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ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (IFRIC Interpretation 16 : Hedges of a Net Investment in a Foreign 

Operation) ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (Official pronouncements issued at 1 January 2015, includes 

Standards with an effective date after 1 January 2015 but not the Standards they will replace) 
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อา้งอิง 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ   

 

ความเป็นมา 
 

1  หลายกิจการที่น าเสนองบการเงินมีเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศ (ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 8 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ) หน่วยงานต่างประเทศดังกล่าวอาจเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

การร่วมค้า หรือสาขา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

ส าหรับหน่วยงานต่างประเทศแต่ละแห่งตามสกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซ่ึง

กจิการด าเนินงานอยู่ ในการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ

เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน กิจการต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นจนกระทั่งมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น 

2 การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศจะใช้ได้เพียงในกรณีที่สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานต่างประเทศน้ันรวมอยู่

ในงบการเงิน รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึน

จากเงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศอาจมีมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิเท่ากับหรือน้อยกว่ามูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธขิองหน่วยงานต่างประเทศน้ัน 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน ก าหนดให้มีการก าหนด

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ในการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่การก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงส าหรับส่วนที่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิจะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ
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รวมอยู่กับผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ

หน่วยงานต่างประเทศ 

4 กิจการที่มีหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่งอาจมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

จ านวนมาก การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางในการระบุความเสี่ยง

จากเงินตราต่างประเทศที่เข้าเง่ือนไขความเสี่ยงที่มีการป้องกันในการป้องกันความเสี่ยงของ 

เงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน อนุญาตให้กิจการก าหนดให้

ตราสารอนุพันธ์ หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ (หรือการรวมกันของตราสาร

อนุพันธ์และเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์) เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทาง

เกี่ยวกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศว่าควรมีการถือโดยกจิการใดภายในกลุ่มกจิการจึงจะเข้าเง่ือนไขการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน 

ก าหนดให้มูลค่าสะสมที่ รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ เกี่ยวข้องกับทั้งผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนจากการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ และ

ผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงมีการระบุส่วนที่มีประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิต้องถูกโอนจากส่วนของเจ้าของเป็นก าไรหรือขาดทุนถือเป็น 

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่เมื่อบริษัทใหญ่จ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางในการที่กิจการจะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภท

รายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ขอบเขต 
 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับกิจการที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินตรา

ต่างประเทศที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และเข้าเง่ือนไขการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน เพ่ือความสะดวก

ในการถือปฏิบัติ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอ้างอิงถึงกิจการดังกล่าวว่า 

เป็นบริษัทใหญ่ และอ้างอิงถึงงบการเงินที่มีสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานต่างประเทศรวมอยู่ว่า 

เป็นงบการเงินรวม ทุกการอ้างอิงถึงกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ให้ใช้กับกิจการที่มีเงินลงทุนสุทธ ิ

ในหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นการร่วมค้า บริษัทร่วม หรือสาขาอย่างเทา่เทยีมกนั 

8 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงไม่ควรน ามาประยุกต์ใช้กบัการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงประเภทอื่น 
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ประเด็น 
 

9 เงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศอาจมีการถือโดยกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่โดยตรง หรือถือโดย

ทางอ้อมโดยบริษัทย่อย ประเดน็ที่หารือกันในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ได้แก่ 

9.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของความเสีย่งที่มีการป้องกนัและมูลค่าของรายการทีมี่การป้องกนัความ

เสีย่งในการก าหนดความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสีย่ง 

9.1.1 กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่อาจก าหนดให้ความเสี่ยงที่มีการป้องกันเป็นเฉพาะผลต่าง

ของอตัราแลกเปล่ียนที่เกดิข้ึนจากผลต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ

กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่กับของหน่วยงานต่างประเทศ หรืออาจก าหนดให้ความ

เสี่ยงที่มีการป้องกันเป็นผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากผลต่างระหว่าง

สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของงบการเงินรวมของกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่กับ

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ 

9.1.2 ถ้ากิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ถือหน่วยงานต่างประเทศโดยทางอ้อม ความเสี่ยงที่มี

การป้องกนัอาจรวมเฉพาะผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากผลต่างระหว่าง

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศกับของกิจการที่เป็นบริษัท

ใหญ่ในระดับกลางที่ถือหน่วยงานต่างประเทศโดยตรงหรือความเสี่ยงที่มีการ

ป้องกันอาจรวมถึงผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินที่ ใช้ในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศกบักจิการที่เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับกลางหรือ

บริษัทใหญ่สงูสดุ (กล่าวคือ ข้อเทจ็จริงที่เงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศถูก

ถือผ่านบริษัทใหญ่ในล าดับกลางมีผลกระทบต่อความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจของบริษัท

ใหญ่ในล าดับสงูสดุหรือไม่) 

9.2 กิจการใดในกลุ่มกิจการทีส่ามารถเป็นผูถื้อเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

9.2.1 ความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขจะเกิดข้ึนได้เฉพาะใน

กรณีที่กจิการที่ท  าการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิเป็นกิจการที่เป็นคู่สัญญา

ในเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง หรือกิจการใดกิจการหน่ึงในกลุ่มกิจการที่สามารถ

เป็นผู้ถือเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการดังกล่าว  

9.2.2 ลักษณะโดยทั่วไปของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ตราสารอนุพันธ์ หรือไม่ใช่ตรา

สารอนุพันธ์) หรือ วิธีในการจัดท างบการเงินรวม ส่งผลกระทบต่อการประเมิน

ความมีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่  
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9.3 มลูค่าทีค่วรถกูโอนจากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นการปรบัปรุงการจดั

ประเป็นรายการใหม่ เมือ่มีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 

9.3.1 เมื่อหน่วยงานต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงถูกจ าหน่าย รายการผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินของกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและหน่วยงานต่างประเทศ

มูลค่าเทา่ใดที่ควรถูกโอนจากส่วนของเจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุนในงบการเงิน

รวมของกจิการที่เป็นบริษัทใหญ่ 

9.3.2 วิธีในการจัดท างบการเงินรวมมีผลกระทบต่อการระบุมูลค่าที่จะถูกโอนจากส่วน

ของเจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ 

 

มติ 
 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของความเสี่ยงที่มีการป้องกนั และมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงใน

การก าหนดความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสีย่ง 

 

10 การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงอาจน ามาใช้เฉพาะกับผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนระหว่างสกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ กับสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่

เป็นบริษัทใหญ่ 

11 ในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่ เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่เท่ากับหรือน้อย

กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานต่างประเทศในงบการเงินรวมของกิจการที่เป็น

บริษัทใหญ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศที่อาจถูกก าหนดให้เป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ข้ึนอยู่กับว่ากิจการที่เป็นบริษัท

ใหญ่ในล าดับรองลงมาของหน่วยงานต่างประเทศได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับสินทรัพย์สุทธิ

ทั้งหมดหรือบางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ และการบัญชีดังกล่าวได้คงมีในงบการเงินรวมของ

บริษัทใหญ่หรือไม่ 

12 ความเสี่ยงที่มีการป้องกนัอาจถูกก าหนดให้เป็นฐานะเปิดต่อเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึนจากผลต่าง

ระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ กับสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

ของบริษัทใหญ่ในล าดับใด ๆ (กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ที่ถือโดยตรง บริษัทใหญ่ล าดับกลาง หรือ

บริษัทใหญ่ล าดับสงูสดุ) ของหน่วยงานต่างประเทศน้ัน การที่เงินลงทุนสทุธถูิกถือผ่านบริษัทใหญ่ใน

ล าดับกลางไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะโดยทั่วไปของความเสี่ยงเชิงเศรษฐกจิที่เกิดข้ึนจากการมีฐานะ

เปิดต่อเงินตราต่างประเทศของบริษัทใหญ่ในล าดับสงูสดุ 

13 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศอาจจะ

เข้าเง่ือนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้เพียงคร้ังเดียวส าหรับงบการเงินรวม ดังน้ัน ถ้าสินทรัพย์

สุทธิของหน่วยงานต่างประเทศส่วนเดียวกันน้ีมีการป้องกันความเสี่ยงโดยบริษัทใหญ่มากกว่าหน่ึง
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กจิการภายในกลุ่มกจิการ (ตัวอย่างเช่น โดยกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ทางตรงและทางอ้อม) ส าหรับ

ความเสี่ยงเดียวกันน้ี มีเพียงหน่ึงความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเข้าเง่ือนไขของการ

บัญชีป้องกนัความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด ความสัมพันธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ยงที่ก  าหนดโดยกจิการที่เป็นบริษัทใหญ่แห่งหน่ึงในงบการเงินรวมน้ันไม่จ าเป็นต้องถูกให้มี

โดยกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับที่สูงกว่า อย่างไรกต็าม ถ้าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกให้มี

โดยกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับที่สูงกว่า การบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ใช้โดยบริษัทใหญ่ใน

ล าดับที่ต ่ากว่าต้องกลับรายการก่อนจะรับรู้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงของบริษัทใหญ่ในล าดับที่สูง

กว่า 

 

กิจการใดทีส่ามารถถอืเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

14 ตราสารอนุพันธ์หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ (หรือการรวมกันของตราสาร

อนุพันธ์และเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์) อาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ เคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงอาจถือโดยกิจการใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการในกลุ่มกิจการตราบใดที่ยังเข้าเง่ือนไข

ของการก าหนดความสัมพันธ์ การจัดท าเอกสาร และความมีประสิทธิผลตามย่อหน้าที่ 6.4.1 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

ความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธ ิกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ

ควรมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเน่ืองจากมีความเป็นไปได้ที่จะก าหนด

ความสมัพันธแ์ตกต่างกนัที่ระดับต่างๆ ในกลุ่มกจิการ 

15 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินความมีประสทิธิผล การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงในความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศค านวณขึ้ นโดยการอ้างอิงกับสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ กับสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของความเสี่ยงที่มีการ

ป้องกันที่ถูกวัดมูลค่าตามการจัดท าเอกสารการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หากไม่มีการใช้การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงในมูลค่าทั้งหมดอาจรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น หรือทั้งคู่ ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการใดเป็นผู้ถือเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง อย่างไรกต็าม 

การประเมินความมีประสิทธิผลจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ในการ

ปฏบัิติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงน้ัน ส่วนที่มีประสทิธผิลทั้งหมดของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น นอกจากน้ี การประเมินความมีประสิทธิผลจะไม่ได้รับผลกระทบ

จากลักษณะของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นตราสารอนุพันธ์หรือไม่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

และไม่ว่าจะใช้วิธใีดในการจัดท างบการเงินรวม 

 

 

 



ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

9 

 

การจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

16 เมื่อหน่วยงานต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงถูกจ าหน่าย มูลค่าที่จะถูกโอนไปยังก าไรหรือ

ขาดทุนจะถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่จากรายการผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ซ่ึงก ็คือ

มูลค่าที่ระบุในย่อหน้าที่ 6.5.14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือ

ทางการเงิน ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวเป็นผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับส่วนที่มีประสทิธผิล 

17 มูลค่าที่จะถูกโอนจากรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศไปยังก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ตามย่อหน้าที่ 48 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ คือจ านวนที่รวมอยู่ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากหน่วยงาน

ต่างประเทศของบริษัทใหญ่ ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล าดับสงูสุด มูลค่าสุทธิรวมที่รับรู้ใน

รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบจาก

วิธีในการจัดท างบการเงินรวม อย่างไรกต็าม วิธีการในการจัดท างบการเงินรวมที่บริษัทใหญ่ใน

ล าดับสูงสุดถือปฏบัิติ ทั้งวิธีทางตรง หรือวิธีทลีะขั้นตอน (step-by-step method) ในการจัดท างบ

การเงินรวม
2
 อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าที่รวมอยู่ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ

หน่วยงานต่างประเทศน้ัน การใช้วิธีทลีะขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวมอาจส่งผลให้มูลค่าที่ถูก

โอนไปยังก าไรหรือขาดทุนแตกต่างจากมูลค่าที่ใช้ในการประเมินความมีประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ยง จ านวนผลต่างน้ีอาจถูกตัดไปโดยการก าหนดมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ

ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นถ้าใช้วิธีทางตรงในการจัดท างบการเงินรวม รายการปรับปรุงน้ีไม่ได้เป็น

ข้อก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ แต่ถือเป็นทางเลือกปฏิบัติของกิจการที่ควรถือปฏิบัติ

อย่างสม ่าเสมอส าหรับเงินลงทุนสทุธิทั้งหมด  

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

18 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

18ก – 18ข [ย่อหนา้เหล่าน้ีไม่เกีย่วขอ้ง] 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ระบุวิธปีฏบัิติในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีอัน

เป็นผลจากการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาเร่ิมถือปฏิบัติ กิจการไม่

จ าเป็นต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดดังกล่าวเมื่อน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีมาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก  
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ภาคผนวก 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ก1    ภาคผนวกน้ีจัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายแนวทางปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีโดยใช้โครงสร้างของบริษัทดังที่จะได้แสดงต่อไป ไม่ว่าจะกรณีใดกต็าม ความสัมพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่กล่าวถึง ณ ที่น้ีจะต้องผ่านการทดสอบความมีประสิทธิผลของการป้องกันความ

เสี่ยงตามหลักการที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน ถึงแม้ว่าภาคผนวกน้ีจะไม่ได้กล่าวถึงการทดสอบดังกล่าวกต็าม บริษัทใหญ่ ซ่ึงหมายถึง

บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดได้แสดงงบการเงินรวมโดยใช้เงินยูโร ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน

การด าเนินงาน และถือหุ้นในบริษัทย่อยในเครือทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว บริษัทใหญ่มีเงินลงทุนสุทธิ

ในบริษัทย่อย ข เป็นเงิน 500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน คือ เงินปอนด์

สเตอร์ลิง) ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนสทุธขิองบริษัทย่อย ข ที่มีในบริษัทย่อย ค จ านวน 300 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน คือ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 159 ล้าน

ปอนด์สเตอร์ลิง หรือพูดอีกนัยหน่ึง สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ข ที่ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย ค มีค่าเทา่กบั 341 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 

 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของความเสีย่งที่มีการป้องกนั ในการก าหนดความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

(ย่อหนา้ที ่10-13) 

 

ก2    บริษัทใหญ่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนสุทธิในแต่ละบริษัทย่อย ก ข และ ค จากความ

เสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานสกุลต่างๆของบริษัทเหล่าน้ัน 

(สกุลเงินเยน สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) กับสกุลเงินยูโร นอกจากน้ี 

บริษัทใหญ่ยังสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับ

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค   

ในงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ข บริษัทย่อย ข สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

ของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค ระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน คือ สกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง จากตัวอย่างดังต่อไปน้ี ความเสี่ยงที่ถูกก าหนดคือความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปล่ียนทันที เน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ หาก

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษัทใหญ่สามารถก าหนดความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าได้ 
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มูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในการก าหนดความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

(ย่อหนา้ที ่10-13) 

 

ก3    บริษัทใหญ่ต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค 

โดยสมมติให้บริษัทย่อย ก มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเป็นจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ก ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลารายงานเท่ากับ 400,000 ล้านเยน ซ่ึงใน

จ านวนน้ีได้รวมเงินที่ได้จากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้แล้ว 

ก4    รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถเป็นมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่เท่ากับหรือน้อยกว่ามูลค่า

ตามบัญชีของจ านวนเงินลงทุนสุทธิของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ค (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)  

ที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม โดยบริษัทใหญ่สามารถก าหนดให้เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ านวน 

300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย ก ใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนทนัที

ระหว่างสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นสกุลเงินของเงินลงทุนสุทธิในจ านวน

สนิทรัพย์สทุธ ิ300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทย่อย ค ในกรณีน้ี ส่วนต่างของอัตราแลกเปล่ียน

ของสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของทั้งเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกในบริษัทย่อย ก 

จ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค จ านวน 300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่างกถู็กรวมอยู่ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่แสดงในงบการเงิน

รวมของบริษัทใหญ่หลังจากที่ใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงแล้ว 

 

บริษัทใหญ่ 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน คอื ยูโร  

บริษัทย่อย ก 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน คอื เยน  

บริษัทย่อย ข 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  

คอื ปอนดส์เตอร์ลิง  

บริษัทย่อย ค 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน คอื ดอลลาร์สหรัฐ 

500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 

300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

(เทยีบเท่า 159 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) 

400,000 ล้านเยน 
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ก5    หากไม่ได้น าการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ ส่วนต่างของอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ กับสกุลเงินยูโรส าหรับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน

บริษัทย่อย ก จะถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในรูปแบบดังต่อไปนี้  

 ส่วนเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯกับสกุลเงินเยน ที่

แปลงค่าเป็นสกุลเงินยูโร แล้วจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน และ 

 ส่วนเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินเยนกับสกุลเงินยูโร รับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

นอกเหนือจากการก าหนดความสัมพันธ์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก4 ในงบการเงินรวม บริษัทใหญ่

สามารถก าหนดให้เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย ก 

เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างบริษัทย่อย ค และบริษัทย่อย ข ในกรณีน้ี ผลต่างรวมของอัตราแลกเปล่ียน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินยูโรจากจ านวนเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นเงินกู้ยืม

จากบุคคลภายนอกในบริษัทย่อย ก จะรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในรูปแบบดังต่อไปน้ี

แทน น่ันคือ 

 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ รับรู้ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ย่อย ค 

 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุล

เงินเยนที่แปลงค่าเป็นสกุลเงินยูโรแล้วแสดงในก าไรหรือขาดทุน และ 

 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินเยนกับสกุลเงินยูโรรับรู้ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ก6     บริษัทใหญ่ไม่สามารถก าหนดให้เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน

บริษัทย่อย ก เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองทั้งสกุลเงินยูโรกับสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในงบการเงินรวมได้ 

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงตัวใดตัวหน่ึงสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ถูกก าหนดในประเภท

เดียวกันได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน บริษัทย่อย ข จึงไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในงบ

การเงินรวมของตนเองได้ เน่ืองจาก เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงถูกถืออยู่นอกกลุ่มที่ประกอบไป

ด้วยบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค 

 

กิจการใดในกลุ่มทีส่ามารถถอืเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง (ย่อหนา้ที ่14 และ 15) 

 

ก7    ดังที่กล่าวแล้วในย่อหน้าที่ ก5 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ารวมอันเกิดจากความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปล่ียนของเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย ก 

จะถูกบันทึกทั้งในก าไรหรือขาดทุน (ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ กบัสกุลเงินเยน) และในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตรา
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แลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินเยน) ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่หากไม่ได้มีการ

น าการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ มูลค่าทั้งสองมูลค่าดังกล่าวจะถูกน ามารวมกันเพ่ือจุดประสงค์

ในการประเมินความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ก4  เน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของทั้งเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ถูกค านวณโดยอ้างองิจากสกุลเงินยูโร ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทใหญ่ เทยีบกับ

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทย่อย ค ตามเอกสารบันทกึ

การป้องกันความเสี่ยง วิธีการจัดท างบการเงินรวม (กล่าวคือวิธีทางตรง หรือวิธีทีละขั้น) ไม่ส่งผล

กระทบต่อการประเมินความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง 

 

มูลค่าที่ถูกโอนไปยงัก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ (ย่อหนา้ที่ 16 และ 

17) 

 

ก8    เมื่อมีการจ าหน่ายบริษัทย่อย ค ออกไป มูลค่าที่ถูกโอนจากรายการผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงิน (foreign currency translation reserve (FCTR)) ไปยังก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

ของบริษัทใหญ่ ได้แก่ 

ก8.1 ในแง่ของเงินกู้จากบุคคลภายนอกจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย ก 

มูลค่าที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เ ร่ือง เครื่องมือทางการเงิน  

ก าหนดให้มีการระบุจ านวน คือ การเปล่ียนแปลงรวมในมูลค่าอันเน่ืองมาจากความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปล่ียนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรับการป้องกันความเสี่ยงส่วน

ที่มีประสทิธผิล และ 

ก8.2 ในแง่ของเงินลงทุนสทุธจิ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในบริษัทย่อย ค มูลค่าดังกล่าว

จะค านวณตามวิธีในการจัดท างบการเงินรวมของกิจการ หากบริษัทใหญ่ใช้วิธีจัดท างบ

การเงินรวมโดยตรง รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทย่อย ค จะถูกก าหนดโดยตรงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ หากบริษัทใหญ่จัดท างบการเงินรวมทีละขั้น รายการผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินส่วนที่เกี่ยวข้องกบับริษัทย่อย ค จะถูกก าหนดโดยรายการผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงินที่รับรู้โดยบริษัทย่อย ข ซ่ึงสะท้อนอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินปอนด์สเตอร์

ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท

ใหญ่โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง การที่บริษัทใหญ่ใช้

วิธทีลีะขั้นในการจัดท างบการเงินรวมในงวดก่อนหน้าไม่ได้เป็นการก าหนดให้ หรือยกเว้น

บริษัทใหญ่จากการพิจารณามูลค่าของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่ถูกโอน เมื่อมี

การจ าหน่ายบริษัทย่อย ค  ให้รับรู้เท่ากับมูลค่าที่จะต้องรับรู้หากจัดท างบการเงินรวมโดย

ใช้วิธทีางตรง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบันโยบายการบัญชี 
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การป้องกนัความเสีย่งของหน่วยงานต่างประเทศทีมี่มากกว่าหนึง่แห่ง (ย่อหนา้ที ่11 13 และ 15) 

 

ก9    ตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงให้เหน็ว่า ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้

จะเป็นความเสี่ยงระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทใหญ่ (สกุลเงินยูโร) และสกุลเงิน

ที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค เสมอ ไม่ว่าการป้องกนัความเสี่ยงจะมีการ

ก าหนดในรูปแบบใด มูลค่าสูงสุดที่สามารถเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลได้ที่จะถูก

รวมอยู่ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ เมื่อหน่วยงาน

ต่างประเทศทั้งสองแห่งได้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้ว น่ันคือจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส าหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และจ านวน 341 

ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ส าหรับความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าอื่นๆ อนัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกรวมอยู่ใน

ก าไรหรือขาดทุนรวมของบริษัทใหญ่ ซ่ึงแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทใหญ่จะก าหนดความ

เสี่ยงให้เงินจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เฉพาะในส่วนเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทนัที

ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง หรือส าหรับเงินจ านวน 500 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง เฉพาะในส่วนเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุล

เงินยูโร 

 

บริษทัใหญ่ถอืครองเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งทั้งในสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯและสกุลเงินปอนดส์เตอรล์ิง 

 

ก10  บริษัทใหญ่อาจต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนสุทธิใน

บริษัทย่อย ข รวมทั้งบริษัทย่อย ค ด้วย เมื่อก าหนดให้บริษัทใหญ่ถือครองเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงที่เหมาะสมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ที่สามารถก าหนดให้เป็น

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค ได้ 

บริษัทใหญ่สามารถก าหนดประเภทรายการดังกล่าวในงบการเงินรวมในลักษณะที่รวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงรายการดังต่อไปนี้  

ก10.1 ก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค จากความเสี่ยงที่เป็นฐานะเปิดต่อ

อตัราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินยูโรกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างบริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อย ค และก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจ านวนไม่เกิน 341 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธใินบริษัทย่อย ข จ านวน 341 

ล้านปอนด์สเตอร์ลิง จากความเสี่ยงที่เป็นฐานะเปิดต่ออัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงิน

ยูโรกบัสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ข 

ก10.2 ก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค จากความเสี่ยงที่เป็นฐานะเปิดต่อ

อัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง
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บริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค และก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจ านวนไม่เกิน 

500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ที่ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน

สทุธใินบริษัทย่อย ข จ านวน 500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง จากความเสี่ยงที่เป็นฐานะเปิดต่อ

อตัราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงระหว่างบริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อย ข 

ก11  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินลงทุนของบริษัท

ใหญ่ในบริษัทย่อย ค เป็นความเสี่ยงที่แตกต่างจากเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ข 

อย่างไรกต็าม จากกรณีตัวอย่างที่ได้กล่าวในย่อหน้าที่ ก10.1 ที่มีการก าหนดเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถือโดยบริษัทใหญ่น้ัน จึงถือว่าบริษัทใหญ่ได้ท าการป้องกันความ

เสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เตม็จ านวนของเงินลงทุนสุทธิใน

บริษัทย่อย ค แล้ว หากบริษัทใหญ่ได้ก าหนดตราสารสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ถืออยู่เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จ านวน 500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงอีกตราสาร

หน่ึง จ านวนเงิน 159 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงจากเงินลงทุนสุทธิจ านวนดังกล่าวทั้งหมด (ซ่ึงคิดเป็น

มูลค่าเทยีบเท่าสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงโดยแปลงจากเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค ที่เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ) จะได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับ

สกุลเงินยูโรซ า้เป็นคร้ังที่สองในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ 

 

ก12    ในกรณีที่ได้อธิบายไปในย่อหน้าที่ ก10.2 หากบริษัทใหญ่ได้ก าหนดให้ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างบริษัทย่อย ข และ

บริษัทย่อย ค เป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกันเฉพาะส่วนที่เป็นการเปล่ียนแปลงมูลค่าจากอัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

จ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่าน้ันที่จะถูกรวมอยู่ในรายการผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินของบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ค ส าหรับการเปล่ียนแปลงส่วนที่เหลือ (คิดเป็น

มูลค่าเทียบเท่าการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโร ของ

จ านวนเงิน 159 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) จะถูกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนรวมของบริษัทใหญ่ ดังที่ได้

แสดงไว้ในย่อหน้าที่ ก5 เน่ืองจากการก าหนดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ กบัสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงระหว่างบริษัทย่อย ข และบริษัทย่อย ค ไม่ได้รวมความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรเอาไว้ บริษัทใหญ่สามารถที่จะก าหนดเงิน

ลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จ านวนไม่เกิน 500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็นฐานะเปิดต่ออัตรา

แลกเปล่ียนทันทีในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรที่มีการป้องกันระหว่างบริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อย ข 

 

บริษทัย่อย ข ทีถ่อืเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ 
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ก13 หากก าหนดให้บริษัทย่อย ข ถือตราสารหน้ีภายนอกมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และน าเงิน

จ านวนดังกล่าวโอนไปยังบริษัทใหญ่ในรูปแบบเงินกู้ยืมระหว่างกันที่เป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 

เน่ืองจากทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินได้เพ่ิมขึ้ นจ านวน 159 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง สินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทย่อย ข ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง บริษัทย่อย ข สามารถก าหนดให้หน้ีสินภายนอกเป็น

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ จากเงินลงทุนสทุธใินบริษัทย่อย ค ที่แสดงในงบการเงินรวม   บริษัทใหญ่สามารถรักษาการ

ก าหนดเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค จ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ดูย่อหน้าที่ 

13) และบริษัทใหญ่สามารถก าหนดเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ถืออยู่

เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จ านวน 500 ล้านปอนด์สเตอร์

ลิงได้ทั้งจ านวน การป้องกันความเสี่ยงแรกที่ถูกก าหนดโดยบริษัทย่อย ข จะถูกประเมินโดยอ้างอิง

จากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทย่อย ข (สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง) และการป้องกัน

ความเสี่ยงที่สองที่ถูกก าหนดโดยบริษัทใหญ่จะถูกประเมินโดยอ้างอิงจากสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษัทใหญ่ (สกุลเงินยูโร) ในกรณีน้ี เฉพาะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน

ปอนด์สเตอร์ลิงกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค ของบริษัทใหญ่ได้มี

การป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่โดยใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ใช่ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้ง

จ านวน ดังน้ัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ทั้งจ านวน

จากเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข ของบริษัทใหญ่ จ านวน 500 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงอาจได้รับการ

ป้องกนัความเสี่ยงในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ 

ก14  อย่างไรกต็าม การบันทกึบัญชีมูลค่าของเงินกู้ยืมจ านวน 159 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงของบริษัทใหญ่ที่

กู้ยืมจากบริษัทย่อย ข กจ็ะต้องมีการพิจารณาด้วยเช่นกัน หากเงินกู้ค้างจ่ายของบริษัทใหญ่ไม่ได้ถูก

พิจารณาว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข เน่ืองจากไม่เข้าเง่ือนไขของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอกงอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ย่อหน้าที่ 15 ส่วนแตกต่างของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์

สเตอร์ลิงกบัสกุลเงินยูโรอันเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

ของบริษัทใหญ่ แต่หากเงินกู้ยืมค้างจ่ายจ านวน 159 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงที่มีกับบริษัทย่อย ข น้ัน

ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทใหญ่ เงินลงทุนสุทธิกจ็ะมีมูลค่าเพียง 341 

ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเท่าน้ัน และมูลค่าที่บริษัทใหญ่สามารถก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรกจ็ะถูกลดลงจาก 500 ล้าน

ปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 341 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 

ก15  หากบริษัทใหญ่ได้ยกเลิกความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่ก  าหนดโดยบริษัทย่อย ข บริษัท

ใหญ่สามารถก าหนดให้เงินกู้ยืมภายนอกที่บริษัทย่อย ข มีอยู่จ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อเงิน
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เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ค   และก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่

ถือครองไว้เองเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข จ านวนไม่เกิน 341 

ล้านปอนด์สเตอร์ลิง   ในกรณีน้ี ความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทั้งสองน้ันจะถูก

ค านวณโดยอ้างอิงจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทใหญ่ (สกุลเงินยูโร) ผลที่ตามมาก็

คือ ส่วนเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่มี

ต่อมูลค่าตราสารหน้ีภายนอกที่ถือโดยบริษัทย่อย ข และส่วนเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนสกุล

เงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสกุลเงินยูโรที่มีต่อมูลค่าเงินกู้ยืมค้างจ่ายของบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย ข 

(เทียบเท่ามูลค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินยูโรทั้งจ านวน) จะถูกรวมในรายการผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ และเน่ืองจากบริษัทใหญ่ได้ป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเงินลงทุนสุทธิในบริษัท

ย่อย ค เตม็จ านวนแล้ว บริษัทใหญ่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรกับ

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงในเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ข ได้ในจ านวนที่ไม่เกิน 341 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิงเทา่นั้น 


