คำอธิบำยเพือ่ ประกอบควำมเข้ำใจนี้ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

คาอธิบายเพือ่ ประกอบความเข้าใจเกีย่ วกับการรับรูร้ ายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ทีม่ า
ด้ วยคณะอนุ ก รรมการด้ านเทคนิคมาตรฐานการบั ญ ชี สภาวิ ชาชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ได้ รั บ
หนังสือข้ อหารือเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศของรายการเงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและ
ค่าบริการที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ (Unearned revenue) และเงินฝากธนาคารที่วางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน
การปฏิบัติตามข้ อผูกพันในสัญญาเงินกู้ โดยมีข้อหารือในเรื่อง
ก. การพิจารณารายการที่เป็ นตัวเงินและรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินของรายการเงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและ
ค่าบริการที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ และเงินฝากธนาคารที่วางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันการปฏิบัติตามข้ อ
ผูกพันในสัญญาเงินกู้
ข. การพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ ในการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินและรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ดังกล่าว
คณะอนุ กรรมการด้ านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนชี้แจง
ผ่านคาอธิบายเพื่อประกอบความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยมีข้อสมมติ
พื้นฐานที่ว่า กิจการมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ น “สกุลเงินบาท” ดังต่อไปนี้

คาอธิบายเพือ่ ประกอบความเข้าใจเกีย่ วกับการรับรูร้ ายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องในการพิจารณา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 21
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา

ย่อหน้ าที่อ้างอิงในการพิจารณา
ย่อหน้ าที่ 8
รายการที่เป็ นตัวเงิน หมายถึง หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และหนี้สินที่จะได้ รับ หรือที่จะต้ อง
ชาระเป็ นจานวนเงินที่กาหนดไว้ แน่นอน หรือจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน
ย่อหน้ าที่ 16
ลักษณะสาคัญของรายการที่เป็ นตัวเงิน คือ สิทธิท่จี ะได้ รับ หรื อภาระที่จะส่งมอบ จานวนเงินที่กาหนดได้
แน่นอนหรือจานวนเงินที่สามารถทราบได้ ในจานวนหน่วยของสกุลเงิน
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คำอธิบำยเพือ่ ประกอบควำมเข้ำใจนี้ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ย่อหน้ าที่ 21
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้ องบันทึกรายการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
โดยการแปลงจานวนเงินตราต่างประเทศด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานกับ
สกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ
ย่อหน้ าที่ 22
วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการครั้งแรกของมาตรฐานการบัญชี
ย่อหน้ าที่ 23
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
1. รายการที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้ แปลงค่าโดยใช้ อตั ราปิ ด
2. รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ ด้วยราคาทุนเดิมให้ แปลงค่าโดยใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
3. รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมให้ แปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ข้อพิจารณา
ในการพิจารณารายการเงินรั บล่ วงหน้ าค่าสินค้ าและค่าบริ การที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ และเงินฝากธนาคารที่
วางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันการปฏิบัติตามข้ อผูกพันในสัญญาเงินกู้ ข้ อพิจารณาคือ กิจการจาเป็ นต้ อง
พิ จ ารณารายการแต่ ละรายการอย่ า งเหมาะสมโดยอ้ า งอิงถึงเนื้ อหาของรายการดังกล่ า วเป็ นสาคัญ ว่ า
รายการดังกล่ าวนั้ นเป็ น “รายการที่กิจการมีภาระที่จ ะต้ องชาระและมีสิทธิท่ีจ ะได้ รั บ เป็ นจานวนเงิน ที่
กาหนดไว้ แน่นอน” หรือไม่ หากกิจการเห็นว่า กิจการมีภาระที่จะต้ องชาระและมีสิทธิท่จี ะได้ รับเป็ นจานวน
เงินที่กาหนดไว้ แน่ นอนจากรายการดังกล่าวแล้ ว กิจการต้ องจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ น “รายการที่
เป็ นตัวเงิน (Monetary item)” เนื่องจากเข้ านิยามตามย่ อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการที่เป็ นตัวเงินนั้น กิจการควรคานึงถึงเงื่อนไขในการจ่ายชาระเงินคืนหรือ
สิทธิท่จี ะได้ รับเงินตามที่ระบุไว้ ในสัญญา (ถ้ ามี) ด้ วยว่า มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นใดในสัญญาหรือไม่ ท่ี
กิจการจะจ่ ายชาระเงินคืนหรื อจะได้ รับเงิน คืนด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ วันที่เกิดรายการนั้ น (วั นที่
ได้ รับชาระหรือวันที่จ่ายชาระ) หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาแล้ ว ย่อมชี้ให้ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในการที่จะจ่ ายชาระเงินคืนใน
อนาคต หรื อการได้ รั บเงินคืนในอนาคต ดังนั้น รายการดังกล่ าวจึ งเป็ นรายการที่เป็ นตั วเงิ นซึ่ งไม่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
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คำอธิบำยเพือ่ ประกอบควำมเข้ำใจนี้ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตัวอย่างที่ 1 กรณีกิจการการบินพาณิชย์รบั เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
โดยปกติรายการเงินรับล่วงหน้ าค่าบริการที่ได้ รับจากลูกค้ านั้น หากเป็ นรายการที่รอให้ บริการการบินโดย
ไม่ได้ มีเงื่อนไขที่ลูกค้ าจะมีสทิ ธิเรียกร้ องในการขอคืนเงินจากกิจการ โดยเนื้อหาของรายการแล้ ว กิจการไม่
มีภาระผูกพั นที่จะต้ องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงินในอนาคต จึงสามารถพิจารณาได้ ว่า รายการดังกล่าวเป็ น
“รายการที่ไม่ เป็ นตัวเงิน (Non-monetary item)” กิจการต้ องบั นทึกรายการที่ไม่ เป็ นตัวเงินดังกล่ า ว
ในขณะที่รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับเงินล่วงหน้ าค่าบริการจากลูกค้ า และจะ
บันทึกรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้ าค่าบริ การดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่าบริ การด้ วยมูลค่าที่ได้ เคยบันทึกไว้ เมื่อ
วันที่รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่ มแรก (กล่ าวคือ วันที่รับเงินล่ วงหน้ าค่าบริการจากลูกค้ า) เมื่อเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อใน
การรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ ดังนั้น กิจการต้ องไม่
แปลงค่ารายการหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินด้ วยอัตราปิ ด ณ วันสิ้นงวด
รายการที่เป็ นตัวเงิน
ในกรณีท่เี งินรับล่วงหน้ าค่าบริการที่ได้ รับจากลูกค้ า มีเงื่อนไขของการคืนเงินให้ แก่ลูกค้ า ในกรณีท่ลี ูกค้ ามี
การเรี ยกร้ อง เนื่อ งจากไม่ได้ มีก ารใช้ บ ริ การ โดยเนื้อหาของรายการแล้ ว กิจการยังคงมีภาระผูกพั น ที่
จะต้ องคืนเงินให้ แก่ลูกค้ า เมื่อมีการเรียกร้ องเกิดขึ้น ซึ่งเข้ านิยามของ “รายการที่เป็ นตัวเงิน (Monetary
item)” กิจการต้ องบันทึกรายการที่เป็ นตัวเงินดังกล่ าว ในขณะที่รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกโดยใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่รับเงินรับล่วงหน้ าค่าบริการจากลูกค้ า และหากเงินรับล่วงหน้ าค่าบริการดังกล่าวยังคง
ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจาเป็ นต้ องแปลงค่ารายการ
ดังกล่าว ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ อัตราปิ ด และต้ องแปลงค่ารายการ
ดังกล่าวทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตราบเท่าที่ภาระที่จะต้ องคืนเงินให้ แก่ลูกค้ ายังคงปรากฏอยู่ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานนั้น
อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการที่เป็ นตัวเงินนั้น กิจการควรคานึงถึงเงื่อนไขในการจ่ายชาระเงินคืนหรือ
สิทธิท่จี ะได้ รับเงินตามที่ระบุไว้ ในสัญญา (ถ้ ามี) ด้ วยว่า มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นใดในสัญญาหรือไม่ ว่า
กิจการจะจ่ ายชาระเงินคืนหรื อจะได้ รับเงินคืนด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ วันที่เกิดรายการนั้ น (วั นที่
ได้ รับชาระหรือวันที่จ่ายชาระ) หากมีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาแล้ ว ย่อมชี้ให้ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในการที่จะจ่ ายชาระเงินคืนใน
อนาคต หรื อ การได้ รั บเงินคืนในอนาคต ดังนั้ น รายการดังกล่ าวจึ งเป็ นรายการที่เป็ นตั วเงิ นซึ่ งไม่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
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คำอธิบำยเพือ่ ประกอบควำมเข้ำใจนี้ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตัวอย่างที่ 2 กรณีเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศที่วางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันในสัญญาเงินกู ้
รายการที่เป็ นตัวเงิน
ในกรณีท่กี จิ การได้ นาเงินฝากธนาคารฝากสกุลเงินตราต่างประเทศวางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันการปฏิบัติ
ตามข้ อผูกพันในสัญญาเงินกู้ท่กี จิ การมีต่อธนาคารผู้ให้ ก้ ู ซึ่งหากพิจารณาเงื่อนไขในรายละเอียดของสัญญา
ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็ นหลักทรัพย์ท่วี างเป็ นประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งกิจการจะต้ องดารงจานวนเงินดังกล่าวให้ คงที่ตามจานวนที่ระบุในเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
นั้น ซึ่งหากพิ จารณาที่เนื้อหาของรายการแล้ วย่อมชี้ให้ เห็นว่ า รายการเงินฝากธนาคารดังกล่ าวยังคงเป็ น
รายการที่กิจการมีสิทธิท่จี ะได้ รับเป็ นจานวนที่กาหนดไว้ แน่ นอนเมื่อกิจการได้ ถอนหลักทรั พย์คา้ ประกัน
ดังกล่ า วคืนกลั บ ดังนั้น รายการเงิน ฝากสกุ ลเงิน ตราต่ า งประเทศดังกล่ า วเป็ น “รายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น
(Monetary item)” ซึ่งต้ องรับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลง
ค่ารายการดังกล่าวด้ วยอัตราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ในกรณีท่กี จิ การได้ นาเงินฝากธนาคารฝากสกุลเงินตราต่างประเทศวางเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันการปฏิบัติ
ตามข้ อผูกพันในสัญญาเงินกู้ท่กี จิ การมีต่อธนาคารผู้ให้ ก้ ู ซึ่งหากพิจารณาเงื่อนไขในรายละเอียดของสัญญา
ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นว่า เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีเงื่อนไขเฉพาะที่เงินฝากดังกล่าวจะแปลงสภาพเป็ นเงิน
ลงทุ น ในโครงการเฉพาะเจาะจงที่ร ะบุ ไว้ ในสัญญาเท่านั้ น กิจ การไม่ สามารถนาไปใช้ ในกิจกรรมอื่นได้
นอกจากวัตถุประสงค์ท่รี ะบุเป็ นการเฉพาะไว้ ได้ ซึ่งหากพิจารณาที่เนื้อหาของรายการแล้ วย่อมชี้ให้ เห็นว่ า
กิจการไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับเงินฝากดังกล่าวคืนกลับเป็ นจานวนที่กาหนดไว้ แน่นอนแล้ ว ดังนั้น รายการเงิน
ฝากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่ าวเป็ น “รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non-monetary item)” ซึ่งต้ องรับรู้
มู ลค่ า เมื่ อ เริ่ มแรกโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วั น ที่เ กิดรายการ กิจ การไม่ ต้อ งมี ก ารแปลงค่ า รายการ
ดังกล่าวด้ วยอัตราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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