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ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated 

without early application)) 

อ้ า งอิ ง  Part B: Example 17—combined interest rate risk and foreign currency risk hedge (fair value 

hedge/cash flow hedge combination) 

วันที่ เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2562 

 

ตวัอย่างที ่17 – การรวมการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ ยและเงินตราต่างประเทศ (การรวมการ

ป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรม และ การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด) 

  

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

 

IE128 บริษัท ข. ต้องการป้องกันความเสี่ ยงส าหรับหน้ีสินที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่  ซ่ึงอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยหน้ีสินน้ัน มีการช าระเงินแบ่งเป็น 4 งวด นับจากวันเร่ิมต้นของงวดที่  1 

จนถึงวันสิ้นงวดที่  4 บริษัท ข. มีสกุลเงินหลักที่ ใช้ในการด าเนินงาน เป็นสกุลเงินปอนด์ (GBP) และ 

บริษัท ข. มีความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้  

ก)  ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมจากอัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน: การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่  อันเป็นผลมาจาก 

การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ ย วัดค่าเป็นสกุลเงินปอนด์ 

ข)  ความเสี่ ยงของกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบ้ีย: เป็นความเสี่ ยงที่ เกิดจากการแลกเปล่ียน 

โดยการรวม “ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมจากอตัราดอกเบ้ีย” และ “ความเสี่ ยงจากอตัรา

แลกเปล่ียนที่ เกดิจากหน้ีสนิที่ มีอตัราดอกเบี้ ยแบบคงที่  (อ้างองิ ก. ข้างต้น) มาเป็น หน้ีสนิ

ที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวในสกุลเงินปอนด์” ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ ยงของบริษัท ข. ส าหรับหน้ีสินที่ เป็นเงินตราต่างประเทศและมีอัตราดอกเบ้ีย 

แบบคงที่  
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IE129  บริษัท ข. ป้องกนัความเสี่ ยงโดยใช้กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้  

ก) บริษัท ข ใช้ธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน (Cross-currency interest rate 

SWAPs: CCIRS) เพ่ือเปล่ียนหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่  

เป็น หน้ีสินในสกุลเงินปอนด์ที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว โดยบริษัท ข ป้องกัน 

ความเสี่ ยงของหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (รวมถึงดอกเบ้ีย) ตลอดอายุของหน้ีสิน 

ดังน้ัน บริษัท ข จึงเข้าท าธุรกรรม CCIRS ในเวลาเดียวกันกับการก่อหน้ีสินในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ธุรกรรม CCIRS น้ี บริษัท ข จะได้รับดอกเบ้ียแบบคงที่ ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (จากเดิมที่ เคยจ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสิน) และจ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตัว 

ในสกุลเงินปอนด์ 

ข)  บริษัท ข พิจารณาถึงกระแสเงินสดของหน้ีสนิที่ ได้รับการป้องกนัความเสี่ ยงและกระแสเงิน

สดจากการท าธุรกรรม CCIRS เป็นความเสี่ ยงรวมของหน้ีสินในสกุลเงินปอนด์ที่ มีอัตรา

ดอกเบ้ียแบบลอยตัว เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงส าหรับอัตรา

ดอกเบ้ียแบบลอยตัวในสกุลเงินปอนด์ บริษัท ข ต้องการให้มีการจ่ายดอกเบ้ียที่ แน่นอน 

ด้วยเหตุน้ี จึงเปล่ียนความเสี่ ยงในอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวในสกุลเงินปอนด์ ให้เป็น 

ความเสี่ ยงอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่ ในสกุลเงินปอนด์ บริษัท ข จึงแสวงหาอัตราดอกเบ้ีย

แบบคงที่  ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่ ค่าเดียวที่ เกิดจากการผสมผสานอัตราดอกเบ้ีย

หน้าตั๋ว19 (น่ันคือ อัตราดอกเบ้ียล่วงหน้าที่ ก  าหนดไว้หน้าตั๋ว ส าหรับระยะเวลาที่ มี 

การป้องกนัความเสี่ ยง ซ่ึงมีอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ เกดิความสัมพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยง) 

ดังน้ัน บริษัท ข ใช้ธุรกรรมการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swaps - “IRS”) 

(ซ่ึงมีสกุลเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินปอนด์) ภายใต้ธุรกรรมน้ี บริษัท ข จะได้รับดอกเบ้ีย

แบบลอยตัว (จากเดิมที่ เคยจ่ายดอกเบี้ ยจากส่วนของ CCIRS) และจ่ายดอกเบ้ียแบบคงที่  
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  บริษัทอาจใช้กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ ยงที่ แตกต่างกนั แต่อย่างไรกดี็ บริษัทมีเป้าหมายที่ จะได้รับอตัราดอกเบ้ียแบบคงที่  ซ่ึงไม่ใช่

อัตราดอกเบ้ียค่าเดียวที่ เกิดจากการผสมผสาน แต่เป็นชุดของอัตราดอกเบ้ียล่วงหน้าที่ ก  าหนดไว้ในแต่ละงวด ส าหรับกลยุทธ์

ดังกล่าว การวัดความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยงพิจารณาจาก ผลต่างระหว่าง อัตราดอกเบ้ียล่วงหน้า ณ วันแรกที่ เกิด

ความสัมพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยง และ อตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า ณ วันที่ วัดความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ ยงในแต่

ละงวด จากกลยุทธ์ข้างต้น การท าสัญญาฟอร์เวิร์ดที่ สอดคล้องกับงวดดอกเบ้ียในแต่ละงวดน้ัน จะมีประสิทธิผลมากกว่า การท า

ธุรกรรมแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (ที่ มีส่วนการจ่ายช าระแบบคงที่ ด้วยอตัราดอกเบ้ียแบบคงที่ ค่าเดียวที่ เกดิจากการผสมผสาน) 

 



 

3 
 

IE130  ตารางต่อไปนี้  ก าหนดข้อมูลพ้ืนฐานที่ ใช้ในตัวอย่างที่  17 

ตวัอย่างที ่17 - ขอ้มูลพื้ นฐาน 

 งวดที ่0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัท ี(Spot) 

(สกุลเงินปอนด์/สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) 1.2000 1.0500 1.4200 1.5100 1.3700 

เสน้โคง้แสดงอตัราดอกเบี้ ย (Interest curve)      

(การน าเสนอในแนวต้ังของอตัราดอกเบ้ียส าหรับแต่ละไตรมาสของช่วงเวลาเป็นรายปี) 

สกุลเงินปอนด์ (GBP) 2.50% 5.02% 6.18% 0.34% [N/A] 

 2.75% 5.19% 6.26% 0.49%  

 2.91% 5.47% 6.37% 0.94%  

 3.02% 5.52% 6.56% 1.36%  

 2.98% 5.81% 6.74%   

 3.05% 5.85% 6.93%   

 3.11% 5.91% 7.19%   

 3.15% 6.06% 7.53%   

 3.11% 6.20%    

 3.14% 6.31%    

 3.27% 6.36%    

 3.21% 6.40%    

 3.21%     

 3.25%     

 3.29%     

 3.34%     

      

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 3.74% 4.49% 2.82% 0.70% [N/A] 

 4.04% 4.61% 2.24% 0.79%  

 4.23% 4.63% 2.00% 1.14%  

 4.28% 4.34% 2.18% 1.56%  

 4.20% 4.21% 2.34%   

 4.17% 4.13% 2.53%   

 4.27% 4.07% 2.82%   

 4.14% 4.09% 3.13%   

 4.10% 4.17%    

 4.11% 4.13%    

 4.13% 4.34%    

 4.14%     

 4.06%     

 4.12%     

 4.19%     
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การบนัทึกบญัชี 

 

IE131 บริษัท ข ออกแบบความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยง ดังน้ี20 

ก)  ส าหรับการป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม เป็นความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบ้ียและความเสี่ ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ระหว่าง “หน้ีสนิที่ มีอตัราดอกเบ้ียแบบคงที่ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ” ซ่ึงคือ 

รายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง  (Hedged Item) และ “การแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเ บ้ีย ต่ า งส กุล เ งิน  - CCIRS” ถือ เ ป็น เค ร่ืองมือ ในการ ป้องกันความเสี่ ยง 

(ความสัมพันธ์ล าดับแรก) โดยการป้องกันความเสี่ ยงเร่ิมต้น ณ วันต้นงวดที่  1 (t0) และ

สิ้นสดุ ณ วันสิ้นงวดที่  4 

ข)  ส าหรับการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด เป็นความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ ยงระหว่าง “ความเสี่ ยงรวม” ที่ ก าหนดให้เป็นรายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง 

(Hedged Item) และ “ธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - IRS” เป็นเคร่ืองมือในการ

ป้องกนัความเสี่ ยง (ความสมัพันธล์ าดับที่  2) โดยความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยง

น้ี จะเร่ิมขึ้ น ณ วันสิ้นงวดที่  1 ซ่ึงเป็นเวลาที่ บริษัท ข ได้ตัดสินใจที่ จะก าหนดให้การจ่าย

ดอกเบ้ียมีความแน่นอน จึงเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวในสกุลเงินปอนด์ เป็นอัตรา

ดอกเบ้ียแบบคงที่ ในสกุลเงินปอนด์ โดยการป้องกันความเสี่ ยงน้ีจะสิ้นสุด ณ วันสิ้นงวดที่  

4 ทั้งน้ี ความเสี่ ยงโดยรวมซ่ึงก าหนดให้เป็นรายการที่ ได้รับการป้องกนัความเสี่ ยง แสดงถึง

ความผันผวนของกระแสเงินสดในสกุลเงินปอนด์ อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ

กระแสเงินสดโดยรวมของ 2 รายการ ที่ ถูกก าหนดในการป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่า

ยุติธรรม ซ่ึงได้แก่ การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมจากอัตราดอกเบ้ีย และการ

ป้องกนัความเสี่ ยงในอตัราแลกเปล่ียน (อ้างองิ ก.ข้างต้น) เปรียบเทยีบกบั อตัราดอกเบ้ีย 

ณ วันสิ้นงวดที่  1 ซ่ึงเป็นวันที่ ก  าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงระหว่างความ

เสี่ ยงโดยรวม และ IRS 

 

                                                           
20  จากตัวอย่างนี้  ก าหนดให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง (โปรดดู ย่อหน้า 6.4.1 ของ TFRS9) 

ค าอธิบายดังต่อไปนี้  มีวัตถุประสค์เพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจในตัวอย่างนี้ เท่านั้น (ไม่ใช่ตัวอย่างของ เอกสารประกอบที่ เป็นทางการ

อย่างสมบูรณ์ ตามที่ ก าหนดในย่อหน้า 6.4.1(ข) ใน TFRS 9) 
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IE132  ตารางต่อไปน้ี21 ก าหนดภาพรวมมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

รายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง (Hedged Item) และการค านวณส ารองของการป้องกันความ

เสี่ ยงในกระแสเงินสด และความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี่ ยง22 ในตัวอย่างน้ี ความไม่มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ ยงเกดิขึ้นจากทั้ง 2 ความสมัพันธ์23  
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  ตารางในตวัอย่างข้างต้นใช้ค าย่อ ดงัต่อไปนี้ :  

  -“CCIRS”    หมายถงึ การแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross-Currency Interest Rate Swap) 

  -“CF(s)”     หมายถงึ กระแสเงินสด (Cash Flow (s)) 

  -“CFH”       หมายถงึ การป้องกนัความเสี่ ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge)  

  -“CFHR”     หมายถงึ ส ารองจากการป้องกนัความเสี่ ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

  -“FVH”       หมายถงึ การป้องกนัความเสี่ ยงในมูลค่ายุตธิรรม (Fair Value Hedge) 

  -“IRS”  หมายถงึ การแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) 

  -“PV”  หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) 

 
22

  ตารางต่อไปน้ีใชส้ าหรับการค านวณ โดยจ านวนทัง้หมดซึ่งประกอบดว้ยการค านวณทางบญัชีส าหรับ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจา้ของ และก าไร/ขาดทุน จะแสดงค่าอยู่ในรูปแบบจ านวนบวก (+) และจ านวนลบ (-) เช่น ส ารองจากการป้องกนัความเสีย่งใน

กระแสเงินสดทีแ่สดงค่าอยู่ในวงเล็บ แสดงถึงขาดทนุ เป็นตน้ 

 

23  ส าหรับกรณีของตัวอย่างข้างต้น ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยง อาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ ยงด้าน

เครดิต ความแตกต่างของวิธกีารนับจ านวนวัน หรือขึ้นอยู่กบัสิ่ งที่ ถูกก าหนดอยู่ในเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ

แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศที่ ถูกรวมอยู่ในธุรรกรรม CCIRS (โดยทั่วไปเรียกว่า currency basis) 
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ตวัอย่างท่ี 17 - การค านวณ 

 งวดท่ี 0 งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 

หนี้ สินในสกุลเงินดอลลารส์หรฐัท่ีมีอตัราดอกเบี้ ยแบบคงท่ี (Fixed Rate FX Liability) 

มูลค่ายุตธิรรม (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) (1,000,000) (995,522) (1,031,008) (1,030,193) (1,000,000) 

มูลค่ายุตธิรรม (สกุลเงินปอนด)์ (1,200,000) (1,045,298) (1,464,031) (1,555,591) (1,370,000) 

การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม (สกุลเงนิปอนด)์ 154,702 (418,733) (91,560) 185,591 

     

การแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ ยต่างสกุลเงิน - CCIRS (ไดร้บัสกุลเงินดอลลารส์หรฐัแบบคงท่ี/จ่ายสกุลเงินปอนดแ์บบ

ลอยตวั) 

มูลค่ายุตธิรรม (สกุลเงินปอนด)์ - (154,673) 264,116 355,553 170,000 

การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม (สกุล

เงนิปอนด)์ 

 (154,673) 418,788 91,437 (185,553) 

 

การแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ ย - IRS (ไดร้บัแบบลอยตวั/จ่ายแบบคงท่ี) 

มูลค่ายุตธิรรม (สกุลเงินปอนด)์  - 18,896 (58,767) - 

การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม (สกุล

เงนิปอนด)์ 

  18,896 (77,663) (58,767) 

 

ความผนัผวนในกระแสเงินสดของความเสี่ยงโดยรวม 

มูลค่าปัจจุบนั (สกุลเงินปอนด)์  - (18,824) 58,753 - 

การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั (สกุล

เงนิปอนด)์ 

  (18,824) 77,577 (58,753) 

 

ส ารองจากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด - CFHR 

มูลค่าคงเหลือปลายงวด (สกุลเงนิ

ปอนด)์ 

 - 18,824 (58,753) - 

การเปลี่ ยนแปลง (สกุลเงนิปอนด)์   18,824 (77,577) 58,753 

 

IE133  ความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ ยงระหว่าง หน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบ

คงที่  และ CCIRS เร่ิมต้น ณ วันต้นงวดที่  1 (t0) และยังคงอยู่เมื่ อความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ ยงล าดับที่  2 เกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวดที่  1 กล่าวคือ ความสัมพันธ์ล าดับที่  1 ยังคงด าเนินต่อไป

โดยถือเป็นความสมัพันธท์ี่ แยกจากกนั 

 

 

 



 

7 
 

IE134  ความผันผวนในกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวม มีวิธกีารค านวณ ดังน้ี 

ก)  ณ จุดที่ ความผันผวนของกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวมได้รับการป้องกนัความเสี่ ยง 

(จุดเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ล าดับที่  2 ณ วันสิ้ นงวดที่  1) กระแสเงินสดทั้งหมด ที่ ถูก

คาดการณ์ไว้จากหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่  และ CCIRS 

ในช่วงที่ มีการป้องกันความเสี่ ยง (จนถึงวันสิ้นงวดที่  4) จะถูกแทนที่ โดยใช้อัตราดอกเบ้ีย

แบบคงที่ ค่าเดียวที่ ได้จากการผสมผสานของอัตราดอกเบ้ียหน้าตั๋ว ที่ ท  าให้มูลค่าปัจจุบัน

ในสกุลเงินปอนด์มีค่าเท่ากบัศูนย์ การค านวณน้ี ท าให้เกิดอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่ ค่าเดียว

ที่ เกดิจากการผสมผสานของอตัราดอกเบ้ียหน้าตั๋ว (เป็นอตัราอ้างองิ) ที่ ถูกน ามาใช้ในการ

วัดความผันผวนของกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวมในเวลาต่อมาซ่ึงถือเป็นจุดเวลา

อ้างอิง กับ วันเร่ิมต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง การค านวณดังกล่าว แสดง

ในตารางต่อไปนี้  
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ตวัอย่างที ่17 - ความผนัผวนในกระแสเงินสดของความเสีย่งโดยรวม (Calibration) 

ความผนัผวนในกระแสเงินสดของความเสีย่งโดยรวม 

 หนี้ สินในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั CCIRS ในดา้น USD CCIRS ในดา้น GBP Calibration มูลค่าปัจจุบนั 

 กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบนั กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบนั กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าทีต่ราไว ้1,200,000 

อตัรา 5.6963% 

                   ความถี ่4 

  (USD) (USD) (USD) (USD) (GBP) (GBP) (GBP) (GBP) 

 ช่วงเวลา         

 งวดที0่         

 งวดที ่1         

ปีที ่1 งวดที ่2         

 งวดที ่3         

 งวดที ่4         

 งวดที ่5 0 0 0 0 (14,771) (14,591) 17,089 16,881 

ปีที ่2 งวดที ่6 (20,426) (19,977) 20,246 19,801 (15,271) (14,896) 17,089 16,669 

 งวดที ่7 0 0 0 0 (16,076) (15,473) 17,089 16,449 

 งวดที ่8 (20,426) (19,543) 20,582 19,692 (16,241) (15,424) 17,890 16,229 

 งวดที ่9 0 0 0 0 (17,060) (15,974) 17,089 16,002 

ปีที ่3 งวดที่ 10 (20,426) (19,148) 20,358 19,084 (17,182) (15,862) 17,089 15,776 

 งวดที่ 11 0 0 0 0 (17,359) (15,797) 17,089 15,551 

 งวดที่ 12 (20,426) (18,769) 20,582 18,912 (17,778) (15,942) 17,089 15,324 

 งวดที่ 13 0 0 0 0 (18,188) (16,066) 17,089 15,095 

ปีที ่4 งวดที่ 14 (20,426) (18,391) 20,246 18,229 (18,502) (16,095) 17,089 14,866 

 งวดที่ 15 0 0 0 0 (18,646) (15,972) 17,089 14,638 

 งวดที่ 16 (1,020,426) (899,695) 1,020,582 899,832 (1,218,767) (1,027,908) 1,217,089 1,026,493 

 รวม  (995,522)  995,550  (1,200,000)  1,199,971 

 รวม GBP  (1,045,298)  1,045,327  (1,200,000)  1,199,971 

มูลค่าปัจจุบันของ  

        0                                                                          Σ กระแสเงินสดทั้งหมด GBP 

 

  มูลค่าที่ ตราไว้ (Nominal amount) ซ่ึงใช้ในการวัดค่าของอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง มีค่าเทา่กับ

มูลค่าที่ ตราไว้ของความเสี่ ยงโดยรวม ซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่ ผันผวนในสกุลเงิน

ปอนด์ (GBP 1,200,000) ซ่ึงสอดคล้องกับ มูลค่าที่ ก  าหนดไว้ภายใต้ธุรกรรม CCIRS 

ในขาของอตัราดอกเบี้ ยแบบลอยตัวในสกุลเงินปอนด์ ส่งผลให้ อตัราอ้างองิที่ ได้ คือ อตัรา

ร้อยละ 5.6963 (ก าหนดขึ้ นโดยวิธีการท าซ ้าเพ่ือให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

ทั้งหมดมีค่าเทา่กบัศูนย)์  
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ข) ในภายหลัง ความผันผวนของกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวม จะถูกวัดค่าโดย

เปรียบเทียบกับจุดเวลาอ้างอิงที่ ก  าหนดไว้ ณ วันสิ้ นงวดที่  1 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ดังกล่าว กระแสเงินสดคงเหลือทั้งหมดที่ คาดการณ์ไว้จากหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่ และ CCIRS ของระยะเวลาที่ เหลืออยู่ ซ่ึงได้รับการป้องกัน

ความเสี่ ยง (นับจากวันที่ มีการวัดความมีประสิทธิผลจนถึงวันสิ้นงวดที่  4) จะถูกปรับปรุง 

(ถ้ามี) และคิดลดเพ่ือหามูลค่าปัจจุบัน นอกจากน้ี อัตราอ้างอิงที่ ร้อยละ 5.6963 ยังถูก

น ามาประยุกต์ใช้กับมูลค่าที่ ตราไว้ ซ่ึงใช้ในการหาอัตราดอกเบ้ีย ณ วันสิ้นงวดที่  1 (GBP 

1,200,000) เพ่ือที่ จะสร้างชุดของกระแสเงินสดที่ เหลืออยู่ ในระยะเวลาที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ ยง จากน้ันคิดลดเพ่ือหามูลค่าปัจจุบัน ทั้งน้ี ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันจะแสดงถึง

ความผันผวนของกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวม การค านวณได้ถูกแสดงไว้ในตาราง

ต่อไปนี้ ส าหรับ ณ วันสิ้นงวดที่  2 
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ตวัอย่างที ่17 - ความผนัผวนในกระแสเงินสดของความเสีย่งโดยรวม (ณ วนัสิ้ นงวดที ่2) 

ความผนัผวนในกระแสเงินสดของความเสีย่งโดยรวม 

 หนี้ สินในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั CCIRS ในดา้น USD CCIRS ในดา้น GBP Calibration มูลค่าปัจจุบนั 

 กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบนั กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบนั กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าทีต่ราไว ้1,200,000 

อตัรา 5.6963% 

                   ความถี ่4 

  (USD) (USD) (USD) (USD) (GBP) (GBP) (GBP) (GBP) 

 ช่วงเวลา         

 งวดที ่0         

 งวดที ่1         

ปีที ่1 งวดที ่2         

 งวดที ่3         

 งวดที ่4         

 งวดที ่5 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปีที ่2 งวดที ่6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 งวดที ่7 0 0 0 0 0 0 0 0 

 งวดที ่8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 งวดที ่9 0 0 0 0 (18,120) (17,850) 17,089 16,835 

ปีที ่3 งวดที่ 10 (20,426) (20173) 20,358 20,106 (18,360) (17,814) 17,089 16,581 

 งวดที่ 11 0 0 0 0 (18,683) (17,850) 17,089 16,327 

 งวดที่ 12 (20,426) (19,965) 20,582 20,117 (19,203) (18,058) 17,089 16,070 

 งวดที่ 13 0 0 0 0 (19,718) (18,243) 17,089 15,810 

ปีที ่4 งวดที่ 14 (20,426) (19,726) 20,246 19,553 (20,279) (18,449) 17,089 15,547 

 งวดที่ 15 0 0 0 0 (18,646) (18,789) 17,089 15,280 

 งวดที่ 16 (1,020,426) (971,144) 1,020,582 971292 (1,221991) (1,027,947) 1,217,089 1,068,643 

 รวม  (1,031,008)  1,031,067  (1,200,000)  1181,092 

 รวม GBP  (1,464,031)  1,464,116  (1,200,000)  118,1092 

มูลค่าปัจจุบันของ  

  (18,824)                                                                  Σ กระแสเงินสดทั้งหมด GBP 

  การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงในความผันผวนของกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวม ระหว่างวัน

สิ้นงวดที่  1 และวันสิ้นงวดที่  2 ซ่ึงมีมูลค่าปัจจุบันเทา่กบั GBP -18,82424 

 

                                                           
24

  จ านวนน้ีเป็นค่าหน่ึงในตารางที่ แสดงถึงภาพรวมของวิธีการค านวณ (รายละเอียดตามข้อ IE132) มูลค่าปัจจุบันของความผันผวน

ในกระแสเงินสดของความเสี่ ยงโดยรวม ณ วันสิ้นงวดที่  2 
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IE135  ส ารองของการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด และความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความ

เสี่ ยง (โปรดดูย่อหน้า 6.5.11 ของ TFRS9) ถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายการที่ ได้รับ

การป้องกนัความเสี่ ยง และมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ ใช้ในการป้องกนัความเสี่ ยง 

IE136  ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น รวมถึงงบแสดงฐานะ

การเงินของบริษัท ข (เพ่ือความโปร่งใสของการแสดงรายการ25 จึงแยกแสดงรายการป้องกันความ

เสี่ ยงออกเป็น 2 ความสัมพันธ์ ได้แก่ การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่  และ การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดของความ

เสี่ ยงโดยรวม)26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25  รายการแต่ละบรรทดัที่ แสดงอยู่นี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่ อาจจะเกดิขึ้น อย่างไรกต็าม รปูแบบการน าเสนอที่ แตกต่างกนัอาจใช้รายการแต่ละบรรทดั

ที่ ต่างกนัออกไปได้ (รวมถึง ทุกรายการที่ แสดงจ านวนเงินในตัวอย่างน้ี) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 ระบุถึงข้อก าหนดใน

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ซ่ึงรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกันความเสี่ ยง 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ ยง และ มูลค่าส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงในกระแสเงินสด 

 

26  ส าหรับงวดที่  4 มูลค่าในตารางที่ แสดงถึงภาพรวมของวิธีการค านวณ (รายละเอียดตามข้อ IE132) จะแตกต่างจากข้อมูลที่ แสดงอยู่ในตาราง

ถัดไป ส าหรับงวดที่  1 ถึง 3 Dirty Value (คือ ราคาซ้ือขายที่ รวมดอกเบี้ ยค้างรับของผู้ขายที่ ต้องได้รับ) จะเท่ากับ Clean Value (คือ ราคาที่

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) เนื่ องจาก วันสิ้นงวดจะเป็นวันครบก าหนดช าระส าหรับทุกขาของตราสารอนุพันธแ์ละหน้ีสนิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่

มีอัตราดอกเบี้ ยแบบคงที่  ทั้งนี้  ณ วันสิ้นงวดที่  4 ตารางที่ แสดงถึงภาพรวมของวิธีการค านวณจะใช้ Clean Value เพ่ือที่ จะค านวณมูลค่าที่

เปล่ียนไปตามช่วงระยะเวลา ส าหรับตารางถัดไปจะแสดงด้วยมูลค่า Dirty Value ซ่ึงกค็ือ มูลค่าเมื่ อครบก าหนดซึ่ งรวมดอกเบี้ยคงค้างก่อนที่

ตราสารจะถูกช าระจนครบก าหนด (กรณีนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวอย่าง โดยมูลค่าตามบัญชีทั้งหมด (all carrying amount) นอกเหนือจาก 

เงินสดและ ก าไรสะสมควรมีมูลค่าเท่ากบัศนูย์) 
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ตวัอย่างที่ 17 - ผลกระทบโดยรวมต่องบก าไรขาดทุน  และงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : สกุลเงินปอนด ์GBP) 

 งวดที ่0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

        หน้ีสินในอตัราแลกเปล่ียนที่ เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 

 45,958 50,452 59,848 58,827 

        ส่วนปรับปรุงการป้องกนัความเสี่ ยงในมูลค่า

ยุติธรรม (FVH) 

 (12,731) 11,941 14,385 (49,439) 

 33,227 62,393 74,233 9,388 

จัดประเภทรายการใหม่ของการป้องกนัความเสี่ ยงในกระแส

เงินสด CFH) 

  5,990 (5,863) 58,982 

รวม ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย  33,227 68,383 68,370 68,370 

 

ก าไร/ขาดทุน อื่ น 

      การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (สกุลเงินปอนด์)  154,673 (418,778) (91,437) 185,553  

      ส่วนปรับปรุงการป้องกนัความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม      

      (หน้ีสนิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)  (154,702) 418,733 91,560 (185,591) 

      ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ ยง  - (72) (54) (19) 

รวมก าไร/ขาดทุน อื่ น  (29) (127) 68 (57) 

รวมก าไร/ขาดทุน       33,198 68,255 68,438 68,313 

  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (OCI) 

     ก าไร/ขาดทุน ของความมีประสิทธผิลของการป้องกนั

ความเสี่ ยงในกระแสเงินสด 

  (12,834) 71,713 229 

     จัดประเภทรายการใหม่   (5,990) 5,863 (58,982) 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น   (18,842) 77,577 (58,753) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  33,198 49,432 146,015 9,560 

 

ต่อ... 
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ตวัอย่างที่ 17 - ผลกระทบโดยรวมต่องบก าไรขาดทุน  และงบแสดงฐานะการเงิน…ต่อ 

(หน่วย : สกุลเงินปอนด ์GBP) 

 งวดที ่0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินในอตัราแลกเปล่ียนที่ เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 

(1,200,000) (1,045,298) (1,464,031) (1,555,591) (1,397,984) 

CCIRS - (154,673) 264,116 355,553 194,141 

IRS  - 18896 (58,767) (13,004) 

เงินสด 1,200,000 1,166,773 1,098,390 1,030,160 978,641 

รวม สินทรัพย์สุทธิ - (33,198) (82,630) (288,645) (238,205) 

 

ส่วนของเจ้าของ 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นสะสม  - (18,824) 58,753 - 

ก าไรสะสม  - 33,198 101,454 169,892 238,205 

รวม ส่วนของเจ้าของ  - 33,198 82,630 228,645 238,205 

 

 

IE137  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียรวมในก าไรหรือขาดทุนของบริษัท ข. เกิดจากกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงของ

กจิการ ดังน้ี 

ก) ในงวดที่  1 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียสะท้อนถึงอัตรา

ดอกเบ้ียแบบลอยตัวของหน้ีสินในสกุลเงินปอนด์ หลังจากใช้ CCIRS รวมถึงความ

แตกต่างระหว่างกระแสเงินสดของหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบ

คงที่  และส่วนที่ ก  าหนดไว้ตายตัวของ CCIRS (fixed leg of CCIRS) ที่ จะถูกช าระ 

ในระหว่างงวดที่  1 (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย จะไม่เท่ากับ หน้ีสินที่ เป็นสกุลเงินปอนด์

ที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ที่ เกิดจากเงินกู้ยืม GBP 1,200,000) นอกจากน้ี ยังมี

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยง อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าหน้ีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ มีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่  (ดังที่

แสดงโดยการปรับปรุงรายการการป้องกนัความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม) และ CCIRS 

ข) ส าหรับงวดที่  2 ถึง 4 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียสะท้อนถึง

อัตราดอกเบ้ียแบบคงที่ ของหน้ีสินที่ เป็นสกุลเงินปอนด์ หลังจากการใช้ IRS ณ วันสิ้นงวด

ที่  1 (น่ันคือ มีการใช้อตัราดอกเบี้ ยแบบคงที่ ค่าเดียวที่ ได้จากการผสมผสานอัตราดอกเบ้ีย

หน้าตั๋ว ภายใต้สภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบ้ีย ณ วันสิ้นงวดที่  1 โดยน ามาใช้กับใน 3 

รอบระยะเวลาที่ เหลือ) อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียของบริษัท ข. ยังได้รับผลกระทบ

มาจากความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ นจากความสัมพันธ์ ทั้งน้ี 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียในงวดที่  2 มีค่าสูงกว่าดอกเบ้ียจ่ายตามอัตราคงที่ เลก็น้อย ซ่ึงถูกตรึงไว้
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จาก IRS เน่ืองจาก การช าระเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวภายใต้ IRS น้อยกว่า 

กระแสเงินสดทั้งหมดที่ เกิดจากความเสี่ ยงโดยรวม27 อย่างไรก็ดี ในงวดที่  3 และ 4 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย มีค่าเท่ากับอัตราดอกเบ้ียที่ ตรึงไว้ เน่ืองจาก การช าระเงินด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียแบบลอยตัว ภายใต้ IRS มากกว่า กระแสเงินสดทั้งหมดที่ เกิดจากความเสี่ ยง

โดยรวม28  

 

                                                           
27

  กล่าวอีกนัยหน่ึง ความผันผวนในกระแสเงินสดของการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย เกิดขึ้นน้อยกว่า ความผันผวนในกระแสเงินสด

ทั้งหมดของความเสี่ ยงโดยรวม ดังน้ัน จึงไม่สามารถหักกลบกนัได้หมด (บางคร้ังเรียก สถานการณ์เช่นน้ีว่า “การป้องกนัความเสี่ ยง

ที่ น้อยเกินไป”) ในสถานการณ์ดังกล่าว การป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด ไม่ส่งผลต่อ ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ ยงที่ ถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เพราะไม่ต้องรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ ยงดังกล่าว (โปรดดู ย่อหน้า 

6.5.11 ของ TFRS 9) ทั้งน้ี ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม 

มีผลต่อก าไรขาดทุนทุกงวด 

 

28  กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ความผันผวนในกระแสเงินสดของการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย เกิดขึ้ นมากกว่า ความผันผวนในกระแสเงินสดทั้งหมดของ

ความเสี่ ยงโดยรวม ดังนั้น จึงเกิดส่วนเกินเวลาหักกลบ (บางคร้ังเรียก สถานการณ์เช่นนี้ ว่า “การป้องกันความเสี่ ยงที่ มากเกินไป”) ใน

สถานการณ์ดังกล่าว การป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด ส่งผลต่อ ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยงที่ ถูกรับรู้ ในก าไรหรือ

ขาดทุน (โปรดดู ย่อหน้า 6.5.11 ของ TFRS 9) ทั้งนี้  ความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกนัความเสี่ ยงที่ เกดิขึ้ นจากการป้องกนัความเสี่ ยงใน

มูลค่ายุติธรรม มีผลต่อก าไรขาดทุนทุกงวด 

 


