ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้ าใจนี้อ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: (E3): Gains and losses
วันที่เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2562
ตัวอย่าง จ.3 กาไรและขาดทุน
จ.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 - สินทรัพย์
ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : การแยกองค์ประกอบส่วนที่
เป็ นสกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2
ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นั้นถือว่าเป็ นรายการที่เป็ นตัวเงิน ดังนั้น กิจการ
จึ งต้อ งรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ าตามบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในกาไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 23.1 และ 28 ของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 21 และรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กิจการควรพิจารณาผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่
รับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอย่างไร
จานวนเงินดังกล่าว คือ ผลต่างระหว่างราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน 421 กับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ในสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยในการปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 จะถือเสมือนว่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็ น
สินทรัพย์ท่วี ัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการ ก. ลงทุนในหุ้ นกู้ ท่เี ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(USD) ด้ วยมูลค่ายุติธรรม 1,000 USD หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุคงเหลือ 5 ปี และมีจานวนเงินตามที่ตราไว้
ตามสัญญา 1,250 USD จ่ายดอกเบี้ยคงที่ปีละครั้งที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี (1,250 USD x 4.7% = 59 USD
ต่อปี ) และมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งร้ อยละ 10 กิจการ ก. ได้ จัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ทาง
การเงินที่วัดมู ลค่าภายหลังด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นตามย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก ของ
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วัตถุประสงค์ของตัวอย่ างนี้เพื่อแสดงให้ เห็นการแยกองค์ประกอบส่วนที่เป็ นสกุลเงินของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังนั้น ตัวอย่าง
นี้จึงไม่ได้ สะท้อนผลกระทบของข้ อกาหนดเรื่องการด้ อยค่าตามหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งจะรับรู้กาไรและขาดทุนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการ
มีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินบาทโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 30 บาท ทาให้ มูลค่า
ตามบัญชีของหุ้นกู้เท่ากับ 30,000 บาท (1,000 USD x 30)
เดบิต

หุ้นกู้

30,000

เครดิต เงินสด

30,000

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เงินตราต่างประเทศแข็งค่าขึ้นโดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท มูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 1,060 USD และมูลค่าตามบัญชีจึงเท่ากับ 33,920 บาท (= 1,060 USD x
32) ราคาทุนตัดจาหน่ายเท่ากับ 1,041 USD (= 33,312 บาท) ในกรณีน้ ี ผลสะสมของผลกาไรหรือ
ขาดทุนที่ต้องรั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของเจ้ าของ คือ ผลต่างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมและ
ราคาทุนตัดจาหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เท่ากับ 608 บาท (= 33,920 – 33,312)
ดอกเบี้ยที่ได้ รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เท่ากับ 59 USD (= 1,880 บาท) ดอกเบี้ยรับ
คานวณตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริงเท่ากับ 100 USD (= 1,000 USD x 10%) โดยอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยระหว่างปี คือ 1 USD ต่อ 31.5 บาท สาหรับคาถามนี้ ให้ สมมติว่าการใช้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
เป็ นประมาณการที่น่าเชื่อถือของอัตราแลกเปลี่ ยนทันทีท่ใี ช้ สาหรั บการรั บรู้ รายได้ ดอกเบี้ยระหว่ างปี
(ย่ อหน้ าที่ 22 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 21) ดังนั้นรายได้ ดอกเบี้ยตามสกุ ลเงินที่ใช้ ในการ
รายงานจึงเท่ากับ 3,150 บาท (=100 USD x 31.5) ซึ่งรวมการปรับขึ้นของส่วนลดเมื่อเริ่มแรก
จานวน 1,291.50 บาท (=[100 USD – 59 USD] x 31.5) ดังนั้น ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเท่ากับ LC510 (= LC2,082 – LC1,500 – LC72)และ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของดอกเบี้ยค้ างรับสาหรับปี เท่ากับ 29.50 บาท (=59 USD x [32 -31.5])
เดบิต
เดบิต

หุ้นกู้
เงินสด
เครดิต
เครดิต
เครดิต

3,920
1,888
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3,150
2,050
608

วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 เงินตราต่างประเทศแข็งค่ามากยิ่งขึ้นโดยอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 USD ต่อ
34 บาท มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 1,070 USD มูลค่าตามบัญชีจึงเท่ากับ 36,380 บาท (= 1,070
USD x 34) ราคาทุนตัดจาหน่ายเท่ากับ 1,086 USD (= 36,924 บาท) ผลสะสมของกาไรหรือขาดทุนที่
สะสมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คือ ผลต่างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมและราคาทุนตัดจาหน่าย ณ วันที่ 31
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ธันวาคม 25x3 เท่ากับ -544 บาท (= 36,380 – 36,924 บาท) ดังนั้น จานวนที่รับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจึงเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของผลต่างระหว่างปี 25x3 จานวน 1,152 บาท (=544 + 608
บาท)
ดอกเบี้ยที่ได้ รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 เท่ากับ 59 USD (= 2,006 บาท) ดอกเบี้ยรับ
คานวณตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริงเท่ากับ 104 USD (= 1,041 USD x 10%) อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี 1 USD ต่อ 33 บาท สาหรับคาถามนี้ ให้ สมมติว่าการใช้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเป็ นประมาณ
การที่น่าเชื่อถือของอัตราแลกเปลี่ยนทันทีท่ใี ช้ รับรู้รายได้ ดอกเบี้ยระหว่างปี (ย่อหน้ าที่ 22 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21) รายได้ ดอกเบี้ยที่รับรู้จึงเท่ากับ 3,432 บาท (= 104 USD x 33) ซึ่งรวมการปรับ
ขึ้นของส่วนลดเมื่อเริ่มแรกจานวน 1,485 บาท (=[104 USD – 59 USD] x 33) ดังนั้น ผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของหุ้ นกู้ ดังกล่ าวจะถู กรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุ นเท่ากับ 2,127 บาท (= 36,924 –
33,312 – 1,485 บาท) และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของดอกเบี้ยค้ างรับสาหรับปี เท่ากับ 59 บาท (=
59 USD x [34-33])
เดบิต หุ้นกู้
เดบิต เงินสด
เดบิต การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เครดิต
ดอกเบี้ยรับ
เครดิต
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2,460
2,006
1,152
3,432
2,186

จ.3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 – ผลต่าง
จากอัต ราแลกเปลี่ย นที่เ กิ ด จากการแปลงค่ า หน่ ว ยงานต่ า งประเทศควรบัน ทึ ก ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ กาไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นามาใช้ กบั วิธกี ารบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงินใน
งบการเงินของหน่ วยงานต่างประเทศ ส่วนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 นามาใช้ กับการแปลงค่างบ
การเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพื่อการจัดทางบการเงินรวมของกิจการที่เสนองบการเงิน
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A ดาเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสกุลเงินที่ใช้ ดาเนินงานและสกุลเงินที่
ใช้ นาเสนองบการเงินเป็ นสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรั ฐ (USD) บริ ษัท A มีบริ ษัทย่อยในประเทศอังกฤษ
(บริษัท B) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ดาเนินงานเป็ นสกุลเงินปอนด์ (GBP) โดยบริษัท B เป็ นผู้ถือตราสารหนี้ซ่ึงมี
ลักษณะตรงตามคานิยามของการถือไว้ เพื่อค้ าจึงถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
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ในงบการเงินปี 25x0 ของบริษัท B แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้
ดังกล่าวจานวน 100 ปอนด์ ในงบการเงินรวมของบริษัท A สินทรัพย์จะถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน ดอลลาร์
สหรัฐ ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (2.00) ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของตรา
สารหนี้ในงบการเงินรวมเท่ากับ 200 USD (= 100 GBP x 2.00)
ณ สิ้นปี 25x1 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ น 110 GBP บริษัท B จึงรับรู้
สินทรัพย์เพื่อค้ าดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินจานวน 110 GBP และรับรู้กาไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 10 GBP ในกาไรหรือขาดทุน ในระหว่างปี อัตราแลกเปลี่ยนทันทีเพิ่มขึ้นจาก 2.00 เป็ น
3.00 ทาให้ มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวสูงขึ้นจาก 200 USD เป็ น 330 USD (= 110 GBP x
3.00) ดังนั้น บริษัท A จึงรับรู้สนิ ทรัพย์เพื่อค้ าดังกล่าวในงบการเงินรวมด้ วยจานวน 330 USD
บริ ษัท A แปลงค่ า งบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จของบริ ษัท B ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ยนของวั น ที่เ กิ ด
รายการ (ตามย่อหน้ าที่ 39.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) และเนื่องจากกาไรจากมูลค่ายุติธรรม
ต้ อ งถู ก รั บ รู้ ตลอดทั้ง ปี บริ ษั ท A จึ ง ใช้ อั ต ราถั ว เฉลี่ ย เป็ นอั ต ราที่ ป ระมาณขึ้ นเพื่ อ ใช้ ในทางปฏิ บั ติ
([3.00+2.00]/2 = 2.50 ตามย่อหน้ าที่ 22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) ดังนั้น แม้ ว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์เพื่อค้ าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 130 USD (=330 – 200 USD) บริษัท A จะรับรู้การ
เพิ่มขึ้นดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนรวมเพียง 25 USD (=10 GBP x 2.5) เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่
39.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งคือการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารหนี้ในส่วนที่เหลื อ (130 – 25 = 105 USD) จะถูกสะสมในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ าจะมีการจาหน่ ายเงินลงทุ นสุทธิของหน่ วยงานต่างประเทศดังกล่ าวตามย่อหน้ าที่ 48
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
จ.3.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21– ความ
เกีย่ วข้องกันระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าภายหลังในกาไรหรือ
ขาดทุน ส่วนมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 21 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่ า งประเทศและการรั บ รู้ ผลต่ า งของอัตราแลกเปลี่ ยนในกาไรหรื อ ขาดทุ น ดั งนั้ น แล้ ว มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ควรถูกนามาใช้ ตามลาดับอย่างไร
งบแสดงฐานะการเงิน
โดยปกติการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคา
ทุน ตัดจาหน่ ายจะถูก คานวณในสกุ ลเงิน ต่า งประเทศของสินทรั พย์หรื อหนี้ สินรายการนั้ นก่อน เพื่ อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 หลังจากนั้น จานวนเงินตราต่างประเทศจะถูก
แปลงค่ า เป็ นสกุ ลเงิ น ที่ใช้ ด าเนิ น งานด้ ว ยอัต ราปิ ด (closing rate) หรื อ อัตรา ณ วั น ที่รั บ รู้ ร ายการ
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(historical rate) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ย่อหน้ าที่ ข5.7.2 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9) ยกตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตัวเงิน (เช่น ตราสารหนี้) ถูกวัดมูลค่า
ด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ราคาทุนตัดจาหน่ายดังกล่าวจะ
ถูกคานวณด้ วยสกุลเงินของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว จากนั้น จานวนเงินตราต่างประเทศจะถูกรับรู้
ด้ วยอัตราปิ ดในงบการเงินของกิจการ (ย่อหน้ าที่ 23 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) หลักการข้ างต้ น
ใช้ กบั รายการที่เป็ นตัวเงิน ไม่ว่ารายการนั้นจะวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมในสกุล
เงินตราต่างประเทศ (ย่อหน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่
เป็ นตัวเงิน (เช่น เงินลงทุนในตราสารทุน) ซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมในสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูก
แปลงค่าโดยใช้ อตั ราปิ ด (ย่อหน้ าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21)
สาหรั บข้ อยกเว้ น นั้น หากสิน ทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินถูกเลื อกกาหนดให้ เป็ น
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมสาหรั บการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะ
ถูกวัดมูลค่ าใหม่จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถึงแม้ ว่า มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 21 จะกาหนดให้ รับรู้รายการดังกล่าวด้ วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ (historical rate) (ย่อ
หน้ าที่ 6.5.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กล่าวคือ จานวนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
จะถูกรับรู้โดยใช้ อตั ราปิ ด โดยข้ อยกเว้ นดังกล่าวใช้ สาหรับรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งถือไว้ ด้วยราคาทุนเดิม
ในสกุลเงินตราต่างประเทศและถูกป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ย่อหน้ าที่
23.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21)
กาไรหรือขาดทุน
การรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในกาไร
หรื อขาดทุ นนั้น ขึ้นอยู่กับ ปั จจัยหลายอย่ าง ยกตัวอย่ างเช่ น เป็ นการเปลี่ ยนแปลงจากผลต่ างของอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชี เป็ นการเปลี่ยนแปลงสาหรับรายการที่เป็ นตัวเงิน
(เช่น ตราสารหนี้) หรือรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน (เช่น เงินลงทุนในตราสารทุน) เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินที่
เกี่ยวข้ องที่ถูกเลือกกาหนดให้ เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่ และเป็ นผลจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
หรือไม่ ประเด็นเรื่องการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง
การเงินที่ถือโดยหน่วยงานต่างประเทศได้ ถูกอธิบายไว้ ในคาถามข้ อ จ.3.3
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่เกิดจากการรับรู้รายการทีเ่ ป็ นตัวเงินด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ง
แตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้ รับรู้ไว้ ในงบ
การเงินของงวดบัญชีก่อน จะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ย่อหน้ าที่ ข.
5.7.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และย่อหน้ าที่ 28 และ 32 ของมาตรฐานการบัญชี
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ฉบับที่ 21) เว้ นแต่รายการที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวถูกเลือกกาหนดให้ เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดของรายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกคาดการณ์ว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูง
มาก ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรั บรู้กาไรและขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดจะถูกนามาใช้ (ย่อหน้ าที่ 6.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 ผลต่างทั้งหมด
จากการรั บรู้รายการที่เป็ นตัวเงินในจานวนเงินตราต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากที่เคยรั บรู้จะถูกบันทึกใน
ลักษณะเดียวกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงของเงินตรา
ต่างประเทศควรถูกปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอื่นทั้งหมดของการวัดมูลค่ารายการที่เป็ น
ตัวเงินในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 ยกตั ว อย่ า งเช่ น แม้ ว่ า กิจ การรั บ รู้ ก าไรและขาดทุ น จากสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่วั ด มู ลค่ า ด้ ว ยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตามย่อหน้ าที่ 5.7.10 และ ข.5.7.2ก
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) แต่กิจการจะยังคงรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกาไรหรือขาดทุน (ตามย่อหน้ าที่ 23.1
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินจะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หรือ
ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 ยกตั ว อย่ า งเช่ น การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ตามย่อหน้ าที่ 5.7.5 ของ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จะถูกแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตามย่อหน้ าที่ ข.5.7.3 ของ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9) หากรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินถูกเลือกกาหนดให้ เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดของสัญญาผูกมัด (Firm Commitment) ที่ยังไม่ได้ รับรู้รายการหรื อรายการเงินตราต่างประเทศที่
คาดการณ์ว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก ให้ ใช้ ข้อกาหนดสาหรับการรับรู้กาไรและขาดทุน
จากการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ย่อหน้ าที่ 6.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9
เมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีบางส่วนรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและบางส่วนรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากตราสารหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีราคาทุนตัดจาหน่ายในสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ทาให้ เกิดผลกาไรใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุน) แต่มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวในสกุลเงินตราต่างประเทศลดลง (ทาให้
เกิ ด ผลขาดทุ น ในส่ ว นของก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น ) กิ จ การไม่ ส ามารถหั ก กลบทั้ง สองส่ ว นนี้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนที่ควรรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นได้
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