
กลับมาอีกแล้วครับกับเรื่องน่ารู้จากคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชี หลังจากที่ขาดหายไประยะหนึ่งจนมีผู้เรียก

ร้องให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชอีอกมาสานต่อ

สาระน่ารูท้างบญัชใีหม่ๆ คดิไปคดิมาก็วกกลบัมาเร่ืองการบนัทกึ

รายการสญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency 

Forward Contract) ดูน่าสนใจสุด สืบเนื่องจากในช่วงที ่

ผ่านมา กิจการทีม่ธีรุกรรมทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

ต้องเผชญิกับความผันผวนจากอตัราแลกเปลีย่นอย่างไม่อาจ

หลกีเลีย่งได้ หลายกิจการจึงหนัไปสูก่ารป้องกันความเสีย่งจาก

ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเข้าไปท�าสัญญา 

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิชดุใหญ่หรือชุดเลก็ก็ยงัไม่ได้

มีการให้หลักการในเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นที่เป็นทาง 

ผลที่ตามมาจากการที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินรองรับ
ธรุกรรมเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง ท�าให้หลายกจิการทีม่กีารท�ารายการ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีวิธีปฏิบัติทางบัญชีแตกต่าง
กันไป บางกิจการก็ไม่มีการบันทึกรายการดังกล่าวอย่างเป็นที่เป็นทาง
แต่อย่างใด เอาแค่เปิดเผยรายละเอียดเกีย่วกบัการป้องกันความเส่ียงและ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัตินอกงบดุล (off  
balance sheet) โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ไม่ขอ
สนับสนุนวิธีดังกล่าว) ขณะที่บางกิจการก็ได้มีการน�าเอาแนวทางปฏิบัติ
ทางบัญชีทีอ่ยูแ่นบท้ายค�าสัง่กรมสรรพากรที ่ป. 68/2541 เรือ่ง ข้อผกูพนั
ตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มาถือปฏิบัติอย่าง
ออกนอกหน้า โดยถือว่าเมื่อไม่มีมาตรฐานฯ ว่าด้วยเรื่องนี้ อย่างน้อยก็
หาแนวปฏิบัติของสรรพากรมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจพลางๆ ไปก่อน 
(แนวทางนี้มีเรื่องที่ต้องเตือนกันว่า กรมสรรพากรท่านว่าต้องปฏิบัติกับ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญา ท�าไม่ครบ ผิด
ระเบยีบด้วย!!!) แต่บางกจิการกม็กีารน�าวธิปีฏบิตัทิางบัญชสี�าหรบัเครือ่ง
มือป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement มาใช้อย่างเป็นทางการ แต่เป็น IAS 
39 version ไหนก็ยากต่อการระบุ เอาเป็นว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดูจะ
หรูขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็แล้วกัน (ท�าไม กิจการในประเทศไทยเหงามาก
ต้องหาทีย่ดึเหนีย่วตลอด น่าสงสยั???) แถมท�าให้เครือ่งมอืป้องกนัความ
เสี่ยงมีที่มีทางในงบการเงินเสียทีหลังจากต้องไปหลบอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในรูปแบบการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมมาเสียนาน

ผู้เขียนคาดเดาว่าการที่กิจการน�าวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้แบบขอไม่รอใคร น่าจะมี
สาเหตุมาจากประการหลักๆ ก็คือนักบัญชีและผู้สอบบัญชีของกิจการ
คงจะได้ยินแว่วๆ มาว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี เคยมีด�าริท่ีจะจัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้
ออกมาให้ถือปฏิบัติพลางๆ ไปก่อน ก่อนที่จะมีการประกาศใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ 
ในปี 2562 (TFRS 9: Financial Instruments, TFRS 7: Financial 
Instruments: Disclosures, TAS 32: Financial Instruments: 
Presentation และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) ก็เลยคิดว่าอย่ารอ
ช้าเลย รับเอาข้อก�าหนดทางบัญชีว่าด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
ที่ระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้ก่อนที่สภาฯ จะออกมาเป็นแนวปฏิบัติในเรื่อง
นี้ ก็น่าจะดูเป็นเด็กดีในสายตาของผู้ใหญ่ เรียกว่าไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ท่าน
เตือน ส่ิงไหนเหมาะสม ท�าได้ก็ท�าว่าอย่างน้ันเถอะ อีกสาเหตุหนึ่งที ่
ผู้เขียนสันนิษฐานไว้ก็คือน่าจะเกิดจากกิจการมีบริษัทแม่ในต่างประเทศ
ทีม่กีารน�าเอา IAS 39 มาถอืปฏบิตัเิป็นนโยบายทางบญัชีของกลุม่กจิการ 
ครัน้มฐีานะเป็นบรษิทัลูกในประเทศไทยแล้วจะไม่ท�าตาม  กด็จูะเป็นการ
แล้งน�้าใจท่ีจะไม่ยอมท�าอะไรให้เข้ากับกิจการอ่ืนๆ ที่มีฐานะเป็นบริษัท
ลกูไม่ต่างจากบรษิทัของเราในประเทศไทย ดงันัน้ จงึสมคัรใจทีจ่ะน�า IAS 
39 มาใช้แบบขอไม่รอใคร ทัง้นี ้กช่็วยให้บรษิทัแม่ในต่างประเทศสะดวก
ต่อการจัดท�างบการเงินรวมอีกต่างหาก หรือน�ามาปฏิบัติเพราะกิจการ
รายงานในแบบเปิดเผยข้อมลูเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัย์ (แบบรายงาน 
56-1) จึงต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กัน

หลังจากที่สันนิษฐานมาพอสมควร ย้อนกลับมาดูใจความส�าคัญของ  
IAS 39 ก็คือการก�าหนดหลักการบัญชีเพื่อการสะท้อนการป้องกัน 
ความเสีย่ง (Hedge Accounting) ไว้ในตวัมาตรฐานฯ อนัเป็นส่วนขยาย
ของเกณฑ์คงค้างออกไปอีกหนึ่งก้าว เพื่อให้เกิดการสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกับการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่น�าไปป้องกันความเสี่ยงใน
รอบบัญชีเดียวกัน หากพลิกเข้าไปอ่าน IAS 39 จะ version ไหนก็ตาม
ในเชิงลึกจะพบว่าการจะน�า Hedge Accounting มาใช้นั้นก็ต้องเข้าสู่
พิธีการหลายขั้นตอนไม่ต่างกับพิธีวิวาห์ กล่าวคือก็จะต้องมีการจัดท�า
เอกสารอย่างเป็นทางการ แสดงรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับ
เครื่องมือป้องกันความเส่ียง รายการที่น�าไปป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์
ในการป้องกนัความเสีย่ง ตลอดจนการพสิจูน์ความมปีระสทิธผิลของการ
ป้องกันความเสีย่ง เรยีกว่าอ่านไปถอดใจไปเพราะกไ็ม่เคยเห็นเจ้าเอกสาร
เช่นว่านั้น ว่ามีหน้าตาที่พอจะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเชยชมกันแม้แต่ 
ครั้งหนึ่งในชีวิต 

นอกจากนี้จะต้องเข้าใจอีกด้วยว่าการป้องกันความเสี่ยงภายใต้ IAS 39 
มกีารแบ่งออกเป็นกีช่นดิ เน่ืองจากแต่ละชนิดกจ็ะมกีารรบัรูร้ายการก�าไร
หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไปต่าง
สถานที่กัน ตัวอย่างเช่น หากเป็นการป้องกันความเส่ียงชนิดมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value Hedge) ก็จะต้องรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความเส่ียงท้ังส่วนที่มีประสิทธิผล
และไม่มีประสิทธิผลไปยังก�าไรหรือขาดทุน แต่ถ้าเป็นการป้องกันความ
เส่ียงชนดิกระแสเงนิสด (Cash Flow Hedge) กจ็ะต้องรบัรู้รายการก�าไร
หรอืขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จริงจากเครือ่งมอืป้องกนัความเส่ียงเฉพาะส่วน
ทีม่ปีระสิทธผิลไปยงัรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (OCI) ส�าหรบัส่วน

รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า.. 

มีที่มีทางเสียที
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ที่ไม่มีประสิทธิผล ก็ให้รับรู้ไปยังก�าไรหรือขาดทุน เป็นต้น เรียกว่าฟังดู
แล้ววุ่นวายใจอย่างไรอยู่ แต่เอาเถอะชีวิตของนักบัญชีเกิดมาครั้งหนึ่ง 
ก็ขอให้ได้สัมผัสกับอะไรที่ฟังดูแปลกๆ บ้างก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมรสชาติ
ให้ชีวิต เพราะชีวิตคือชีวิต อยู่กับสิ่งท่ีมี ไม่ใช่ส่ิงท่ีฝัน แต่ท�าสิ่งนั้นให้ดี
ที่สุด ฮาฮาฮาฮาฮา  

ทนีีก้ไ็ด้เวลาย้อนกลบัมายงัรายการสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วง
หน้าทีเ่อ่ยถงึไว้ในตอนต้น พวกเราคงทราบดว่ีาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
จริงๆ แล้วก็คือผลรวมของอัตราแลกเปลี่ยนทันที (spot rate) กับ  
Premium ซึ่งเจ้า Premium ตัวนี้จริงๆ แล้วก็เกิดขึ้นเพราะความแตก
ต่างของอตัราดอกเบ้ียในสองสกุลเงนิคือสกุลเงนิไทยบาทกบัสกลุเงนิตรา
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยค่า premium นี้อาจเป็นบวก เป็นลบ หรือ
เป็นศนูย์ กข็ึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้ในสภาพแวดล้อมสกลุเงนิไทยบาทกบั
สกุลเงินตราต่างประเทศอะไรจะสูงกว่ากัน เรียกว่าผู้เขียนคุยเหมือนจะรู้
เรือ่งจรงิ แต่จรงิๆ แล้วกย็งัมคีวามรูใ้นเรือ่งนีไ้ม่มากนกัเอาเป็นว่านกับญัชี
และผู้สอบบัญชีไปหาอ่านเองในรายละเอียดลึกๆพูดคุยกับธนาคารที่ท�า
ธรุกรรมให้เข้าใจเร่ืองนีก้แ็ล้วกนั เพราะถ้าให้เขียนเร่ืองนีม้ากขึน้อาจท�าให้
รู้หมดว่าจริงๆ แล้วผู้เขียนก็ไม่รู้ไปมากกว่าพวกท่าน 

หลังจากที่พอรู้องค์ประกอบคร่าวๆ ของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าแล้ว 
ทีนี้ก็มาท�าความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเม่ือมีการน�า Hedge Accounting 
มาใช้ และหากการป้องกนัความเสีย่งนัน้เป็นชนดิมลูค่ายตุธิรรม ตวัอย่าง
เช่น กิจการที่มีการน�าเข้าหรือส่งสินค้าไปยังต่างประเทศและ ณ วัน
เดียวกันนั้นก็ได้เข้าท�ารายการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ขายล่วงหน้ากบัธนาคารเพือ่ปกป้องความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียน ย่อม
หมายถึงว่าทุกสิ้นรอบบัญชี กิจการจะต้องจัดให้มีการสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (ซึ่งในที่นี้
ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศขายล่วงหน้าท่ีกิจการได้ท�าไว้) 
ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีน่�าไปป้องกนัความเสีย่ง (ซึง่ในทีน่ีส่้วนใหญ่กค็อืบญัชลีกูหนี้
การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่
กิจการได้มีการแปลงด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นรอบบัญชี) ท้ังน้ี ก็เพื่อให้
รายการก�าไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากรายการท่ีน�าไปป้องกัน
ความเสี่ยงได้รับการหักกลบกับรายการขาดทุนหรือก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในรอบบัญชีเดียวกันนั่นเอง ส่วนจะ
หกักลบได้มากน้อยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่ลยทุธ์ของการป้องกนัความเสีย่งของ
แต่ละกิจการเป็นส�าคัญ ซึ่งนักบัญชีจะเข้าใจยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าไปท�าการ
ศกึษาตวัอย่างประกอบความเข้าใจทีท่างสภาฯ โดยคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานฯ ได้มีการจัดท�าขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกรายการ 
ในช่วงที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ยังไม่ประกาศใช้  (IFRS9: 
Financial instruments)

แต่ถ้ามีการน�า Hedge Accounting มาใช้ และหากการป้องกันความ
เสี่ยงนั้นกลับเป็นชนิดกระแสเงินสด ตัวอย่างเช่น กิจการพยากรณ์ว่าอีก 

2 เดือนข้างหน้าจะน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่ก็ไม่รอจนกระท่ัง
สนิค้าน�าเข้ามาจากต่างประเทศแล้วค่อยเข้าท�ารายการสญัญาซือ้ขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารเพือ่ปกป้องความเส่ียงจากอตัราแลก
เปล่ียน ก็รีบท�าซะตั้งแต่ความเส่ียงยังไม่มาเยือนแต่เกรงว่าจะมาเยือน 
เรียกว่าขี้ระแวงนั่นเอง (พูดให้ไพเราะว่า รอบคอบก็ได้ เอาท่ีสบายใจ)  
อีกทั้งมีความเป็นไปได้สูงที่รายการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นจะ
เกิดขึ้นแน่ๆ ถ้าเป็นแบบน้ีจริงย่อมหมายถึงว่าทุกส้ินรอบบัญชีก่อนที่
การน�าสินค้าเข้าจากต่างประเทศจะเกิดขึ้น กิจการจะต้องจัดให้มีการ
สะท้อนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยง (ซึ่งในที่นี้ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่กิจการ
ไดท้�าไว้) ไปก่อน โดยไมม่ีการรบัรู้การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ
รายการที่น�าไปป้องกันความเส่ียงแต่อย่างใด โดยก�าไรหรือขาดทุนท่ียัง
ไม่เกิดจริงเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล (การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลก
เปลีย่นทนัททีีแ่ฝงอยูใ่นการเปลีย่นแปลงของอตัราล่วงหน้า) จะต้องรบัรู้
ไปยังรายการ OCI ส�าหรับส่วนที่ไม่ประสิทธิผล (การเปลี่ยนแปลงใน 
premium ที่แฝงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของอัตราล่วงหน้า) ก็ให้รับรู้ไป
ยังรายการก�าไรหรือขาดทุน หากยังงงๆ อยู่เดี๋ยวรอคอยดูตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจแล้วจะร้องอ๋อจนอาจเอ๋อในที่สุดได้ 

เรื่องอื่นที่อยากฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าท่ีกิจการท�าคือ การรายงานเพื่อการบริหารที่จะต้องมาจัดการ
ให้ถูกต้อง การค�านวณหามูลค่ายุติธรรมซึ่งเมื่อถึงวันที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเรื่องเคร่ืองมือทางการเงินน�ามาปฏิบัติกัน ธนาคาร
จะเป็นพนัธมติรให้เราท�างานได้สะดวกราบรืน่หรอืไม่ รวมถงึการท�าระบบ
งานรองรบัการปฏิบตังิาน และโปรแกรมเมอร์จะหาตวัยากกว่า สาวใหญ่
โสดหาคนสาดน�้าวันสงกรานต์ได้หรือไม่ มีปัญหาที่ต้องเตรียมการอีก
มากมาย

ส�าหรับบทความฉบับน้ีเอาแค่พอหอมปากหอมคอดีไหมครับ เพราะ 
ผู ้เขียนก็เริ่มหมดภูมิและความมั่นใจ (เรียกร้องความสนใจไม่มีดี) 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ที่ช่วยชุบชีวิตให้
บทความนี้มีสีสันและเนื้อหาสาระยิ่งขึ้น มา ณ ที่นี้ด้วยครับ โอกาสหน้า
ผูเ้ขยีนและคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ จะกลบัมาใหม่ด้วยเนือ้หา
สาระครบครันเช่นเคย ครับ

$

โดย... รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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