เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๓/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง การป้องกันความเสี่ยง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IFRIC Interpretation 16 : Hedges of a Net Investment in a
Foreign Operation (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

อ้างอิง
ความเป็ นมา

1

ขอบเขต

7

ประเด็น

9

มติ

10

ลักษณะโดยทัว่ ไปของความเสีย่ งทีม่ ีการป้องกันและมูลค่าของรายการ
ทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งในการกําหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสีย่ ง

10

กิจการใดทีส่ ามารถถือเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง

14

การจํ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง

16

วันถือปฏิบตั ิ

18

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

19

ภาคผนวก
แนวทางปฏิบตั ิ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 19 และภาคผนวก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
อ้างอิง




มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี ย่ นแปลงของอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

3

หลายกิจการที่นาํ เสนองบการเงินมีเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศ (ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 8
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) หน่ วยงานต่ างประเทศดังกล่ าว
อาจเป็ นบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่วมค้ า หรือสาขา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2561) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการระบุ สกุ ลเงิน ที่ใช้ ในการดําเนิ น งานสําหรั บ
หน่วยงานต่างประเทศแต่ละแห่งตามสกุลเงินที่ใช้ ในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการ
ดําเนินงานอยู่ ในการแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเป็ น
สกุ ลเงินที่ใช้ นําเสนองบการเงิน กิจการต้ องรับรู้ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งมีการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่ วยงานต่ างประเทศจะใช้ ได้ เพี ยงในกรณี ท่ีสินทรัพย์สุทธิของหน่ วยงานต่ างประเทศนั้น
รวมอยู่ในงบการเงิน1 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศอาจมีมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิเท่ากับหรือ
น้ อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยงานต่างประเทศนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน กําหนดให้ มีการกําหนด
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ในการบัญชี




1

สําหรับงบการเงินรวม ซึ่งหมายถึง งบการเงินที่เงินลงทุน ได้ แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือ การร่ วมค้ า มีการบันทึกด้ วยวิธี
ส่ วนได้ เสีย และงบการเงินที่รวมสาขา หรือการดําเนินงานร่ วมกัน ตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน
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5

6

ป้ องกันความเสี่ยง ในกรณีท่กี ารกําหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นการป้ องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงสําหรับส่วนที่
มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิจะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรวมอยู่กบั ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของหน่วยงานต่างประเทศ
กิจการที่มีหน่ วยงานต่ างประเทศหลายแห่ งอาจมีฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศ
จํานวนมาก การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แนวทางในการระบุความเสี่ยง
เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เข้ า เงื่ อ นไขความเสี่ ย งที่ มี ก ารป้ องกั น ในการป้ องกั น ความเสี่ ย งของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น อนุ ญ าตให้ กิจการ
กําหนดให้ อนุพันธ์ หรือเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ (หรือการรวมกันของอนุพันธ์ และ
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์) เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงเงินตรา
ต่างประเทศ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แนวทางเกี่ยวกับเครื่องมือ
ป้ องกันความเสี่ยงในการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศว่าควรมี
การถือโดยกิจการใดภายในกลุ่มกิจการจึงจะเข้ าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื ่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อั ต ราแลกเปลี ่ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน กําหนดให้ มูลค่าสะสมที่รับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้ องกับทั้งผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงิ น ของหน่ วยงานในต่ า งประเทศ และผลกําไรหรื อ ขาดทุ น จากเครื่ อ งมื อ ป้ องกัน
ความเสี่ยงซึ่งมีการระบุส่วนที่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิต้องถูก
โอนจากส่วนของเจ้ าของเป็ นกําไรหรือขาดทุนถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
เมื่อบริษัทใหญ่ จาํ หน่ ายหน่ วยงานต่ างประเทศ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ให้ แนวทางในการที่กจิ การจะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้ าของ
ไปยั งกํา ไรหรื อ ขาดทุ น สํา หรั บ ทั้ งเครื่ อ งมื อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งและรายการที่ มี ก ารป้ องกั น
ความเสี่ยง

ขอบเขต
7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ กับกิจการที่ป้องกันความเสี่ยงเงินตรา
ต่ างประเทศที่เกิด ขึ้น จากเงิน ลงทุ น สุท ธิในหน่ วยงานต่ างประเทศ และเข้ าเงื่อนไขการบั ญ ชี
ป้ องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
เพื่อความสะดวกในการถือปฏิบัติ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อ้างอิงถึง
กิจการดั งกล่ าวว่ าเป็ นบริ ษั ท ใหญ่ และอ้ างอิงถึงงบการเงิน ที่มี สิน ทรั พ ย์ สุท ธิของหน่ วยงาน
ต่ างประเทศรวมอยู่ ว่าเป็ นงบการเงิน รวม ทุ กการอ้ างอิงถึงกิจการที่เป็ นบริษั ท ใหญ่ ให้ ใช้ กับ
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กิจการที่มีเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศที่เป็ นการร่ วมค้ า บริษัทร่ วม หรือสาขาอย่าง
เท่าเทียมกัน
8

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กับการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุท ธิใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ซึ่ ง ไม่ ค วรนํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ย ง
ประเภทอื่น

ประเด็น
9

เงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศอาจมีการถือโดยกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่โดยตรง หรือถือโดย
ทางอ้ อมโดยบริ ษั ทย่ อย ประเด็น ที่หารื อกัน ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ได้ แก่
9.1
ลักษณะโดยทั่วไปของความเสีย่ งทีม่ ีการป้ องกันและมูลค่ าของรายการทีม่ ีการป้ องกัน
ความเสีย่ งในการกําหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสีย่ ง
9.1.1 กิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่อาจกําหนดให้ ความเสี่ยงที่มีการป้ องกันเป็ นเฉพาะ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดําเนินงานของกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ กับของหน่ วยงานต่างประเทศ หรือ
อาจกําหนดให้ ความเสี่ยงที่มีการป้ องกันเป็ นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ นาํ เสนองบการเงินของงบการเงินรวม
ของกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่กบั สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่างประเทศ
9.1.2 ถ้ ากิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ถือหน่วยงานต่างประเทศโดยทางอ้ อม ความเสี่ยง
ที่มี ก ารป้ องกัน อาจรวมเฉพาะผลต่ างของอัต ราแลกเปลี่ ยนที่เกิด ขึ้น จาก
ผลต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศกับ
ของกิ จ การที่ เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ใ นลํา ดั บ กลางที่ ถื อ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
โดยตรงหรื อ ความเสี่ ย งที่ มี ก ารป้ องกั น อาจรวมถึ ง ผลต่ า งของอั ต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ
กับกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ ในลําดับกลางหรือบริษัทใหญ่ สูงสุด (กล่ าวคือ
ข้ อเท็จจริงที่เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศถูกถือผ่านบริษัทใหญ่ใน
ลําดับกลางมีผลกระทบต่อความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจของบริษัทใหญ่ ในลําดับ
สูงสุดหรือไม่)
9.2
กิจการใดในกลุ่มกิจการทีส่ ามารถเป็ นผูถ้ ือเครือ่ งมือป้ องกันความเสีย่ ง
9.2.1 ความสัม พั น ธ์ข องการบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย งที่เข้ าเงื่อ นไขจะเกิด ขึ้ น ได้
เฉพาะในกรณี ท่ีกิจ การที่ท าํ การป้ องกัน ความเสี่ยงในเงิน ลงทุ น สุท ธิเป็ น
กิจการที่เป็ นคู่สัญญาในเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยง หรือกิจการใดกิจการ
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9.3

หนึ่ งในกลุ่ ม กิ จ การที่ ส ามารถเป็ นผู้ ถื อ เครื่ อ งมื อ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง
ในความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วได้ โดยไม่ ต้ องคํ า นึ ง ถึ ง สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการ
ดําเนินงานของกิจการดังกล่าว
9.2.2 ลั ก ษณะโดยทั่วไปของเครื่ อ งมื อ ป้ องกัน ความเสี่ย ง (อนุ พั น ธ์ หรื อ ไม่ ใช่
อนุพันธ์) หรือ วิธีในการจัดทํางบการเงินรวม ส่งผลกระทบต่อการประเมิน
ความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
มูลค่าทีค่ วรถูกโอนจากส่วนของเจ้าของไปยังกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นการปรับปรุง
การจัดประเป็ นรายการใหม่ เมือ่ มีการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ
9.3.1 เมื่อหน่ วยงานต่ างประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถูกจําหน่ าย รายการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ท่เี กิดขึ้นจาก
การแปลงค่ า เงิ น ตราต่ า งประเทศของเครื่ อ งมื อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งและ
หน่ วยงานต่ างประเทศมูลค่ าเท่าใดที่ควรถูกโอนจากส่วนของเจ้ าของไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมของกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่
9.3.2 วิธีในการจัดทํางบการเงินรวมมีผลกระทบต่อการระบุมูลค่าที่จะถูกโอนจาก
ส่วนของเจ้ าของไปยังกําไรหรือขาดทุนหรือไม่

มติ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน และมู ลค่ าของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสีย่ งในการกําหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสีย่ ง
10

11

12

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงอาจนํามาใช้ เฉพาะกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่าง
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ กับสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของ
กิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่
ในการป้ องกั น ความเสี่ ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เกิ ด ขึ้ นจากเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่ างประเทศ รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงอาจเป็ นมูลค่ าของสินทรัพย์สุทธิท่ีเท่ากับหรือ
น้ อยกว่ ามู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์สุท ธิของหน่ วยงานต่ างประเทศในงบการเงิน รวมของ
กิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศที่อาจถูก
กําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ข้ ึนอยู่ กับว่ า
กิจการที่เป็ นบริษั ทใหญ่ ในลําดั บ รองลงมาของหน่ วยงานต่ างประเทศได้ ใช้ การบั ญ ชีป้ องกัน
ความเสี่ย งกับ สิน ทรั พ ย์ สุท ธิท้ังหมดหรื อ บางส่ วนของหน่ วยงานต่ างประเทศ และการบั ญ ชี
ดังกล่าวได้ คงมีในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่หรือไม่
ความเสี่ยงที่มีการป้ องกันอาจถูกกําหนดให้ เป็ นฐานะเปิ ดต่ อเงินตราต่ างประเทศที่เกิดขึ้นจาก
ผลต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ กับสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดําเนิ น งานของบริ ษั ท ใหญ่ ในลําดั บ ใดๆ (กิจการที่เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ท่ีถือ โดยตรง บริษั ท ใหญ่
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13

ลําดับกลาง หรือบริษัทใหญ่ ลาํ ดับสูงสุด) ของหน่ วยงานต่ างประเทศนั้น การที่เงินลงทุนสุทธิ
ถู ก ถื อ ผ่ า นบริ ษั ท ใหญ่ ใ นลํา ดั บ กลางไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของความเสี่ ย ง
เชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการมีฐานะเปิ ดต่อเงินตราต่างประเทศของบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจากเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศอาจจะ
เข้ า เงื่ อ นไขการบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย งได้ เพี ย งครั้ ง เดี ย วสํา หรั บ งบการเงิ น รวม ดั ง นั้ น
ถ้ าสินทรัพย์สุทธิของหน่ วยงานต่ างประเทศส่วนเดียวกันนี้ มีการป้ องกันความเสี่ยงโดยบริษัท
ใหญ่ มากกว่าหนึ่งกิจการภายในกลุ่มกิจการ (ตัวอย่างเช่น โดยกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ ทางตรง
และทางอ้ อม) สําหรับความเสี่ยงเดียวกันนี้ มีเพียงหนึ่งความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่
จะเข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุด
ความสัม พั น ธ์ ใ นการป้ องกั น ความเสี่ย งที่ก ําหนดโดยกิ จ การที่เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ใน
งบการเงิ น รวมนั้ นไม่ จํ า เป็ นต้ องถู ก ให้ มี โดยกิ จ การที่ เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ในลํ า ดั บ ที่ สู ง กว่ า
อย่างไรก็ตาม ถ้ าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้ ถูกให้ มีโดยกิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ในลําดับที่สงู กว่า
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ โดยบริษัทใหญ่ ในลําดับที่ต่าํ กว่ าต้ องกลับรายการก่อนจะรับรู้
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงของบริษัทใหญ่ในลําดับที่สงู กว่า

กิจการใดทีส่ ามารถถือเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง
14

15

อนุ พันธ์หรือเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์ (หรือการรวมกันของอนุ พันธ์และเครื่องมือ
ทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์) อาจถูกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงในการป้ องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงอาจถือโดย
กิจการใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการในกลุ่มกิจการตราบใดที่ยังเข้ าเงื่อนไขของการกําหนด
ความสัมพั นธ์ การจัดทําเอกสาร และความมีประสิทธิผลตามย่ อหน้ าที่ 6.4.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ องกั น
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ กล่ าวโดยเฉพาะเจาะจง กลยุ ทธ์การป้ องกันความเสี่ยงของกลุ่ม
กิจการควรมีการจัดทําเป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ท่จี ะกําหนด
ความสัมพันธ์แตกต่างกันที่ระดับต่างๆ ในกลุ่มกิจการ
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการประเมินความมีประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าของเครื่องมือ
ป้ องกัน ความเสี่ย งในความเสี่ย งเงิน ตราต่ างประเทศคํา นวณขึ้น โดยการอ้ างอิงกับ สกุ ล เงิน
ที่ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น งานของกิจ การที่เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ กับ สกุ ล เงิ น ที่ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น งานของ
ความเสี่ยงที่มีการป้ องกันที่ถูกวัดมูลค่าตามการจัดทําเอกสารการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หากไม่
มีการใช้ การบั ญ ชีป้ องกัน ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ าทั้งหมดอาจรับ รู้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ น กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น หรื อทั้งคู่ ขึ้น อยู่ กับว่ ากิจการใดเป็ นผู้ ถือเครื่องมือป้ องกัน
ความเสี่ยง อย่ างไรก็ตาม การประเมินความมีประสิทธิผลจะไม่ ได้ รับผลกระทบจากการรับ รู้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนหรือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในการปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนั้น ส่วนที่มีประสิทธิผล
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ทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นอกจากนี้ การประเมิน
ความมีประสิทธิผลจะไม่ ได้ รับผลกระทบจากลักษณะของเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงไม่ ว่าจะ
เป็ นอนุพันธ์หรือไม่เป็ นอนุพันธ์ และไม่ว่าจะใช้ วิธใี ดในการจัดทํางบการเงินรวม

การจํ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
16

17

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถูกจําหน่าย มูลค่าที่จะถูกโอนไปยังกําไรหรือ
ขาดทุนจะถือว่าเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่จากรายการผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่
ซึ่งคือมู ลค่ าที่ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 6.5.14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครือ่ งมือทางการเงิน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็ นผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนของเครื่องมือป้ องกัน
ความเสี่ยงสําหรับส่วนที่มีประสิทธิผล
มูลค่าที่จะถูกโอนจากรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่ า งประเทศไปยั ง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ในงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ใหญ่ ต ามย่ อ หน้ าที่ 48
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ คือจํานวนที่รวมอยู่ในรายการผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบการเงินจากหน่ วยงานต่างประเทศของบริษัทใหญ่ ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลําดับ
สู ง สุ ด มู ล ค่ า สุ ท ธิ ร วมที่ รั บ รู้ ใ นรายการผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น จากหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศทั้งหมดไม่ได้ รับผลกระทบจากวิธีในการจัดทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม วิธีการ
ในการจัดทํางบการเงินรวมที่บริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดถือปฏิบัติ ทั้งวิธีทางตรง หรือวิธีทีละ
ขั้ น ตอน (step-by-step method)ในการจั ด ทํา งบการเงิ น รวม 2 อาจมี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
ที่รวมอยู่ในรายการผลต่างจากการแปลงค่ างบการเงินของหน่ วยงานต่างประเทศนั้น การใช้ วิธี
ทีล ะขั้น ตอนในการจัด ทํางบการเงิน รวมอาจส่ งผลให้ มู ล ค่ าที่ถู ก โอนไปยั งกําไรหรื อ ขาดทุ น
แตกต่ างจากมูลค่ าที่ใช้ ในการประเมินความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยง จํานวน
ผลต่างนี้อาจถูกตัดไปโดยการกําหนดมูลค่าที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งมูลค่าดังกล่าว
จะเพิ่มขึ้นถ้ าใช้ วิธที างตรงในการจัดทํางบการเงินรวม รายการปรับปรุงนี้ไม่ได้ เป็ นข้ อกําหนดโดย
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี ย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่ ถือเป็ นทางเลือกปฏิบัติของ
กิจการที่ควรถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอสําหรับเงินลงทุนสุทธิท้งั หมด




2

วิธที างตรง หมายถึง วิธใี นการจัดทํางบการเงินรวมโดยที่งบการเงินของการดําเนินงานในต่างประเทศถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดโดยตรง วิธีทลี ะขั้นตอน หมายถึง วิธีในการจัดทํางบการเงินรวมโดยที่งบการเงิน
ของการดําเนินงานในต่างประเทศถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่ในลําดับกลางก่อน และต่อมาได้ ถูก
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด (หรือสกุลเงินที่ใช้ นาํ เสนองบการเงิน ถ้ าไม่เหมือนกันกับ
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน)
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วันถือปฏิบตั ิ
18

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชี ท่ีเริ่ ม ในหรื อหลั งวัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ ถือ
ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ สาํ หรับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 เป็ นต้ นไปเท่านั้น หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

18ก

หากกิจการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
กิจการต้ องถื อปฏิบั ติ พ ร้ อมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่ องมื อ
ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วย
ตราสารทุน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

18ข

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
19

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลง
ประมาณการทางบัญ ชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอันเป็ นผลจากการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาเริ่มถือปฏิบัติ กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดดังกล่ าวเมื่อนําการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
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ภาคผนวก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก1

ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้โดยใช้ โครงสร้ างของบริษัทดังที่จะได้ แสดงต่ อไป ไม่ ว่าจะกรณีใดก็ตาม ความสัมพั นธ์
ในการป้ องกันความเสี่ยงที่กล่ าวถึง ณ ที่น้ ีจะต้ องผ่ านการทดสอบความมีประสิทธิผลของการ
ป้ องกันความเสี่ยงตามหลักการที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครือ่ งมือทางการเงิน ถึงแม้ ว่าภาคผนวกนี้จะไม่ได้ กล่าวถึงการทดสอบดังกล่าวก็ตาม บริษัทใหญ่
ซึ่งหมายถึงบริษัทที่เป็ นบริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดได้ แสดงงบการเงินรวมโดยใช้ เงินยูโร ซึ่งเป็ น
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น งาน และถื อ หุ้ นในบริ ษั ท ย่ อ ยในเครื อ ทั้ ง หมดแต่ เพี ย งผู้ เดี ย ว
บริษัทใหญ่มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข เป็ นเงิน 500 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง (สกุลเงินที่ใช้ ใน
การดําเนิ น งาน คื อ เงิน ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง) ซึ่ งรวมถึงเงิน ลงทุ น สุท ธิของบริ ษั ท ย่ อ ย ข ที่มี ใน
บริ ษั ท ย่ อ ย ค จํ า นวน 300 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการดํ า เนิ น งาน คื อ
เงิน ดอลลาร์ส หรั ฐฯ) หรือ คิด เป็ นเงิน เท่ ากับ 159 ล้ านปอนด์ สเตอร์ลิง หรื อพู ด อีกนั ยหนึ่ ง
สินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อย ข ที่ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค มีค่าเท่ากับ 341 ล้ านปอนด์
สเตอร์ลิง

ลักษณะโดยทัวไปของความเสี
่
ย่ งที่มีการป้องกัน ในการกําหนดความสัมพันธ์ใน
การป้องกันความเสีย่ ง (ย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
ก2

บริ ษั ท ใหญ่ ส ามารถป้ องกัน ความเสี่ ย งจากเงิน ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นแต่ ล ะบริ ษั ท ย่ อ ย ก ข และ ค
จากความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานสกุล
ต่างๆ ของบริษัทเหล่านั้น (สกุลเงินเยน สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)
กับสกุลเงินยูโร นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ ยังสามารถป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของ
บริ ษั ท ย่ อย ข และบริ ษั ท ย่ อย ค ในงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ย่ อ ย ข บริ ษั ท ย่ อย ข สามารถ
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค ระหว่างสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนิ น งาน คื อ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และสกุ ล เงิน ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง จากตั ว อย่ า ง
ดังต่อไปนี้ ความเสี่ยงที่ถูกกําหนดคือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที เนื่องจากเครื่องมือ
ป้ องกันความเสี่ยงไม่ ใช่ อนุ พันธ์ หากเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงเป็ นสัญญาฟอร์เวิร์ด บริษัท
ใหญ่สามารถกําหนดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าได้
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บริษัทใหญ่
400,000 ล้ านเยน

สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน คือ ยูโร
500 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง

บริษัทย่อย ก

บริษัทย่อย ข

สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน คือ เยน

สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน คือ ปอนด์สเตอร์ลิง

บริษัทย่อย ค
300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
(เทียบเท่า 159 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน คือ ดอลลาร์
สหรัฐ

มูลค่าของรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งในการกําหนดความสัมพันธ์ของ
การป้องกันความเสีย่ ง (ย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
ก3

ก4

บริษัทใหญ่ ต้องการที่จะป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่ อย ค
โดยสมมติให้ บริษัทย่อย ก มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเป็ นจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
สิน ทรั พ ย์สุท ธิของบริ ษั ทย่ อย ก ณ วัน เริ่ มรอบระยะเวลารายงานเท่ ากับ 400,000 ล้ านเยน
ซึ่งในจํานวนนี้ได้ รวมเงินที่ได้ จากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
ไว้ แล้ ว
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงสามารถเป็ นมู ลค่ าของสินทรัพย์สุทธิท่ีเท่ากับหรือน้ อยกว่ า
มูลค่ าตามบัญชีของจํานวนเงินลงทุนสุทธิของบริษัทใหญ่ ในบริษัทย่ อย ค (300 ล้ านดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ) ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม โดยบริ ษั ท ใหญ่ ส ามารถกํา หนดให้ เงิ น กู้ ยื ม จาก
บุคคลภายนอกจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย ก ใช้ เป็ นการป้ องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนทันทีระหว่างสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็ นสกุลเงินของ
เงินลงทุนสุทธิในจํานวนสินทรัพย์สุทธิ 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทย่ อย ค ในกรณีน้ ี
ส่วนต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของทั้งเงินกู้ยืมจาก
บุ ค คลภายนอกในบริ ษั ท ย่ อ ย ก จํานวน 300 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และของเงิน ลงทุ น สุท ธิ
ในบริษัทย่ อย ค จํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ างก็ถูกรวมอยู่ในรายการผลต่ างจากการ
แปลงค่ างบการเงิน ที่แ สดงในงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ใหญ่ ห ลั งจากที่ใช้ ก ารบั ญ ชี ป้ องกัน
ความเสี่ยงแล้ ว
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ก5

ก6

หากไม่ได้ นาํ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ กับสกุลเงินยูโรสําหรับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในบริษัทย่อย ก จะถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในรูปแบบดังต่อไปนี้

ส่วนเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินเยน
ที่แปลงค่าเป็ นสกุลเงินยูโรแล้ ว จะแสดงในกําไรหรือขาดทุน และ

ส่วนเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินเยนกับสกุลเงินยูโร รับรู้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกเหนือจากการกําหนดความสัมพันธ์ตามย่อหน้ าที่ ก4 ในงบการเงินรวม บริษัทใหญ่สามารถ
กําหนดให้ เงิ น กู้ ยื ม จากบุ ค คลภายนอกจํานวน 300 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในบริ ษั ท ย่ อ ย ก
เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่ างบริษัทย่ อย ค และบริษัทย่ อย ข ในกรณีน้ ี ผลต่ างรวมของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินยูโรจากจํานวนเงิน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่เป็ นเงิน กู้ ยืม จากบุ ค คลภายนอกในบริษั ทย่ อย ก จะรั บ รู้ในงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ใหญ่
ในรูปแบบดังต่อไปนี้แทน นั่นคือ

ผลต่ างจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รับรู้ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทย่อย ค

ผลต่ างจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับ
สกุลเงินเยนที่แปลงค่าเป็ นสกุลเงินยูโรแล้ วแสดงในกําไรหรือขาดทุน และ

ผลต่ างจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินเยนกับสกุลเงินยูโร
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทใหญ่ ไม่สามารถกําหนดให้ เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในบริษัทย่อย ก เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของทั้งสกุลเงินยูโร
กั บ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และ สกุ ล เงิ น ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง กั บ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ในงบการเงินรวมได้ เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงตัวใดตัวหนึ่งสามารถใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ถูก
กําหนดในประเภทเดียวกันได้ เพี ยงครั้งเดียวเท่านั้ น บริษั ทย่ อย ข จึงไม่ สามารถใช้ การบัญ ชี
ป้ องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของตนเองได้ เนื่องจาก เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ถูกถืออยู่นอกกลุ่มที่ประกอบไปด้ วยบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค

กิจการใดในกลุ่มทีส่ ามารถถือเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง (ย่อหน้าที่ 14 และ 15)
ก7

ดังที่กล่าวแล้ วในย่อหน้ าที่ ก5 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมอันเกิดจากความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัท
ย่อย ก จะถูกบันทึกทั้งในกําไรหรือขาดทุน (ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินเยน) และในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ในส่วนของ
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินเยน) ในงบการเงินรวมของ
บริษัทใหญ่หากไม่ได้ มีการนําการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ มูลค่าทั้งสองมูลค่าดังกล่าวจะถูก
นํามารวมกันเพื่อจุ ดประสงค์ในการประเมินความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามที่
กําหนดในย่ อ หน้ าที่ ก4 เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ าของทั้ งเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ป้ องกั น
ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถูกคํานวณโดยอ้ างอิงจากสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่ เทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทย่อย ค ตามเอกสารบันทึกการป้ องกันความเสี่ยง วิธีการจัดทํา
งบการเงินรวม (กล่าวคือวิธที างตรง หรือวิธที ลี ะขั้นตอน) ไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมินความ
มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง

มูลค่าทีถ่ ูกโอนไปยังกําไรหรือขาดทุนจากการจํ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ (ย่อ
หน้าที่ 16 และ 17)
ก8

เมื่อมีการจําหน่ ายบริ ษั ทย่ อย ค ออกไป มู ลค่ าที่ถูกโอนจากรายการผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบ การเงิ น (foreign currency translation reserve (FCTR)) ไป ยั ง กํ า ไรห รื อ ขาด ทุ น ใน
งบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ได้ แก่
ก8.1 ในแง่ของเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย
ก มู ลค่ าที่ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื ่อ งมื อทางการเงิ น
กําหนดให้ มีการระบุจาํ นวน คือ การเปลี่ยนแปลงรวมในมูลค่าอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับการป้ องกันความเสี่ยง
ส่วนที่มีประสิทธิผล และ
ก8.2 ในแง่ ของเงิน ลงทุ น สุท ธิจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์ ส หรัฐฯ ในบริ ษั ทย่ อย ค มู ลค่ า
ดังกล่าวจะคํานวณตามวิธีในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ หากบริษัทใหญ่ใช้ วิธี
จัด ทํางบการเงิน รวมโดยตรง รายการผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัทย่อย ค จะถูกกําหนดโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรกับ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หากบริษัทใหญ่ จัดทํางบการเงินรวมทีละขั้น รายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทย่อย ค จะถูกกําหนดโดยรายการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่รับรู้โดยบริษัทย่อย ข ซึ่งสะท้ อนอัตราแลกเปลี่ยน
ของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์
สเตอร์ลิง การที่บริษัทใหญ่ ใช้ วิธีทีละขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวมในงวดก่อน
หน้ าไม่ได้ เป็ นการกําหนดให้ หรือยกเว้ นบริษัทใหญ่จากการพิจารณามูลค่าของผลต่าง
จากการแปลงค่ างบการเงินที่ถูกโอน เมื่อมีการจําหน่ ายบริษัทย่อย ค ให้ รับรู้เท่ากับ
มูลค่าที่จะต้ องรับรู้หากจัดทํางบการเงินรวมโดยใช้ วิธีทางตรง ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับนโยบาย
การบัญชี
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การป้องกันความเสีย่ งของหน่วยงานต่างประเทศทีม่ ีมากกว่าหนึง่ แห่ง (ย่อหน้าที่
11 13 และ 15)
ก9

ตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงให้ เห็นว่า ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ความเสี่ยงที่สามารถป้ องกัน
ได้ จะเป็ นความเสี่ยงระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่ (สกุลเงินยูโร) และ
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค เสมอ ไม่ว่าการป้ องกันความเสี่ยง
จะมีการกําหนดในรูปแบบใด มูลค่าสูงสุดที่สามารถเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลได้
ที่จะถูกรวมอยู่ ในรายการผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่
เมื่อหน่ วยงานต่ างประเทศทั้งสองแห่ งได้ มีการป้ องกันความเสี่ยงแล้ ว นั่นคือจํานวน 300 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และจํานวน 341 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง สําหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรกับ
สกุ ล เงิน ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ าอื่น ๆ อัน เนื่ อ งมาจากอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่ างประเทศจะถูกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนรวมของบริษัทใหญ่ ซึ่งแน่ นอนว่ามีความ
เป็ นไปได้ ท่บี ริษัทใหญ่ จะกําหนดความเสี่ยงให้ เงินจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ เฉพาะใน
ส่วนเปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ยนทัน ทีของสกุ ลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุ ลเงิน ปอนด์
สเตอร์ลิง หรื อสําหรับเงิน จํานวน 500 ล้ านปอนด์สเตอร์ ลิง เฉพาะในส่วนเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโร

บริษทั ใหญ่ถอื ครองเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
ก10

บริษัทใหญ่อาจต้ องการที่จะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนสุทธิ
ในบริษัทย่อย ข รวมทั้งบริษัทย่อย ค ด้ วย เมื่อกําหนดให้ บริษัทใหญ่ถือครองเครื่องมือป้ องกัน
ความเสี่ย งที่เหมาะสมในสกุ ล เงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ และสกุ ล เงิน ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง ที่ส ามารถ
กําหนดให้ เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิของบริ ษัทใหญ่ ในบริษัทย่ อย ข และ
บริ ษั ท ย่ อ ย ค ได้ บริ ษั ท ใหญ่ ส ามารถกํา หนดประเภทรายการดั ง กล่ า วในงบการเงิ น รวม
ในลักษณะที่รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
ก10.1 กําหนดให้ เครื่องมื อที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ เป็ น
เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค จากความเสี่ยงที่เป็ น
ฐานะเปิ ดต่ อ อั ต ราแลกเปลี่ ย นทัน ทีข องสกุ ล เงิ น ยู โ รกั บ สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ระหว่างบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ค และกําหนดให้ เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
จํานวนไม่ เกิน 341 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง เป็ นเครื่ องมื อป้ องกัน ความเสี่ยงของเงิน
ลงทุนสุทธิในบริษัทย่ อย ข จํานวน 341 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง จากความเสี่ยงที่เป็ น
ฐานะเปิ ดต่ อ อัต ราแลกเปลี่ ย นทัน ทีข องสกุ ล เงิ น ยู โรกั บ สกุ ล เงิ น ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง
ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ข
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ก11

ก12

ก10.2 กําหนดให้ เครื่องมือที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ เป็ น
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่ อย ค จากความเสี่ยงที่
เป็ นฐานะเปิ ดต่ อ อัต ราแลกเปลี่ ย นทัน ทีข องสกุ ล เงิ น ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง กับ สกุ ล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค และกําหนดให้ เครื่องมือที่ใช้
ป้ องกั น ความเสี่ย งจํา นวนไม่ เกิ น 500 ล้ า นปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง ที่ ถู ก กํา หนดให้ เป็ น
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จํานวน 500 ล้ าน
ปอนด์สเตอร์ลิง จากความเสี่ยงที่เป็ นฐานะเปิ ดต่ออัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินยูโร
กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ข
ความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงิน ยู โรกับ สกุ ลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงิน ลงทุ น ของ
บริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ค เป็ นความเสี่ยงที่แตกต่างจากเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
ข อย่ างไรก็ตาม จากกรณีตัวอย่างที่ได้ กล่ าวในย่อหน้ าที่ ก10.1 ที่มีการกําหนดเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถือโดยบริษัทใหญ่น้ัน จึงถือว่าบริษัทใหญ่ได้ ทาํ การ
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เต็มจํานวนของ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค แล้ ว หากบริษัทใหญ่ ได้ กาํ หนดตราสารสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
ที่ถอื อยู่เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จํานวน 500 ล้ าน
ปอนด์สเตอร์ลิงอีกตราสารหนึ่ง จํานวนเงิน 159 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิงจากเงินลงทุนสุทธิจาํ นวน
ดังกล่าวทั้งหมด (ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าเทียบเท่าสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงโดยแปลงจากเงินลงทุนสุทธิ
ในบริ ษั ท ย่ อ ย ค ที่เป็ นสกุ ล เงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ) จะได้ รับ การป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิน ปอนด์ ส เตอร์ ลิ งกับ สกุ ล เงิน ยู โรซํ้าเป็ นครั้ งที่สองในงบการเงิน รวมของ
บริษัทใหญ่
ในกรณี ท่ีได้ อธิบายไปในย่ อหน้ าที่ ก10.2 หากบริษั ทใหญ่ ได้ กาํ หนดให้ ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างบริษัทย่อย ข
และบริษัทย่ อย ค เป็ นความเสี่ยงที่มีการป้ องกันเฉพาะส่วนที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้นที่จะถูกรวมอยู่ในรายการผลต่ างจากการ
แปลงค่ างบการเงินของบริษั ทใหญ่ ท่ีเกี่ยวข้ องกับบริษัทย่ อย ค สําหรับการเปลี่ยนแปลงส่วน
ที่เหลือ (คิดเป็ นมูลค่าเทียบเท่าการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับ
สกุลเงินยูโร ของจํานวนเงิน 159 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง) จะถูกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนรวม
ของบริ ษั ท ใหญ่ ดั งที่ได้ แ สดงไว้ ในย่ อ หน้ าที่ ก5 เนื่ อ งจากการกําหนดความเสี่ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงระหว่างบริษัทย่อย ข และบริษัท
ย่อย ค ไม่ได้ รวมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรเอาไว้
บริษัทใหญ่ สามารถที่จะกําหนดเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จํานวนไม่เกิน 500 ล้ านปอนด์
สเตอร์ลิงเป็ นฐานะเปิ ดต่ออัตราแลกเปลี่ยนทันทีในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรที่มี
การป้ องกันระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ข
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บริษทั ย่อย ข ทีถ่ อื เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ก13

ก14

หากกําหนดให้ บริษัทย่อย ข ถือตราสารหนี้ภายนอกมูลค่า 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ และนําเงิน
จํานวนดังกล่าวโอนไปยังบริษัทใหญ่ในรูปแบบเงินกู้ยืมระหว่างกันที่เป็ นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
เนื่องจากทั้งสินทรัพย์และหนี้สนิ ได้ เพิ่มขึ้นจํานวน 159 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง สินทรัพย์สทุ ธิของ
บริษัทย่ อย ข ไม่ ได้ มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทย่ อย ข สามารถกําหนดให้ หนี้ สินภายนอกเป็ น
เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ จากเงิน ลงทุ น สุท ธิในบริ ษั ท ย่ อ ย ค ที่แ สดงในงบการเงิน รวม บริ ษั ท ใหญ่ ส ามารถ
รักษาการกําหนดเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค จํานวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ
(ดูย่อหน้ าที่ 13) และบริษัทใหญ่สามารถกําหนดเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินปอนด์
สเตอร์ลิงที่ถืออยู่ เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน สุทธิในบริษัทย่ อย ข จํานวน
500 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิงได้ ท้งั จํานวน การป้ องกันความเสี่ยงแรกที่ถูกกําหนดโดยบริษัทย่อย ข
จะถูกประเมินโดยอ้ างอิงจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทย่ อย ข (สกุลเงินปอนด์
สเตอร์ลิง) และการป้ องกันความเสี่ยงที่สองที่ถูกกําหนดโดยบริษัทใหญ่จะถูกประเมินโดยอ้ างอิง
จากสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริษัทใหญ่ (สกุลเงินยูโร) ในกรณีน้ ี เฉพาะความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินลงทุนสุทธิ
ในบริษัทย่อย ค ของบริษัทใหญ่ได้ มีการป้ องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่โดย
ใช้ เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ ใช่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งจํานวน ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ทั้งจํานวนจากเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข ของบริษัทใหญ่
จํา นวน 500 ล้ านปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง อาจได้ รั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งในงบการเงิ น รวมของ
บริษัทใหญ่
อย่างไรก็ตาม การบัญชีสาํ หรับมูลค่าของเงินกู้ยืมจํานวน 159 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิงของบริษัทใหญ่
ที่ก้ ูยืมจากบริษัทย่อย ข ก็จะต้ องมีการพิจารณาด้ วยเช่นกัน หากเงินกู้ยืมค้ างจ่ายของบริษัทใหญ่
ไม่ได้ ถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข เนื่องจากไม่เข้ าเงื่อนไขของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ 15 ส่วนแตกต่ างของ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรอันเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรวมอยู่ใน
กําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ แต่ หากเงินกู้ยืมค้ างจ่ ายจํานวน 159 ล้ าน
ปอนด์สเตอร์ลิงที่มีกบั บริษัทย่อย ข นั้นถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของบริษัท
ใหญ่ เงินลงทุนสุทธิกจ็ ะมีมูลค่าเพียง 341 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิงเท่านั้น และมูลค่าที่บริษัทใหญ่
สามารถกําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์
สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรก็จะถูกลดลงจาก 500 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิงเป็ น 341 ล้ านปอนด์สเตอร์ลิง
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หากบริษัทใหญ่ ได้ ยกเลิกความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่กาํ หนดโดยบริษัทย่ อย ข
บริษัทใหญ่ สามารถกําหนดให้ เงินกู้ยืมภายนอกที่บริษัทย่อย ข มีอยู่จาํ นวน 300 ล้ านดอลลาร์
สหรั ฐฯ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ยู โรกับ สกุ ล เงิน
ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ที่ มี ต่ อเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในบริ ษั ทย่ อย ค และกําหนดให้ เครื่ องมื อที่ ใช้ ป้ องกั น
ความเสี่ยงสกุ ล เงิน ปอนด์ สเตอร์ ลิงที่ถือ ครองไว้ เองเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงใน
เงิ น ลงทุ น สุท ธิในบริ ษั ท ย่ อ ย ข จํานวนไม่ เกิน 341 ล้ านปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง ในกรณี น้ ี ความมี
ประสิท ธิผลในการป้ องกัน ความเสี่ยงทั้งสองนั้ น จะถู กคํานวณโดยอ้ างอิงจากสกุ ลเงิน ที่ใช้ ใน
การดําเนิ น งานของบริ ษั ท ใหญ่ (สกุ ลเงิน ยู โร) ผลที่ต ามมาก็คื อ ส่ วนเปลี่ ยนแปลงในอัต รา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่มีต่อมูลค่าตราสารหนี้ภายนอก
ที่ถื อ โดยบริ ษั ท ย่ อ ย ข และส่ วนเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง
กับสกุลเงินยูโรที่มีต่อมูลค่ าเงินกู้ยืมค้ างจ่ ายของบริษัทใหญ่ กับบริษัทย่อย ข (เทียบเท่ามูลค่ า
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินยูโรทั้งจํานวน) จะถูกรวมในรายการผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ และเนื่องจากบริษัทใหญ่ ได้ ป้องกันความเสี่ยงจาก
อัต ราแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงิน ยู โรกับ สกุ ลเงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐฯ ในเงิน ลงทุ น สุทธิในบริษั ทย่ อย ค
เต็มจํานวนแล้ ว บริษัทใหญ่สามารถป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรกับสกุล
เงิ นปอนด์ สเตอร์ ลิ งในเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในบริ ษั ทย่ อย ข ได้ ในจํานวนที่ ไม่ เกิ น 341 ล้ านปอนด์
สเตอร์ลิงเท่านั้น
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