

43.

เมือ่ สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของกิจการเป็ นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
กิ จ การนั้น ต้อ งปรับ งบการเงิ น ของกิ จการขึ้ นใหม่ ต ามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง ก่อนที่จะนาวิธี
การแปลงค่ าตามที่กาหนดไว้ในย่ อหน้าที่ 42 มาใช้ปฏิ บตั ิ ยกเว้นจานวนเงินที่นามาแสดง
เปรี ยบเที ยบที่ได้มีการแปลงค่ าเป็ นสกุลเงินที่ไม่ ใช่ สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุนแรง (ดู ย่อหน้าที่ 42.2) เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงได้ยุติลง และกิจการ
ไม่ตอ้ งปรับงบการเงินใหม่ตามข้อกาหนดของมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
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การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง อีกต่อไป ให้กิจการนั้นใช้จานวนซึ่งมีการปรับ
ระดับราคาแล้ว ณ วันที่ที่กิจการยุติการแสดงงบการเงินใหม่เป็ นราคาทุนเดิมในการแปลงค่า
รายการต่างๆ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการนาเสนองบการเงิน

การแปลงค่าของหน่วยงานในต่างประเทศ
44.

การแปลงค่ าตามที่จะกล่ าวถึงในย่อหน้ า ที่ 45 ถึง 47 ซึ่งเพิ่ มเติมต่อจากย่อ หน้ าที่ 38-43 ให้
นาไปใช้ เมื่อมีการแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศให้ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินเพื่อจะทาให้ งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศสามารถรวมไว้
ในงบการเงินของกิจการที่นาเสนองบการเงินโดยวิธีรวมงบการเงิน วิธีรวมตามสัดส่วน หรื อโดย
วิธสี ่วนได้ เสีย

45.

การรวมผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเข้ าไว้ ในงบการเงินของ
กิจ การที่เ สนองบการเงิ น ให้ ใช้ วิ ธีก ารจั ดทางบการเงิ นรวมตามปกติ เช่ น การตัดยอดคงเหลื อ
ระหว่างกันและรายการระหว่างกันของบริษัท ย่อย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า) อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เป็ นตัวเงิน
ของสิน ทรั พ ย์ (หรื อ หนี้ สิน ) ไม่ ว่า จะเป็ นรายการระยะสั้น หรื อ ระยะยาว ไม่ สามารถน าไปตั ด
รายการกับรายการระหว่างกันของหนี้สิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของความผันผวนใน
อัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่เป็ นตัวเงินเหล่านั้นเป็ นภาระผูกพัน
ที่จะต้ องแปลงค่ าจากเงินสกุลหนึ่ งเป็ นเงินอีกสกุ ลหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลให้ กิจการที่เสนองบการเงินมี
กาไรหรื อขาดทุ น จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนนั้น ดังนั้ น ในงบการเงิน รวมของ
กิจการที่เสนองบการเงิน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังคงรับรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุน หรือ
หากผลต่ า งนั้ น เกิดจากเหตุ ก ารณ์ ท่ีอ ธิบ ายไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 32 จะถู กรั บ รู้ ในส่วนหนึ่ งของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและผลสะสมแสดงแยกเป็ นรายการต่างหากในส่วนของเจ้ าของจนกว่าจะมีการ
จาหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้นไป

46.

เมื่องบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงวันที่ในงบการเงินแตกต่างไปจากวันที่ในงบการเงิน
ของกิจการที่เสนองบการเงิน หน่วยงานในต่างประเทศมักจะจัดทางบการเงินเพิ่มเติม ณ วั นที่
เดียวกันกับวันที่ในงบการเงินของกิจการที่เสนองบการเงินเพื่อใช้ ในการจัดทางบการเงินรวม หาก
ไม่มีการจัดทางบการเงินเพิ่มเติมดังกล่ าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กาหนดให้ ใช้ งบการเงินที่มีวันที่ต่างกันได้ ถ้าต่ างกัน
ไม่เกินกว่ า 3 เดือน และให้ ปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่มีความสาคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ท่แี ตกต่างกันนั้น ในกรณีน้ ี การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศก็จะใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของหน่วยงานในต่างประเทศ
สาหรั บกรณีท่อี ัตราแลกเปลี่ยนระหว่ างช่ วงเวลาจากวันที่ในงบการเงินของหน่ วยงานในต่างประเทศ
จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่เสนองบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
กิจการจะต้ องทารายการปรับปรุงตามความเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
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2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการปฏิบัติกับวิธีการจัดทางบการเงินรวม
ดังกล่าวนี้ให้ นาไปใช้ ปฏิบัติกับกรณีวิธีส่วนได้ เสียจากบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้ า และวิธีรวมตาม
สัดส่วนของกิจการร่ วมค้ า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริ ษั ทร่ วม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 31 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง ส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้ า
ตามลาดับ
47.

ค่ าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่ างประเทศ และการปรับ มู ลค่ า ตามบัญชี ของ
สินทรัพย์และหนี้ สินให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมทีเ่ กิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ ให้ถือเป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้น ดังนั้น ค่าความนิยมและการปรับมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่ าวต้องแสดงในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานในต่ างประเทศ
และจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราปิ ดตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 39 และ 42

การจาหน่ายหรือการจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ
48.

ในการจาหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ กิจการต้องรับรูจ้ านวนสะสมของผลต่างจากอั ตรา
แลกเปลีย่ นรอการตัดบัญชีที่แสดงแยกต่างหากในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงจานวน
สะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และจะถูกจัดประเภท
เป็ นกาไรหรือขาดทุนเมือ่ มีการรับรูก้ าไรขาดทุนจากการจาหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การนาเสนองบการเงิน)

48ก. นอกจากการจาหน่ายส่วนได้ เสียทั้งหมดในหน่วยงานในต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ กรณีต่อไปนี้ ถือ
เป็ นการจาหน่ายด้ วยถึงแม้ ว่ากิจการยังคงมีส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
48ก.1. การสูญเสียอานาจควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ
48ก.2. การสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญในบริษัทร่วมซึ่งรวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ และ
48ก.3. การสูญเสียอานาจควบคุมในการร่วมค้ าซึ่งรวมถึงหน่วยงานในต่างประเทศ
48ข.

การจ าหน่ ายบริ ษัทย่ อยซึ่ งรวมหน่ วยงานในต่ างประเทศ ผลสะสมของผลต่ างอัตราแลกเปลี่ ยนที่
เกี่ยวข้ อง กับหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้ นที่ไม่มีอานาจควบคุมจะต้ องถูกตัด
รายการแต่จะไม่ถูกโอนไปเป็ นกาไรหรือขาดทุน

48ค.

การจาหน่ายบางส่ วนของบริ ษทั ย่ อยซึ่ งรวมหน่วยงานในต่ างประเทศ กิ จการจะต้องมี การปั น
สัดส่วนผลสะสมของผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นของหน่วยงานต่างประเทศที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ อื่ นให้กบั ส่ ว นของผูถ้ ือ หุ้น ที่ไ ม่ มีอ านาจควบคุ ม ในกรณีที่เ ป็ นการจาหน่ ายเพีย ง
บางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศกรณีอื่นๆ กิจการจะต้องโอนผลสะสมของกาไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากส่วนหนึ่งของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นไปกาไรหรือ ขาดทุนเฉพาะ
สัดส่วนของหุน้ ทีม่ ีการขาย

48ง.

การจาหน่ า ยเพี ยงบางส่ วนของส่วนได้ เสียของหน่ วยงานในต่ า งประเทศเป็ นการลดความเป็ น
เจ้ าของในหน่วยงานในต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นการลดลงจากการจาหน่ายตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่
48ก. จะต้ องบันทึกบัญชีเสมือนมีการจาหน่าย
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49.

กิจการอาจจาหน่ ายส่วนได้ เสียของตนในหน่วยงานในต่างประเทศโดยการขาย การเลิกกิจการ
การรับเงินคืนค่าหุ้นทุน หรือการละทิ้งหน่วยงานนั้นไปทั้งหมดหรือบางส่วน การปรับลดมูลค่าตาม
บัญ ชีของหน่ วยงานในต่ างประเทศเนื่ องจากผลขาดทุน หรื อการด้ อ ยค่ าไม่ถือเป็ นการจาหน่ า ย
กิจการบางส่วน ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนจากผลสะสมของผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเข้ ากาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับลดมูลค่าลง

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมด
50.

กาไรหรือขาดทุนซึ่งเกิดจากรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และจากผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้ นเมื่อมีการแปลงค่ าผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน ของกิจการ (รวมทั้งหน่ วยงานใน
ต่างประเทศ) ให้ เป็ นสกุลเงินที่แตกต่างไป อาจมีผลกระทบทางภาษีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่งกิจการต้ อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

การเปิ ดเผยข้อมูล
51.

ในย่อหน้าที่ 53 และย่อหน้าที่ 55-57 การกล่าวถึงสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ในกรณีของ
กลุ่มกิจการให้หมายความถึงสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของบริษทั ใหญ่

52.

กิจการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
52.1 จานวนผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รบั รู เ้ ป็ นกาไรหรือ ขาดทุน ยกเว้นผลต่ างจาก
อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย
รับรูผ้ ่านกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการ
วัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) และ
52.2 จานวนผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิที่ถูกรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู ้
ผลสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ และการกระทบยอดของจานวน
ของผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว ตั้งแต่วนั ต้นงวดบัญชีจนถึงวันสิ้ นงวดบัญชี

53.

เมื่อสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินแตกต่ างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการ
กิจการที่นาเสนองบการเงิ นต้องเปิ ดเผยข้อเท็ จจริ งดังกล่ าว พร้อมกับเปิ ดเผยสกุลเงิ นที่ใช้
ในการดาเนินงานของกิจการ และเปิ ดเผยถึงเหตุผลของการใช้สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ซึ่งแตกต่างไปจากสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน

54.

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิ นที่ใช้ในการด าเนินงานของกิ จการที่เสนองบการเงิน หรื อของ
หน่วยงานในต่างประเทศทีม่ ีนยั สาคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว และเหตุผลของ
การเปลีย่ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานนั้น
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55.

เมือ่ กิจการแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน กิจการ
จะระบุ ว่างบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้ก็ต่อเมือ่ งบการเงินของกิจการเป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อของมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น รวมไปถึงวิธีการแปลงค่าซึ่งกล่าวไว้ในย่อหน้าที่
39 และ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

56.

บางครั้งกิจการแสดงงบการเงินหรือข้ อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้ วยสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของกิจการ โดยไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 55 ตัวอย่างเช่น การแปลงค่า
เป็ นสกุ ล เงิ น อื่ น เพี ย งบางรายการที่เ ลื อ กมาจากงบการเงิ น หรื อ กิ จ การซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
การดาเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง และกิจการแปลงค่าทุกรายการ
ของงบการเงิน ให้ เป็ นอีก สกุ ลเงิน หนึ่งด้ วยอัตราปิ ดล่ า สุด การแปลงค่ า ดังกล่ าวไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ กิจการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 57

57.

เมือ่ กิจการแสดงงบการเงินของกิจการหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ท้ งั สกุล
เงินที่ใช้ในการดาเนินงานหรือสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน ซึ่งไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ย่อหน้าที่ 55 กิจการต้องปฏิบตั ิดงั นี้
57.1 ชี้ แจงข้อมูลอย่างชัดเจนโดยแสดงเป็ นข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ แยกให้เห็ นว่าข้อมูลดังกล่าว
มิใช่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
57.2 เปิ ดเผยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการนาเสนอข้อมูลเพิม่ เติม และ
57.3 เปิ ดเผยสกุล เงินที่ใ ช้ใ นการดาเนินงานของกิจการและวิ ธี การแปลงค่ าที่ใ ช้ใ นการ
แสดงข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิและการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
58.

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป กิจการสามารถถือปฏิบัติได้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

58ก. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
59.

กิจการต้ องนาย่อหน้ าที่ 47 มาใช้ สาหรับการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
วันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลาที่รายงานที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก สาหรั บ
รายการซื้อซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้ านี้ อนุญาตให้ กจิ การสามารถนาข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 47 มาถือปฏิบัติ
โดยวิธีการปรับย้ อนหลังได้ สาหรับรายการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีท่ถี ือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก กิจการถือปฏิบัติโดยเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
กิจการไม่ ต้ อ งปรั บย้ อนหลั งงบการเงิ นปี ก่ อนและสามารถแสดงค่ าความนิ ยมและการปรั บ ปรุ ง
มูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ แทนการ
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แสดงเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศได้ ซึ่งหมายความว่ า ค่าความนิยมและ
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเหล่ านั้นจะแสดงด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการแล้ วหรือ
เป็ นรายการที่ไม่ใช่ ตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งมีการรายงานด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่
ซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ
60.

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ บันทึกรายการตาม
ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

60ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ได้ ปรั บปรุงคานิยามที่ใช้ ในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในย่อหน้ าที่ 27 30-33 37 39 41 45
48 และ 52 หากกิจการจะนามาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช้ ก่อนวั นที่มีผล
บังคับใช้ กิจการจะต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงสาหรับงบการเงินงวดที่นามาใช้ ก่อนนั้นด้ วย
60ข. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ได้ เพิ่ มย่ อหน้ าที่ 48ก.-48ง. และปรั บ ปรุ ง
ย่อหน้ าที่ 49 กิจการจะต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงสาหรับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงก่อนวันที่ดังกล่าว
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงสาหรับงบการเงินงวดที่นามาใช้ ก่อนนั้นด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
61.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ฉบั บ ที่ 30 เดิ ม ) เรื่ อ ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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