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บทนำ 
 การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรเป็นเป้าหมายหนึ่งของหลายกิจการ โดย

เฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีกระแสและแนวโน้มการเติบโตที่สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายกิจการเพิ่มช่องทางการขยาย

ตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซ่ึงนั้นทำให้การดำเนินงานของกิจการมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการ 

!
คำจำกัดความและแนวคิดการแนวคิดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

 เพื่อให้การจัดทำบัญชีสำหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศเกิดความเข้าใจมายิ่งข้ึน จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซ่ึงตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กำหนดคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ โดยคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 เงินตราต่างประเทศ   หมายถึง  เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากเงินที่ใช้ในการดำเนิน

       งานของกิจการ  

 อัตราแลกเปลี่ยน   หมายถึง  อัตราที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราสองสกุล 

 ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน  หมายถึง  ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าจำนวนหน่วยของเงิน

       สกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที ่

       แตกต่างไป 

 อัตราปิด   หมายถึง  อัตราแลกเปลี่ยนทันท ีณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 อัตราแลกเปลี่ยนทันที  หมายถึง  อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการส่งมอบทันท ี

 สกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน หมายถึง  สกุลเงินที่ใช้ในการเสนองบการเงิน 

!
 ในการดำเนินงาน กิจการจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับและ

เงินสดจ่ายหลักของกิจการ เช่น การรับชำระค่าขายสินค้าหรือบริการ การจ่ายชำระต้นทุนการผบิตสินค้าหรือบริการ 

เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่าเป็นสกุลเงินใด เพื่อระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ในกรณีที่ข้อ

บ่งชี้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานไม่เด่นชัด ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

กำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ซ่ึงเมื่อได้กำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแล้ว สกุลเงินที่ใช้ในการ

ดำเนินงานจะไม่เปลี่ยนแปลง 

 ในการจัดทำงบการเงินกิจการแต่ละกิจการจะต้องรายงานด้วยสกุลเงินตราที่เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนิน

งาน ซ่ึงนั่นทำให้กิจการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศต้องแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุล
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เงินที่ใช้ในการดำเนินงาน หรือมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 

กิจการต้องแปลงค่าเงินตราต่างปรเเทศเพื่อรับรู้มูลค่าเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน 

 การแปลงจำนวนเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานจะได้เป็นจำนวนเท่าใดนั้นข้ึนอยู่

กับอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rates) ซ่ึงเป็นอัตราที่กำหนดข้ึนระหว่าง 1  หน่วยของเงินตราสกุลหนึ่งกับเงินตรา

อีกสกุลหนึ่งที่สามารถแลกกันได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น เงิน US$ 1 สามารถแลกเป็นเงินบาทได้ 32.50 บาท 

เป็นต้น 

 การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทำได้ 2 วิธี คือ (กรณีมองในประเทศไทย สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนิน

งานคือ บาท) 

 1.วิธีอัตราแลกเปลี่ยนทางตรง (Direct Quotation) คือ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน 1 หน่วยของสกุลเงิน

อื่นกับสกุลเงินบาท (Baht Equivalent)  เช่น 

   เงินตราต่างประเทศ   อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 

        ซ้ือ  ขาย 

   1 ดอลล่าร์    32.30  32.50 

   

  จากข้างต้น อัตราซ้ือ หมายถึง หากกิจการได้รับเงินตราต่างประเทศมา 1 ดอลล่าร ์จะนำเงินตรานั้น

ไปขายในอัตราคงที่กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารจะรับซ้ือในราคา 32.30 บาท หรือกิจการจะได้รับเงินเท่ากับ 32.30  

บาท และหากกิจการได้รับเงินตราต่างประเทศมา 500 ดอลล่าร ์จำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายเงินตรานั้นจะ

เท่ากับ 16,150 บาท (500 x 32.30) เป็นต้น 

  สำหรับอัตราขาย หมายความว่า หากกิจการจะต้องจ่ายชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ (1 ดอลล่าร์) 

กิจการต้องจ่ายซ้ือเงินตราต่างประเทศนั้นจากธนาคารพาณิชย์โดยจ่ายเท่ากับราคาขายของธนาคาร (32.50 บาท) เช่น 

หากกิจการต้องจ่ายชำระค่าสินค้าเท่ากับ 500 ดอลล่าร ์กิจการต้องจ่ายเงินบาทเพื่อซ้ือเงินดอลล่าร์เท่ากับ 16,250 

บาท เป็นต้น 

 2. วิธีอัตราแลกเปลี่ยนทางอ้อม (Indirect Quotation) คือ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นกับ

เงิน 1 บาท 

  เงินตราในประเทศ    อัตราแลกเปลี่ยน (ดอลลาร์) 

        ซ้ือ  ขาย 

    1 บาท     0.0309  0.0308 

  จากข้างต้น อัตราซ้ือ 0.0309 ดอลลาร์ หมายถึง เงิน 1 บาท หากนำไปขายให้กับธนาคารพาณิชย์จะ

ได้รับเงิน 0.0309 ดอลาร์ แต่หากต้องการเงิน 0.0308 ดอลลาร์ ต้องจ่ายเงิน 1 บาท ซ่ึงเท่ากับอัตราขาย 

  กรณีข้างต้นเป็นกรณีที่ประเทศกำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนคงที ่(Fixed Rated) คือรัฐบาลเป็นผู้

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามผลการเปลี่ยนแปลในตลาดการเงินของโลก หรือบางทีเรียก
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ว่าอัตราทางราชการ (Official Rated)  แต่โดยทั่วไปแล้วหลายประเทศให้อัตราแลกเปลี่ยนข้ึนลงตามอุปสงค์และ

อุปทานในตลาดเงินที่เรียกว่าอัตาแลกเปลี่ยนเสรี (Free or Floating Exchange Rate) 

!
การบัญชีสำหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 กิจการอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรืออาจมี

หน่วยงานในต่างประเทศ และประเด็นทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องมี 2 ประเด็น คือ การรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก และ

การรายงาน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงหากพิจารณาเฉพาะรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีราย

ละเอียดได้ดังนี ้

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กำหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือจะต้องจ่าย

ชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ 

 1. การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ซ่ึงกำหนดราคาไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 2.การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจำนวนที่จะต้องจ่ายชำระ หรือได้รับชำระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ซ่ึงกำหนดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

!
 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศข้างต้น ต้องบันทึกรายการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดำเนินงาน โดยการแปลงจำนวนเงินตราต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันท ี(Spot Rate) ณ วันที่เกิดรายการ 

แต่ในทางปฏิบัติหากไม่สะดวกอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนแทนสำหรับรายการที่

เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นต้องเปลี่ยนแปลง

อย่างไม่มีนัยสำคัญ 

 การบันทึกรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศแยกพิจารณาเป็น 2 กรณีดังนี ้

 1) วันที่เกิดรายการค้ากับวันครบกำหนดชำระ/รับชำระเงินเกิดข้ึนภายในงวดบัญชีเดียวกัน ผลต่างของ

อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนให้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นทั้งจำนวน ซ่ึงอธิบายได้ดังแผนภาพที ่ 2-1 

!
 วันที่เกิดรายการ    วันที่จ่ายชำระเงิน  ส้ินงวด 

   

   1 มีนาคม x25x1   1 สิงหาคม 25x1   31 ธันวาคม 25x1 

 US$ 1 = ฿39     US$ 1 = ฿39.50   US$ 1 = ฿39.70 

        ผลต่าง ฿ 0.50 

     กำไรขาดทุนที่ต้องรับรู้ในงวดบัญชี 

 แผนภาพที่ 2-1  แสดงผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนกรณีชำระหรือรับเงินในงวดที่เกิดรายการ 
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!
 2) วันที่เกิดรายการค้ากับวันครบกำหนดชำระเกิดข้ึนคนละงวด ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่

เกิดรายการจนถึงวันส้ินงวดบัญชีให้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายสำหรับงวด สำหรับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันส้ินงวดบัญช ีกับวันที่ชำระ/รับชำระเงินให้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่มีจ่ายชำระ ซ่ึงแสดงดังแผนภาพ

ที่ 2 

 วันที่เกิดรายการ   วันที่จ่ายชำระเงิน             ส้ินงวด                 วันครบกำหนด 

   

   1 มีนาคม x25x1  1 สิงหาคม 25x1      31 ธันวาคม 25x1              1 เมษายน 25x2 

     US$ 1 = ฿39     US$ 1 = ฿39.50        US$ 1 = ฿39.70                     US$ 1 = ฿39.60 

        ผลต่าง ฿ 0.50                                                           ผลต่าง ฿ 0.10 

     กำไรขาดทุนที่ต้องรับรู้ในงวดบัญชี    กำไรขาดทุนที่รับรู้ในงวดที่จ่ายชำระ 

 แผนภาพที่ 2-2  แสดงผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนกรณีชำระหรือรับเงินในอีกงวดหนึ่ง 

!
ตัวอย่าง 2 - 1 เม่ือวันที่ 1  ธันวาคม 25x1 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด ที่มีที่ต้ังสำนักงานในประเทศไทย นำเข้า

สินค้าจากบริษัท Fly for Fun Ltd. ซ่ึงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ เง่ือนไขการชำระเงิน n/20 

อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันมีดังนี้ 

       อัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ 1 ดอลลาร์) 

        ซ้ือ  ขาย 

 1 ธันวาคม 25x1      33.80  34.00    

 21 ธันวาคม 25x1     34.05  34.25 

    

 การบันทึกบัญช ี

  กรณีที่ 1  เง่ือนไขการชำระหนี้ กำหนดให้บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด จ่ายชำระเป็นเงินบาท 

!

!

25x1

ธ.ค.  1 ซ้ือ / สินค้า 340,000.00

เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 340,000.00

นำเข้าสินค้ามูลค่า $10,000

�5การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



!
  กรณีที่  2 เง่ือนไขการชำระหนี้ ตามที่ระบุในใบกำกับสินค้ากำหนดให้บริษัททรัพย์รุ่งเรือง 

จำกัด จ่ายชำระเป็นเงินดอลลาร์ 

!

!

!
ตัวอย่าง 2 - 2 จากตัวอย่าง 2 - 1 สมมติเง่ือนไขการชำระหนี้กำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับ

สินค้า ซ่ึงบริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด จ่ายชำระค่าสินค้าเม่ือวันที่ 28 มกราคม 25x2 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ต่างๆ มี

ดังนี้ 

       อัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ 1 ดอลลาร์) 

        ซ้ือ  ขาย 

 1 ธันวาคม 25x1      33.80  34.00    

 31 ธันวาคม 25x1     34.01  34.15 

 28 มกราคม 25x2     33.65  33.95 

25x1

ธ.ค.  20 เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 340,000.00

เงินสด 340,000.00

จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าที่ซ้ือ

25x1

ธ.ค.  1 ซ้ือ / สินค้า 340,000.00

เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 340,000.00

นำเข้าสินค้ามูลค่า $10,000

25x1

ธ.ค.  20 เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 340,000.00

กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,500.00

เงินสด 342,500.00

จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าที่ซ้ือ

�6การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



 กรณีที่ 1  เง่ือนไขการชำระหนี้ กำหนดให้บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด จ่ายชำระเป็นเงินบาท 

  

 การบันทึกบัญชีจะเป็นเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 2 - 1 ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ เนื่องจากบริษัทสามารถนำเงินบาทไปจ่ายชำระหนี้ได้ทันทีไม่ต้องเงินบาทไปซ้ือเงินดอลลาร ์

!
 กรณีที่  2 เง่ือนไขการชำระหนี้ กำหนดให้บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด จ่ายชำระเป็นเงินดอลลาร์ 

!

!

!

!
ตัวอย่าง 2 - 3  เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 25x1 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด ส่งสินค้าไปขายให้กับบริษัท Global 

Management ในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 5,000 ดอลลาร์  

25x1

ธ.ค.  1 ซ้ือ / สินค้า 340,000.00

เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 340,000.00

นำเข้าสินค้ามูลค่า $10,000

25x1

ธ.ค.  31 กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,500.00

เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 1,500.00

ปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าด้วยอัตราปิด ณ ส้ินปี (10,000 x (34.15-34.00))

25x2

ม.ค.  28 เจ้าหนี้บริษัท Fly fo Fun 341,500.00

เงินสด 339,500.00

กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,000.00

จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าที่ซ้ือ ในวันอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ  33.95 ดอลลาร)์

�7การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



  ในวันที่  5 มกราคม 25x2 ได้รับต๋ัวแลกเงินจากบริษัท Global Management เพื่อชำระค่าสินค้า ซ่ึง

บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด นำต๋ัวแลกเงินดังกล่าวไปข้ึนเงินกับธนาคาร ในวันที่ 11 มกราคม 25x2 อัตราแลกเปลี่ยน

ในแต่ละวันมีดังนี้ 

!
       อัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ 1 ดอลลาร์) 

        ซ้ือ  ขาย 

 10 ธันวาคม 25x1     35.10  35.50    

 31 ธันวาคม 25x1     35.25  35.77 

 5  มกราคม 25x2      35.30  35.85 

 11 มกราคม 25x2     35.55  35.95 

!
 การบันทึกบัญชี 

  กรณีที่ 1  บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด รับชำระหนี้เป็นเงินบาท 

!

!

25x1

ธ.ค.  10 ลูกหนี้บริษัท Global Management 175,500.00

ขาย 175,500.00

ส่งออกสินค้าไปให้บริษัท Global Management 5,000 ดอลลาร์

25x2

ม.ค.  5 ต๋ัวเงินรับ 175,500.00

ลูกหนี้บริษัท Global Management 175,500.00

รับต๋ัวเงินรับเพื่อชำระหนี้จากบริษัท Global Management

25x2

ม.ค.  11 เงินสด 175,500.00

ต๋ัวเงินรับ 175,500.00

 นำต๋ัวเงินรับไปข้ึนเงินกับธนาคาร

�8การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



 กรณีที่ 2  บริษัททรัพย์รุ่งเรื่อง จำกัด รับชำระหนี้เป็นเงินดอลลาร์ 

!

!

!

!

การบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ (Accounting for Foreign Branch) 

 เม่ือกิจการมีการขยายสาขาไปต่างประเทศย่อมทำให้มีความยุ่งยากในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงแยกเป็น 2 

ประเด็นดังนี ้

25x1

ธ.ค.  10 ลูกหนี้บริษัท Global Management 175,500.00

ขาย 175,500.00

ส่งออกสินค้าไปให้บริษัท Global Management 5,000 ดอลลาร์

25x1

ธ.ค.  31 ลูกหนี้บริษัท Global Management 750.00

กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 750.00

ปรับปรุงลูกหนี้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวด

25x2

ม.ค.  5 ต๋ัวเงินรับ 176,500.00

ลูกหนี้บริษัท Global Management 176,250.00

กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 250.00

รับต๋ัวเงินรับเพื่อชำระหนี้จากบริษัท Global Management

25x2

ม.ค.  11 เงินสด 177,750.00

ต๋ัวเงินรับ 176,500.00

กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,250.00

 นำต๋ัวเงินรับไปข้ึนเงินกับธนาคาร

�9การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



 1. การบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ 

 2. การแปลงค่างบการเงินของสาขาต่างประเทศ เพื่อนำมาจัดทำงบการเงินรวม 

การบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขา 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศจะปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขาในประเทศ เพียงแต่หน่วยเงินตราที่ใช้

บันทึกในสมุดบัญชีของสาขา จะบันทึกเป็นสกุลเงินตราประเทศที่สาขาต้ังอยู ่

!
ตัวอย่าง 2 - 3 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด เปิดสาขาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x5 

รายการค้าที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานสำหรับปี 25x5 มีดังนี้ 

1. สำนักงานใหญ่จ่ายเงินเพื่อซ้ือดราฟท์จำนวน 1,775,000 บาท เพื่อส่งไปให้สาขาที่สหรัฐอเมริกา ด้วยอัตราแลก

เปลี่ยน $1 = ฿35.50 

2. สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาราคาทุน 1,038,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สาขาได้รับสินค้า $1 = 

฿34.60 

3. สาขาซ้ือสินค้าจากบุคคลภายนอกเป็นเงินเชื่อ $5,000 

4. สาขาซ้ืออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินสด $2,000 สาขาเป็นผู้บันทึกบัญชีอุปกรณ์สำนักงานเอง อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ซ้ืออุปกรณ์เท่ากับ $1 = ฿35.25 

5. สาขาขายสินค้าเป็นเงินสด $8,000 และเป็นเงินเชื่อ $7,500 

6. สาขาจ่ายชำระเงินค่าสินค้า $3,500 

7. สาขาเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ $4,000 

8. สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน $1,200 

9. สาขาส่งดราฟท์ให้สำนักงานใหญ่ $5,000 สำนักงานใหญ่ได้รับและนำไปข้ึนเงินกับธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยน

เท่ากับ $1 = ฿35.66 

10. สาขาคิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์สำนักงาน 10% ต่อปี (สาขาซ้ืออุปกรณ์สำนักงานเม่ือวันที่ 1 มีนาคม) 

!
!
!
 การบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาเป็นดังนี้

ที่ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ (เงินบาท) สมุดบัญชีของสาขา (เงินดอลลาร)์

1 เงินส่งให้สาขา เงินสด

เงินสด เงินรับจากสำนักงานใหญ่

ที่

�10การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



2 สาขา สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

สินค้าส่งให้สาขา สำนักงานใหญ่

3 ไม่บันทึกบัญชี ซ้ือ

เจ้าหนี้

4 ไม่บันทึกบัญชี อุปกรณ์สำนักงาน

เงินสด

5 ไม่บันทึกบัญชี เงินสด

ลูกหนี้การค้า

ขาย

6 ไม่บันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้า

เงินสด

7 ไม่บันทึกบัญชี เงินสด

ลูกหนี้การค้า

8 ไม่บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินสด

9 เงินสด เงินส่งให้สำนักงานใหญ่

เงินรับจากสาขา เงินสด

สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ (เงินบาท) สมุดบัญชีของสาขา (เงินดอลลาร)์ที่

�11การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



!
บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด 

สาขาสหรัฐอเมริกา 

งบทดลอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 

!
!
!

10 ไม่บันทึกบัญชี ค่าเส่ือมราคา

ค่าเส่ือมราคาสะสม

สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ (เงินบาท) สมุดบัญชีของสาขา (เงินดอลลาร)์ที่

 เดบิต เครดิต

เงินสด

ลูกหนี้การค้า

เงินส่งให้สำนักงานใหญ่

เงินรับจากสำนักงานใหญ่

อุปกรณ์สำนักงาน

ค่าเส่ือมราคาสะสม อุปกรณ์สำนักงาน

เจ้าหนี้การค้า

สำนักงานใหญ่

ขาย

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

ซ้ือ

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา อุปกรณ์สำนักงาน

�12การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



รายการปิดบัญชีในสมุดบัญชีของสาขาประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินดอลลาร)์ 

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!

ขาย

สินค้าคงเหลือปลายงวด

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

ซ้ือ

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา อุปกรณ์สำนักงาน

กำไรขาดทุน

ปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายและสินค้าคงเหลือเข้ากำไรขาดทุน

กำไรขาดทุน

สำนักงานใหญ่

ปิดกำไรขาดทุนเข้าสำนักงานใหญ่

เงินรับจากสำนักงานใหญ่

เงินส่งให้สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

ปิดเงินรับและเงินส่งให้สำนักงานใหญ่แข้าบัญชีสำนักงานใหญ่

�13การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด 

สาขาสหรัฐอเมริกา 

งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 25x5 

ดอลลาร์สหรัฐ 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ขาย

หัก ต้นทุนขาย:

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

บวก ซ้ือ

สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด

กำไรข้ันต้น

หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน:

ค่าเส่ือมราคา

กำไรสุทธิ

�14การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด 

สาขาสหรัฐอเมริกา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 25x5 

ดอลลาร์สหรัฐ

!
การแปลงค่างบการเงินของสาขาต่างประเทศ 

 ณ วันส้ินงวดบัญชี สาขาจะส่งรายงานต่างๆ มายังสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย งบทดลอง สินค้าคงเหลือ 

รายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และสำเนาบัญชีสำนักงานใหญ ่รายงาน

เหล่านี้จะแสดงเป็นตัวเลขเงินตราในประเทศที่สาขาต้ังอยู่ สำนักงานใหญ่จะต้องแปลงงบทดลองของสาขาและ

สินค้าคงเหลือปลายปี ให้เป็นเงินตราในประเทศของสำนักงานใหญ่ เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

 1. รับรู้กำไรขาดทุนของสาขาเป็นเงินตราในประเทศของสำนักงานใหญ่ ในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ ่

 2. จัดทำงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา 

!
 หลักการสำคัญในการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศที่แยกไม่ได้จากการดำเนินงานของ

กิจการที่นำเสนองบการเงิน ให้ถือเสมือนว่ารายการของกิจการในต่างประเทศ เป็นรายการของกิจารที่นำเสนองบ

นั้นเอง สรุปหลักได้ดังนี้ 

สินทรัพย์

เงินสด

ลูกหนี้การค้า

สินค้า

อุปกรณ์สำนักงาน

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เจ้าหนี้การค้า

สำนักงานใหญ่

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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 1. รายการสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน (Monetary Item) ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ ต๋ัวเงินรับ เจ้าหนี้ ต๋ัว

เงินจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น ให้รายงานโดยใช้อัตรา ณ วันส้ินงวด (Current Ratio) 

 2. รายการสินทรัพย์ และหนี้สินท่่ีไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary Item) ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงบันทึก

ด้วยราคาทุนเดิม ให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการนั้น (Historical Rate) เช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยกเว้นสินค้าคงเหลือ ให้ใช้อัตราถัวเฉลี่ยสำหรับป ีถ้าบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรมให้รายงาน

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น 

 3. รายได้และค่าใช้จ่าย และรายการอื่นๆ ทั้งหมดในงบกำไรขาดทุน ให้แปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

ระหว่างงวด (Average Rate) หรือใช้อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ 

 4. ผลต่างจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรขาดทุนจากการแปลงค่า ซ่ึงนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิสำหรับ

งวด 

!
 นอกจากหลักการแปลงค่าข้างต้น ยังมีบัญชีตรงกันข้าม (Reciprocal Account) ให้ใช้จำนวนเงินที่เป็นจริงที่

ปรากฎอยู่ในบัญชีตรงข้ามในสมุดบัญชีของสำนังานใหญ่ ซ่ึงมีบัญชีดังต่อไปนี้ 

!

!
!
ตัวอย่าง 2 - 4  จากตัวอย่าง 2 - 3 สมมติข้อมูลเพิ่มเติมคือ ตัวเลขในงบทดลองของสำนักงานใหญ ่และอัตราแลก

เปลี่ยนของจำนวนเงินบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นดังนี้ 

!

สมุดบัญชีของสาขา สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่

บัญชีเงินรับจากสำนักงานใหญ่ มียอดตรงกันข้ามกับ บัญชีเงินส่งให้สาขา

บัญเงินส่งให้สำนักงานใหญ่ มียอดตรงกันข้ามกับ บัญชีเงินรับจากสาขา

บัญชีสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ มียอดตรงกันข้ามกับ บัญชีสินค้าส่งให้สาขา

บัญชีสินค้าส่งให้สำนักงานใหญ่ มียอดตรงกันข้ามกับ บัญชีสินค้ารับจากสาขา

บัญชีสำนักงานใหญ่ มียอดตรงกันข้ามกับ บัญชีสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดบัญชี (อัตราปิด) 

(Current Rate : C)

= 35.70  บาท

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 

(Average Rate : A)

= 35.30  บาท

�16การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



!

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (ซ้ืออุปกรณ์) 

(Historical Rate : H)

= 35.25  บาท

รายการ งบทดลองสำนักงานใหญ่ 

(บาท)

งบทดลองสาขา  
(ดอลลาร์)

อัตรา งบทดลองของสาขา  
(บาท)

เงินสด 2,000,00 C

ลูกหนี้ 350,000 C

สินค้าคงเหลือต้นปี 500,000

สาขา 1,038,000

เงินส่งให้สาขา 1,775,000

เงินรับจากสำนักงาน

ใหญ่

R

เงินส่งให้สำนักงาน

ใหญ่

R

เงินรับจากสาขา 178,300

อุปกรณ์สำนักงาน 900,000 H

ค่าเส่ือมราคาสะสม 180,000 H

เจ้าหนี้ 500,000 C

สำนักงานใหญ่ R

ขาย 6,000,000 A

สินค้ารับจาก

สำนักงานใหญ่

R

สินค้าส่งให้สาขา 1,038,000 R

ซ้ือ 5,600,000 A

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 685,500 A

ค่าเส่ือมราคา 90,000 H
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!
บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด 

กระดาษทำการ 

สำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5

ทุนหุ้นสามัญ 3,000,000

กำไรสะสม 242,200

เงินปันผล 200,000

11,138,500 11,138,500

กำไรจากการแปลงค่า

สินค้าคงเหลือปลายปี 1,500,000 A

รายการ งบทดลองสำนักงานใหญ่ 

(บาท)

งบทดลองสาขา  
(ดอลลาร์)

อัตรา งบทดลองของสาขา  
(บาท)

รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย

สินค้า 31ธ.ค. x4

ซ้ือ

สินค้ารับจากสนง.ญ.

สินค้าส่งไปให้สาขา

สินค้า 31ธ.ค. xถ

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา

กำไรจากการแปลง

ค่า

กำไรสุทธิ
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!
!
!

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด

กำไรสุทธิ

เงินปันผลจ่าย

กำไรสะสมปลายงวด

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด

ลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

สาขา

เงินส่งไปสาขา

เงินรับจากสนง.ญ.

เงินส่งไปสนง.ญ.

เงินรับจากสาขา

อุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคาสะสม

เจ้าหนี้การค้า

สำนักงานใหญ่

หุ้นสามัญ

กำไรสะสม

รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
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 รายการบัญชีในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ 

!

!

!

!
!
!

แบบฝึกหัด 

!
ข้อ 1.   บริษัทน้ำปั่น จำกัด มีสาขาอยู่ในประเทศสิงคโหร์ โดยการดำเนินงานของสาขายังอยู่ภายใต้เการกำกับดูล

ของสำนักงานใหญ่อย่างใกล้ชิด 

 ต่อไปนี้เป็นรายการค้าที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสาขาในป ี25x5 (อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดในที่นี้

แสดงต่อ  1 ดอลลาร์สิงคโปร์) 

1. สำนักงานใหญ่ส่งเงินให้สาขา 367,500 บาท เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 24.50 บาท 

2. สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าราคาทุน 510,000 บาทให้สาขา ราคาในใบกำกับสินค้าเป็นเงิน 637,500 บาท เม่ืออัตรา

แลกเปลี่ยนเท่ากับ 25.50 บาท 

3. สาขาซ้ืออุปกรณ์เป็นเงิน 5,000 บาท ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยสำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกบัญชี

อุปกรณ์ของสาขา อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 24.60 บาท 

4. สาขาขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 30,000  ดอลลาร์สิงคโปร์ 

สาขา

กำไรขาดทุนจากสาขา

รับโอนกำไรขาดทุนจากสาขา

สาขา

เงินส่งให้สาขา

โอนปิดบัญชีเงินส่งให้สาขา

เงินรับจากสาขา

สาขา

โอนปิดบัญชีเงินรับจากสาขา
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5. สาขาเก็บเงินจากลุกหนี้ได้ 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

6. สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

7. สำนักงานใหญ่โอนค่าเส่ือมราคาของสำนักงานใหญ่ให้สาขา 24,600 บาท 

8. สาขาส่งเงินให้สำนักงานใหญ่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 24.80 บาท 

9. สำนักงานใหญ่แจ้งให้สาขาทราบว่ามีค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ส่วนที่ต้องคิดจากสาขา 58,920 

บาท เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 24.55  บาท 

!
ให้ทำ 1. บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไปของสำนักงานใหญ่และสาขา 

 2. งบทดลองของสาขา 

 3. แปลงค่างบทดลองของสาขาเป็นเงินบาท โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร ์ดังนี้ 

  ณ วันส้ินปี  24.40  บาท 

  ถัวเฉลี่ยของปี  24.55 บาท 

!
ข้อ  2. งบทดลองหลังปรับปรุง ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x5 ของบริษัทดินดาน จำกัด และสาขาในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ซ่ึงดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานใหญ่ ปรากฏดังนี ้

!
สำนักงานใหญ่ (บาท) สาขาฟิลิปปินส์ (เปโซ)

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

เงินสด 240,000 15,000

ลูกหนี้ 45,500 50,000

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 6,000

เงินส่งให้สาขา 20,000

เงินส่งให้สำนักงานใหญ่ 35,000

สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 25x4 85,000 80,000

ที่ดิน 550,000 250,000

อาคาร 250,000 150,000

ค่าเส่ือมราคาสะสม 100,000 60,000

สาขา 200,000
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ข้อมูลเพ่ิมเติม  

1.  สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 25x5 จำนวน 60,000 เปโซ เป็นสินค้าที่รับจากสำนักงานใหญ่มาในระหว่างป ี

25x5 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.76 บาท 

2. สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 25x4 จำนวน 80,000 เปโซ เป็นสินค้าที่รับจากสำนักงานใหญ่ในระหว่างป ี25x4 

เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0,80  บาท 

3. รายการขาย และค่าใช้จ่ายบริหารและทั่วไปเกิดข้ึนสม่ำเสมอตลอดทั้งปี 

4. ที่ดิน และอาคารของสาขาถูกซ้ือเข้ามาเม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x4 

5. อัตราแลกเปลี่ยน ณ 1 มกราคม  25x4              =           0.70  บาท 

 อัตราแลกเปลี่ยน ณ 31 ธันวาคม 25x5 = 0.77  บาท 

 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยป ี25x5  = 0.75  บาท 

!

เจ้าหนี้การค้า 30,500 10,000

เงินรับจากสาขา 26,600

เงินรับจากสำนักงานใหญ่ 24,000

สำนักงานใหญ่ 260,000

ทุนเรือนหุ้น 700,000

กำไรสะสม 31 ธันวาคม 25x4 178,400

ขาย 500,000 600,000

ซ้ือ 300,000

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ 300,000

สินค้าส่งให้สาขา 250,000

ค่าใช้จ่ายบริหารและทั่วไป 50,000 50,000

ค่าเส่ือมราคา 50,000 30,000

1,790,500 1,790,500 960,000 960,000

สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 25x5 50,000 60,000

สำนักงานใหญ่ (บาท) สาขาฟิลิปปินส์ (เปโซ)

�22การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ



ให้ทำ  1.กระดาษทำการเพื่อแปลงงบทดลองของสาขาเป็นเงินบาท 

 2. กระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา 

 3. รายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของสำนักงานใหญ่และสาขา

�23การบัญชีขั้นสูง 1- การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ


