เรื่องนี้ออกมาให้ถือปฏิบัติพลางๆ ไปก่อน ก่อนที่จะมีการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2562 (TFRS 9: Financial Instruments, TFRS 7:            
Financial Instruments: Disclosures, TAS 32: Financial                                                
Instruments: Presentation และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง)           
ก็เลยคิดว่าอย่ารอช้าเลย รับเอาข้อก�ำหนดทางบัญชีว่าด้วยเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้ก่อนที่สภาฯ จะออกมาเป็น
แนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีก้ อ่ น ก็นา่ จะดูเป็นเด็กดีในสายตาของผูใ้ หญ่ เรียกว่า
ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ท่านเตือน สิ่งไหนเหมาะสม ท�ำได้ก็ท�ำว่าอย่างนั้นเถอะ
อีกสาเหตุหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนสันนิษฐานไว้กค็ อื น่าจะเกิดจากกิจการมีบริษทั แม่
ในต่างประเทศทีม่ กี ารน�ำเอา IAS 39 มาถือปฏิบตั เิ ป็นนโยบายบัญชีของ
กลุ่มกิจการ ครั้นมีฐานะเป็นบริษัทลูกในประเทศไทยแล้วจะไม่ท�ำตาม  
ก็ ดู จ ะเป็ น การแล้ ง น�้ ำ ใจที่ จ ะไม่ ย อมท� ำ อะไรให้ เข้ า กั บ กิ จ การอื่ น ๆ             
ที่มีฐานะเป็นบริษัทลูกไม่ต่างจากบริษัทของเราในประเทศไทย ดังนั้น          
จึงสมัครใจที่จะน�ำ  IAS 39 มาใช้แบบขอไม่รอใคร ทั้งนี้ ก็ช่วยให้บริษัท
ผลทีต่ ามมาจากการทีไ่ ม่มมี าตรฐานรายงานทางการเงินรองรับ แม่ในต่างประเทศสะดวกต่อการจัดท�ำงบการเงินรวมอีกต่างหาก หรือน�ำ
ธุรกรรมเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง ท�ำให้หลายกิจการทีม่ กี ารท�ำรายการ มาปฏิ บั ติ เ พราะกิ จ การรายงานในแบบเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ต่ อ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศขายล่วงหน้ามีวิธีปฏิบัติทางบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ (แบบรายงาน 56-1) จึงต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กัน
หลังจากทีส่ นั นิษฐานมาพอสมควร ย้อนกลับมาดูใจความส�ำคัญ
แตกต่างกันไป บางกิจการก็ไม่มีการบันทึกรายการดังกล่าวอย่างเป็นที่
เป็นทางแต่อย่างใด เอาแค่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน ของ IAS 39 ก็คือการก�ำหนดหลักการบัญชีเพื่อการสะท้อนการป้องกัน
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกัน ความเสีย่ ง (Hedge Accounting) ไว้ในตัวมาตรฐานฯ อันเป็นส่วนขยาย
ความเสีย่ งไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ซึง่ เป็นวิธปี ฏิบตั นิ อกงบดุล                       ของเกณฑ์ ค งค้ า งออกไปอี ก หนึ่ ง ก้ า ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสะท้ อ นการ
(off balance sheet) โดยคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี ไม่ เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกับการ
ขอสนับสนุนวิธีดังกล่าว) ขณะที่บางกิจการก็ได้มีการน�ำเอาแนวทาง เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่น�ำไปป้องกันความเสี่ยงใน
ปฏิบัติทางบัญชีที่อยู่แนบท้ายค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 68/2541 เรื่อง รอบบัญชีเดียวกัน หากพลิกเข้าไปอ่าน IAS 39 จะ version ไหนก็ตาม
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มาถือ ในเชิงลึกจะพบว่าการจะน�ำ  Hedge Accounting มาใช้นั้นก็ต้องเข้าสู่
ปฏิบัติอย่างออกนอกหน้า โดยถือว่าเมื่อไม่มีมาตรฐานฯ ว่าด้วยเรื่องนี้ พิธีการหลายขั้นตอนไม่ต่างกับพิธีวิวาห์ กล่าวคือก็จะต้องมีการจัดท�ำ
อย่างน้อยก็หาแนวปฏิบตั ขิ องสรรพากรมาเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วทางใจพลางๆ เอกสารอย่างเป็นทางการ แสดงรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับ
ไปก่อน (แนวทางนี้มีเรื่องที่ต้องเตือนกันว่า กรมสรรพากรท่านว่าต้อง เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รายการที่น�ำไปป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์
ปฏิบตั กิ บั สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญา ท�ำไม่ครบ ในการป้องกันความเสีย่ ง ตลอดจนการพิสจู น์ความมีประสิทธิผลของการ
ผิดระเบียบด้วย!!!) แต่บางกิจการก็มีการน�ำวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�ำหรับ ป้องกันความเสีย่ ง เรียกว่าอ่านไปถอดใจไปเพราะก็ไม่เคยเห็นเจ้าเอกสาร
เครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ใน IAS 39 Financial Instruments: เช่นว่าว่ามีหน้าตาทีพ่ อจะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเชยชมกันแม้แต่ครัง้ หนึง่
Recognition and Measurement มาใช้อย่างเป็นทางการ แต่เป็น            ในชีวิต
นอกจากนี้จะต้องเข้าใจอีกด้วยว่าการป้องกันความเสี่ยงภาย
IAS 39 version ไหนก็ยากต่อการระบุ เอาเป็นว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
ทีด่ จู ะหรูขนึ้ มาอีกหนึง่ ระดับก็แล้วกัน (ท�ำไม กิจการในประเทศไทยเหงา ใต้ IAS 39 มีการแบ่งออกเป็นกี่ชนิด เนื่องจากแต่ละชนิดก็จะมีการรับรู้
มากต้องหาที่ยึดเหนี่ยวตลอด น่าสงสัย???) แถมท�ำให้เครื่องมือป้องกัน รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความ
ความเสี่ ย งมี ที่ มี ท างในงบการเงิ น เสี ย ที ห ลั ง จากต้ อ งไปหลบอยู ่ ใ น เสี่ยงไปต่างสถานที่กัน ตัวอย่างเช่น หากเป็นการป้องกันความเสี่ยงชนิด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรูปของการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมมาเสีย มูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) ก็จะต้องรับรู้รายการก�ำไรหรือ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทั้งส่วนที่มี
นาน
ผู้เขียนคาดเดาว่าการที่กิจการน�ำวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�ำหรับ ประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผลไปยังก�ำไรหรือขาดทุน แต่ถ้าเป็นการ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้แบบขอไม่รอใคร ป้องกันความเสี่ยงชนิดกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge) ก็จะต้องรับ
น่าจะมีสาเหตุมาจากประการหลักๆ ก็คือนักบัญชีและผู้สอบบัญชีของ รู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความ
กิจการคงจะได้ยินแว่วๆ มาว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ เสี่ยงเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลไปยังรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี เคยมีด�ำริที่จะจัดท�ำแนวปฏิบัติทางบัญชีใน (OCI) ส�ำหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล ก็ให้รับรู้ไปยังก�ำไรหรือขาดทุน

กลับมาอีกแล้วครับกับเรื่องน่ารู้จากคณะกรรมการ
ก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี หลังจากที่ขาดหายไประยะหนึ่ง
จนมีผู้เรียกร้องให้คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี
ออกมาสานต่อสาระน่ารูท้ างบัญชีใหม่ๆ คิดไปคิดมาก็วกกลับ
มาเรือ่ งการบันทึกรายการสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ดูน่าสนใจสุด
สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กิจการที่มีธุรกรรมทางการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องเผชิญกับความผันผวนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ หลายกิจการจึงหัน
ไปสู่การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลก
เปลี่ยนโดยการเข้าไปท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานรายงานทางการ
เงินชุดใหญ่หรือชุดเล็กก็ยงั ไม่ได้มกี ารให้หลักการในเรือ่ งนีไ้ ว้
อย่างเป็นที่เป็นทาง

$

เป็นต้น เรียกว่าฟังดูแล้ววุน่ วายใจอย่างไรอยู่ แต่เอาเถอะชีวติ ของนักบัญชี
เกิดมาครั้งหนึ่ง ก็ขอให้ได้สัมผัสกับอะไรที่ฟังดูแปลกๆ บ้างก็เท่ากับ
เป็นการเพิ่มรสชาติให้ชีวิต เพราะชีวิตคือชีวิต อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
แต่ท�ำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ฮาฮาฮาฮาฮา  
ทีนี้ก็ได้เวลาย้อนกลับมายังรายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าที่เอ่ยถึงไว้ในตอนต้น พวกเราคงทราบดีว่าอัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้าจริงๆ แล้วก็คือผลรวมของอัตราแลกเปลี่ยนทันที (spot
rate) กับ Premium ซึ่งเจ้า Premium ตัวนี้จริงๆ แล้วก็เกิดขึ้นเพราะ
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุลเงินคือสกุลเงินไทยบาทกับ
สกุลเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยค่า premium นี้อาจเป็นบวก
เป็นลบ หรือเป็นศูนย์ ก็ขนึ้ อยูก่ บั อัตราดอกเบีย้ ในสภาพแวดล้อมสกุลเงิน
ไทยบาทกับสกุลเงินตราต่างประเทศอะไรจะสูงกว่ากัน เรียกว่าผูเ้ ขียนคุย
เหมือนจะรู้เรื่องจริง แต่จริงๆ แล้วก็ยังมีความรู้ในเรื่องนี้ไม่มากนัก
เอาเป็นว่านักบัญชีและผู้สอบบัญชีไปหาอ่านเองในรายละเอียดลึกๆ
พูดคุยกับธนาคารทีท่ ำ� ธุรกรรมให้เข้าใจเรือ่ งนีก้ แ็ ล้วกัน เพราะถ้าให้เขียน
เรื่องนี้มากขึ้นอาจท�ำให้รู้หมดว่าจริงๆ แล้วผู้เขียนก็ไม่รู้ไปมากกว่า
พวกท่าน
หลังจากที่พอรู้องค์ประกอบคร่าวๆ ของอัตราแลกเปลี่ยนล่วง
หน้ า แล้ ว ที นี้ ก็ ม าท� ำ ความเข้ า ใจเพิ่ ม เติ ม ว่ า เมื่ อ มี ก ารน� ำ  Hedge                     
Accounting มาใช้ และหากการป้องกันความเสี่ยงนั้นเป็นชนิดมูลค่า
ยุตธิ รรม  ตัวอย่างเช่น กิจการทีม่ กี ารน�ำเข้าหรือส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
และ ณ วันเดียวกันนั้นก็ได้เข้าท�ำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศขายล่วงหน้ากับธนาคารเพือ่ ปกป้องความเสีย่ งจากอัตราแลก
เปลีย่ น ย่อมหมายถึงว่าทุกสิน้ รอบบัญชี กิจการจะต้องจัดให้มกี ารสะท้อน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง (ซึง่ ใน
ทีน่ กี้ ค็ อื สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศขายล่วงหน้าทีก่ จิ การได้ทำ� ไว้)
ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีน่ ำ� ไปป้องกันความเสีย่ ง (ซึง่ ในทีน่ สี้ ว่ นใหญ่กค็ อื บัญชีลกู หนี้
การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่
กิจการได้มีการแปลงด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นรอบบัญชี) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากรายการที่น�ำไปป้องกัน
ความเสี่ยงได้รับการหักกลบกับรายการขาดทุนหรือก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในรอบบัญชีเดียวกันนั่นเอง ส่วนจะ
หักกลบได้มากน้อยเพียงใดก็ขนึ้ อยูก่ ลยุทธ์ของการป้องกันความเสีย่ งของ
แต่ละกิจการเป็นส�ำคัญ ซึ่งนักบัญชีจะเข้าใจยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าไปท�ำการ
ศึกษาตัวอย่างประกอบความเข้าใจทีท่ างสภาฯ โดยคณะกรรมการก�ำหนด
มาตรฐานฯ ได้มีการจัดท�ำขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกรายการใน
ช่ ว งที่ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เรื่ อ งนี้ ยั ง ไม่ ป ระกาศใช้                  
(IFRS9: Financial instruments)
แต่ถา้ มีการน�ำ Hedge Accounting มาใช้ และหากการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นกลับเป็นชนิดกระแสเงินสด ตัวอย่างเช่น กิจการพยากรณ์
ว่าอีก 2 เดือนข้างหน้าจะน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่ก็ไม่รอจน
กระทัง่ สินค้าน�ำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วค่อยเข้าท�ำรายการสัญญาซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อปกป้องความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน ก็รีบท�ำซะตั้งแต่ความเสี่ยงยังไม่มาเยือนแต่เกรงว่าจะ
มาเยือน เรียกว่าขี้ระแวงนั่นเอง (พูดให้ไพเราะว่า รอบคอบก็ได้ เอาที่
สบายใจ)   อีกทั้งมีความเป็นไปได้สูงที่รายการน�ำเข้าสินค้าจากต่าง
ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นแน่ๆ ถ้าเป็นแบบนี้จริงย่อมหมายถึงว่าทุกสิ้นรอบ
บัญชีกอ่ นทีก่ ารน�ำสินค้าเข้าจากต่างประเทศจะเกิดขึน้ กิจการจะต้องจัด
ให้มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยง (ซึ่งในที่นี้ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
กิจการได้ท�ำไว้) ไปก่อน โดยไม่มีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของรายการที่น�ำไปป้องกันความเสี่ยงแต่อย่างใด โดยก�ำไรหรือ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจริงเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล (การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนทันทีที่แฝงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของอัตราล่วงหน้า)
จะต้ อ งรั บรู ้ ไ ปยั ง รายการ OCI ส� ำ หรั บส่ ว นที่ ไ ม่ ประสิท ธิผ ล (การ
เปลี่ยนแปลงใน premium ที่แฝงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของอัตราล่วง
หน้า) ก็ให้รบั รูไ้ ปยังรายการก�ำไรหรือขาดทุน หากยังงงๆ อยูเ่ ดีย๋ วรอคอย
ดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจ แล้วจะร้องอ๋อจนอาจเอ๋อในที่สุดได้
เรือ่ งอืน่ ทีอ่ ยากฝากเพิม่ เติมเกีย่ วกับสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าที่กิจการท�ำคือ การรายงานเพื่อการบริหารที่จะต้องมา
จัดการให้ถูกต้อง การค�ำนวณหามูลค่ายุติธรรมซึ่งเมื่อถึงวันที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น น� ำ มาปฏิ บั ติ กั น
ธนาคารจะเป็นพันธมิตรให้เราท�ำงานได้สะดวกราบรืน่ หรือไม่ รวมถึงการ
ท�ำระบบงานรองรับการปฏิบตั งิ าน และโปรแกรมเมอร์จะหาตัวยากกว่า
สาวใหญ่โสดหาคนสาดน�้ำวันสงกรานต์ได้หรือไม่ มีปัญหาที่ต้องเตรียม
การอีกมากมาย
ส�ำหรับบทความฉบับนี้เอาแค่พอหอมปากหอมคอดีไหมครับ
เพราะผู้เขียนก็เริ่มหมดภูมิและความมั่นใจ (เรียกร้องความสนใจไม่มีดี)
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ที่ช่วยชุบชีวิตให้
บทความนี้มีสีสันและเนื้อหาสาระยิ่งขึ้น มา ณ ที่นี้ด้วยครับ โอกาสหน้า
ผูเ้ ขียนและคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานฯ จะกลับมาใหม่ดว้ ยเนือ้ หา
สาระครบครันเช่นเคย ครับ

โดย... รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี

