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ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

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

without early application)) 

อ้างอิง Part B: Example 16—combined commodity price risk and foreign currency risk hedge (cash 

flow hedge/cash flow hedge combination) 

วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562 

 

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม  (Hedge accounting for 

aggregated exposures) 

 

IE 115 ตัวอย่างดังต่อไปน้ีแสดงถึงกลไกการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ ยง

โดยรวม 

 

ตวัอย่างที ่16 - การป้องกนัโดยรวมของความเสี่ยงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละความเสี่ยงในอตัรา

แลกเปลีย่น (การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด/ การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสดรวม) 

  

 ขอ้มูลพื้ นฐาน 

  

 

IE 116 บริษัท ก. ต้องการป้องกนัความเสี่ ยงส าหรับการคาดการณ์ที่ จะซ้ือกาแฟ (ซ่ึงคาดว่าจะเกดิขึ้น

เมื่ อสิ้นปีที่  5) บริษัท ก. มีสกุลเงินหลัก เป็นสกุลเงินบาท (THB) กาแฟมีการซ้ือขายในสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดย บริษัท ก. มีความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้  

ก) ความเสี่ ยงด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์: ความผันผวนในกระแสเงินสดในราคาซ้ือ 

ซ่ึงเกิดขึ้ นจากความผันผวนของราคาซ้ือขายทันที (spot price) ของกาแฟในสกุล 

USD และ 

ข) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียน: ความผันผวนในกระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจากความผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนทันที (spot exchange rate) ระหว่างสกุลบาท และสกุล 

USD 

IE 117 บริษัท ก. ป้องกนัความเสี่ ยงโดยใช้กลยุทธก์ารจัดการความเสี่ ยงดังต่อไปนี้  
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ก) บริษัท ก. ใช้สัญญาซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ในสกุล USD เพ่ือป้องกันความ

เสี่ ยงของการซ้ือกาแฟ 4 งวด ก่อนการส่งมอบ ราคากาแฟที่ บริษัท ก. จ่ายจริง

แตกต่างจากราคาซ้ือมาตรฐาน เน่ืองจาก มีความแตกต่างของชนิดกาแฟ สถานที่  และ

การจัดส่ง11 ซ่ึงก่อให้เกดิความเสี่ ยงของการเปล่ียนแปลงความสัมพันธข์องราคากาแฟ

สองราคา (บางคร้ังเรียกว่า basis risk) ซ่ึงจะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง บริษัท ก. ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงน้ี 

เน่ืองจากไม่คุ้มค่าหากพิจารณาต้นทุนที่ ใช้ไปกบัผลประโยชน์ที่ จะได้รับ   

ข) บริษัท ก. ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน โดยป้องกันความเสี่ ยงครอบคลุม

เพียงแค่ 3 งวด ก่อนการส่งมอบ โดยบริษัท ก. พิจารณาฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงด้าน

อัตราแลกเปล่ียนที่ เกดิจากความแตกต่างในการจ่ายซ้ือกาแฟด้วยเงิน USD และก าไร

หรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณ์ในสกุล USD เป็นฐานะเปิด

ต่อความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนโดยรวม ดังน้ัน บริษัท ก. ใช้สญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดในการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ จากการซ้ือกาแฟ และสญัญาซ้ือขายสนิค้าโภคภัณฑล่์วงหน้า 

IE 118 ตารางต่อไปน้ี แสดงข้อมูลส าหรับตัวอย่างที่  16 (The “basis spread” เป็นความแตกต่างที่

แสดงเป็นอตัราร้อยละ ระหว่างราคากาแฟที่  บริษัท ก. ซ้ือจริง และราคากาแฟมาตรฐาน) 

 

ตวัอย่างที ่16 - พารามิเตอร ์(Parameters) 

งวดที่ 1 2 3 4 5 

อตัราดอกเบี้ ยส าหรับอายุที่ เหลือ  

(ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ: USD) 0.26% 0.21% 0.16% 0.06% 0.00% 

อตัราดอกเบี้ ยส าหรับอายุที่ เหลือ 

(ในสกุลบาท: THB) 1.12% 0.82% 0.46% 0.26% 0.00% 

ราคาซ้ือขายล่วงหน้า (USD/ปอนด์) 1.25 1.01 1.43 1.22 2.15 

ส่วนต่างระหว่างราคากาแฟที่ บริษัท ก. 

ซ้ือจริง และราคากาแฟมาตรฐาน  

(Basis spread) -5.00% -5.50% -6.00% -3.40% -7.00% 

อตัราแลกเปล่ียนทนัท ี 

(spot USD/ spot THB) 30.0000 29.0000 

 

31.0000 33.0000 32.0000 

 

11 ส ำหรับวตัถุประสงค์ของตัวอย่ำงน้ี สมมติใหค้วำมเสีย่งทีถ่กูป้องกนัไม่ไดถ้กูก ำหนดจำกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ของควำมเสีย่งของรำคำ

กำแฟมำตรฐำน ดงันัน้ กำรป้องกนัควำมเสีย่งจึงครอบคลุมควำมเสีย่งของรำคำกำแฟทัง้หมด 
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 การบนัทึกบญัชี       

 

IE 119 บริษัท ก. ก าหนดการป้องกนัความเสี่ ยงเป็นการป้องกนัความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสด ส าหรับ

สองความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยงต่อไปนี้ 12  

(ก)  ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ระหว่างความผัน

ผวนของกระแสเงินสดจากการคาดการณ์การซ้ือกาแฟในสกุล USD อันเน่ืองมาจาก

ราคากาแฟ ที่ ก  าหนดให้เป็นรายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง และสัญญาซ้ือขาย

สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าในสกุล USD ที่ ก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยง 

(ความสัมพันธ์ล าดับแรก) ความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกก าหนดขึ้ นปลายงวดที่  1 โดยมี

ระยะเวลาสิ้ นสุดปลายงวดที่  5 เน่ืองจาก basis spread หรือความแตกต่างระหว่าง

ราคากาแฟที่ บริษัท ก. จ่ายซ้ือกับราคากาแฟมาตรฐาน บริษัท ก. จึงก าหนดปริมาณ

กาแฟจ านวน 112,500 ปอนด์ (lbs.) เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยง และ รายการ

ที่ ได้รับการป้องกนัความเสี่ ยง คือ ปริมาณกาแฟจ านวน 118,421 ปอนด์ 13  

(ข)  ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน ระหว่างฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ ยงโดยรวมซ่ึงก าหนดให้เป็นรายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง และสญัญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยง 

(ความสมัพันธ์ล าดับที่ สอง) ความสมัพันธน้ี์ถูกก าหนดขึ้นในปลายงวดที่  2 ซ่ึงจะครบ

ก าหนดในปลายงวดที่  5 ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมที่ ถูกก าหนดให้เป็นรายการที่

ได้รับการป้องกัน แสดงถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงมี

เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าบนสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้นงวดที่  2 (ซ่ึงเป็นวันที่

ก  าหนดให้มีการป้องกนัความเสี่ ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน) บนกระแสเงินสดสกุล USD 

โดยรวมของสองรายการที่ ถูกก าหนดอยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง

ด้านราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ น่ันคือ การคาดการณ์การซ้ือกาแฟ และ สญัญาซ้ือขายสนิค้า

โภคภัณฑล่์วงหน้า บริษัท ก. มีมุมมองระยะยาวว่า basis spread ระหว่างราคา 

 
12
ตวัอย่ำงน้ี มีสมมติฐำนว่ำสำมำรถด ำเนินกำรครบตำมเงือ่นไขในกำรท ำบญัชีเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง ตำมที่

ก ำหนดในมำตรฐำน (โปรดดู ย่อหนำ้ 6.4.1 ของ TFRS 9) ค ำอธิบำยของกำรก ำหนดควำมสมัพนัธด์ำ้นล่ำงน้ี 

จดัท ำขึ้นเพือ่วตัถปุระสงคข์องควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัตวัอย่ำงน้ีเท่ำนัน้ 
13 
ตัวอย่ำงน้ี ค่ำของ basis spread ณ เวลำทีก่ ำหนดข้ึนนัน้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัมุมมองระยะยำวของ บริษัท ก.ที่

ระดับ basis spread (รอ้ยละ -5) ซึ่งเป็นตัวก ำหนดปริมำณกำรซ้ือกำแฟที่แทจ้ริงทีบ่ริษัทจะป้องกันควำมเสีย่ง อีกทัง้ 

ตัวอย่ำงขำ้งตน้ มีสมมติฐำนใหบ้ริษทั ก. ก ำหนดเครือ่งมือป้องกนัควำมเสีย่งครอบคลมุทัง้หมดและก ำหนดใหก้ำรซ้ือกำแฟที่

คำดกำรณ์ไวมี้ควำมเป็นไดสู้งทีจ่ะเกิดข้ึนจริงตำมทีไ่ดร้ับกำรป้องกนัควำมเสีย่ง ส่งผลใหอ้ัตรำส่วนกำรป้องกนัควำมเสีย่ง

เท่ำกบั 1/ (รอ้ยละ 100 – รอ้ยละ 5) ทัง้น้ี บริษทัอืน่อำจปฏิบติัตำมแนวทำงทีแ่ตกต่ำงกนัส ำหรบักำรพิจำรณำระดบัควำม

เสีย่งที่ตอ้งกำรท ำกำรป้องกันควำมเสีย่ง ซึ่งอำจส่งผลใหอ้ัตรำส่วนกำรป้องกันควำมเสีย่งแตกต่ำงกันออกไป และอำจ

ก ำหนดใหน้อ้ยกวำ่เครือ่งมือป้องกนัควำมเสีย่งทัง้หมดได ้(โปรดดยู่อหนำ้ 6.4.1 ของ TFRS 9) 
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กาแฟที่ บริษัทจ่ายซ้ือกบัราคากาแฟมาตรฐานไม่เปล่ียนแปลงจากสิ้นงวดที่  1 ดังน้ัน ปริมาณกาแฟที่ บริษัท

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเสี่ ยง (จ านวนเงินสกุลต่างประเทศจ านวน USD 140,625 บนสญัญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) สะท้อนถึงความเสี่ ยงในกระแสเงินสดซ่ึงสัมพันธก์บั basis spread ที่ มี

ค่าเฉล่ีย -5% อย่างไรกต็าม ฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมที่ แท้จริงของบริษัท ก. ได้รับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงใน basis spread ด้วย เน่ืองจาก basis spread มีการเคล่ือนไหวจาก -5% เป็น -5.5% ใน

งวดที่  2 โดยฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวมของ บริษัท ก. ณ วันสิ้นงวดที่  2 เทา่กบั USD 140,027 

IE 120 ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ การเปล่ียนแปลงมูลค่าของรายการที่ ได้รับ

การป้องกันความเสี่ ยง และการค านวณส ารองของการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด และ

ความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ ยง14 

 

ตวัอย่างที่ 16 - การค านวณ (Calculations) 

  งวดที่ 1 2 3 4 5 

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงดา้นราคาของสินคา้โภคภณัฑ ์(ความสมัพนัธล์ าดบัแรก) 

สัญญาซ้ือขายกาแฟล่วงหนา้ 

ปริมาณ (ปอนด)์ 112,500       

ราคาซ้ือขายล่วงหน้า 

(USD/ปอนด์) 

1.25 ราคาซ้ือขายล่วงหน้า 

(USD/ปอนด์) 

1.25 1.01 1.43 1.22 2.15 

  มูลค่ายุติธรรม (USD) - (27,000) 20,250 (3,375) 101,250 

  มูลค่ายุติธรรม (THB) - (783,000) 627,750 (111,375) 3,240,000 

  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

(THB) 

  

(783,000) 

 

1,410,750 

 

(739,125) 

 

3,351,375 

 

การคาดการณก์ารซ้ือกาแฟทีไ่ดรั้บการป้องกันความเสีย่ง 

อตัราการป้องกนัความเสี่ ยง 105.26% Basis spread -5.00% -5.50% -6.00% -3.40% -7.00% 

ปริมาณที่ ป้องกนัความเสี่ ยง 118,421 ราคาซ้ือขายล่วงหน้า 

(USD/ปอนด)์ 

 

1.19 

 

0.95 

 

1.34 

 

1.18 

 

2.00 

ราคาซ้ือขายล่วงหน้าโดยนัย 1.1875 มูลค่าปัจจุบัน (USD) - 27,598  (18,557)  1,063 (96,158) 

  มูลค่าปัจจุบัน (THB) - 800,344 (575,252)  35,095  (3,077,049)  

  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน 

(THB) 

  

800,344 

 

(1,375,596)  

 

610,347 

 

(3,112,144)  

 

การบัญชี THB THB THB THB THB 

ตราสารอนุพันธ ์ - (783,000) 627,750 (111,375) 3,240,000 

ส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสด - (783,000) 575,252 (35,095)  3,077,049  

การเปล่ียนแปลงในส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสด - (783,000) 1,358,252 (610,347)  3,112,144 

ก าไร หรือ ขาดทุน - - 52,498 (128,778)  239,231 

ก าไรสะสม - - 52,498 (76,280)  162,951 

ต่อ..... 
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ตวัอย่างที่ 16 - การค านวณ (Calculations) …ต่อ 

  งวดที่ 1 2 3 4 5 

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลีย่น (ความสมัพนัธล์ าดบัท่ีสอง) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(USD/THB) 

อตัราซื้อขายทนัท ี(Spot) 30.0000 29.0000 31.0000 33.0000 32.0000 

 อตัราซื้อขายล่วงหน้า (Fwd) 30.2573 29.1765 31.0929   33.0660 32.0000 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (buy USD/ sell THB) 

ปริมาณ (USD) 140,625       

ราคาซ้ือขายล่วงหน้า  

(สิ้นงวดที่  2) 

29.1765 มูลค่ายุติธรรม (THB)  - 268,249 545,533  397,051 

  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  

(THB) 

 -  

268,249  

 

277,284  

 

(148,482) 

 

ความเสีย่งของอัตราแลกเปลีย่นทีไ่ดรั้บการป้องกันความเสีย่ง 

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงดา้นอตัรา

แลกเปลีย่นโดยรวม 

ปริมาณที่ ป้องกนัความเสี่ ยง 

(USD) 

  

140,027 

 

138,932 

 

142,937 

 

135,533 

  มูลค่าปัจจุบัน (THB)  - (265,018) (554,500) (382,673) 

  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน 

(THB) 

   

(265,018) 

 

(289,482) 

 

171,827  

 

 

การบัญชี  THB THB THB THB 

ตราสารอนุพันธ ์  - 268,249 545,533  397,051 

ส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสด  - 265,018 545,533  382,673 

การเปล่ียนแปลงในส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสด  - 265,018  280,515 (162,860) 

ก าไร หรือ ขาดทุน  - 3,231  (3,231)  14,378 

ก าไรสะสม  - 3,231  - 14,378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
ในตำรำงแสดงกำรค ำนวณต่อไปน้ี จ ำนวนทัง้หมด (ซึง่ประกอบดว้ยกำรค ำนวณทำงบญัชีส ำหรบั สินทรพัย ์หน้ีสิน ส่วน

ของเจำ้ของ และก ำไร/ขำดทนุ) จะแสดงอยู่ในรูปแบบจ ำนวนบวก (+) และจ ำนวนลบ (-) เช่น ก ำไร/ขำดทนุทีแ่สดงใน

รูปแบบจ ำนวนลบ แสดงถงึ ขำดทนุ เป็นตน้ 
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IE 121 ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยงด้านราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์คือ การป้องกนักระแสเงิน

สดของรายการที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจริง ซ่ึงเร่ิมต้น ณ วันสิ้ นงวดที่  1 และยังคงอยู่ เมื่ อ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนเร่ิมต้นขึ้ น ณ วันสิ้นงวดที่  2 

กล่าวคือ ความสมัพันธล์ าดับที่  1 ยังคงด าเนินต่อไปโดยถือเป็นความสมัพันธท์ี่ แยกจากกนั  

 

IE 122 ปริมาณของฐานเปิดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนโดยรวม ซ่ึงเป็นปริมาณที่ ได้รับการ

ป้องกันความเสี่ ยงที่ เกิดจากความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศ 

คือ ผลรวมของ15 

ก) ปริมาณการซ้ือกาแฟที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง คูณด้วย ราคาซ้ือขายล่วงหน้าที่

คาดไว้ (ซ่ึงแสดงถึงราคาซ้ือขายทนัที (spot price) ที่ คาดการณ์ไว้ส าหรับการจ่ายซ้ือ

จริง) และ 

ข) ปริมาณของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ ยง (ตามจ านวนที่ ได้ก าหนดไว้) คูณด้วย ผลต่าง

ระหว่างอัตราซ้ือขายล่วงหน้าตามสัญญา และราคาซ้ือขายล่วงหน้าที่ คาดไว้ (ซ่ึงแสดง

ถึง ความแตกต่างของราคาที่ คาดการณ์ไว้จากความเคล่ือนไหวของราคามาตรฐานของ

กาแฟที่ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซ่ึงบริษัท ก. จะได้รับหรือจ่ายไปภายใต้สัญญาซ้ือ

ขายสนิค้าโภคภัณฑล่์วงหน้า) 

 

IE 123 มูลค่าปัจจุบัน (ในสกุลเงินบาท) ของรายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยงในความสัมพันธ์

การป้องกนัความเสี่ ยงด้านอัตราต่างประเทศ (เป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยรวม) ค านวณ

โดยน าจ านวนที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยงในสกุลเงินต่างประเทศ คูณด้วย ผลต่างระหว่าง

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่ คาดไว้ ณ วันวัดมูลค่า และอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าทคีาดไว้ ณ 

วันที่ มีการก าหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ ยง เช่น ณ วันสิ้นงวดที่  2 16 เป็นต้น 

 
15
จำกตวัอย่ำงน้ี ฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นโดยรวม ณ วนัสิ้นงวดที ่3 วดัค่ำไดเ้ท่ำกบั 118,421 ปอนด ์

x 1.34 USD/Ib เท่ำกับ USD 159,182 ส ำหรับรำคำที่คำดว่ำจะจ่ำยซ้ือกำแฟ และ 112,500 ปอนด์ x (1.25 

(USD/Ib) – 1.43 (USD/Ib)) เท่ำกบั USD (20,250) ส ำหรบัควำมแตกต่ำงของรำคำทีค่ำดไวภ้ำยใตส้ญัญำซ้ือขำย

สินคำ้โภคภณัฑล่์วงหนำ้ ซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบั USD 138,932 
16
จำกตวัอย่ำงน้ี มูลค่ำปัจจุบนัของรำยกำรทีไ่ดร้บักำรป้องกนัควำมเสีย่ง ณ วนัสิ้นงวดที ่3 ถกูก ำหนดใหเ้ท่ำกบั ปริมำณ

ของฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่งโดยรวม ณ วนัสิ้นงวดที ่3 (USD 138,932) คูณดว้ย ผลต่ำงระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน

ล่วงหนำ้ที่คำดไว ้ณ วนัสิ้นงวดที่ 3 (31.0929 THB/USD) และ อัตรำแลกเปลีย่นล่วงหนำ้ที่ท ำไว ้ณ วนัที่ก ำหนด

ควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง (ซึง่คือ ณ วนัสิ้นงวดที ่2: 29.1765 THB/USD) จำกนัน้ คิดลดโดยใชอ้ัตรำ

ดอกเบ้ียในสกุลเงินบำท ณ วนัสิ้นงวดที ่3 โดยคิดลดเป็นจ ำนวน 2 งวด (นั่นคือ จนถึงสิ้นงวดที ่5 – 0.46%) กำร

ค ำนวณคือ USD 138,932 x (31.0929– 29.1765)/(1+0.46%) = -265,018 บำท 
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IE 124 การใช้มูลค่าปัจจุบันของรายการที่ ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง และมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง จะท าให้สามารถก าหนด cash flow hedge reserve 

(ส ารองจากการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด) และความไม่มีประสิทธิภาพของการ

ป้องกนัความเสี่ ยงได้ (โปรดด ูย่อหนำ้ 6.5.11 ของ TFRS 9) 

 

IE 125 ตารางต่อไปน้ี แสดงให้เหน็ผลกระทบต่องบการเงินของ บริษัท ก. ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น ทั้งน้ี เพ่ือความเข้าใจง่ายของการแสดงรายการ

17 จึงแยกแสดงรายการป้องกันความเสี่ ยงออกเป็น 2 ความสัมพันธ์ ได้แก่ การป้องกันความ

เสี่ ยงด้านราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์และการป้องกนัความเสี่ ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
รำยกำรในงบกำรเงินทีแ่สดงอยู่น้ีเป็นเพียงตวัอย่ำงทีอ่ำจจะเกิดข้ึน อย่ำงไรกต็ำม รูปแบบกำรน ำเสนอทีแ่ตกต่ำงกนัอำจ

ใชร้ำยกำรแต่ละบรรทดัทีต่่ำงกนัออกไปได ้(รวมถึง ทุกรำยกำรในงบกำรเงินทีแ่สดงจ ำนวนเงินในตวัอย่ำงน้ี) ทัง้น้ี IFRS 

7 ระบุถึงขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรบักำรบญัชีป้องกนัควำมเสีย่ง ซึง่รวมถึง กำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั ควำม

ไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง มลูค่ำตำมบญัชีของเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง และ มลูค่ำส ำรองของกำร

ป้องกนัควำมเสีย่งกระแสเงินสด 
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ตวัอย่างที่ 16 - ภาพรวมผลกระทบต่องบแสดงผลการเนินงานและฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) 

งวดที่   1 2 3 4 5 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

กำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ม่มีประสิทธิผล 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในสนิค้าโภคภณัฑ์ - - (52,498) 128,778 (239,231) 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในอตัราแลกเปล่ียน - - (3,231) 3,231 (14,378) 

ก าไร หรือ ขาดทุน  - - (55,729) 132,009 (253,609) 

 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (OCI) 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในสนิค้าโภคภณัฑ์ - 783,000 (1,358,252) 610,347 (3,112,144) 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในอตัราแลกเปล่ียน - - (265,018) (280,515) 164,860 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น - 783,000 (1,623,270) 329,832 (2,949,284) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ - 783,000 (1,678,999) 461,841 (3,202,893) 

      

งบแสดงฐานะการเงิน 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในสนิค้าโภคภณัฑ์ - (783,000) 627,750 (111,375) 3,240,000 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในอตัราแลกเปล่ียน - - 269,249 545,533  397,051 

สนิทรัพย์รวม สทุธ ิ - (783,000) 895,999 434,158 3,637,051 

      

ส่วนของเจา้ของ      

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นสะสม      

 การป้องกนัความเสี่ ยงในสนิค้าโภคภณัฑ์ - 783,000 (575,252) 35,095  (3,077,049)  

 การป้องกนัความเสี่ ยงในอตัราแลกเปล่ียน - - (265,018) (545,533)  (382,673) 

 - 783,000 (840,270) (510,438) (3,459,722) 

      

ก ำไรสะสม      

 การป้องกนัความเสี่ ยงในสนิค้าโภคภณัฑ์ - - (52,498) 76,280  (162,951) 

 การป้องกนัความเสี่ ยงในอตัราแลกเปล่ียน - - (3,231)  - (14,378) 

  - - (55,729) 76,280 (177,329) 

ส่วนของเจำ้ของรวม - 783,000 (895,999) (434,158) (3,637,051) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

IE 126 ต้นทุนรวมของสนิค้าภายหลังการป้องกนัความเสี่ ยง18 

ตน้ทุนของสินคา้ (หน่วย: บาท)  

ราคาเงินสด (ที่ ราคาซ้ือขายทนัท ีส าหรับความเสี่ ยงด้านราคาสนิค้าโภคภัณฑแ์ละความ

เสี่ ยงจากอตัราแลกเปล่ียน) 

7,577,049 

ก าไร/ขาดทุน จากส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสดของส าหรับความเสี่ ยง

ด้านราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์ 

(3,077,049)  

ก าไร/ขาดทุน จากส ารองของการป้องกนัความเสี่ ยงกระแสเงินสดของส าหรับความเสี่ ยง

จากอตัราแลกเปล่ียน 

(382,673) 

ต้นทุนของสนิค้า 4,117,327 

  

IE 127 กระแสเงินสดรวมจากรายการทั้งหมด (ราคาจ่ายซ้ือกาแฟจริงที่ อัตราแลกเปล่ียนทนัท ีและ

ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ขอ ง  2 อ นุ พันธ์ )  คื อ  3,939,998 บาท  (7,577,049 – 397,051 – 

3,240,000) จ านวนน้ีแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ภายหลังการปรับปรุงด้วยต้นทุนการ

ป้องกันความเสี่ ยง 177,329 บาท ซ่ึงคือจ านวนสุทธิของจ านวนสะสมที่ เกิดจากความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ ยง ซ่ึงความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ ยงจะมี

ผลต่อกระแสเงินสด แต่จะต้องไม่รวมอยู่ในต้นทุนของสนิค้าโภคภัณฑ์ 

 
************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
ส ำรองของกำรป้องกนัควำมเสีย่งกระแสเงินสด คือ จ ำนวนทีส่ะสมในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ส ำหรบักำรป้องกนัควำม

เสีย่งดำ้นกระแสเงินสด 


