ตัวอย่างเพื่ อประกอบความเข้ าใจนี้ อ้ างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: Example 16—combined commodity price risk and foreign currency risk hedge (cash
flow hedge/cash flow hedge combination)
วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562
การบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย งส าหรับ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งโดยรวม (Hedge accounting for
aggregated exposures)
IE 115

ตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงถึงกลไกการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงสาหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยง
โดยรวม

ตัวอย่างที่ 16 - การป้องกันโดยรวมของความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลีย่ น (การป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด/ การป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสดรวม)
ข้อมูลพื้ นฐาน

IE 116

IE 117

บริษัท ก. ต้ องการป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับการคาดการณ์ทจี่ ะซื้อกาแฟ (ซึ่ งคาดว่าจะเกิดขึ้น
เมื่ อสิ้นปี ที่ 5) บริษัท ก. มีสกุลเงินหลัก เป็ นสกุลเงินบาท (THB) กาแฟมีการซื้อขายในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดย บริษัท ก. มีความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
ก) ความเสี่ ยงด้ านราคาของสินค้ าโภคภัณฑ์ : ความผันผวนในกระแสเงินสดในราคาซื้อ
ซึ่ งเกิดขึ้น จากความผัน ผวนของราคาซื้ อขายทัน ที (spot price) ของกาแฟในสกุ ล
USD และ
ข) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน: ความผันผวนในกระแสเงินสด ซึ่ งเกิดจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนทัน ที (spot exchange rate) ระหว่ า งสกุ ล บาท และสกุ ล
USD
บริษัท ก. ป้ องกันความเสี่ ยงโดยใช้ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ ยงดังต่อไปนี้
1

ก)

IE 118

บริษัท ก. ใช้ สัญญาซื้อ ขายสินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า ในสกุล USD เพื่ อป้ องกันความ
เสี่ ยงของการซื้ อกาแฟ 4 งวด ก่ อ นการส่ ง มอบ ราคากาแฟที่ บริ ษั ท ก. จ่ า ยจริ ง
แตกต่างจากราคาซื้อมาตรฐาน เนื่ องจาก มีความแตกต่างของชนิดกาแฟ สถานที่ และ
การจัดส่ง11 ซึ่ งก่อให้ เกิดความเสี่ ยงของการเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์ของราคากาแฟ
สองราคา (บางครั้ ง เรี ย กว่ า basis risk) ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ยง บริ ษั ท ก. ไม่ ไ ด้ ป้ องกั น ความเสี่ ยงนี้
เนื่ องจากไม่ค้ ุมค่าหากพิจารณาต้ นทุนที่ ใช้ ไปกับผลประโยชน์ทจี่ ะได้ รับ
ข) บริษัท ก. ป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน โดยป้ องกันความเสี่ ยงครอบคลุม
เพียงแค่ 3 งวด ก่อนการส่งมอบ โดยบริษัท ก. พิจารณาฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้ าน
อัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกิดจากความแตกต่างในการจ่ายซื้อกาแฟด้ วยเงิน USD และกาไร
หรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าของสินค้ าโภคภัณ์ ในสกุล USD เป็ นฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยนโดยรวม ดังนั้น บริษัท ก. ใช้ สญ
ั ญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่ วงหน้ า เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงด้ านกระแสเงิน สดในการแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ จากการซื้อกาแฟ และสัญญาซื้อขายสินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้ อมูลสาหรับตัวอย่างที่ 16 (The “basis spread” เป็ นความแตกต่างที่
แสดงเป็ นอัตราร้ อยละ ระหว่างราคากาแฟที่ บริษัท ก. ซื้อจริง และราคากาแฟมาตรฐาน)

ตัวอย่างที่ 16 - พารามิเตอร์ (Parameters)
งวดที่
1
2
3
4
5
อัตราดอกเบี้ยสาหรับอายุทเี่ หลือ
(ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ: USD)
0.26% 0.21% 0.16% 0.06% 0.00%
อัตราดอกเบี้ยสาหรับอายุทเี่ หลือ
(ในสกุลบาท: THB)
1.12% 0.82% 0.46% 0.26% 0.00%
ราคาซื้อขายล่วงหน้ า (USD/ปอนด์)
1.25
1.01
1.43
1.22
2.15
ส่วนต่างระหว่างราคากาแฟที่ บริษัท ก.
ซื้อจริง และราคากาแฟมาตรฐาน
(Basis spread)
-5.00% -5.50% -6.00% -3.40% -7.00%
อัตราแลกเปลี่ ยนทันที
(spot USD/ spot THB)
30.0000 29.0000 31.0000 33.0000 32.0000
11 สำหรับวัตถุประสงค์ของตัวอย่ำงนี้ สมมติให้ควำมเสีย่ งที ถ่ กู ป้ องกันไม่ได้ถกู กำหนดจำกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ ของควำมเสีย่ งของรำคำ
กำแฟมำตรฐำน ดังนัน้ กำรป้ องกันควำมเสีย่ งจึงครอบคลุมควำมเสีย่ งของรำคำกำแฟทัง้ หมด

2

การบันทึกบัญชี
IE 119

บริษัท ก. กาหนดการป้ องกันความเสี่ ยงเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านกระแสเงินสด สาหรับ
สองความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงต่อไปนี้12
(ก) ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ระหว่างความผัน
ผวนของกระแสเงินสดจากการคาดการณ์การซื้อกาแฟในสกุล USD อันเนื่ องมาจาก
ราคากาแฟ ที่ กาหนดให้ เป็ นรายการที่ ได้ รับการป้ องกันความเสี่ ยง และสัญญาซื้อขาย
สินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ าในสกุล USD ที่ กาหนดให้ เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง
(ความสัมพั นธ์ลาดับแรก) ความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นปลายงวดที่ 1 โดยมี
ระยะเวลาสิ้น สุด ปลายงวดที่ 5 เนื่ องจาก basis spread หรื อความแตกต่ างระหว่ าง
ราคากาแฟที่ บริษัท ก. จ่ายซื้อกับราคากาแฟมาตรฐาน บริษัท ก. จึงกาหนดปริ มาณ
กาแฟจานวน 112,500 ปอนด์ (lbs.) เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง และ รายการ
ที่ ได้ รับการป้ องกันความเสี่ ยง คือ ปริมาณกาแฟจานวน 118,421 ปอนด์ 13
(ข) ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน ระหว่างฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ ยงโดยรวมซึ่ งกาหนดให้ เป็ นรายการที่ ได้ รับการป้ องกันความเสี่ ยง และสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่า งประเทศล่ วงหน้ า ซึ่ งกาหนดให้ เป็ นเครื่ องมือป้ องกัน ความเสี่ ยง
(ความสัมพันธ์ลาดับที่ สอง) ความสัมพันธ์น้ ีถูกกาหนดขึ้นในปลายงวดที่ 2 ซึ่ งจะครบ
กาหนดในปลายงวดที่ 5 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงโดยรวมที่ ถูกกาหนดให้ เป็ นรายการที่
ได้ รับการป้ องกัน แสดงถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งมี
เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยน เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ ยน
ล่วงหน้ าบนสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ณ วันสิ้นงวดที่ 2 (ซึ่ งเป็ นวันที่
กาหนดให้ มีการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน) บนกระแสเงินสดสกุล USD
โดยรวมของสองรายการที่ ถูกกาหนดอยู่ในความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง
ด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ นั่นคือ การคาดการณ์การซื้อกาแฟ และ สัญญาซื้อขายสินค้ า
โภคภัณฑ์ล่วงหน้ า บริษัท ก. มีมุมมองระยะยาวว่า basis spread ระหว่างราคา
12

ตัวอย่ำงนี้ มีสมมติ ฐำนว่ำสำมำรถดำเนิ นกำรครบตำมเงือ่ นไขในกำรทำบัญชีเพื อ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง ตำมที ่
กำหนดในมำตรฐำน (โปรดดู ย่อหน้ำ 6.4.1 ของ TFRS 9) คำอธิบำยของกำรกำหนดควำมสัมพันธ์ดำ้ นล่ำงนี้
จัดทำขึ้นเพือ่ วัตถุประสงค์ของควำมเข้ำใจเกีย่ วกับตัวอย่ำงนี้เท่ำนัน้
13
ตัวอย่ำงนี้ ค่ ำของ basis spread ณ เวลำทีก่ ำหนดขึ้นนัน้ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับมุมมองระยะยำวของ บริ ษัท ก.ที ่
ระดับ basis spread (ร้อยละ - 5) ซึ ่งเป็ นตัวกำหนดปริ มำณกำรซื้ อกำแฟที ่แท้จริ งทีบ่ ริ ษัท จะป้ องกั นควำมเสีย่ ง อี กทัง้
ตัวอย่ำงข้ำงต้น มีสมมติฐำนให้บริษทั ก. กำหนดเครือ่ งมือป้ องกันควำมเสีย่ งครอบคลุมทัง้ หมดและกำหนดให้กำรซื้อกำแฟที ่
คำดกำรณ์ไว้มีควำมเป็ นได้สูงทีจ่ ะเกิดขึ้นจริงตำมทีไ่ ด้รับกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง ส่งผลให้อัตรำส่วนกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง
เท่ำกับ 1/ (ร้อยละ 100 – ร้อยละ 5) ทัง้ นี้ บริษทั อืน่ อำจปฏิบตั ิตำมแนวทำงทีแ่ ตกต่ำงกันสำหรับกำรพิจำรณำระดับควำม
เสีย่ งที ่ต อ้ งกำรทำกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง ซึ ่งอำจส่งผลให้อัต รำส่วนกำรป้ องกันควำมเสีย่ งแตกต่ ำ งกันออกไป และอำจ
กำหนดให้นอ้ ยกว่ำเครือ่ งมือป้ องกันควำมเสีย่ งทัง้ หมดได้ (โปรดดูย่อหน้ำ 6.4.1 ของ TFRS 9)

3

กาแฟที่ บริษัทจ่ายซื้อกับราคากาแฟมาตรฐานไม่เปลี่ ยนแปลงจากสิ้นงวดที่ 1 ดังนั้น ปริมาณกาแฟที่ บริษัท
ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันความเสี่ ยง (จานวนเงินสกุลต่างประเทศจานวน USD 140,625 บนสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า) สะท้อนถึงความเสี่ ยงในกระแสเงินสดซึ่ งสัมพันธ์กบั basis spread ที่ มี
ค่าเฉลี่ ย -5% อย่างไรก็ตาม ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงโดยรวมที่ แท้ จริงของบริษัท ก. ได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงใน basis spread ด้ วย เนื่ องจาก basis spread มีการเคลื่ อนไหวจาก -5% เป็ น -5.5% ใน
งวดที่ 2 โดยฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงโดยรวมของ บริษัท ก. ณ วันสิ้นงวดที่ 2 เท่ากับ USD 140,027
IE 120
ตารางต่อไปนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์ การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าของรายการที่ ได้ รับ
การป้ องกันความเสี่ ยง และการคานวณสารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด และ
ความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ ยง14
ตัวอย่างที่ 16 - การคานวณ (Calculations)
งวดที่
1
2
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ (ความสัมพันธ์ลาดับแรก)
สัญญาซื้ อขายกาแฟล่วงหน้า
112,500
ปริมาณ (ปอนด์)
ราคาซื้อขายล่วงหน้ า
1.25 ราคาซื้อขายล่วงหน้ า
1.25
1.01
(USD/ปอนด์)
(USD/ปอนด์)
มูลค่ายุติธรรม (USD)
(27,000)
มูลค่ายุติธรรม (THB)
(783,000)
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
(THB)
(783,000)
การคาดการณ์การซื้ อกาแฟทีไ่ ด้รับการป้องกันความเสีย่ ง
อัตราการป้ องกันความเสี่ ยง
105.26% Basis spread
ปริมาณที่ ป้องกันความเสี่ ยง
118,421 ราคาซื้อขายล่วงหน้ า
(USD/ปอนด์)
ราคาซื้อขายล่วงหน้ าโดยนัย
1.1875 มูลค่าปัจจุบัน (USD)
มูลค่าปัจจุบัน (THB)
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน
(THB)
การบัญชี
ตราสารอนุพันธ์
สารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
การเปลี่ ยนแปลงในสารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
กาไร หรือ ขาดทุน
กาไรสะสม

3

4

1.43

5

1.22

2.15

20,250
627,750

(3,375)
(111,375)

101,250
3,240,000

1,410,750

(739,125)

3,351,375

-5.00%

-5.50%

-6.00%

-3.40%

-7.00%

1.19
-

0.95
27,598
800,344

1.34
(18,557)
(575,252)

1.18
1,063
35,095

2.00
(96,158)
(3,077,049)

800,344

(1,375,596)

610,347

(3,112,144)

THB
(783,000)
(783,000)
(783,000)
-

THB
627,750
575,252
1,358,252
52,498
52,498

THB
(111,375)
(35,095)
(610,347)
(128,778)
(76,280)

THB
3,240,000
3,077,049
3,112,144
239,231
162,951
ต่อ.....

THB
-

4

ตัวอย่างที่ 16 - การคานวณ (Calculations) …ต่อ
งวดที่
1
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ น (ความสัมพันธ์ลาดับที่สอง)
อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราซื้อขายทันที (Spot)
30.0000
(USD/THB)
อัตราซื้อขายล่วงหน้ า (Fwd)
30.2573

2

การบัญชี
ตราสารอนุพันธ์
สารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
การเปลี่ ยนแปลงในสารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
กาไร หรือ ขาดทุน
กาไรสะสม

4

5

29.0000

31.0000

33.0000

32.0000

29.1765

31.0929

33.0660

32.0000

-

268,249

545,533

397,051

268,249

277,284

(148,482)

138,932
(265,018)

142,937
(554,500)

135,533
(382,673)

(265,018)

(289,482)

171,827

THB
268,249
265,018
265,018
3,231
3,231

THB
545,533
545,533
280,515
(3,231)
-

THB
397,051
382,673
(162,860)
14,378
14,378

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (buy USD/ sell THB)
140,625
ปริมาณ (USD)
ราคาซื้อขายล่วงหน้ า
29.1765 มูลค่ายุติธรรม (THB)
(สิ้นงวดที่ 2)
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
(THB)
ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้รับการป้องกันความเสีย่ ง
ปริมาณที่ ป้องกันความเสี่ ยง
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้านอัตรา
(USD)
แลกเปลีย่ นโดยรวม
มูลค่าปัจจุบัน (THB)
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน
(THB)

3

-

140,027
-

THB
-

14

ในตำรำงแสดงกำรคำนวณต่อไปนี้ จำนวนทัง้ หมด (ซึง่ ประกอบด้วยกำรคำนวณทำงบัญชีสำหรับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วน
ของเจ้ำของ และกำไร/ขำดทุน) จะแสดงอยู่ในรูปแบบจำนวนบวก (+) และจำนวนลบ (-) เช่น กำไร/ขำดทุนทีแ่ สดงใน
รูปแบบจำนวนลบ แสดงถึง ขำดทุน เป็ นต้น
5

IE 121

ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ คือ การป้ องกันกระแสเงิน
สดของรายการที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจริ ง ซึ่ งเริ่ มต้ น ณ วั น สิ้น งวดที่ 1 และยั ง คงอยู่ เมื่ อ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยนเริ่ มต้ นขึ้น ณ วันสิ้นงวดที่ 2
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ลาดับที่ 1 ยังคงดาเนินต่อไปโดยถือเป็ นความสัมพันธ์ทแี่ ยกจากกัน

IE 122

ปริมาณของฐานเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยนโดยรวม ซึ่ งเป็ นปริมาณที่ ได้ รับการ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิดจากความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านเงินตราต่างประเทศ
คือ ผลรวมของ15
ก) ปริมาณการซื้อกาแฟที่ ได้ รับการป้ องกันความเสี่ ยง คูณด้ วย ราคาซื้อ ขายล่วงหน้ า ที่
คาดไว้ (ซึ่ งแสดงถึงราคาซื้อขายทันที (spot price) ที่ คาดการณ์ไว้ สาหรับการจ่ายซื้อ
จริง) และ
ข) ปริมาณของเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง (ตามจานวนที่ ได้ กาหนดไว้ ) คูณด้ วย ผลต่าง
ระหว่างอัตราซื้อขายล่วงหน้ าตามสัญญา และราคาซื้อขายล่วงหน้ าที่ คาดไว้ (ซึ่ งแสดง
ถึง ความแตกต่างของราคาที่ คาดการณ์ไว้ จากความเคลื่ อนไหวของราคามาตรฐานของ
กาแฟที่ เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่ งบริษัท ก. จะได้ รับหรือจ่ายไปภายใต้ สัญญาซื้อ
ขายสินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า)

IE 123

มูลค่าปัจจุบัน (ในสกุลเงินบาท) ของรายการที่ ได้ รับการป้ องกันความเสี่ ยงในความสัมพันธ์
การป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราต่างประเทศ (เป็ นฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงโดยรวม) คานวณ
โดยนาจานวนที่ ได้ รับการป้ องกันความเสี่ ยงในสกุลเงินต่างประเทศ คูณด้ วย ผลต่างระหว่าง
อัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้ าที่ คาดไว้ ณ วันวัดมูลค่า และอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้ าทีคาดไว้ ณ
วันที่ มีการกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง เช่น ณ วันสิ้นงวดที่ 2 16 เป็ นต้ น

15

จำกตัวอย่ำงนี้ ฐำนะเปิ ดต่อควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นโดยรวม ณ วันสิ้นงวดที ่ 3 วัดค่ำได้เท่ำกับ 118,421 ปอนด์
x 1.34 USD/Ib เท่ ำ กับ USD 159,182 ส ำหรั บ รำคำที ่ค ำดว่ ำ จะจ่ ำ ยซื้ อกำแฟ และ 112,500 ปอนด์ x (1.25
(USD/Ib) – 1.43 (USD/Ib)) เท่ำกับ USD (20,250) สำหรับควำมแตกต่ ำงของรำคำทีค่ ำดไว้ภำยใต้สญ
ั ญำซื้อขำย
สินค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ ซึง่ มีมลู ค่ ำเท่ำกับ USD 138,932
16
จำกตัวอย่ำงนี้ มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยกำรทีไ่ ด้รบั กำรป้ องกันควำมเสีย่ ง ณ วันสิ้น งวดที ่ 3 ถูกกำหนดให้เท่ำกับ ปริมำณ
ของฐำนะเปิ ดต่ อควำมเสีย่ งโดยรวม ณ วันสิ้นงวดที ่ 3 (USD 138,932) คูณด้วย ผลต่ ำงระหว่ำงอัตรำแลกเปลี ่ย น
ล่ ว งหน้ำที ่ค ำดไว้ ณ วัน สิ้ น งวดที ่ 3 (31.0929 THB/USD) และ อัต รำแลกเปลี ย่ นล่ วงหน้ำที ่ทำไว้ ณ วัน ที ่กำหนด
ควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง (ซึ ง่ คื อ ณ วันสิ้นงวดที ่ 2: 29.1765 THB/USD) จำกนัน้ คิ ดลดโดยใช้อัตรำ
ดอกเบี้ ยในสกุลเงิ น บำท ณ วันสิ้นงวดที ่ 3 โดยคิ ดลดเป็ นจำนวน 2 งวด (นั่นคื อ จนถึงสิ้นงวดที ่ 5 – 0.46%) กำร
คำนวณคือ USD 138,932 x (31.0929– 29.1765)/(1+0.46%) = -265,018 บำท

6

IE 124

การใช้ มูลค่ า ปั จ จุ บั น ของรายการที่ ได้ รั บ การป้ องกัน ความเสี่ ยง และมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของ
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการป้ องกันความเสี่ ยง จะทาให้ สามารถกาหนด cash flow hedge reserve
(สารองจากการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด) และความไม่มีประสิทธิภาพของการ
ป้ องกันความเสี่ ยงได้ (โปรดดู ย่อหน้ำ 6.5.11 ของ TFRS 9)

IE 125

ตารางต่อไปนี้ แสดงให้ เห็นผลกระทบต่องบการเงินของ บริษัท ก. ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ทั้งนี้ เพื่ อความเข้ าใจง่ายของการแสดงรายการ
17
จึงแยกแสดงรายการป้ องกันความเสี่ ยงออกเป็ น 2 ความสัมพันธ์ ได้ แก่ การป้ องกันความ
เสี่ ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ และการป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยน

17

รำยกำรในงบกำรเงินทีแ่ สดงอยู่น้ ีเป็ นเพียงตัวอย่ำงทีอ่ ำจจะเกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบกำรนำเสนอทีแ่ ตกต่ำงกัน อำจ
ใช้รำยกำรแต่ละบรรทัดทีต่ ่ำงกันออกไปได้ (รวมถึง ทุกรำยกำรในงบกำรเงินทีแ่ สดงจำนวนเงินในตัวอย่ำงนี้) ทัง้ นี้ IFRS
7 ระบุถึงข้อกำหนดในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง ซึง่ รวมถึง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ ควำม
ไม่มีประสิทธิผลของกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง มูลค่ำตำมบัญชีของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันควำมเสีย่ ง และ มูลค่ำสำรองของกำร
ป้ องกันควำมเสีย่ งกระแสเงินสด
7

ตัวอย่างที่ 16 - ภาพรวมผลกระทบต่องบแสดงผลการเนินงานและฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)
งวดที่
1
2
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำรป้ องกันควำมเสีย่ งทีไ่ ม่มีประสิทธิผล
การป้ องกันความเสี่ ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์
การป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ ยน
กาไร หรือ ขาดทุน
-

3

(52,498)
(3,231)
(55,729)

4

5

128,778
3,231
132,009

(239,231)
(14,378)
(253,609)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (OCI)
การป้ องกันความเสี่ ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์
การป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ ยน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

งบแสดงฐานะการเงิน
การป้ องกันความเสี่ ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์
การป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ ยน
สินทรัพย์รวม สุทธิ

-

(783,000)
(783,000)

627,750
269,249
895,999

-

783,000
783,000

(575,252)
(265,018)
(840,270)

35,095 (3,077,049)
(545,533)
(382,673)
(510,438) (3,459,722)

-

783,000

(52,498)
(3,231)
(55,729)
(895,999)

76,280
(162,951)
(14,378)
76,280
(177,329)
(434,158) (3,637,051)

ส่วนของเจ้าของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสะสม
การป้ องกันความเสี่ ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์
การป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ ยน

783,000 (1,358,252)
(265,018)
783,000 (1,623,270)
783,000 (1,678,999)

610,347 (3,112,144)
(280,515)
164,860
329,832 (2,949,284)
461,841 (3,202,893)

(111,375)
545,533
434,158

3,240,000
397,051
3,637,051

กำไรสะสม
การป้ องกันความเสี่ ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์
การป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ ยน
ส่วนของเจ้ำของรวม

8

IE 126
ต้ นทุนรวมของสินค้ าภายหลังการป้ องกันความเสี่ ยง18
ต้นทุนของสินค้า (หน่วย: บาท)
ราคาเงินสด (ที่ ราคาซื้อขายทันที สาหรับความเสี่ ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน)
กาไร/ขาดทุน จากสารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดของสาหรับความเสี่ ยง
ด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
กาไร/ขาดทุน จากสารองของการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดของสาหรับความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ ยน
ต้ นทุนของสินค้ า
IE 127

7,577,049
(3,077,049)
(382,673)
4,117,327

กระแสเงินสดรวมจากรายการทั้งหมด (ราคาจ่ายซื้อกาแฟจริงที่ อัตราแลกเปลี่ ยนทันที และ
ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ข อ ง 2 อ นุ พั น ธ์ ) คื อ 3,939,998 บ า ท (7,577,049 – 397,051 –
3,240,000) จานวนนี้แ ตกต่ างจากสินค้ า โภคภัณ ฑ์ ภายหลั งการปรั บปรุงด้ วยต้ นทุนการ
ป้ องกันความเสี่ ยง 177,329 บาท ซึ่ งคือจานวนสุทธิของจานวนสะสมที่ เกิดจากความไม่ มี
ประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ ยงจะมี
ผลต่อกระแสเงินสด แต่จะต้ องไม่รวมอยู่ในต้ นทุนของสินค้ าโภคภัณฑ์
*************************
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สำรองของกำรป้ องกันควำมเสีย่ งกระแสเงินสด คือ จำนวนทีส่ ะสมในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับกำรป้ องกันควำม
เสีย่ งด้ำนกระแสเงินสด
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