
 

Forward
Contract 

กบัการบัญชี 
ป้องกนัความเส่ียง

ตอนท่ี 2

ตามมาติด ๆ กับตอนที่ 2 ของบทความ ต่อจากตอนแรกซึ่งเผยแพร่

ใน FAP Newsletter ฉบับที่ 43 (หน้า 12-13) ที่ได้แนะน�าให้ทุกท่านได้

รู ้จักกับ “รายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)” 

ว่าสามารถเป็นรายการอะไรได้บ้าง และบอกถงึวัตถปุระสงค์ “การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting)” และประเภทของการ

ป้องกันความเสี่ยงที่มีการจ�าแนกตาม TFRS 9   

โดยเน้ือหาของบทความตอนนี้ จะท�าให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

โดยจะให ้ตัวอย่างสมมติให ้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนและวิธีการ 

บันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value 

Hedge) และการบันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash Flow Hedge) ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

(Fair Value Hedge) การบันทึกบัญชีสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดที่จะซื้อเครื่องจักร

บริษัท กขค จ�ำกัด (“กิจกำร”) มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใช ้
น�ำเสนองบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท กิจกำรเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง 
ในมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของสัญญำผูกมัดทุกสัญญำ ในวันที่ 
1 ตุลำคม 25X8 กิจกำรท�ำสัญญำผูกมัดกับผู้ขำยในประเทศสหรัฐอเมริกำว่ำจะ 
ซือ้เครือ่งจกัรเพือ่น�ำมำใช้ผลติสนิค้ำ ผูข้ำยจะส่งมอบเครือ่งจกัรให้ในวนัที ่1 เมษำยน 
25X9 และมีรำคำซื้อขำยตำมสัญญำเท่ำกับ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ

ในวันเดียวกัน บริษัท กขค จ�ำกัด ท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับ
ธนำคำรเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยจะซือ้
เงินจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 เมษำยน 25X9 ที่อัตรำแลก
เปลี่ยน 36.35 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง กิจกำรท�ำสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ก�ำหนดรำคำเครือ่งจกัรเป็นเงนิบำททีเ่ป็นจ�ำนวนแน่นอนแล้ว
เป็นมูลค่ำ 36,350,000 บำท

• รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) คือ สัญญำผูกมัดที่จะ
ซื้อเครื่องจักรในรำคำ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งยังมิได้บันทึกบัญชี 
กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำผูกมัดและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมในก�ำไรหรือขำดทุน

• เครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging Instrument) คือ สญัญำซือ้เงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ บันทึกบัญชีด้วย
มูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot exchange rate) อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
(Forward exchange rate) และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

วันที่
อัตราแลกเปลี่ยนทันที

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)

มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(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
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โดยเน้ือหาของบทความตอนนี้ จะท�าให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

โดยจะให ้ตัวอย่างสมมติให ้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนและวิธีการ 
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Hedge) และการบันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash Flow Hedge) ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

(Fair Value Hedge) การบันทึกบัญชีสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดท่ีจะซ้ือเคร่ืองจักร

บริษัท กขค จ�ำกัด (“กิจกำร”) มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช ้
น�ำเสนองบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท กิจกำรเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง 
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25X9 และมีรำคำซื้อขำยตำมสัญญำเท่ำกับ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ

ในวันเดียวกัน บริษัท กขค จ�ำกัด ท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับ
ธนำคำรเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยจะซือ้
เงินจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 เมษำยน 25X9 ที่อัตรำแลก
เปลี่ยน 36.35 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง กิจกำรท�ำสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ก�ำหนดรำคำเครือ่งจกัรเป็นเงนิบำททีเ่ป็นจ�ำนวนแน่นอนแล้ว
เป็นมูลค่ำ 36,350,000 บำท

• รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) คือ สัญญำผูกมัดที่จะ
ซื้อเครื่องจักรในรำคำ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งยังมิได้บันทึกบัญชี 
กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำผูกมัดและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมในก�ำไรหรือขำดทุน

• เครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging Instrument) คือ สญัญำซือ้เงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ บันทึกบัญชีด้วย
มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot exchange rate) อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
(Forward exchange rate) และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

วันที่
อัตราแลกเปลี่ยนทันที

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)

มลูค่ายติุธรรมของสญัญาขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(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

โดยสมมุติว่าการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงครบทุกข้อ มีการจัดท�าเอกสารการป้องกัน 
ความเสี่ยง (Hedge documentation) และการป้องกันความเสี่ยงนี้มีประสิทธิผล รายการบันทึกบัญชีจะเป็น ดังนี้

วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 ตุลาคม 25X8 ไม่มีรายการบัญชี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้สัญญาผูกมัด
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์

31 ธันวาคม 25X8 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 20,000

เครดิต ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยง 
(ก�าไรหรือขาดทุน)

20,000

รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

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

31 ธันวาคม 25X8 เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ก�าไรหรือขาดทุน) 20,000

เครดิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน) 20,000

รับรู้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 ตุลาคม 25X8
ไม่มีรายการบัญชี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้สัญญาผูกมัด
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์

รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

เดบิต เครื่องจักร 36,350,000

เครดิต เงินสด 36,350,000

31 ธันวาคม 25X8 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 20,000

เครดิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
(ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

20,000

รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

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 สัญญาผูกมัด (หนี้สิน) 50,000

เครดิต เครื่องจักร 50,000

รับรู้ผลก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัดเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก 
ของสินทรัพย์ที่ได้มา

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

ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge)

การบันทึกบัญชีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดที่จะซื้อเครื่องจักร

สมมุติให้ข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่างที่ 1 แต่ บริษัท กขค จ�ากัด ก�าหนดให้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดส�าหรับการป้องกัน
ความเส่ียงของสัญญาผูกมัด การป้องกันความเส่ียงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงครบทุกข้อมีการจัดท�าเอกสาร
การป้องกันความเสี่ยง (Hedge documentation) และการป้องกันความเสี่ยงนี้มีประสิทธิผลทั้งจ�านวน รายการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้

FAP Newsletter    Issue 4514



วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 เมษายน 25X9 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 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)

ผลรวมของรายการบัญชข้ีางต้นเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการป้องกนัความเสีย่งทีก่จิการก�าหนดไว้ คอื กจิการได้ก�าหนดจ�านวนกระแสเงนิสด
ที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรเป็นจ�านวนเงินบาทคงที่ ที่มูลค่า 36,350,000 บาท รายการบัญชีข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้

หลังจากท่ีท่านสมาชิกได้อ่านบทความฉบับน้ีแล้ว คณะกรรมการฯ หวังว่าท่านสมาชิกจะได้รับความเข้าใจมากย่ิงขึ้น 

เกี่ยวกับ สัญญา Forward contract และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ทั้งนี้ 

คณะกรรมการฯ จะพยายามจดัท�าบทความเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชีท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ  

โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามบทความของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

www.fap.or.th 

รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

เดบิต เครื่องจักร 36,350,000

เครดิต เงินสด 36,350,000

โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

1 เมษายน 25X9
เดบิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
       (ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

50,000

เครดิต เครื่องจักร 50,000

รับรู้ผลก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัดเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก 
ของสินทรัพย์ที่ได้มา
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