
 จากบทความของ รศ.ดร.วรศักดิ์ ในฉบับก่อน (เรื่อง รายการ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีท่ีมีทางเสียที) จะมีการ
พดูเกริน่เรือ่งเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง ในแง่หลกัการบญัชขีองกจิการ 
ส�าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง (Hedge Accounting) ทีถ่อืปฏบิตัิ 
อยู่จริง ๆ โดยบางกิจการก็อ้างอิงจาก IAS 39 ซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (ส่วนใหญ่จะไม่เป็นทางการ) หรือไม่ได้
อ้างองิว่าท�าตามมาตรฐานฯสากลฉบบัไหนเลยถอืเป็นหลกัการบัญชขีอง
กิจการจริง ๆ (อาจจะคิดเองท�าเองนัยว่าเก่งกว่า IASB อีก) ไปแล้ว

 โดยปกตใินการท�าธรุกจิ กจิการบางกจิการอาจมรีายการทีม่คีวาม
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียและ/หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ เมื่อมีรายการท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าวกิจการก็ต้องหาวิธีหา
เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง เพือ่ให้ทกุคนเข้าใจว่าธุรกจิท�าอะไรมคีวามเส่ียง
และจัดการความเสี่ยงนั้นแล้วได้ผลดีหรือมีผลเสียหายมากน้อยแค่ไหน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้มีการก�าหนดการบัญชีป้องกัน 
ความเสี่ยง (Hedge Accounting) ขึ้นมา
 ดังนั้น วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
(Hedge Accounting) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่งประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา 
จะมีแผนบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562
 ก่อนที่จะไปรู ้ จักกับการบัญชีป ้องกันความเสี่ยง (Hedge 
accounting) ควรต้องมาท�าความเข้าใจในเบือ้งต้นก่อนว่าอะไรคอื Hedge 
item หรือ Hedge instrument  ในมาตรฐานฉบับนี้ ได้ก�าหนดวิธีการทาง
บัญชีส�าหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedge item) และเครื่อง
มือป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) ไว้ดังนี้

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)

 ส�าหรับรายการท่ีกิจการต้องการป้องกันความเส่ียง หรือที่
มาตรฐานเรียกว่า รายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง สามารถเป็นได้ทั้ง
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่กิจการได้รับรู้แล้วในงบการเงิน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้
เงินกู้ สัญญาผูกมัดท่ีกิจการมีแต่ยังไม่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานที่ต้องรับรู้
ในงบการเงิน รายการที่คาดการณ์ว่าจะมีการเกิดขึ้นค่อนข้างแน่ที่จะเกิด
ขึ้น เช่นรายการจะซื้อหรือจะขายในอนาคต หรือผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิในการด�าเนินงานในต่างประเทศ ทั้งนี้
รายการเหล่านีอ้าจเป็นรายการเดีย่ว ๆ  หรอืเป็นกลุม่ของรายการกไ็ด้ซึง่เข้า
เงื่อนไขตามที่ก�าหนดในมาตรฐาน

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument)

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการป้องกันความเส่ียง หรอืทีใ่นมาตรฐานเรียกว่า
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง นั้นเป็นได้หลายประเภท เช่น ตราสารอนุพันธ์
ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ที่เป็น written option  สินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ แต่อย่างไรก็ดีส�าหรับรายการที่
ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์นั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะ ส�าหรับเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่มักใช้บ่อยๆ คือตราสารอนุพันธ์ 

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)

 การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมวีตัถปุระสงค์เพือ่แสดงผลกระทบใน
งบการเงิน ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของกิจการที่ใช้
เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดจากความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน (หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณี
การลงทุนในตราสารทุนท่ีกจิการเลอืกท่ีจะแสดงการเปลีย่นแปลงของมลูค่า
ยุติธรรมในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะแสดง
ถึงบรบิทของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งภายใต้การบัญชีป้องกนัความเสีย่ง

Forward
Contract 

กบัการบัญชี 
ป้องกนัความเส่ียง
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เพื่อสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว (TFRS 9.6.1)

TFRS 9 จ�าแนกประเภทของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair 
value hedge) การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow 
hedge) และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด�าเนิน
งานในต่างประเทศ (Hedge of a net investment in a foreign 
operation) ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการป้องกันความเสี่ยง 
สองรูปแบบแรก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่หลาย ๆ กิจการ 
น�ามาใช้ในปัจจุบัน

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

(Fair value hedge)

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
ในมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์หรอืหน้ีสนิทีรั่บรูบ้ญัชแีล้ว หรอืสญัญา 
ผูกมัด (Firm Commitment) ที่ยังไม่ได้รับรู้ ซึ่งเกิดจากความเสี่ยง
ทีเ่ฉพาะเจาะจงและจะมผีลกระทบต่อก�าไรหรอืขาดทนุ ตัวอย่างของ 
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม เช่น

• กิจการมีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หากอัตราดอกเบี้ย
ตลาดเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบกับมูลค่ายุติธรรมของ 
เงนิกู้ยมื กจิการจงึป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายติุธรรมโดยการท�า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) 
จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

• กิจการท�าสัญญาผูกมัดว่าจะซื้อเครื่องจักรจากผู้ขายใน 
ต่างประเทศในอกี 3 เดอืนถดัไป สญัญาระบุราคาซือ้เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศท�าให้กิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กิจการจึงป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมโดยท�าสัญญา 
ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

• กิจการมีลูกหน้ีการค้าที่จะได้รับช�าระเงินเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ ท�าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ กิจการจึงท�าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า เพือ่ป้องกันความเสีย่งในมลูค่ายติุธรรมของลกูหนีก้ารค้า

 หมายเหตุ : ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย ์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการอาจก�าหนดให้เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หรือการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดก็ได้ หากเข้าเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้

  ส�าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลง 
ของมลูค่ายตุธิรรมของรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง (เช่น ลกูหนี ้
การค้า) จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยติุธรรมของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง (เช่น สญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า) จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเช่นกัน

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

(Cash flow hedge)

 มวีตัถุประสงค์เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากความผนัผวนของ
กระแสเงินสดท่ีกิจการจะต้องจ่าย ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงที่เฉพาะ
เจาะจงของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้บัญชีแล้ว หรือความเสี่ยงของ
รายการที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดขึ้น (Highly proba-
ble forecast transaction) และจะมผีลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทนุ 
ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เช่น

• กิจการมีเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ท�าให้จ�านวน
กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยในอนาคตมีความผันผวน
ตามอัตราดอกเบี้ยตลาด กิจการจึงป้องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดโดยท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate 
swap) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
• กิจการคาดการณ์ว่าจะขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในอกี 3 เดอืนข้างหน้า ซึง่เป็นรายการทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ทีจ่ะเกดิขึน้ กจิการจงึป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศด้วยการท�าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

  ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการตอ้ง
วัดมูลค่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย) ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในบัญชีส�ารองส�าหรับ 
การป้องกันความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่การป้องกัน
ความเส่ียงมีประสิทธิผล (Effective hedge) และส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผล (Ineffective hedge) จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที 
เมือ่รายการกระแสเงนิสดทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งเกิดขึน้จรงิบญัชี
ส�ารองดงักล่าวจะถกูโอนไปยงัก�าไรหรอืขาดทนุในงวดทีเ่กดิรายการ

เม่ือทุกท่านอ่านมาถงึตรงน้ีท่านกไ็ด้ท�าความรูจ้กักบัรายการท่ีมี

การป้องกนัความเสีย่ง (Hedged item) ว่าสามารถเป็นรายการ

อะไรได้บ้าง รวมถงึได้ทราบว่าท�าไมต้องมีการบัญชีการป้องกนั

ความเสีย่ง (Hedge Accounting) และการป้องกนัความเส่ียง

ตาม TFRS 9 ได้แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท และประเภทใดทีก่จิการนิยม

น�ามาใช้ในปัจจุบัน 

คณะกรรมการฯ ขอ Break เนือ้หาภาคทฤษฎีในตอนแรกของ

บทความไว้เพียงเท่าน้ีก ่อน และรอติดตามในตอนที่ 2 

ท่ีจะมาให้ตัวอย่างของการบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยง

ในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) กับการบันทึกบัญชี

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด  (Cash Flow Hedge)

โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

..... โปรดติดตามตอนที่ 2 ....
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