ตั วอย่ างเพื่ อประกอบความเข้ าใจนี้ อ้ างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศ ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิน ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
( Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิ ง Part B: Example 14 – interaction between the fair value through other comprehensive income
measurement category and foreign currency denominate, fair value hedge accounting and impairment
วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562

ตัวอย่างที่ 14 – ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นที่ เป็ น
สกุลเงินต่างประเทศ กับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมและการด้ อยค่า
IE 82 ตัวอย่างนี้ แสดงการบัญ ชีที่เกี่ ยวข้ องกับ ตราสารหนี้ สกุลเงิน ต่ างประเทศที่ วัดมู ลค่าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น และถูก เลือกกาหนดอยู่ในความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างยังแสดงถึงความสัมพันธ์กบั การด้ อยค่า
IE 83 กิจการซื้อตราสารหนี้ (หุ้นกู้) สกุล เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันที่ 1 มกราคม 20X0 ด้ วย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ดังกล่าว เท่ากับ USD 100,000 และจัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวเป็ น
ตราสารที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หุ้นกู้มีอายุคงเหลือ 5 ปี และ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้ อยละ 5 ตลอดอายุของสัญ ญา ราคาที่ ตราไว้ เท่ากับ USD 100,000 ใน
การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อเริ่ มแรก หุ้ น กู้ มี อั ต ราดอกเบี้ ยที่ แท้ จ ริ งร้ อ ยละ 5 สกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ในการ
ดาเนินงานของกิจการคือสกุลเงินบาท ในวันที่ 1 มกราคม 20X0 อัตราแลกเปลี่ ยนอยู่ที่ USD 1
ต่อ 30 บาท ในการรับรู้รายการ กิจการได้ พิจารณาแล้ วว่าหุ้นกู้ไม่ด้อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่เมื่ อ
เริ่ มแรกที่ ซ้ ือหรือได้ มา นอกจากนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 20X0 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ ามีมูลค่าเท่ากับ USD 1,200 ราคาทุน ตัดจาหน่ ายมีมูลค่าเท่ากับ
มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ น คือ USD 100,000 หักด้ วยผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ างหน้ า (USD 100,000 – USD 1,200)
IE 84 กิจการมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงดังต่อไปนี้:
(ก) ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงิน USD: ฐานะเปิ ดที่ เกิดจากการซื้อ
ตราสารที่ มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ; และ
(ข) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ: ฐานะเปิ ดต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศที่ ถูกวัดมูลค่าด้ วยสกุลเงินบาท
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IE 85 กิจการป้ องกันฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงโดยใช้ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้:
(ก) สาหรั บความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ (ในสกุล USD) กิจการตัดสินใจเปลี่ ยนการรั บ
ดอกเบี้ ยคงที่ ในสกุ ล USD เป็ นรั บ ด้ วยอัตราดอกเบี้ ยผั น แปรสกุ ล USD กิจการจึ งใช้ สัญ ญา
แลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ ยนเป็ นจ่ายดอกเบี้ยคงที่ และรับดอกเบี้ยผันแปรสกุล USD;
และ
(ข) ส าหรั บ ความเสี่ ยงจากอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ กิ จ การตั ด สิ น ใจไม่ ท า
การป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนในสกุลเงินท้ องถิ่ นที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
IE 86 กิจการเลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง 8ดังต่อไปนี้: การป้ องกันความเสี่ ยง
ในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ นกู้ ส กุ ล USD เป็ นรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ยง โดยมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงสกุล USD เป็ นความเสี่ ยงที่ ได้ รับการป้ องกัน
กิจการได้ เข้ าทารายการสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยที่ มีอยู่ในตลาด โดยจ่ายดอกเบี้ยคงที่
และรั บ ดอกเบี้ ยลอยตั วในวั น เดี ย วกัน และก าหนดให้ สัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัต ราดอกเบี้ ยเป็ น
เครื่ องมือที่ ใช้ ป้องกันความเสี่ ยง ระยะเวลาของการแลกเปลี่ ยนสัมพันธ์กบั รายการที่ มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยง (กล่าวคือ 5 ปี )
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ตัวอย่างนี้ สมมติ ว่า รายการนี้ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (ดูย่อหน้าที ่ 6.4.1
ของ TFRS 9) การอธิ บายการกาหนดความสัมพันธ์น้ ี มีวตั ถุป ระสงค์เพี ย งเพื ่อให้เข้าใจตัวอย่ างนี้ เท่ านัน้
(กล่ า วคื อ ไม่ ไ ด้เป็ นตั ว อย่ า งของการจัด ท าเอกสารที ่เป็ นทางการแบบครบถ้ว นที ่ก าหนดตามย่ อ หน้า
6.4.1 ของ TFRS 9)

IE 87 เพื่ อให้ ง่ายต่ อความเข้ าใจ ในตัวอย่างนี้สมมติว่าไม่ เกิดความไม่ มีป ระสิทธิผลของการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง ข้ อสมมติดังกล่าวเพื่ อเป็ นการมุ่งเน้ นไปที่
การแสดงกระบวนการทางบัญชี ในสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อ การวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นของเครื่ องมือทางการเงิน ที่ ถูกกาหนดให้ อยู่ในความสัมพั นธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม และเน้ นไปที่ การรับรู้ กาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่าตรา
สารดังกล่าว
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IE 88 ในวันที่ 1 มกราคม 20X0 กิจการบันทึกรายการเพื่ อรับรู้ห้ ุนกู้และสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยดังนี้:
เดบิต
บาท
3,000,000

สินทรัพย์ทางการเงิน - วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
เงินสด
(รับรู้ห้ ุนกู้ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม)
ขาดทุนจากการด้ อยค่า (กาไรหรือขาดทุน)
36,000
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
(รับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า) (ก)
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย
เงินสด
(รับรู้สญ
ั ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยที่ มูลค่ายุตธิ รรม)
(ก)

เครดิต
บาท

3,000,000

36,000

-

ในกรณีรายการที่ วัดมูลค่าด้ วยสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ การบันทึกรายการการรับรู้ผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นมักจะบันทึก ณ วันที่ รายงาน

IE 89 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X0 (วันที่ รายงาน) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ลดลงจาก USD 100,000
เป็ น USD 96,370 เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยตลาดสูงขึ้น มูลค่ายุติธรรมของสัญ ญาแลกเปลี่ ยน
อัตราดอกเบี้ยเพิ่ มขึ้นเป็ น USD 1,837 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X0 กิจการพิจารณา
แล้ วว่าหุ้ น กู้ดังกล่ าวไม่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ ยงด้ านเครดิต ตั้งแต่ การรั บรู้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรก และยังคงค่าเผื่ อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าที่ มูลค่า
USD 1,2009 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 20X0 อั ต ราแลกเปลี่ ยนอยู่ ที่ USD 1 ต่ อ 32 บาท
ผลกระทบดังกล่าวแสดงในตารางดังนี้:
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วัตถุประสงค์เพื อ่ ให้ง่ายต่ อความเข้าใจ ในตัวอย่างจึงมิได้คานึ งถึงผลกระทบจากการคิ ดลดเมือ่ คานวณผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
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1 มกราคม 20X0

31 ธันวาคม 20X0

หุน้ กู ้
มูลค่ายุตธิ รรม (USD)
มูลค่ายุตธิ รรม (บาท)

100,000
3,000,000

96,370
3,083,840

ราคาทุนตัดจาหน่าย (USD)
ราคาทุนตัดจาหน่าย (บาท)

98,800
2,964,000

98,800
3,161,600

-

1,837
58,784

1,200
36,000
1 : 30

1,200
38,400
1 : 32

สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ ย
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย (USD)
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย (บาท)
ขาดทุนจากการด้อยค่า – ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ค่าเผื่ อผลขาดทุน (USD)
ค่าเผื่ อผลขาดทุน (บาท)
อัตราแลกเปลี่ ยน (USD : บาท)

IE 90 หุ้ นกู้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ เป็ นตั ว เงิ น ดั ง นั้ น กิ จ การต้ องรั บ รู้ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด จาก
การเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศในกาไรหรือขาดทุนตามย่อหน้ า 23(ก)
และ 28 ของ TAS 21 ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
และรั บ รู้ การเปลี่ ยนแปลงอื่ นตาม TFRS 9 เพื่ อให้ เป็ นไปตามย่ อ หน้ า 28 ของ TAS 21
สินทรัพย์ดังกล่าวถือเป็ นสินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
IE 91 ตามที่ แสดงในตาราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X0 มูลค่ายุติธรรมของหุ้ นกู้เท่ากับ 3,083,840
บ าท (USD 96,370 x 32) และราค าทุ น ตั ดจ าห น่ ายเท่ า กั บ 3,161,600 บ าท (USD
(100,000-1,200) x 32)
IE 92 ก าไรที่ รั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการเปลี่ ยนแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ยน เงิ น ตรา
ต่างประเทศเท่ากับ 197,600 บาท (3,161,600-2,964,000) เป็ นการเปลี่ ยนแปลงในราคา
ทุ น ตัด จาหน่ ายของหุ้ น กู้ ในระหว่ า งปี 20X0 ในสกุ ล เงิน บาท ส่วนการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมของหุ้นกู้ในสกุลเงิน บาทเท่ากับ 83,840 บาท (3,083,840-3,000,000) จะถูกรับรู้
เป็ นรายการปรั บ ปรุงมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรมของหุ้ น กู้แ ละราคาทุ น ตัด
จ าหน่ ายในสกุ ล เงิน บาทคื อ -77,760 บาท (3,083,840–3,161,600) อย่ า งไรก็ต าม การ
เปลี่ ยนแปลงในกาไรหรือขาดทุนสะสมที่ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นในระหว่างปี 20X0 เป็ น
การลดมูลค่าลงเท่ากับ -113,760 บาท (-77,760+ -36,000)
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IE 93 กาไรจากสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 58,784 บาท ( USD 1,837 x 32) ถูกรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน และเนื่ องจากสมมติว่าไม่ เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความ
เสี่ ยง จานวนเดียวกันนี้จึงถูกโอนจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (ไปรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน) ใน
งวดเดียวกันนี้ เพื่ อให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ จึงไม่ได้ แสดงการบันทึกรายการรับรู้รายได้ ดอกเบี้ย
โดยสมมติว่าได้ รับดอกเบี้ยค้ างรับในระหว่างงวด
IE 94 กิจการบันทึกรายการในวันที่ 31 ธันวาคม 20X0 ดังนี้:
เดบิต
บาท
83,840

เครดิต
บาท

สินทรัพย์ทางการเงิน - วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (ขาดทุน)
113,760
กาไรหรือขาดทุน (กาไร)
197,600
(รับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศของหุ้นกู้ การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีทวี่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุตธิ รรมในสกุลเงินบาท และการเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ ยน)
เดบิต
เครดิต
บาท
บาท
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย
58,784
กาไรหรือขาดทุน (กาไร)
58,784
(วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย)
กาไรหรือขาดทุน (ขาดทุน)
58,784
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
58,784
(รับรู้การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นกู้ในส่วนที่ มกี ารป้ องกันความเสี่ ยงในกาไรหรือขาดทุน )

IE 95 ตามย่ อ หน้ า 16ก ของ ของ TFRS 7 ค่ า เผื่ อผลขาดทุ น ของสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน ที่ วั ด มู ลค่ า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นจะไม่ถูกแสดงเป็ นรายการหักจากมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ให้ แสดงการเปิ ดเผยผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่
ถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
IE 96 ณ 31 ธั น วาคม 20X1 (วั น ที่ รายงาน) มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ นกู้ ล ดลงเป็ น USD 87,114
เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยตลาดเพิ่ มขึ้นและความเสี่ ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้เพิ่ มขึ้น มูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยเพิ่ มขึ้น USD 255 เป็ น USD 2,092 นอกจากนี้ ณ วันที่
31 ธัน วาคม 20X1 กิจ การพิ จ ารณาว่ า ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต ของหุ้ น กู้ มี ก ารเพิ่ มขึ้น อย่ า งมี
นัยสาคัญนับจากที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก ดังนั้นจึงรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนด้ วยจานวนผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 10 ประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ตลอดอายุ ณ 31 ธันวาคม 20X1 เท่ากับ USD 9,700 ณ 31 ธันวาคม 20X1อัตราแลกเปลี่ ยน
อยู่ที่ USD 1 ต่อ 31.5 บาท ผลกระทบดังกล่าวแสดงในตารางดังนี้:
31 ธันวาคม 20X0

31 ธันวาคม 20X1

หุน้ กู ้
มูลค่ายุตธิ รรม (USD)
มูลค่ายุตธิ รรม (บาท)

96,370
3,083,840

87,114
2,744,091

ราคาทุนตัดจาหน่าย (USD)
ราคาทุนตัดจาหน่าย (บาท)

98,800
3,161,600

90,300
2,844,450

สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ ย
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย (USD)
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย (บาท)

1,837
58,784

2,092
65,898

ขาดทุนจากการด้อยค่า – ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ค่าเผื่ อผลขาดทุน (USD)
ค่าเผื่ อผลขาดทุน (บาท)

1,200
38,400

9,700
305,550

1 : 32

1 : 31.5

อัตราแลกเปลี่ ยน (USD : บาท)

เพื่ อให้ ง่ายต่ อความเข้ าใจ ตัวอย่ างนีจ้ ึ งสมมติว่าความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตไม่ ส่งผลกระทบต่ อความสั มพันธ์ ของ
การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ ายุติธรรม
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IE 97 ตามที่ แสดงในตาราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X1 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ คือ 2,744,091 บาท
(USD 87,114 x 31.5) และราคาทุ น ตั ด จาหน่ าย คื อ 2,844,450 บาท (USD (100,0009,700) x 31.5)
IE 98 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของหุ้ นกู้ ณ 31 ธันวาคม 20X1 เท่ากับ USD
9,700 ดั ง นั้ น จึ ง รั บ รู้ ขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ด้ ว ยสกุ ล เงิ น บาทเท่ า กั บ
267,750บาท (USD (9,700 – 1,200) x 31.5)
IE 99 ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิน ตรา
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ เท่ า กั บ 49,400 บ า ท (2,844,450–3,161,600+267,750) เป็ น ก า ร
เปลี่ ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของหุ้นกู้บนฐานของราคาทุนตัดจาหน่ายระหว่างปี 20X1
ในสกุลเงินบาทปรับปรุงด้ วยขาดทุนจากการด้ อยค่า ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ และ
ราคาทุนตัดจาหน่ายในสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ ณ 31 ธันวาคม 20X1 เท่ากับ
100,359 บาท (2,744,091–2,844,450) อย่ า งไรก็ต าม การเปลี่ ยนแปลงในก าไรหรื อ
ขาดทุ น สะสมที่ รั บ รู้ ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ นในระหว่ า งปี 20X1 มี มู ล ค่ า ที่ ลดลงเท่ า กั บ
290,349 บาท ( 100,359– 77,760+ 267,750)
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IE 100 กาไร 7,114 บาท ( 65,898–58,784) จากสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุน และเนื่ องจากสมมติว่าไม่มีความไม่มีประสิทธิผลจากความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ ยง จานวนเดียวกันนี้จึงถูกโอนจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (ไปรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน) ใน
งวดเดียวกันนี้
IE 101 กิจการบันทึกรายการในวันที่ 31 ธันวาคม 20X0 ดังนี้:
เดบิต
บาท

เครดิต
บาท
339,749

สินทรัพย์ทางการเงิน - วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (ขาดทุน)
290,349
กาไรหรือขาดทุน (กาไร)
49,400
(รับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนของหุ้นกู้ การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีทวี่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมใน
สกุลเงินท้ องถิ่ น และการเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ ยน)
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย
7,114
กาไรหรือขาดทุน (กาไร)
7,114
(วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย)
กาไรหรือขาดทุน (ขาดทุน)
7,114
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
7,114
(รับรู้ในการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นกู้อนั เนื่ องมาจากความเสี่ ยงที่ ทาการป้ องกันในกาไร
หรือขาดทุน)
กาไรหรือขาดทุน (ขาดทุนจากการด้ อยค่า)
267,750
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
267,750
(รับรู้ขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ)

IE 102 ในวันที่ 1 มกราคม 20X2 กิจการตัดสินใจขายหุ้นกู้ในราคา USD 87,114 ซึ่ งคือมูลค่ายุติธรรม
ณ วั น ดั งกล่ า ว และปิ ดสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัต ราดอกเบี้ ยที่ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรม อัต ราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศเป็ นอัตราเดียวกันกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X1 การบันทึกรายการการตัด
หุ้นกู้ และโอนกาไรและขาดทุนสะสมที่ เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นมีรายละเอียด ดังนี้:
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เดบิต
บาท
2,744,091

เครดิต
บาท

เงินสด
สินทรัพย์ทางการเงิน -วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
2,744,091
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ขาดทุนจากการขาย (กาไรหรือขาดทุน)
34,461(ก)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
34,461
(ตัดรายการหุ้นกู้)
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย
65,898
เงินสด
65,898
(ปิ ดรายการสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย)
(ก)
จานวนนี้ประกอบด้ วยการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม และ
การเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศที่ ถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (
58,784 + 36,000 + 7,114 + 267,750 – 113,760 – 290,349 = - 34,461 ที่ ถูกโอนไป
เป็ นขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน)
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