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กับการบัญชี

ป้องกันความเสีย่ ง

จากบทความของ รศ.ดร.วรศักดิ์ ในฉบับก่อน (เรื่อง รายการ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีที่มีทางเสียที) จะมีการ
พูดเกริน่ เรือ่ งเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง ในแง่หลักการบัญชีของกิจการ
ส�ำหรับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง (Hedge Accounting) ทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
อยู่จริง ๆ โดยบางกิจการก็อ้างอิงจาก IAS 39 ซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (ส่วนใหญ่จะไม่เป็นทางการ) หรือไม่ได้
อ้างอิงว่าท�ำตามมาตรฐานฯสากลฉบับไหนเลยถือเป็นหลักการบัญชีของ
กิจการจริง ๆ (อาจจะคิดเองท�ำเองนัยว่าเก่งกว่า IASB อีก) ไปแล้ว
โดยปกติในการท�ำธุรกิจ กิจการบางกิจการอาจมีรายการทีม่ คี วาม
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและ/หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เมื่อมีรายการที่มีความเสี่ยงดังกล่าวกิจการก็ต้องหาวิธีหา
เครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง เพือ่ ให้ทกุ คนเข้าใจว่าธุรกิจท�ำอะไรมีความเสีย่ ง
และจัดการความเสี่ยงนั้นแล้วได้ผลดีหรือมีผลเสียหายมากน้อยแค่ไหน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้มีการก�ำหนดการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedge Accounting) ขึ้นมา
ดังนั้น วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
(Hedge Accounting) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่งประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา
จะมีแผนบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562
ก่ อ นที่ จ ะไปรู ้ จั ก กั บ การบั ญ ชี ป ้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedge
accounting) ควรต้องมาท�ำความเข้าใจในเบือ้ งต้นก่อนว่าอะไรคือ Hedge
item หรือ Hedge instrument ในมาตรฐานฉบับนี้ ได้ก�ำหนดวิธีการทาง
บัญชีส�ำหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedge item) และเครื่อง
มือป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) ไว้ดังนี้

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)

ส� ำ หรั บ รายการที่ กิ จ การต้ อ งการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง หรื อ ที่
มาตรฐานเรียกว่า รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง สามารถเป็นได้ทั้ง
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่กิจการได้รับรู้แล้วในงบการเงิน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้
เงินกู้ สัญญาผูกมัดที่กิจการมีแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานที่ต้องรับรู้
ในงบการเงิน รายการที่คาดการณ์ว่าจะมีการเกิดขึ้นค่อนข้างแน่ที่จะเกิด
ขึ้น เช่นรายการจะซื้อหรือจะขายในอนาคต หรือผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนินงานในต่างประเทศ ทั้งนี้
รายการเหล่านีอ้ าจเป็นรายการเดีย่ ว ๆ หรือเป็นกลุม่ ของรายการก็ได้ซงึ่ เข้า
เงื่อนไขตามที่ก�ำหนดในมาตรฐาน

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument)

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการป้องกันความเสีย่ ง หรือทีใ่ นมาตรฐานเรียกว่า
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง นั้นเป็นได้หลายประเภท เช่น ตราสารอนุพันธ์
ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ที่เป็น written option สินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ แต่อย่างไรก็ดีส�ำหรับรายการที่
ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์นั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะ ส�ำหรับเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่มักใช้บ่อยๆ คือตราสารอนุพันธ์

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)

การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงผลกระทบใน
งบการเงิน ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของกิจการที่ใช้
เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดจากความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน (หรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณี
การลงทุนในตราสารทุนทีก่ จิ การเลือกทีจ่ ะแสดงการเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะแสดง
ถึงบริบทของเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งภายใต้การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
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เพื่อสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการป้องกัน การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ความเสี่ยงดังกล่าว (TFRS 9.6.1)
(Cash flow hedge)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของ
TFRS 9 จ�ำแนกประเภทของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงออกเป็น กระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่าย ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่เฉพาะ
3 ประเภท ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair เจาะจงของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้บัญชีแล้ว หรือความเสี่ยงของ
value hedge) การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow รายการที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดขึ้น (Highly probahedge) และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนิน ble forecast transaction) และจะมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน
งานในต่างประเทศ (Hedge of a net investment in a foreign ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เช่น
operation) ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการป้องกันความเสี่ยง
• กิจการมีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ท�ำให้จ�ำนวน
สองรูปแบบแรก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่หลาย ๆ กิจการ
กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยในอนาคตมีความผันผวน
น�ำมาใช้ในปัจจุบัน
ตามอัตราดอกเบี้ยตลาด กิจการจึงป้องกันความเสี่ยงในกระแส
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
เงินสดโดยท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate
(Fair value hedge)
swap) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
• กิจการคาดการณ์ว่าจะขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีร่ บั รูบ้ ญ
ั ชีแล้ว หรือสัญญา
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึง่ เป็นรายการทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้าง
ผูกมัด (Firm Commitment) ที่ยังไม่ได้รับรู้ ซึ่งเกิดจากความเสี่ยง
แน่ทจี่ ะเกิดขึน้ กิจการจึงป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีเ่ ฉพาะเจาะจงและจะมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของ
เงินตราต่างประเทศด้วยการท�ำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม เช่น
ล่วงหน้า
• กิจการมีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หากอัตราดอกเบี้ย 		 ส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้อง
ตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบกับมูลค่ายุติธรรมของ วัดมูลค่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
เงินกูย้ มื กิจการจึงป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรมโดยการท�ำ ดอกเบี้ย) ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย (Interest rate swap) ยุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในบัญชีส�ำ รองส�ำ หรั บ
การป้องกันความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่การป้องกัน
จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effective hedge) และส่ ว นที่ ไ ม่ มี
• กิจการท�ำสัญญาผูกมัดว่าจะซื้อเครื่องจักรจากผู้ขายใน ประสิทธิผล (Ineffective hedge) จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
ต่างประเทศในอีก 3 เดือนถัดไป สัญญาระบุราคาซือ้ เป็นเงินตรา เมือ่ รายการกระแสเงินสดทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งเกิดขึน้ จริงบัญชี
ต่างประเทศท�ำให้กิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส�ำรองดังกล่าวจะถูกโอนไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่ กิดรายการ
กิ จ การจึ ง ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยท� ำ สั ญ ญา
ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เมือ่ ทุกท่านอ่านมาถึงตรงนีท้ า่ นก็ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับรายการทีม่ ี
• กิ จ การมี ลู ก หนี้ ก ารค้ า ที่ จ ะได้ รั บ ช� ำ ระเงิ น เป็ น เงิ น ตรา
การป้องกันความเสีย่ ง (Hedged item) ว่าสามารถเป็นรายการ
ต่างประเทศ ท�ำให้กิจการมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อะไรได้บา้ ง รวมถึงได้ทราบว่าท�ำไมต้องมีการบัญชีการป้องกัน
มูลค่ายุติธรรมเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ความเสีย่ ง (Hedge Accounting) และการป้องกันความเสีย่ ง
ตราต่างประเทศ กิจการจึงท�ำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ตาม TFRS 9 ได้แบ่งออกเป็นกีป่ ระเภท และประเภทใดทีก่ จิ การนิยม
ล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีก้ ารค้า
น�ำมาใช้ในปัจจุบัน
หมายเหตุ : ส� ำ หรั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการอาจก�ำหนดให้เป็นการ
คณะกรรมการฯ ขอ Break เนือ้ หาภาคทฤษฎีในตอนแรกของ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หรือการป้องกันความเสี่ยงใน
บทความไว้ เ พี ย งเท่ า นี้ ก ่ อ น และรอติ ด ตามในตอนที่ 2
กระแสเงินสดก็ได้ หากเข้าเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้
ที่จะมาให้ตัวอย่างของการบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยง
ในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) กับการบันทึกบัญชี
		 ส�ำหรับการป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลง
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge)
ของมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง (เช่น ลูกหนี้
การค้า) จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
..... โปรดติดตามตอนที่ 2 ....
ยุตธิ รรมของเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง (เช่น สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า) จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเช่นกัน
โดย...คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี
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ป้องกันความเสีย่ ง

ตอนที่ 2

ตามมาติด ๆ กับตอนที่ 2 ของบทความ ต่อจากตอนแรกซึ่งเผยแพร่
ใน FAP Newsletter ฉบับที่ 43 (หน้า 12-13) ที่ได้แนะน�าให้ทุกท่านได้
รู้จักกับ “รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)”
ว่าสามารถเป็นรายการอะไรได้บา้ ง และบอกถึงวัตถุประสงค์ “การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting)” และประเภทของการ
ป้องกันความเสี่ยงที่มีการจ�าแนกตาม TFRS 9
โดยเนื้อหาของบทความตอนนี้ จะท�าให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยจะให้ ตั ว อย่ า งสมมติ ใ ห้ เ ห็ น ตั ว เลขอย่ า งชั ด เจนและวิ ธี ก าร
บันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value
Hedge) และการบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
(Cash Flow Hedge) ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
(Fair Value Hedge) การบั น ทึ ก บั ญ ชี สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดที่จะซื้อเครื่องจักร
บริษัท กขค จ�ำกัด (“กิจกำร”) มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้
น�ำเสนองบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท กิจกำรเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
ในมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของสัญญำผูกมัดทุกสัญญำ ในวันที่
1 ตุลำคม 25X8 กิจกำรท�ำสัญญำผูกมัดกับผู้ขำยในประเทศสหรัฐอเมริกำว่ำจะ
ซือ้ เครือ่ งจักรเพือ่ น�ำมำใช้ผลิตสินค้ำ ผูข้ ำยจะส่งมอบเครือ่ งจักรให้ในวันที่ 1 เมษำยน
25X9 และมีรำคำซื้อขำยตำมสัญญำเท่ำกับ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ
ในวันเดียวกัน บริษัท กขค จ�ำกัด ท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับ
ธนำคำรเพือ่ ป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยจะซือ้
เงินจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 เมษำยน 25X9 ที่อัตรำแลก
เปลี่ยน 36.35 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง กิจกำรท�ำสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ ก�ำหนดรำคำเครือ่ งจักรเป็นเงินบำททีเ่ ป็นจ�ำนวนแน่นอนแล้ว
เป็นมูลค่ำ 36,350,000 บำท
• รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) คือ สัญญำผูกมัดที่จะ
ซื้อเครื่องจักรในรำคำ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งยังมิได้บันทึกบัญชี
กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำผูกมัดและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมในก�ำไรหรือขำดทุน
• เครือ่ งมือป้องกันควำมเสีย่ ง (Hedging Instrument) คือ สัญญำซือ้ เงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ บันทึกบัญชีด้วย
มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน
อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot exchange rate) อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(Forward exchange rate) และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาขาย
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(บาท)
1 ตุลาคม 25X8
36.30
36.35
0
31 ธันวาคม 25X8
36.37
N/A
20,000
1 เมษายน 25X9
36.40
36.35
50,000
วันที่
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โดยสมมุติว่าการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงครบทุกข้อ มีการจัดท�าเอกสารการป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedge documentation) และการป้องกันความเสี่ยงนี้มีประสิทธิผล รายการบันทึกบัญชีจะเป็น ดังนี้

วันที่
1 ตุลาคม 25X8

31 ธันวาคม 25X8

เดบิต
(บาท)

รายการบัญชี

เครดิต
(บาท)

ไม่มีรายการบัญชี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้สัญญาผูกมัด
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์
เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์)

20,000

เครดิต ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยง
(ก�าไรหรือขาดทุน)

20,000

รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 25X8

เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ก�าไรหรือขาดทุน)

20,000

เครดิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน)

20,000

รับรู้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1 เมษายน 25X9

เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์)

30,000

เครดิต ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยง
(ก�าไรหรือขาดทุน)

30,000

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (50,000 – 20,000)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
1 เมษายน 25X9

เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ก�าไรหรือขาดทุน)

30,000

เครดิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน)

30,000

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1 เมษายน 25X9

เดบิต เงินสด (ก�าไรหรือขาดทุน)

50,000

เครดิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(สินทรัพย์)

50,000

รับรู้รายการจ่ายช�าระสุทธิสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสด
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วันที่
1 เมษายน 25X9

รายการบัญชี
เดบิต เครื่องจักร

เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

36,400,000

เครดิต เงินสด

36,400,000

ช�าระค่าเครื่องจักรตามสัญญาผูกมัดที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่ 1 เมษายน 25X9
(1,000,000 x 36.40)
1 เมษายน 25X9

เดบิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน)

50,000

เครดิต เครื่องจักร

50,000

รับรู้ผลก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัดเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ที่ได้มา

ผลรวมของรายการบัญชีข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการก�าหนดไว้ คือ กิจการได้ก�าหนดราคา
ซื้อเครื่องจักรเป็นจ�านวนเงินบาทคงที่ ที่มูลค่า 36,350,000 บาท รายการบัญชีข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้
เดบิต
(บาท)

รายการบัญชี
เดบิต เครื่องจักร

เครดิต
(บาท)

36,350,000

เครดิต เงินสด

36,350,000

ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge)
การบันทึกบัญชีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดที่จะซื้อเครื่องจักร
สมมุติให้ข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่างที่ 1 แต่ บริษัท กขค จ�ากัด ก�าหนดให้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดส�าหรับการป้องกัน
ความเสี่ยงของสัญญาผูกมัด การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงครบทุกข้อมีการจัดท�าเอกสาร
การป้องกันความเสี่ยง (Hedge documentation) และการป้องกันความเสี่ยงนี้มีประสิทธิผลทั้งจ�านวน รายการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้

วันที่
1 ตุลาคม 25X8
31 ธันวาคม 25X8

รายการบัญชี

เดบิต
(บาท)

ไม่มีรายการบัญชี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้สัญญาผูกมัด
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์
เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์)
เครดิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
(ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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เครดิต
(บาท)
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20,000
20,000

วันที่
1 เมษายน 25X9

เดบิต
(บาท)

รายการบัญชี
เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์)

เครดิต
(บาท)
30,000

เครดิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด (ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

30,000

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1 เมษายน 25X9

เดบิต เงินสด

50,000

เครดิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(สินทรัพย์)

50,000

รับรู้รายการจ่ายช�าระสุทธิสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสด
1 เมษายน 25X9

เดบิต เครื่องจักร

36,400,000

เครดิต เงินสด

36,400,000

ช�าระค่าเครื่องจักรตามสัญญาผูกมัดที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่ 1 เมษายน 25X9
(1,000,000 x 36.40)
1 เมษายน 25X9

เดบิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
(ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

50,000

เครดิต เครื่องจักร

50,000

รับรู้ผลก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัดเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ที่ได้มา

ผลรวมของรายการบัญชีขา้ งต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสีย่ งทีก่ จิ การก�าหนดไว้ คือ กิจการได้กา� หนดจ�านวนกระแสเงินสด
ที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรเป็นจ�านวนเงินบาทคงที่ ที่มูลค่า 36,350,000 บาท รายการบัญชีข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการบัญชี
เดบิต เครื่องจักร

เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

36,350,000

เครดิต เงินสด

36,350,000

หลั ง จากที่ ท ่ า นสมาชิ ก ได้ อ ่ า นบทความฉบั บ นี้ แ ล้ ว คณะกรรมการฯ หวั ง ว่ า ท่ า นสมาชิ ก จะได้ รั บ ความเข้ า ใจมากยิ่ ง ขึ้ น
เกี่ยวกับ สัญญา Forward contract และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ จะพยายามจัดท�าบทความเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีทคี่ ดิ ว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ ๆ
โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามบทความของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
www.fap.or.th
โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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