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ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated 

without early application)) 

อ้างอิง Part B: (IE138-IE147): Example 18—combined interest rate risk and foreign currency risk 

hedge (cash flow hedge/fair value hedge combination) 

วันที่ เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2562 

 

ตวัอย่างที ่18—การป้องกนัความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ ยรวมกบัความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ (ซ่ึงเป็นการ

ป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด หรือการป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรมร่วมกนั) 

ส่วนที ่1 

ขอ้เท็จจริง 

IE138 กิจการ ค. ต้องการป้องกันความเสี่ ยงของหน้ีสินที่ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีอัตรา

ดอกเบี้ ยผันแปร โดยหน้ีสนิดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 4 ปี เร่ิมจากต้นปีที่  1 ไปจนถึงสิ้นสุดปี

ที่  4 สกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ ค. คือ สกุลเงินบาท โดยกิจการ ค. มีฐานะเปิด

ต่อความเสี่ ยงดังต่อไปน้ี 

(ก) กระแสเงินสดของความเสี่ ยงอตัราดอกเบ้ียและความเสี่ ยงเงินตราต่างประเทศ คือ การ

เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของหน้ีสินที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปร จะเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ ยและถูกวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินบาท 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของความเสี่ ยงอัตราดอกเบ้ีย คือ ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงที่ เกิดจากการ

แลกเปล่ียนฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงในกระแสเงินสดซ่ึงเป็นผลรวมของอัตราดอกเบ้ีย

และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับหน้ีสินที่ มีอัตราดอกเบ้ียผัน

แปร (ดูข้อ (ก) ข้างต้น) กับฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงของอัตราดอกเบ้ียคงที่ ในสกุลเงิน

บาท ซ่ึงเป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงของกิจการ ค. ส าหรับหน้ีสินที่ เป็น

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงมีอตัราดอกเบี้ ยผันแปร (ดูย่อหน้าที่  IE139 (ก) ด้านล่าง) 

 

IE139 กจิการ ค. ป้องกนัความเสี่ ยงให้กับฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงของกจิการโดยใช้กลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ ยงดังน้ี 

(ก) กิจการ ค. ใช้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินเพ่ือแลกเปล่ียนหน้ีสินที่ มี

อัตราดอกเบ้ียผันแปรซ่ึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กับฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงอัตรา

ดอกเบี้ ยคงที่ ในสกุลเงินบาท โดยที่ กจิการ ค. ท าการป้องกนัความเสี่ ยงหน้ีสนิในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (รวมถึงดอกเบ้ีย) ตลอดอายุของหน้ีสินดังกล่าว ดังน้ัน กิจการ ค. จึงเข้า
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ท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ กิจการออก

หน้ีสินที่ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี ภายใต้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้าม

สกุลเงิน กิจการ ค. จะได้รับดอกเบ้ียผันแปรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เดิมต้องจ่าย

ดอกเบี้ ยผันแปรจากหน้ีสนิดังกล่าว) และจ่ายดอกเบ้ียคงที่ ในสกุลเงินบาท 

(ข) กิจการ ค. พิจารณากระแสเงินสดของหน้ีสินที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงและสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินที่ เกี่ ยวข้องซ่ึงรวมกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ ยง

จากอัตราดอกเบ้ียคงที่ ในสกุลเงินบาท ทั้งน้ี ในบางคร้ังเพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์การ

บริหารความเสี่ ยงส าหรับความเสี่ ยงอัตราดอกเบ้ียคงที่  (สกุลเงินบาท) กิจการ ค. 

ตัดสนิใจที่ จะอ้างองิการจ่ายดอกเบ้ียของกจิการกบัระดับอตัราดอกเบ้ียผันแปรในปัจจุบัน 

จึงได้แลกเปล่ียนฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงอัตราดอกเบ้ียคงที่ โดยรวมในสกุลเงินบาท กับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงอัตราดอกเบ้ียผันแปรในสกุลเงินบาท ดังน้ัน กิจการ ค. จึงเข้าท า

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาททั้งสัญญา) โดยภายใต้สัญญา

ดังกล่าว กิจการจะได้รับดอกเบ้ียคงที่  (เดิมต้องจ่ายดอกเบ้ียคงที่ ตามการจ่ายช าระของ

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยข้ามสกุลเงิน) และจ่ายดอกเบ้ียผันแปร 

IE140 ตารางต่อไปนี้ แสดงค่าพารามิเตอร์ที่ ใช้ส าหรับตัวอย่างที่  18 

 

ตวัอย่างที ่18—ภาพรวมของค่าพารามิเตอร ์

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

อตัราแลกเปล่ียนทนัท ี[สกุลเงินบาทต่อ

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ] 

1.2 1.05 1.42 1.51 1.37 

 

เส้นอตัราดอกเบี้ ย (แสดงอัตราต่อปีราย

ไตรมาสของงวดดังกล่าวในแนวดิ่ ง) 

     

สกุลเงินบาท 2.50% 1.00% 3.88% 0.34% [ไม่เกี่ ยวข้อง] 

 2.75% 1.21% 4.12% 0.49%  

 2.91% 1.39% 4.22% 0.94%  

 3.02% 1.58% 5.11% 1.36%  

 2.98% 1.77% 5.39%   

 3.05% 1.93% 5.43%   

 3.11% 2.09% 5.50%   

 3.15% 2.16% 5.64%   

 3.11% 2.22%    

 3.14% 2.28%    

 3.27% 2.30%    

 3.21% 2.31%    
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ตวัอย่างที ่18—ภาพรวมของค่าพารามิเตอร ์

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

 3.21%     

 3.25%     

 3.29%     

 3.34%     

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 3.74% 4.49% 2.82% 0.70% [ไม่เกี่ ยวข้อง] 

 4.04% 4.61% 2.24% 0.79%  

 4.23% 4.63% 2.00% 1.14%  

 4.28% 4.34% 2.18% 1.56%  

 4.20% 4.21% 2.34%   

 4.17% 4.13% 2.53%   

 4.27% 4.07% 2.82%   

 4.14% 4.09% 3.13%   

 4.10% 4.17%    

 4.11% 4.13%    

 4.11% 4.24%    

 4.13% 4.34%    

 4.14%     

 4.06%     

 4.12%     

 4.19%     

 

Example 18—Parameter overview 

 t0 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 

FX spot rate [สกุลเงินบาท/สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ] 1.2 1.05 1.42 1.51 1.37 

Interest curves 

(vertical presentation of rates for each 

quarter of a period on a p.a. basis)      

สกุลเงินบาท 2.50% 1.00% 3.88% 0.34% [N/A] 

 2.75% 1.21% 4.12% 0.49%  

 2.91% 1.39% 4.22% 0.94%  

 3.02% 1.58% 5.11% 1.36%  

 2.98% 1.77% 5.39%   
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Example 18—Parameter overview 

 t0 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 

 3.05% 1.93% 5.43%   

 3.11% 2.09% 5.50%   

 3.15% 2.16% 5.64%   

 3.11% 2.22%    

 3.14% 2.28%    

 3.27% 2.30%    

 3.21% 2.31%    

 3.21%     

 3.25%     

 3.29%     

 3.34%     

 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 3.74% 4.49% 2.82% 0.70% [N/A] 

 4.04% 4.61% 2.24% 0.79%  

 4.23% 4.63% 2.00% 1.14%  

 4.28% 4.34% 2.18% 1.56%  

 4.20% 4.21% 2.34%   

 4.17% 4.13% 2.53%   

 4.27% 4.07% 2.82%   

 4.14% 4.09% 3.13%   

 4.10% 4.17%    

 4.11% 4.13%    

 4.11% 4.24%    

 4.13% 4.34%    

 4.14%     

 4.06%     

 4.12%     

 4.19%     
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กลไกทางบญัชี 

IE141 กจิการ ค. ก าหนดความสัมพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยงดังน้ี29 

(ก) ส าหรับการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด กิจการก าหนดความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบ้ียและความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศระหว่างหน้ีสินที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(หน้ีสนิสกุลเงินตราต่างประเทศที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปร) เป็นรายการที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ ยง และก าหนดให้สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยข้ามสกุลเงินเป็นเคร่ืองมือที่

ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง (‘ความสัมพันธ์ระดับที่ หน่ึง ’) กิจการได้ก าหนด

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงน้ีขึ้ น  ณ ต้นงวดที่  1 (กล่าวคือ t0) โดยมี

ระยะเวลาสิ้นสดุในงวดที่  4 

(ข) ส าหรับการป้องกันความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรม กิจการก าหนดความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ ยงระหว่างฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมของรายการที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ ยง และก าหนดให้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกัน

ความเสี่ ยง (‘ความสัมพันธ์ระดับที่ สอง’) กิจการได้ก าหนดความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ ยงน้ีขึ้น ณ สิ้นงวดที่  1 เมื่ อกิจการ ค. ตัดสินใจอ้างอิงการจ่ายดอกเบ้ีย

ของกิจการกับระดับอัตราดอกเบ้ียผันแปรในปัจจุบัน และได้แลกเปล่ียนฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ ยงอัตราดอกเบ้ียคงที่ โดยรวมในสกุลเงินบาท เป็นอัตราดอกเบ้ียผันแปรใน

สกุลเงินบาท โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดในงวดที่  4 ทั้งน้ี ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมที่

ถูกก าหนดขึ้ นเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงที่ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของกระแสเงิน

สดรวมของทั้งสองรายการที่ ถูกก าหนดขึ้นในการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจาก

อัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ดูข้อ (ก) ข้างต้น) เมื่ อ

เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ีย ณ สิ้ นงวดที่  1 (กล่าวคือ ช่วงเวลาในการก าหนด

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงระหว่างฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมกับ

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ย) 

                                                           
29 ตวัอย่างน้ีมีสมมติฐานว่าความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงเป็นไปตามเกณฑ์ทุกขอ้ท่ีใชพิ้จารณาการเขา้เง่ือนไขการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง (ดูยอ่หนา้ท่ี 6.4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9) ค  าอธิบายเก่ียวกบัการเลือกก าหนด
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงต่อจากน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความเขา้ใจในตวัอยา่งน้ีเท่านั้น (กล่าวคือ ไม่ไดเ้ป็น
ตวัอย่างของการจดัท าเอกสารท่ีเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในย่อหน้าท่ี 6.4.1.2 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9) 
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IE142 ตารางต่อไปน้ี30 แสดงภาพรวมของมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

รายการที่ มีการป้องกนัความเสี่ ยง และการค านวณส ารองการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด31 

ตัวอย่างน้ีมีสมมติฐานว่าความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยงเกิดขึ้ นจากการไม่มี

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยงทั้งสองกรณี 32 

 

ส่วนที ่2 

ตวัอย่างที ่18—การค านวณ 

 

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

หนี้ สินสกุลเงินตราต่างประเทศทีม่ีอตัราดอกเบี้ ยผนัแปร 

 

มูลค่ายุติธรรม [สกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐ] 

(1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) 

มูลค่ายุติธรรม [สกุล

เงินบาท] 

(1,200,000) (1,050,000) (1,420,000) (1,510,000) (1,370,000) 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรม [สกุล

เงินบาท] 

 150,000 (370,000) (90,000) 140,000 

      

PV ของการ

เปล่ียนแปลงจากความ

0 192,310 (260,346) (282,979) (170,000) 

                                                           
30 ตวัอยา่งในตารางน้ีมีการใช้ค  ายอ่ต่อไปน้ี ‘CCIRS’ หมายถึง สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน ‘CF(s)’ หมายถึง กระแสเงินสด ‘CFH’ 
หมายถึง การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ‘CFHR’ หมายถึง ส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด ‘FVH’ หมายถึง การป้องกนัความเส่ียง
ในมูลค่ายติุธรรม ‘IRS’ หมายถึง สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และ ‘PV’ หมายถึง มูลค่าปัจจุบนั 
31 ส าหรับการค านวณจ านวนเงินทั้งหมดในตารางต่อไปน้ี (รวมถึงการค านวณจ านวนเงินของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ือวตัถุประสงค์
ทางบญัชี) มีการแสดงในรูปของจ านวนบวกและจ านวนลบ (เช่น จ  านวนเงินส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดท่ีเป็นจ านวนลบแสดงถึงผล
ขาดทุน) 
32 สมมติฐานเหล่านั้นก าหนดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการน าไปปฏิบติั โดยมุ่งเน้นไปท่ีการแสดงตวัอย่างของกลไกทางบญัชีของการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงมูลค่ายติุธรรมร่วมกนั ทั้งน้ี การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนั
ความเส่ียงไดมี้การแสดงแลว้ในตวัอยา่งท่ี 16 และตวัอยา่งท่ี 17 อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริงแลว้การป้องกนัความเส่ียงในรูปแบบดงักล่าวมกัจะไม่
มีประสิทธิผลอยา่งสมบูรณ์แบบ เน่ืองจากความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจยั ตวัอยา่งเช่น ความเส่ียง
ดา้นเครดิต ความแตกต่างในวิธีการนบัจ านวนวนั หรือค่าธรรมเนียมในการแลกเปล่ียนสกุลเงินซ่ึงรวมอยูใ่นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุล
เงิน (โดยทัว่ไปแล้วเรียกว่า ส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัว่าได้รวมค่าธรรมเนียมดงักล่าวในการเลือกก าหนด
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงหรือไม ่
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ตวัอย่างที ่18—การค านวณ 

 

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

ผันผวนของ CF(s) 

[สกุลเงินบาท] 

การเปล่ียนแปลงใน PV 

[สกุลเงินบาท] 

 192,310 (452,656) (22,633) 112,979 

      

CCIRS (รับดอกเบี้ ยผันแปรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยจ่ายดอกเบ้ียคงที่ ในสกุลเงินบาท) 

 

มูลค่ายุติธรรม [สกุล

เงินบาท] 

0 (192,310) 260,346 282,979 170,000 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรม [สกุล

เงินบาท] 

 (192,310) 452,656 22,633 (112,979) 

 

 

     

CFHR      

ยอดคงเหลือต้นงวด 0 0 (42,310) (28,207) (14,103) 

การจัดประเภทรายการ

ใหม่ส าหรับความเสี่ ยง

เงินตราต่างประเทศ 

 153,008 (378,220) (91,030) 140,731 

การจัดประเภทรายการ

ใหม่ (CF งวดปัจจุบัน) 

 (8,656) (18,410) 2,939 21,431 

ผลก าไรหรือขาดทุนของ 

CFH ในส่วนที่ มี

ประสทิธผิล 

 (186,662) (479,286) 20,724 (135,141) 

การจัดประเภทรายการ

ใหม่ส าหรับความเสี่ ยง

อตัราดอกเบี้ ย 

 0 (82,656) 67,367 (27,021) 

การตัดจ าหน่าย CFHR  0 14,103 14,103 14,103 

ยอดคงเหลือปลายงวด  (42,103) (28,207) (14,103) 0 

      

IRS (รับดอกเบี้ ยคงที่  โดยจ่ายดอกเบ้ียผันแปร) 
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ตวัอย่างที ่18—การค านวณ 

 

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

มูลค่ายุติธรรม [สกุล

เงินบาท] 

 0 (82,656) (15,289) (42,310) 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรม 

  (82,656) 67,367 (27,021) 

      

การเปลีย่นแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของฐานะเปิดต่อความเสีย่งโดยรวม 

มูลค่าปัจจุบัน [สกุลเงินบาท]  (1,242,310) (1,159,654) (1,227,021) (1,200,000) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน 

[สกุลเงินบาท] 

  82,656 (67,367) 27,021 
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33 ผลของการป้องกนัความเส่ียงของฐานะเปิดต่อความเส่ียงกระแสเงินสดจากอตัราดอกเบ้ียโดยการเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุล
เงินซ่ึงไดเ้ปล่ียนความเส่ียงกระแสเงินสดในอตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรไปเป็นความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี (ในสกุลเงินบาท) ส่งผลให้กิจการ ค. สนันิษฐานวา่กิจการมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงมูลค่ายติุธรรมจากอตัราดอกเบ้ีย (ดูยอ่หนา้ท่ี IE139) 
34 ในตารางท่ีแสดงภาพรวมของการค านวณ (ดูยอ่หนา้ท่ี IE142) การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่คือรายการบรรทดั “การจดัประเภทรายการ
ใหม่ส าหรับความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย” ในการกระทบยอดรายการส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (เช่น ณ ส้ินงวดท่ี 2 มีการจดั
ประเภทรายการใหม่ส าหรับผลก าไรจ านวน 82,656 บาทจากส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดไปยงัก าไรหรือขาดทุน—ดูยอ่หนา้ท่ี IE144 
ส าหรับวิธีการค านวณจ านวนเงินดงักล่าว) 

IE143 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงระหว่างหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศที่ มีอัตราดอกเบ้ียผัน

แปรกบัสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยข้ามสกุลเงินเร่ิมต้นขึ้น ณ ต้นงวดที่  1 (กล่าวคือ t0) และยังคง

มีอยู่เมื่ อความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ ยงส าหรับความสมัพันธร์ะดับที่ สองเร่ิมต้นขึ้น ณ สิ้นงวด

ที่  1 กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระดับที่ หน่ึงยังคงมีอยู่ต่อไปเน่ืองจากเป็นความสัมพันธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ ยงที่ แยกต่างหาก อย่างไรกต็าม การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงส าหรับความสัมพันธ์ระดับที่ หน่ึง

ได้รับผลกระทบจากการเร่ิมต้นของการบัญชีป้องกนัความเสี่ ยงส าหรับความสัมพันธร์ะดับที่ สอง ณ สิ้น

งวดที่  1 โดยที่ การป้องกันความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมส าหรับความสัมพันธ์ระดับที่ สองมีผลกระทบต่อ

ช่วงเวลาของการจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนด้วยจ านวนเงินของส ารองการป้องกัน

ความเสี่ ยงกระแสเงินสดของความสมัพันธร์ะดับที่ หน่ึง 

(ก) ความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมจากอัตราดอกเบ้ียที่ มีการป้องกนัความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมจะถูกรวม

เป็นจ านวนเงินที่ รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นโดยเป็นผลมาจากการป้องกันความเสี่ ยง

กระแสเงินสดส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงระดับที่ หน่ึง (กล่าวคือ ผลก าไร

หรือขาดทุนจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินซ่ึงมีประสิทธิผลในการป้องกัน

ความเสี่ ยง)33 หมายความว่านับตั้งแต่สิ้นงวดที่  1 ผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนที่ มีประสิทธิผล

ของการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดซ่ึงแสดงถึงความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมของอัตรา

ดอกเบี้ ย (ในสกุลเงินบาท) และมีการรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นในขั้นที่ หน่ึง ในขั้นที่ สอง

จะถูกโอนจากส ารองการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดไปเป็นก าไรหรือขาดทุนทันที  

(กล่าวคือ ในงวดเดียวกัน) โดยที่ การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวจะหักกลบ

กับผลก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน34 ทั้งน้ี 

ในบริบทของการบัญชีส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมซ่ึงเป็นรายการที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ ยง การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวจะเทียบเท่ากับรายการปรับปรุง

การป้องกันความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมมีการวัดมูลค่า

ใหม่ส าหรับการเปล่ียนแปลงที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงที่ ได้รับการป้องกันแล้ว ซ่ึงต่างจาก

รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงของตราสารหน้ีที่ มีอัตราดอกเบ้ียคงที่  (ในสกุลเงินบาท) ซ่ึง

มีการวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย แต่ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้ นมีการรับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นเน่ืองจากการน าการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดมาถือปฏิบัติ

ส าหรับความสัมพันธ์ระดับที่ หน่ึง ดังน้ัน การน าการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมมา
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35 ในตารางท่ีแสดงภาพรวมของการค านวณ (ดูยอ่หนา้ท่ี IE142) การตดัจ าหน่ายน้ีท าให้เกิดการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ในแต่ละงวดเป็น
จ านวน 14,103 บาทซ่ึงรวมอยูใ่นรายการบรรทดั “การตดัจ าหน่าย CFHR” ในการกระทบยอดส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

ถือปฏบัิติกับฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมซ่ึงเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงจึงไม่ได้

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่ารายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงแต่ ส่งผล

กระทบต่อการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ ยงแทน (กล่าวคือ การจัด

ประเภทรายการใหม่จากส ารองการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสดไปยังก าไรหรือขาดทุน) 

(ข) การตัดจ าหน่ายจ านวนเงินของส ารองการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด ณ สิ้ นงวดที่  1 

(จ านวน 42,310 บาท) ตลอดอายุที่ เหลืออยู่ของการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดส าหรับ

ความสมัพันธร์ะดับที่ หน่ึง (กล่าวคือ ตลอดงวดที่  2 ถึงงวดที่  4)35 

IE144 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมมีการค านวณดังน้ี 

(ก) ณ จุดของเวลาที่ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมซ่ึงได้รับการ

ป้องกนัความเสี่ ยง (กล่าวคือ การเร่ิมต้นของความสมัพันธร์ะดับที่ สอง ณ สิ้นงวดที่  1) กระแส

เงินสดทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปร

และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินตลอดระยะเวลาที่ มีการป้องกันความเสี่ ยง 

(กล่าวคือ จนกระทั่งสิ้นสุดงวดที่  4) มีการจัดท าในรายละเอียด พร้อมทั้งมีการค านวณมูลค่า

ปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดในสกุลเงินบาท ซ่ึงการค านวณน้ีให้มูลค่าปัจจุบันที่ จะใช้เป็น

จุดอ้างอิงในภายหลังเมื่ อมีการวัดมูลค่าการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ ยงโดยรวมตั้งแต่การเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง การค านวณ

ดังกล่าวได้แสดงตัวอย่างไว้ในตารางต่อไปนี้  
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ตวัอย่างที ่18—มูลค่าปัจจุบนัของฐานะเปิดต่อความเสีย่งโดยรวม (ณ จุดเริม่ตน้) 

  มูลค่าปัจจุบนัของฐานะเปิดต่อความเสีย่งโดยรวม 

  หนี้ สินสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

การรบัสกุลเงินดอลลาร์

สหรฐั ของ CCIRS 

การจ่ายสกุลเงินบาทของ 

CCIRS 

  CF(s) PV CF(s) PV CF(s) PV 

  [สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

บาท] 

[สกุลเงิน

บาท] 

 ช่วงเวลา       

 t0       

 

งวดที่  1 

t1       

t2       

t3       

t4       

 

งวดที่  2 

t5 (11,039) (10,918) 11,039 10,918 (9,117) (9,094) 

t6 (11,331) (11,082) 11,331 11,082 (9,117) (9,067) 

t7 (11,375) (11,000) 11,375 11,000 (9,117) (9,035) 

t8 (10,689) (10,227) 10,689 10,227 (9,117) (9,000) 

 

งวดที่  3 

t9 (10,375) (9,824) 10,375 9,824 (9,117) (8,961) 

t10 (10,164) (9,528) 10,164 9,528 (9,117) (8,918) 

t11 (10,028) (9,307) 10,028 9,307 (9,117) (8,872) 

t12 (10,072) (9,255) 10,072 9,255 (9,117) (8,825) 

 

งวดที่  4 

t13 (10,256) (9,328) 10,256 9,328 (9,117) (8,776) 

t14 (10,159) (9,147) 10,159 9,147 (9,117) (8,727) 

t15 (10,426) (9,290) 10,426 9,290 (9,117) (8,678) 

t16 (1,010,670) (891,093) 1,010,670 891,093 (1,209,117) (1,144,358) 

 ยอดรวม  (1,000,000)  1,000,000  (1,242,310) 

ยอดรวมในสกุลเงินบาท  (1,050,000)  1,050,000  (1,242,310) 

PV ของฐานะเปิดต่อความ

เสี่ ยงโดยรวม [สกุลเงินบาท] 

 

(1,242,310) 

    

 

 

∑ 
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 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทั้ งหมดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากหน้ีสินสกุลเงินตรา

ต่างประเทศที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปรและสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงิน

ตลอดระยะเวลาที่ มีการป้องกนัความเสี่ ยง ณ สิ้นงวดที่  1 เทา่กบั -1,242,31036 บาท 

The present value of all cash flows expected on the variable rate FX liability and the 

cross-currency interest rate swap over the hedged term at the end of Period 1 is ส กุ ล

เงินบาท-1,242,310. 

(ข) ณ วันที่ ในภายหลัง มูลค่าปัจจุบันของฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมสามารถค านวณได้โดย

ใช้วิธีการเดียวกันกับ ณ สิ้ นงวดที่  1 แต่เป็นการค านวณส าหรับระยะเวลาที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ ยงที่ เหลืออยู่ ทั้งน้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระแสเงินสดที่ คาดว่าจะเหลือจะ

เกิดขึ้นจากหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปรและสัญญาแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงินตลอดระยะเวลาที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงที่ เหลืออยู่ (กล่าวคือ 

จากวันที่ วัดความมีประสิทธิผลจนกระทั่งสิ้ นสุดงวดที่  4) จะได้รับการปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบัน (ตามความเหมาะสม) และจากน้ันจะคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ยอดรวมของ

มูลค่าปัจจุบันเหล่าน้ันแสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวม ซ่ึงการ

ค านวณดังกล่าวได้แสดงตัวอย่างไว้ในตารางต่อไปนี้ ส าหรับ ณ สิ้นงวดที่  2 

 

 

 

 

 

                                                           
36 ในตวัอยา่งน้ี ก าหนดสมมติฐานวา่ไม่เกิดส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในความสัมพนัธ์ของการป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว (ดูยอ่หนา้ท่ี IE142) ดงันั้น ค่าสมับูรณ์ของหน้ีสินสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรและยอด
รับของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินจะเท่ากนั (แต่มีเคร่ืองหมายตรงกนัขา้ม) ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเส่ียง ค่าสัมบูรณ์เหล่านั้นจะไม่เท่ากันซ่ึงจ านวนเงินสุทธิท่ี
เหลืออยูจ่ะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของฐานะเปิดต่อความเส่ียงโดยรวม 
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ส่วนที ่3 

ตวัอย่างท่ี 18—มูลค่าปัจจุบนัของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม (ณ ส้ินงวดท่ี 2) 

  มูลค่าปัจจุบนัของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม 

  หนี้ สินสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

ขารบัใน สกุลเงินดอลลาร์

สหรฐั ของ CCIRS 

ขาจ่ายใน สกุลเงินบาท ของ 

CCIRS 

  CF(s) PV CF(s) PV CF(s) PV 

  [สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

ดอลลาร์

สหรฐั] 

[สกุลเงิน

บาท] 

[สกุลเงิน

บาท] 

 ช่วงเวล

า 

      

 t0       

 

งวดที่  1 

t1       

t2       

t3       

t4       

 

งวดที่  2 

t5 0 0 0 0 0 0 

t6 0 0 0 0 0 0 

t7 0 0 0 0 0 0 

t8 0 0 0 0 0 0 

 

งวดที่  3 

t9 (6,969) (6,921) 6,969 6,921 (9,117) (9,030) 

t10 (5,544) (5,475) 5,544 5,475 (9,117) (8,939) 

t11 (4,971) (4,885) 4,971 4,885 (9,117) (8,847) 

t12 (5,401) (5,280) 5,401 5,280 (9,117) (8,738) 

 

งวดที่  4 

t13 (5,796) (5,632) 5,796 5,632 (9,117) (8,624) 

t14 (6,277) (6,062) 6,277 6,062 (9,117) (8,511) 

t15 (6,975) (6,689) 6,975 6,689 (9,117) (8,397) 

t16 (1,007,725) (959,056) 1,007,725 956,056 (1,209,117) (1,098,568) 

 ยอด

รวม 

 (1,000,000)  1,000,000  (1,159,654) 

ยอดรวมในสกุลเงิน

บาท 

 (1,420,000)  1,420,000  (1,159,654) 

PV ของฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ ยงโดยรวม  

[สกุลเงินบาท] 

 

(1,159,654) 

    

∑ 
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37 จ านวนเงินในตารางเป็นการแสดงภาพรวมของการค านวณ (ดูยอ่หนา้ท่ี IE142) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั
ของฐานะเปิดต่อความเส่ียงโดยรวม ณ ส้ินงวดท่ี 2 (ดูยอ่หนา้ท่ี IE142) 
38 รายการรายบรรทดัท่ีใชใ้นตวัอยา่งน้ีเป็นการแสดงรายการท่ีสามารถท าได ้ในขณะท่ีการแสดงรายการในรูปแบบอ่ืน ๆ  โดยใช้
รายการรายบรรทัดท่ีแตกต่างไปจากน้ี (ซ่ึงรวมถึงรายการรายบรรทดัท่ีมีจ านวนเงินท่ีแสดงในตวัอย่างน้ี) ก็สามารถท าได้
เช่นเดียวกนั (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 ให้ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียง และส ารองการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด) 
39 มูลค่าในตารางท่ีแสดงภาพรวมของการค านวณส าหรับงวดท่ี 4 (ดูย่อหน้าท่ี IE142) แตกต่างจากมูลค่าท่ีแสดงในตาราง
ต่อไปน้ี ส าหรับงวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 มูลค่าท่ีรวมดอกเบ้ียคงคา้งจะเท่ากบัมูลค่าท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคงคา้ง เน่ืองจากวนัส้ินงวดเป็น
วนัท่ีมีการรับหรือจ่ายช าระส าหรับทุกรายการของอนุพนัธ์และหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ทั้งน้ี ณ 
ส้ินงวดท่ี 4 ตารางท่ีแสดงภาพรวมของการค านวณมีการใชมู้ลค่าท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคงคา้งในการค านวณการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ีตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่าท่ีรวมดอกเบ้ียคงคา้ง กล่าวคือ จ านวนเงินท่ีรวมดอกเบ้ียคงคา้งจนถึง
ก่อนวนัท่ีเคร่ืองมือทางการเงินจะมีการรับหรือจ่ายช าระ (การแสดงเช่นน้ีเป็นการท าเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหต้วัอยา่ง มิฉะนั้น
แลว้ มูลค่าตามบญัชีทั้งหมดนอกเหนือจากเงินสดและก าไรสะสมจะเป็นศูนย)์ 

 

 

การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท าให้มูลค่าปัจจุบันของ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวม ณ สิ้ นงวดที่  2 มีจ านวนเท่ากับ -1,159,654 บาท ดังน้ัน การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมระหว่างสิ้นงวดที่  1 กับสิ้นงวดที่  2 

ท าให้เกดิผลก าไรจ านวน 82,65637 บาท 

 

IE145 การจัดประเภทรายการใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับการเปล่ียนจากส ารองการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด

ไปเป็นก าไรหรือขาดทุน (การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) จะถูกก าหนดขึ้ นจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของรายการที่ มีการป้องกนัความเสี่ ยง (กล่าวคือ ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยง

โดยรวม) และมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยง (กล่าวคือ สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบี้ ย) 

  

IE146 ตารางต่อไปน้ีแสดงผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นและงบแสดงฐานะ

การเงินของกจิการ ค. (ทั้งน้ี เพ่ือความง่ายต่อการเข้าใจ ในงบการเงินดังกล่าวมีการแสดงรายการราย

บรรทัด38 แยกจากกันส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงทั้งสอง กล่าวคือ ส าหรับการ

ป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดของหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศที่ มีอัตราดอกเบ้ียผันแปรและการ

ป้องกนัความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรมของฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวม)39 
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ตวัอย่างที ่18—ภาพรวมของผลกระทบต่องบแสดงผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน 

[จ ำนวนเงินทัง้หมดอยู่ในสกุลเงินบำท] 

 

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ดอกเบี้ ยจ่าย      

หน้ีสนิสกุลเงินตราต่างประเทศ 

รายการปรับปรุง FVH 

 45,122 

0 

54,876 

(20,478) 

33,527 

16,517 

15,035 

(26,781) 

  45,122 34,398 50,045 (11,746) 

การจัดประเภทรายการใหม่ (CFH)  (8,656) (18,410) 2,939 21,431 

  36,466 15,989 52,983 9,685 

การตัดจ าหน่าย CFHR  0 14,103 14,103 14,103 

รวมดอกเบ้ียจ่าย  36,466 30,092 67,087 23,788 

      

ผลก าไรหรือขาดทุนอื่ น      

IRS  0 82,656 (67,367) 27,021 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(หน้ีสนิ) 

 (150,000) 370,000 

 

90,000 

 

(140,000) 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(ดอกเบี้ ย) 

 (3,008) 

 

8,220 

 

1,030 

 

(731) 

 

การจัดประเภทรายการใหม่

ส าหรับความเสี่ ยงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 153,008 

 

(378,220) 

 

(91,030) 

 

140,731 

 

การจัดประเภทรายการใหม่

ส าหรับความเสี่ ยงอตัรา

ดอกเบี้ ย 

 0 (82,656) 67,367 (27,021) 

รวมผลก าไรหรือขาดทุนอื่ น  0 0 0 0 

ก าไรหรือขาดทุน  36,466 30,092 67,087 23,788 

      

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (OCI)      

ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนที่ มี

ประสทิธผิล 

 186,662 

 

(479,286) 

 

(20,724) 

 

135,141 
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ตวัอย่างที ่18—ภาพรวมของผลกระทบต่องบแสดงผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน 

[จ ำนวนเงินทัง้หมดอยู่ในสกุลเงินบำท] 

 

 t0 งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

การจัดประเภทรายการใหม่ (CF 

งวดปัจจุบัน) 

 8,656 

 

18,410 

 

(2,939) 

 

(21,431) 

 

การจัดประเภทรายการใหม่

ส าหรับความเสี่ ยงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 (153,008) 

 

378,220 

 

91,030 

 

(140,731) 

 

การจัดประเภทรายการใหม่

ส าหรับความเสี่ ยงอตัรา

ดอกเบี้ ย 

 0 

 

82,656 

 

(67,367) 

 

27,021 

 

การตัดจ าหน่าย CFHR  0 (14,103) (14,103) (14,103) 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  42,310 (14,103) (14,103) (14,103) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  78,776 15,989 52,983 9,685 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสนิสกุลเงินตราต่างประเทศ (1,200,000) (1,050,000) (1,420,000) (1,510,000) (1,375,306) 

CCIRS 0 (192,310) 260,346 282,979 166,190 

IRS  0 (82,656) (15,289) (37,392) 

เงินสด 1,200,000 1,163,534 1,147,545 1,094,562 1,089,076 

รวมสนิทรัพย์สทุธิ 0 (78,776) (94,765) (147,748) (157,433) 

      

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นสะสม 0 42,310 28,207 14,103 0 

ก าไรสะสม 0 36,466 66,558 133,645 157,433 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 0 78,776 94,765 147,748 157,433 
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40 ดูยอ่หนา้ท่ี IE143(ข) การตดัจ าหน่ายดงักล่าวกลายเป็นดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงมีผลกระทบเช่นเดียวกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 
 

IE147 ยอดรวมของดอกเบ้ียจ่ายที่ อยู่ในก าไรหรือขาดทุนจะสะท้อนถึงดอกเบ้ียจ่ายของกิจการ ค. 

ซ่ึงเป็นผลมาจากกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ ยงของกจิการ 

(ก) ในงวดที่  1 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงดังกล่าวท าให้เกิดดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงสะท้อน

ถึงอัตราดอกเบ้ียคงที่ ในสกุลเงินบาท หลังจากค านึงถึงผลกระทบของสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยข้ามสกุลเงิน 

(ข) ส าหรับงวดที่  2 ถึงงวดที่  4 หลังจากค านึงถึงผลกระทบของสญัญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียที่ กิจการเข้าท าสัญญา ณ สิ้นงวดที่  1 ผลของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยง

ดังกล่าวท าให้เกิดดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามอัตราดอกเบ้ียผันแปร

ใน สกุลเงินบาท (กล่าวคือ อัตราดอกเบ้ียผันแปรที่ มีอยู่ในแต่ละงวด) อย่างไรก็

ตาม จ านวนเงินรวมของดอกเบ้ียจ่ายจะไม่เท่ากับจ านวนเงินของอัตราดอกเบ้ียผัน

แปร เน่ืองมาจากการตัดจ าหน่ายจ านวนเงินของส ารองการป้องกันความเสี่ ยง

กระแสเงินสดสะสมของความสมัพันธร์ะดับที่ หน่ึง ณ สิ้นงวดที่  140 

 

  


