
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ว่าด้วยเครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยง
“หลังจากที่ได้พบพานกับบทความคลายเครียดไปแล้วไม่ต�่ากว่า 2 บทความ จากผู้เขียน

และคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ผู้อ่านคงเริ่มสงสัยว่าบทความที่ก�าลังน�าเสนอวันนี้

เป็นเรื่องของอะไรพอเห็นชื่อบทความ คงพอจะสื่อความได้ในระดับหนึ่งแล้วก็คือเครื่องมือ 

ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการไปท�าไว้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Currency Forward หรือ  

Interest Rate Swap หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ มีมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินของไทยออกมารองรับหรือยัง”

สืบเนื่องจากค�าถามที่ผู้เขียนมักได้รับการสอบถามเป็นประจ�า
เมือ่ไปบรรยายตามสถานทีต่่าง ๆ  ประการแรกกค็อื  บรษัิทของ
ผู้ถามเป็นบริษัทมหาชน อยากจะน�ารายการเครื่องมือป้องกัน
ความเสีย่งทีท่�าไว้กบัธนาคาร เช่น ท�า Interest rate swap หรอื 
currency forward มารับรูบ้นงบการเงนิ จะสามารถท�าได้หรอืไม่ 
เนื่องจากเท่าที่ผู ้ถามได้ท�าการศึกษามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยในปัจจบุนั ยงัไม่พบว่ามมีาตรฐานฉบบัไหน
ก�าหนดให้กจิการต้องวดัและรบัรูร้ายการเครือ่งมอืป้องกนัความ
เสี่ยงลงในงบการเงิน ซ่ึงก็ไม่ผิดท่ีผู้ถามสามารถสรุปได้อย่าง 
ถกูต้องว่า ขณะนีป้ระเทศไทยเรายงัไม่มมีาตรฐานฯ ว่าด้วยเรือ่งนี้ 

มาตรฐานฯ เท่าท่ีมีอยู่ทุกวันน้ี ผู้อ่านคงจะทราบดีว่าเป็นเรื่อง
ของการรับรู้เครื่องมือทางการเงินพื้นฐานเสียมากกว่า เช่น  
มาตรฐานฯ 105 ว่าด้วยการบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน ซึ่งเรียบเรียงเมื่อสมัยยุคหินจาก US GAAP 
โดยตรง หรือไม่กเ็ป็นมาตรฐานฯ ว่าด้วยการน�าเสนอและการเปิด
เผยข้อมลูเคร่ืองมอืทางการเงนิเสียมากกว่า ทุกคนคงนึกออกว่า
ข้อก�าหนดต่าง ๆ อยู่ในมาตรฐานฯ 107 ว่าด้วยการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินซึ่งรวมถึง
เครื่องมือป้องกันความเส่ียง ซ่ึงเรียงเรียงจาก IFRS ฉบับ 
ยคุก่อนยคุหนิอกีนดินงึ ซึง่กม็กีารแตะในเรือ่งการเปิดเผยมลูค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและประเด็นอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องแบบนิด ๆ หน่อย ๆ พอน่ารัก ๆ ครับ

กลับมาที่ค�าถามเดิมหลังจากนอกเรื่องไปก็คือขณะที่ยังไม่มี
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิว่าด้วยการวดัและรบัรูร้ายการ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงในงบการเงิน ตกลงแล้วกิจการ
จะสามารถเลอืกท่ีจะรับรู้รายการเครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งลง
ในงบการเงินได้หรือไม่ โดยน�า IFRS ว่าด้วยเรื่องนี้มาใช้ก่อน
ก�าหนดจะผดิกฎหรอืไม่ ผูเ้ขยีนกเ็ลยต้องตัง้ค�าถามกลบัไปก่อน
ว่าท�าไมบริษัทท่ีถามมาจึงอยากจะรับรู้เครื่องมือป้องกันความ

เส่ียงลงบนตวังบการเงินเสียเหลือเกนิ ทัง้ ๆ  ทีย่งัไม่มมีาตรฐานฯ 
ว่าด้วยเรื่องนี้ในประเทศไทย ค�าตอบที่ได้รับก็คือทางบริษัทฯ 
ลองให้ธนาคารประเมนิมลูค่าแถววนัส้ินรอบบญัชีแล้วแม้สัญญา
จะยังไม่จบลงก็ตาม ก็พบว่ามีก�าไรเกิดขึ้นแม้จะ unrealized 
ก็ตาม ดังนั้น หากมีมาตรฐานฯ ที่อนุญาตให้กิจการสามารถ
บนัทกึรายการดงักล่าวได้ กจ็ะช่วยท�าให้ผลก�าไรทีย่งัไม่เกดิจรงิ
จากการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินเกิดการ
หักกลบกับผลขาดทุนจากรายการที่น�าไปป้องกันความเส่ียง
นั่นเอง สรุปก็คืออยากให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริงมาก
ขึ้นนั่นเอง แถมอ้างอิงหลักการดังกล่าวว่าเป็นไปตาม Hedge 
accounting ที่เคยเรียนมาในชั้นเรียน 

ผูถ้ามกแ็จกแจงต่อไปว่าบรษิทัเองกไ็ด้ท�าเครือ่งมอืป้องกนัความ
เส่ียงไว้แล้ว หากได้บันทึกตามหลักการเช่นว่า ก็มีแต่ดีกับ 
ดีเท่านั้น กล่าวคืองบการเงินก็น่าจะสะท้อนผลของการป้องกัน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ฝ่ายบรหิาร
ความเส่ียงจะได้ไม่โดนคณะกรรมการบรษิทัต่อว่าว่าท�าไมกจิการไป
ท�าเครือ่งมือป้องกันความเสี่ยงมาแล้ว ยังประสบขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอีก  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็เกิด
ค�าถามในใจ (อาจนอกใจได้ด้วย) ว่าแล้วหากมองมุมกลับกันว่า
ถ้าหากกิจการมีก�าไรจากรายการที่ถูกน�าไปป้องกันความเส่ียง 
และเม่ือให้ธนาคารก�าหนดมูลค่าของสัญญาป้องกันความเส่ียง 
ณ วันสิ้นรอบใหม่ ซ่ึงแน่นอนก็จะมีผลท�าให้กิจการประสบ
ขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง ค�าถามคือแบบนี้บริษัทฯ 
ยงัอยากจะน�าเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งนัน้มารบัรูใ้นทางบญัชี
หรือไม่ 

ผู้ถามคงได้ยินผู้เขียนคิดในใจก็เลยบอกว่าประเด็นน้ีก็น่าคิด
เหมือนกัน เพราะฝ่ายบริหารเองก็คงไม่อยากให้มีการรับรู้ผล
ขาดทนุจากเครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอย่างแน่นอน เพราะงบ
การเงนิจะดไูม่สวย อกีทัง้มาตรฐานฯ ในเรือ่งนีก้ย็งัไม่มผีลบงัคับ
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ใช้ในประเทศไทย ผู้เขยีนจงึอนมุานว่าแสดงว่าความต้องการของ
กิจการในการน�าหลักการรับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความ
เสีย่งมาใช้น่าจะเกดิขึน้เพราะขณะท่ีสอบถามมานี ้กจิการมกี�าไร
จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงนั่นเอง หากมีผลขาดทุนคงจะ
ยังไม่มีแรงผลักดันในการน�าหลักการดังกล่าวมาใช้
 
สมมติต่อไปว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด (ลองคิดเชิงบวก 
เมื่อกี้คิดเชิงลบมากไป) ทางบรษิทัประสงค์จะน�าหลกัการบญัชี
ส�าหรบัการรบัรูเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสี่ยงมาใช้ แต่ในขณะน้ี
เป็นทีท่ราบกนัดว่ีายงัไม่มมีาตรฐานฯ ของไทยว่าด้วยเรือ่งนี ้แล้ว
กิจการจะอ้างอิงจากหลักการไหนดี จริง ๆ แล้วผู้เขียน อยาก
เรียนให้ผู้อ่านทราบว่าในเบ้ืองต้นทางคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานฯ บัญชีเอง ก็เคยเตรียมการที่จะออกแนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งเรียบเรียงจาก IAS 32 
IAS 39 (2009) และ IFRS 7 (2009) เพื่อให้บริษัทห้างร้านได้มี
แนวทางในการถือปฏิบัติ กันไปก่อนพลาง ๆ เนื่องจาก 
สภาวิชาชีพบัญชี มีแผนการท่ีจะน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินว่าด้วยเรื่องเครื่องมือทางการเงินระดับสากลมาใช้
อย่างจริงจังประมาณปี 2562 ขืนต้องรอจนปี 2562 กิจการใน
ประเทศไทยก็จะยังไม่มีมาตรฐานฯ รองรับรายการเครื่องมือ
ป้องกันความเสีย่งไปเรือ่ย ๆ 
 
แต่แล้วแผนการในการเข็นแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว 
ออกมาใช้ได้ถกูพบัลงไปกองอยูบ่นพืน้ เนือ่งจากคณะกรรมการ
ก� าหนดมาตรฐานฯ พบว ่ า  หลักการหลายหลักการ 
ทีก่�าหนดไว้ใน IAS 39 (2009) (แต่อย่าไปรูเ้ลยว่าหลกัการอะไร) 
ไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินว่าด้วยเรื่องเครื่องมือทางการเงินระดับสากลคือ IFRS 9 ที่
ก�าลังจะมาแทนที่ IAS 39 ในเร็ววัน อีกท้ังการก�าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ระบุไว้ใน IAS 39 เองก็
ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหลักการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมท่ีก�าหนดไว้
ใน IFRS 13 หรือ TFRS 13 ของไทยเราอย่างแม้แต่นิด กล่าว
โดยสรุป (จริง ๆ  แล้วกล่าวโดยผู้เขียน) ก็คือหากคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานฯ ต้องน�า IAS 39 มาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ IFRS 9 และ IFRS 13 เพือ่ให้เกดิเป็นแนวปฏบิตัิ
ทางบัญชีเพื่อใช้พลาง ๆ ไปก่อน ก็คงจะเสียเวลาค่อนข้างมาก
และไม่ได้ประโยชน์มากมายนัก เพราะหลาย ๆ กิจการ ต่อให้
แนวปฏิบัติทางบัญชีนี้ออกมาก ก็คงจะไม่น�าไปใช้อยู่ดี เพราะ
เป็นแค่แนวปฏบิติัทีเ่ป็นแค่ทางเลอืก (น่าน้อยใจแทน) ทางคณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีก็เลยตัดสินใจอยู่ 16 ครั้ง 
ขอยกเลิกการจัดท�าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปก่อน จนเกิดสูญญา
กาศตามมาว่าแล้วกจิการจะเอาหลกัการบญัชสี�าหรบัเครือ่งมือ
ป้องกันความเสี่ยงไหนมาใช้กับการรับรู้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่กิจการถือครองอยู่ ?????
 
ก่อนจะตอบค�าถามในเรือ่งนี ้ขอให้ฟังอะไรบางอย่างจากผู้เขยีน
ก่อน ทั้งนี้ จากการส�ารวจของผู้เขียนในเบื้องต้นจากงบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกลุ่ม SET 50 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว่า 
บริษัทจ�านวนหนึ่งได้น�าหลักการบัญชีส�าหรับเครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยง (hedge accounting) ซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้
มีทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ 
ไม่เป็นทางการเสียมากกว่า กล่าวคือบรษิทัทีน่�ามาใช้แบบไม่เป็น
ทางการ กจ็ะเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิว่าบรษิทั
ได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรมและรับรู้ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการป้องกนัความเสีย่ง
ไปยงัก�าไรหรอืขาดทนุ (profit or loss) โดยตรง และไม่ได้อ้างองิ
ว่าท�าตามมาตรฐานฯ สากลฉบับไหน ตัวอย่างเช่น บริษัท A ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ว่าตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ วัดมูลค่า
ด้วยราคายตุธิรรม นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัเปิดเผยว่ากลุ่มบรษิทัฯ 
ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 
เครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านีป้ระกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ซึ่งบันทึกในงบการเงิน ณ วันที่ตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
เครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านีคื้อการลดความเส่ียง ส�าหรบัสัญญา 
ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นโดยการก�าหนดอตัราแลก
เปล่ียนทีจ่ะใช้ในการช�าระหนีท้ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ 
จะบันทึกรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นลูกหนี้ และ 
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่
ตามสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดบัญชี 
ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่าง
ประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือ
ส่วนลดที่เกิดข้ึนในการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายตามวิธีเส้น
ตรงตลอดอายุของสัญญา ขณะที่สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ยป้องกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ผลต่างที่จะได้รับหรือต้องจ่ายช�าระตามสัญญาแลก
เปล่ียนอัตราดอกเบี้ยได้จะบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา ก�าไรหรือขาดทุนจาก
การยกเลิกสัญญาหรือการช�าระคืนเงินกู ้ยืมก่อนก�าหนดได้
บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ขณะที่บางบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนน้อยจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิว่าบรษิทัได้จดัให้มกีารรบัรูเ้ครือ่งมอืป้องกนั
ความเสีย่งโดยใช้วธีิมลูค่ายตุธิรรมและรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทุน
จากการป้องกันความเส่ียงไปยังก�าไรหรือขาดทุนหากเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม (fair value hedge) และ
รับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วน
ที่มีประสิทธิผลไปยังรายการ OCI (other comprehensive 
income) ส�าหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล ก็จะรับรู้ไปยังรายการ
ก�าไรหรือขาดทุน โดยอ้างอิงถึง IAS 39 ตัวอย่างเช่น บริษัท S 
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 แบบละเอียดยิบ (ละเอียดแบบละออ) ว่า
ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ จะวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมนับตั้งแต่วันที่ตราสารอนุพันธ์ได้มีผลผูกมัด และมีการ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน วิธีการรับรู้ก�าไร
หรอืขาดทนุขึน้อยูก่บัประเภทของรายการทีท่�าการป้องกนัความ
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เสี่ยง ณ วันที่ตราสารอนุพันธ์เริ่มมีผลผูกมัดเรียกว่าเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของ IAS 39 ทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการระบุว่า
ตราสารอนพุนัธ์นัน้จดัอยูใ่นประเภทใดประเภทหนึง่ ดงัต่อไปนี้ 

1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ 
หนี้สินที่รับรู้ในบัญชี (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม)

2) การป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงินสด 
ซึ่งเกิดจากความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้
ในบญัช ีเช่นการจ่ายช�าระดอกเบีย้ในอนาคตของหนีส้นิทีม่อีตัรา
ดอกเบี้ยผันแปร (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

3) การป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศของสัญญา
ที่ผูกมัด (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยอย่างกิ๊บเก๋ว่าการเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ประเภทการป้องกนัความ
เสีย่งในมลูค่ายตุธิรรมท่ีคาดว่าจะมปีระสทิธผิลสงูจะรบัรูใ้นส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุน โดยรับรู้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีได้ถูกท�าการป้องกัน
ความเสี่ยงน้ัน หลักการบัญชีท่ีว่าน้ีจริงๆ ก็คือ Hedge Ac-
counting นัน่เอง ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ
ตราสารอนพัุนธ์ประเภทการป้องกันความเสีย่งในกระแสเงนิสด
ที่ ค า ด ว ่ า จ ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง 
กิจการจะรับรู ้ ใน
ก� า ไ ร ข า ด ทุ น
เบด็เสรจ็อืน่ ๆ  หาก
การป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวท�าให้
เ กิ ด ก า ร รั บ รู ้
สินทรัพย์หรือหนี้
สนิ กจิการก็จะโอน
ก�าไรหรือขาดทุนทีไ่ด้เคยรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ไปรวม
ไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
หรือหนีส้นิทีไ่ม่ใช่หนีส้นิทางการเงนิ  หรอืปรบัก�าไรหรอืขาดทนุ
ที่ได้เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดังกล่าวไปยังส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี
เดยีวกนักบัทีร่ายการกระแสเงนิสดมผีลกระทบต่อส่วนของก�าไร
หรอืขาดทนุ เช่น การช�าระดอกเบีย้หรอืเกิดการผกูมดัของเครือ่ง
มือป้องกันความเสี่ยงนั้น 

เรื่องที่น่าสนใจไปกว่าน้ันคือ บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่ารายการ
อนุพันธ์บางรายการที่แม้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผลภายใต้นโยบายการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
แต่อาจไม่เข้าเงื่อนไขส�าหรับการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ภายใต้ มาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศส�าหรบัเรือ่งเดยีวกนั
ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ดังกล่าว กิจการจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนโดยทันที 
ในกรณีที่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถูกขาย หรือการป้องกัน
ความเสีย่งนัน้ไม่เข้าเงือ่นไขส�าหรบัการใช้การบญัชีป้องกนัความ
เสี่ยงภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส�าหรับเร่ือง

เดียวกัน กิจการยังคงแยกผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่อง
มือป้องกันความเสี่ยงที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไว้
จนกว่ารายการผกูมดัของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งในอนาคต
จะเกดิขึน้ แต่หากคาดว่ารายการในอนาคตจะไม่เกดิขึน้แล้ว ให้
ปรับผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทนุในทนัท ีเมือ่มกีารปรบัปรงุมลูค่าตามบญัชขีองเครือ่งมอื
ทางการเงินที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการ
จะตัดจ�าหน่ายไปยังก�าไรหรือขาดทุนโดยเร่ิมต้นทันทีที่มีการ
ปรับปรุงเกิดขึ้น และต้องไม่ช้ากว่าเมื่อรายการท่ีมีการป้องกัน
ความเสี่ยงจะหยุดได้รับการปรับปรุงจากการเปลี่ยงแปลงใน
มลูค่ายตุธิรรม และต้องถกูตดัจ�าหน่ายให้หมดทัง้จ�านวนภายใน
อายุของเครื่องมือทางการเงินนั้น

ประการสุดท้าย บรษิทัฯ ได้เปิดเผยต่อไปว่าได้ใช้ความพยายาม
อย่างยวดยิ่งในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ IAS 39 กล่าวคือ
บรษิทัได้เปิดเผยว่าบรษิทัฯ ได้มกีารจดัท�าเอกสารทีเ่ป็นการระบุ
ถึงความสัมพันธ์ของเครื่องมือป้องกันความเส่ียงและรายการท่ี
มีการป้องกันความเส่ียงขึ้น วัตถุประสงค์ในการบริหารความ
เสีย่งและกลยทุธ์ในการป้องกันความเสีย่ง ขัน้ตอนดงักล่าวรวม
ไปถึงการระบุตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดที่ใช้ในการป้องกันความ

เสี่ยงต่อสินทรัพย์
และหนี้สินแต่ละ
รายการโดยเฉพาะ 
หรือต ่อสัญญาที่
ผูกมัดโดยเฉพาะ 
บริษัทฯยังจัดท�า
เอกสารการประเมนิ
ประสิทธิผลของ
เครื่องมือป้องกัน
ความเส่ียง ณ วัน

ที่ท�าการป้องกันความเส่ียง รวมถึงเอกสารการประเมิน
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่าการป้องกันความเสี่ยงจะมี
ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เกิดจากความเส่ียงท่ีได้ป้องกัน 
ผู้เขียนขอมอบรางวัลดีเด่น (มากกว่า Oscar ทองค�า) ให้แก่
บริษัทน้ีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม อ่านแล้วมอง
เห็นภาพเลยว่าท�าอะไรอยู่

ค�าถามคอืหากกจิการของผูอ่้านจะเลอืกท�าตามแบบใดแบบหนึง่
ทีว่่าจะได้หรือไม่ ในทรรศนะของผู้เขยีนเหน็ว่าไม่น่าจะได้แม้แต่
แบบเดียว เนื่องจากหากกิจการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินว่าบริษัทได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนจาก
การป้องกนัความเส่ียงไปยงัก�าไรหรอืขาดทุนโดยตรง ผู้ใช้งบการ
เงินก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทฯ ไปอ้างอิงมาจากมาตรฐานฯ 
สากลฉบับไหน จะว่าอ้างอิงจากมาตรฐานฯ ของไทยก็ใช่ที ่
เพราะมาตรฐานฯ ไทยยังไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องนี้ จะว่าอ้างอิง
จาก IAS 39 กไ็ม่น่าจะใช่เท่าไรนกั ส�าหรับบรษิทัทีอ้่างว่าบรษัิท
ได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่า
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ยุติธรรมโดยอ้างอิงถึง IAS 39 แม้จะดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง 
แต่กไ็ม่น่าจะถกูต้องเท่าไรนัก เพราะ IAS 39 แม้จะยงัมผีลบงัคบั
ใช้อยู่ระดับสากล แต่การน�าข้อก�าหนดของมาตรฐานฯ ฉบับนี้
มาใช้เพียงเฉพาะข้อก�าหนดในส่วนท่ีว่าด้วยเรื่องเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่น�าข้อก�าหนดในส่วนอื่นๆ มาใช้ด้วย 
เช่น ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน
พ้ืนฐานฯ กด็จูะใช่ที ่ดแูล้วพลึิกยงัไงอยู ่เหมอืนทานยาปฏชิวีนะ
ไม่ครบที่แพทย์สั่งอย่างไรอย่างนั้น

ส�าหรับผู ้เขียนเองแม้จะไม่เห็นด้วยในหลาย ๆ ประเด็นที่ 
กล่าวมา กต้็องขอโอสภสภา (ท�าใจ) ไปก่อนว่าในเมือ่ผูส้อบบญัชี 
ยอมรบัได้กบัวิธกีารดงักล่าว ผูใ้ช้งบการเงนิเองกน่็าจะยอมรบัได้ 
จะยังไงก็ตาม ผู้เขียนก็ขอเรียกร้องเพียงว่าขอให้การก�าหนด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
สอดคล ้องกับข ้ อก� าหนดของ  TFRS 13  ก็ แล ้ วกัน 
ส่วนบริษทัฯ จะน�าหลักการบญัชีส�าหรบัเครือ่งมอืป้องกนัความ
เสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แบบไม่เป็นทางการหรือ 
เป็นทางการก็ท�ากันไปก่อน ไม่ว่ากันอยู่แล้ว เน่ืองจากขณะนี้
สภาวิชาชีพบัญชี เองก็ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องนี้ 
หากมองในแง่ดี การน�าหลักการบัญชีส�าหรับเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แม้เพียงบางส่วน ก็น่าจะ
ช่วยให้งบการเงินมีความโปร่งใสในระดับหน่ึง และน่าจะดีกว่า
บริษัทฯ ที่มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่ได้มีการรับรู้
รายการดังกล่าวลงในงบการเงินแม้แต่น้อย การรับรู้รายการ 
ดงักล่าวอย่างน้อยทีส่ดุก็ท�าให้ผูใ้ช้งบการเงนิมองเหน็ถงึผลกระทบ
ของการป้องกันความเสี่ยงท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
การเงินของกิจการในระดับหนึ่ง 
 
ผู้เขียนขอเพียงสองอย่างว่าเม่ือบริษัทฯ ได้น�าหลักการบัญชี
ส�าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้
แม้ไม่เต็มรูปแบบแล้วก็ตาม เมื่อถึงรอบบัญชีที่บริษัทต้องรับรู้
ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเส่ียง ก็อย่าหนัเหกลบัล�าเปลีย่น
วิธีการกลับมาเป็นแบบไม่รับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความ
เสีย่งเหมอืนอย่างทีเ่คยท�า กคื็อเปล่ียนโยบายการบญัชเีสียอย่าง
นั้นจากเคยบันทึกรายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาเป็น 
ไม่บนัทกึ โดยอ้างว่าขณะนีม้าตรฐานฯ ว่าด้วยเรือ่งนีย้งัไม่มกีาร
ประกาศใช้ในประเทศไทย การเดินหน้าไปท�าก่อนบริษัทอื่น 
ท�าให้งบการเงนิไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้กบังบการเงนิของ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ียังไม่ได้น�าหลักการนี้มาใช้ 
ค�าถามคือแล้วตอนที่ตัดสินใจน�าหลักการบันทึกรายการเครื่อง
มือป้องกันความเส่ียงมาใช้ อะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง ??? 
แบบนี้เคืองไม่มีหาย
 
สาเหตทุีต้่องกล่าวย�า้แบบนี ้เนือ่งจากผูเ้ขยีนเคยพบในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทแห่งหน่ึงเม่ือหลายปีก่อนที่ได้ 
น�าเอาหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยงท่ีระบุไว้ใน IAS 39 
มาใช้ก่อนบริษัทอื่น ๆ ในระยะแรก ๆ ที่น�ามาใช้ บริษัทก็มีการ
รับรู้ผลก�าไรจากเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งแบบสนกุสนาน แต่
ระยะหลังๆ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ท�าไว้ชักจะไม่รักษา

หน้ารักษาตาบริษัท กล่าวคือเมื่อจัดให้มีการก�าหนดมูลค่า
ยุติธรรม เรียกว่าประสบแต่ขาดทุนเป็นหลัก จนท�าให้ฝ่าย
บริหารของบริษัทขอให้ผู้ท�าบัญชียกเลิกการใช้หลักการบัญชี
ส�าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 แล้ว
หันกลับมาเป็นแบบไม่รับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงบน 
งบการเงินเหมือนอย่างที่เคยท�า โดยให้เหตุผลว่าไม่พบว่ามี
บรษิทัใดในกลุม่ทีไ่ด้น�าหลกัการบญัชเีช่นว่านีม้าใช้ มีเพยีงบรษัิท
เท่านั้นที่น�ามาใช้ก่อนมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย แบบนี้ดูไม่
น่ารกัเท่าทีค่วร แถมน่าเซง็อกีต่างหาก ท�าเหมอืนคลปิหลดุแล้ว
มาขอโทษต่อไปจะไม่ท�าอีกแล้ว พลอยสงสารผู้สอบบัญชีของ
บริษัทไปด้วย ต้องมาทนกับพฤติกรรม...(ออกอากาศไม่ไหว)  
 
เรื่องที่สอง (เมื่อกี้บอกไปหนึ่งอย่าง) คือ หากบริษัทฯ ได้น�า 
หลักการบัญชีส�าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก 
IAS 39 มาใช้ ไม่ว่าจะเต็มรูปแบบหรือไม่ ก็อย่าลืมปรับงบการ
เงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่ากิจการได้น�าหลักการบัญชีดังกล่าว
มาใช้แต่แรกด้วย เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถอืเป็นการ
เปลีย่นแปลงหลกัการบัญช ีไม่ใช่การเปลีย่นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่จะสามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีไปข้างหน้า พยายาม 
อย่าอ้างว่าหาข้อมูลที่จะน�ามาปรับปรุงย้อนหลังยากจัง คงดู 
ไม่ดีแน่นอนเช่นกัน 
 
วนันีข้อจบเรือ่งเบา ๆ  เพยีงเท่านีค้รบั ยงัไงแล้วขอแจ้งความคืบ
หน้าให้ผู้อ่านทราบว่าขณะนี้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ 
ก�าลังอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างสุดท้ายของมาตรฐานชุดเครื่อง
มือทางการเงินระดับสากลภาคภาษาไทย ซึ่งอ้างอิงถึง IFRS 7 
IFRS 9 และ IAS 32 ซึง่จะมผีลบงัคับใช้อย่างเป็นทางการในรอบ
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้อ่านได้เชยชมในเบือ้งต้น โดยวางแผนทีจ่ะ post ขึน้บน web-
site ประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เป็นอย่างช้า โปรด
ติดตามร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน และหากมี
ข้อคิดเห็นประการใดโปรดอย่าเก็บไว้ในใจ (ค�าถามชี้น�า เช่น 
แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงอยากให้เป็นวิธีใดที่จะเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภาพ
รวม) แจ้งให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ ได้รับทราบด้วย 
จักขอบพระคุณยิ่ง..

โดย.. รศ.ดร. วรศักด์ิ ทุมมานนท์ 

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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