
 

หลังจากท่ีได้พบพานกับบทความคลายเครียดไปแล้วไม่ต่่ากว่า 2 บทความจากผู้ เขียนและ
คณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานการบัญชี ผู้อ่านคงเริ่มสงสัยว่าบทความที่ก่าลังน่าเสนอวันนี้เป็นเรื่องของ
อะไร พอเห็นชื่อบทความ คงพอจะสื่อความได้ในระดับหนึ่งแล้วก็คือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่กิจการ
ไปท่าไว้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Currency Forward หรือ Interest Rate Swap หรือเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงอื่นๆ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยออกมารองรับหรือยัง 

สืบเนื่องจากค่าถามท่ีผู้เขียนมักได้รับการสอบถามเป็นประจ่าเมื่อไปบรรยายตามสถานท่ีต่างๆ 
ประการแรกก็คือ  บริษัทของผู้ถามเป็นบริษัทมหาชน อยากจะน่ารายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงท่ีท่าไว้
กับธนาคาร เช่น ท่า Interest rate swap หรือ currency forward มารับรู้บนงบการเงิน จะสามารถท่าได้
หรือไม่ เนื่องจากเท่าท่ีผู้ถามได้ท่าการศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบัน ยังไม่พบว่า
มีมาตรฐานฉบับไหนก่าหนดให้กิจการต้องวัดและรับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงในงบการเงิน  
ซึ่งก็ไม่ผิดท่ีผู้ถามสามารถสรุปได้อย่างถูกต้องว่า ขณะนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีมาตรฐานฯ ว่าด้วยเรื่องนี้ 

มาตรฐานฯ เท่าท่ีมีอยู่ทุกวันนี้ ผู้อ่านคงจะทราบดีว่าเป็นเรื่องของการรับรู้เครื่องมือทางการเงิน
พื้นฐานเสียมากกว่า เช่น มาตรฐานฯ  105 ว่าด้วยการบัญชีส่าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ซึ่งเรียบเรียงเรียงเมื่อสมัยยุคหินจาก US GAAP โดยตรง หรือไม่ก็เป็นมาตรฐานฯ ว่าด้วยการน่าเสนอและ 
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเสียมากกว่า ทุกคนคงนึกออกว่าข้อก่าหนดต่างๆ อยู่ในมาตรฐานฯ 
107 ว่าด้วยการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินซึ่งรวมถึงเครื่องมือป้องกัน 
ความเสี่ยง ซึ่งเรียงเรียงจาก IFRS ฉบับยุคก่อนยุคหินอีกนิดนึง ซึ่งก็มีการแตะในเรื่องการเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องแบบนิดๆ หน่อยๆ พอน่ารักๆ ครับ 
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กลับมาท่ีค่าถามเดิมหลังจากนอกเรื่องไปก็คือขณะที่ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วย
การวัดและรับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงในงบการเงิน ตกลงแล้วกิจการจะสามารถเลือกท่ีจะ
รับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงในงบการเงินได้หรือไม่ โดยน่า IFRS ว่าด้วยเรื่องนี้มาใช้ก่อน
ก่าหนดจะผิดกฎหรือไม่ ผู้เขียนก็เลยต้องตั้งค่าถามกลับไปก่อนว่าท่าไมบริษัทท่ีถามมาจึงอยากจะรับรู้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงบนตัวงบการเงินเสียเหลือเกินท้ังๆ ท่ียังไม่มีมาตรฐานฯ ว่าด้วยเรื่องนี้ใน
ประเทศไทย ค่าตอบท่ีได้รับก็คือทางบริษัทฯ ลองให้ธนาคารประเมินมูลค่าแถววันสิ้นรอบบัญชีแล้วแม้
สัญญาจะยังไม่จบลงก็ตาม ก็พบว่ามีก่าไรเกิดขึ้นแม้จะ unrealized ก็ตาม ดังนั้น หากมีมาตรฐานฯ  
ท่ีอนุญาตให้กิจการสามารถบันทึกรายการดังกล่าวได้ ก็จะช่วยท่าให้ผลก่าไรท่ียังไม่เกิดจริงจากการรับรู้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงในงบการเงินเกิดการหักกลบกับผลขาดทุนจากรายการท่ีน่าไปป้องกัน 
ความเสี่ยงนั่นเอง สรุปก็คืออยากให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเอง แถมอ้างอิงหลักการ
ดังกล่าวว่าเป็นไปตาม Hedge accounting ที่เคยเรียนมาในชั้นเรียน 

ผู้ถามก็แจกแจงต่อไปว่าบริษัทเองก็ได้ท่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว หากได้บันทึกตาม
หลักการเช่นว่า ก็มีแต่ดีกับดีเท่านั้น กล่าวคืองบการเงินก็น่าจะสะท้อนผลของการป้องกันความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะได้ไม่โดนคณะกรรมการบริษัทต่อว่าว่าท่าไม
กิจการไปท่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาแล้ว ยังประสบขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอีก  
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็เกิดค่าถามในใจ (อาจนอกใจได้ด้วย) ว่าแล้วหากมองมุมกลับกันว่าถ้าหากกิจการมี
ก่าไรจากรายการท่ีถูกน่าไปป้องกันความเสี่ยง และเมื่อให้ธนาคารก่าหนดมูลค่าของสัญญาป้อง กัน 
ความเสี่ยง ณ วันสิ้นรอบใหม่ ซึ่งแน่นอนก็จะมีผลท่าให้กิจการประสบขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง 
ค่าถามคือแบบนี้บริษัทฯ ยังอยากจะน่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงนั้นมารับรู้ในทางบัญชีหรือไม่ 

ผู้ถามคงได้ยินผู้เขียนคิดในใจก็เลยบอกว่าประเด็นนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน เพราะฝ่ายบริหารเองก็คงไม่
อยากให้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอย่างแน่นอน เพราะงบการเงินจะดูไม่สวย  
อีกท้ังมาตรฐานฯ ในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ผู้เขียนจึงอนุมานว่าแสดงว่าความต้องการ
ของกิจการในการน่าหลักการรับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้น่าจะเกิดขึ้นเพราะขณะท่ี
สอบถามมานี้ กิจการมีก่าไรจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงนั่นเอง หากมีผลขาดทุนคงจะยังไม่มีแรงผลักดัน
ในการน่าหลักการดังกล่าวมาใช้ 
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สมมติต่อไปว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด (ลองคิดเชิงบวก เมื่อกี้คิดเชิงลบมากไป) ทางบริษัท
ประสงค์จะน่าหลักการบัญชีส่าหรับการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้ แต่ในขณะนี้เป็นท่ีทราบกันดี
ว่ายังไม่มีมาตรฐานฯ ของไทยว่าด้วยเรื่องนี้ แล้วกิจการจะอ้างอิงจากหลักการไหนดี จริงๆ แล้วผู้เขียน 
อยากเรียนให้ผู้อ่านทราบว่าในเบื้องต้นทางคณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานการบัญชีเอง ก็เคยเตรียมการท่ี
จะออกแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งเรียบเรียงจาก IAS 32 IAS 39 (2009) และ 
IFRS 7 (2009) เพื่อให้บริษัทห้างร้านได้มีแนวทางในการน่าถือปฏิบัติกันไปก่อนพลางๆ เนื่องจาก 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีแผนการท่ีจะน่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่องเครื่องมือทางการเงิน
ระดับสากลมาใช้อย่างจริงจังประมาณปี 2562 ขืนต้องรอจนปี 2562 กิจการในประเทศไทยก็จะยังไม่มี
มาตรฐานฯ รองรับรายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไปเรื่อยๆ 

แต่แล้วแผนการในการเข็นแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวออกมาใช้ได้ถูกพับลงไปก่อนลงไปกองอยู่บนพื้น 
เนื่องจากคณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานฯ พบว่า หลักการหลายหลักการท่ีก่าหนดไว้ใน IAS 39 (2009) 
(แต่อย่าไปรู้เลยว่าหลักการอะไร) ไม่สอดคล้องกับข้อก่าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วย
เรื่องเครื่องมือทางการเงินระดับสากลคือ IFRS 9 ท่ีก่าลังจะมาแทนท่ี IAS 39 ในเร็ววัน อีกท้ังการก่าหนด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามท่ีระบุไว้ใน IAS 39 เองก็ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหลักการก่าหนด
มูลค่ายุติธรรมท่ีก่าหนดไว้ใน IFRS 13 หรือ TFRS 13 ของไทยเราอย่างแม้แต่นิด กล่าวโดยสรุป (จริงๆ แล้ว
กล่าวโดยผู้เขียน) ก็คือหากคณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานฯ ต้องน่า IAS 39 มาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวคิดของ IFRS 9 และ IFRS 13 เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติทางบัญชีเพื่อใช้พลางๆ ไปก่อน ก็คงจะ
เสียเวลาค่อนข้างมากและไม่ได้ประโยชน์มากมายนัก เพราะหลายๆ กิจการ ต่อให้แนวปฏิบัติทางบัญชีนี้
ออกมาก ก็คงจะไม่น่าไปใช้อยู่ดี  เพราะเป็นแค่แนวปฏิบัติ ท่ีเป็นแค่ทางเลือก (น่าน้อยใจแทน)  
ทางคณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานการบัญชีก็เลยตัดสินใจอยู่ 16 ครั้ง ขอยกเลิกการจัดท่าแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวไปก่อน จนเกิดสูญญากาศตามมาว่าแล้วกิจการจะเอาหลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกัน  
ความเสี่ยงไหนมาใช้กับการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงท่ีกิจการถือครองอยู่  

 

 

ก่อนจะตอบค่าถามในเรื่องนี้ ขอให้ฟังอะไรบางอย่างจากผู้เขียนก่อน ท้ังนี้ จากการส่ารวจของผู้เขียน
ในเบื้องต้นจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 พบว่า บริษัทจ่านวนหนึ่งได้น่าหลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
(hedge accounting) ) ซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้มีทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ แต่ส่วนใหญ่แล้ว 
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จะไม่เป็นทางการเสียมากกว่า กล่าวคือบริษัทที่น่ามาใช้แบบไม่เป็นทางการ ก็จะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินว่าบริษัทได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
ผลก่าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงไปยังก่าไรหรือขาดทุน (profit or loss) โดยตรง และไม่ได้
อ้างอิงว่าท่าตามมาตรฐานฯ สากลฉบับไหน ตัวอย่างเช่น  บริษัท A  ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ว่าตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบันทึกในงบการเงิน  
ณ วนัท่ีตามสัญญา วัตถุประสงค์ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้คือการลดความเสี่ยง ส่าหรับสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดย 
การก่าหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ในการช่าระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะบันทึกรายการซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 
ตามสัญญา ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันสิ้นงวดบัญชี ก่าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึก
ในก่าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นในการท่าสัญญาจะถูกตัดจ่าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญา ขณะที่สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ผลต่างที่จะได้รับหรือต้องจ่ายช่าระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้จะบันทึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา ก่าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการช่าระ
คืนเงินกู้ยืมก่อนก่าหนดได้บันทึกไว้ในก่าไรหรือขาดทุน 
 

ขณะท่ีบางบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนน้อยจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าบริษัทได้จัดให้มี
การรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลก่าไรหรือขาดทุนจากการป้องกัน
ความเสี่ยงไปยังก่าไรหรือขาดทุนหากเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม (fair value hedge) 
และรับรู้ผลก่าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลไปยังรายการ OCI (other 
comprehensive income) ส่าหรับส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล ก็จะรับรู้ไปยังรายการก่าไรหรือขาดทุน  
โดยอ้างอิงถึง IAS 39 ตัวอย่างเช่น บริษัท S ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2557 แบบละเอียดยิบ (ละเอียดแบบละออ) ว่าตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ จะวัดมูลค่า
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วันที่ตราสารอนุพันธ์ได้มีผลผูกมัด และมีการวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรมเช่นกัน วิธีการรับรู้ก่าไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับประเภทของรายการท่ีท่าการป้องกันความเสี่ยง 
ณ วันที่ตราสารอนุพันธ์เริ่มมีผลผูกมัดเรียกว่าเป็นไปตามข้อก่าหนดของ IAS 39 ทุกประการ ท้ังนี้ บริษัทฯ 
มีการระบุว่าตราสารอนุพันธ์นั้นจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1)  การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีรับรู้ในบัญชี (การป้องกันความ
เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) 
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2) การป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีรับรู้ในบัญชี เช่นการจ่ายช่าระดอกเบี้ยในอนาคตของหนี้สินท่ีมีอัตรา
ดอกเบี้ยผันแปร (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) 

3) การป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศของสัญญาท่ีผูกมัด (การป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยอย่างกิ๊บเก๋ว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ประเภทการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่คาดว่าจะมีประสิทธิผลสูงจะรับรู้ในส่วนของก่าไรหรือ
ขาดทุน โดยรับรู้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีได้ถูกท่าการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น หลักการบัญชีที่ว่านี้จริงๆ ก็คือ Hedge Accounting นั่นเอง ส่าหรับการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ประเภทการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่คาดว่าจะมีประสิทธิผล
สูง กิจการจะรับรู้ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวท่าให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์
หรือหนี้สิน กิจการก็จะโอนก่าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปรวมไว้ในต้นทุน
เริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน  หรือปรับก่าไรหรือ
ขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดังกล่าวไปยังส่วนของก่าไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นก่าไรหรือ
ขาดทุนในงวดบัญชีเดียวกันกับที่รายการกระแสเงินสดมีผลกระทบต่อส่วนของก่าไรหรือขาดทุน เช่น  
การช่าระดอกเบี้ยหรือเกิดการผูกมัดของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงนั้น 

เรื่องท่ีน่าสนใจไปกว่านั้นคือ บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่ารายการอนุพันธ์บางรายการท่ีแม้จะเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลภายใต้นโยบายการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ แต่อาจไม่เข้าเงื่อนไขส่าหรับการใช้
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงภายใต้ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส่าหรับเรื่องเดียวกันซึ่งก็คือ  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว กิจการจะรับรู้ในส่วนของก่าไรหรือขาดทุนโดย
ทันที ในกรณีที่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถูกขาย หรือการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เข้าเงื่อนไขส่าหรับการใช้
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส่าหรับเรื่องเดียวกัน กิจการยังคงแยกผล
ก่าไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เคยรับรู้ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้จนกว่ารายการ
ผูกมัดของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในอนาคตจะเกิดขึน้ แต่หากคาดว่ารายการในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นแล้ว  
ให้ปรับผลก่าไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เคยรับรู้ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยัง
ส่วนของก่าไรหรือขาดทุนในทันที เมื่อมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการจะตัดจ่าหน่ายไปยังก่าไรหรือขาดทุนโดยเริ่มต้นทันทีท่ีมีการปรับปรุง
เกิดขึ้น และต้องไม่ช้ากว่าเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะหยุดได้รับการปรับปรุงจากการเปลี่ยงแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม และต้องถูกตัดจ่าหน่ายให้หมดทั้งจ่านวนภายในอายุของเครือ่งมือทางการเงินนั้น 

สภาวิชาชีพบัญชี   ในพระบรมราชูปถมัภ ์



 

Page 6 

ประการสุดท้าย บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อไปว่าได้ใช้ความพยายามอย่างยวดยิ่งในการปฏิบัติตาม
ข้อก่าหนดของ IAS 39 กล่าวคือบริษัทได้เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดท่าเอกสารท่ีเป็นการระบุถึง
ความสัมพันธ์ของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงขึ้น วัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ขั้นตอนดังกล่าวรวมไปถึงการระบุตราสารอนุพันธ์
ทั้งหมดที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงต่อสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการโดยเฉพาะ หรือต่อสัญญาท่ีผูกมัด
โดยเฉพาะ บริษัทฯยังจัดท่าเอกสารการประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ท่าการ
ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงเอกสารการประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่าการป้องกันความเสี่ยงจะมี
ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เกิดจากความเสี่ยงที่
ได้ป้องกัน ผู้เขียนขอมอบรางวัลดีเด่น (มากกว่า Oscar ทองค่า) ให้แก่บริษัทนี้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลได้
อย่างดีเยี่ยม อ่านแล้วมองเห็นภาพเลยว่าท่าอะไรอยู ่

ค่าถามคือหากกิจการของผู้อ่านจะเลือกท่าตามแบบใดแบบหนึ่งท่ีว่าจะได้หรือไม่ ในทรรศนะของ
ผู้เขียนเห็นว่าไม่น่าจะได้แม้แต่แบบเดียว เนื่องจากหากกิจการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า
บริษัทได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและรับรูผ้ลก่าไรหรือขาดทุนจาก
การป้องกันความเสี่ยงไปยังก่าไรหรือขาดทุนโดยตรง ผู้ใช้งบการเงินก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทฯ ไปอ้างอิง
มาจากมาตรฐานฯ สากลฉบับไหน จะว่าอ้างอิงจากมาตรฐานฯ ของไทยก็ใช่ที่ เพราะมาตรฐานฯ ไทยยังไม่มี
ข้อก่าหนดในเรื่องนี้ จะว่างอ้างอิงจาก IAS 39 ก็ไม่น่าจะใช่เท่าไรนัก ส่าหรับบริษัทท่ีอ้างว่าบริษัทได้จัดให้มี
การรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงถึง IAS 39 แม้จะดูดีขึ้นมาอีกระดับ
หนึ่ง แต่ก็ไม่น่าจะถูกต้องเท่าไรนัก เพราะ IAS 39 แม้จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ระดับสากล แต่การน่าข้อก่าหนด
ของมาตรฐานฯ ฉบับนี้มาใช้เพียงเฉพาะข้อก่าหนดในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่น่า
ข้อก่าหนดในส่วนอื่นๆ มาใช้ด้วย เช่น ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการบัญชีส่าหรับเคร่ืองมือทางการเงินพื้นฐานฯ ก็ดู
จะใช่ที่ ดูแล้วพิลึกยังไงอยู่ เหมือนทานยาปฏิชีวนะไม่ครบท่ีแพทย์ส่ังอย่างไรอย่างนั้น 

ส่าหรับผู้เขียนเองแม้จะไม่เห็นด้วยในหลายๆ ประเด็นท่ีกล่าวมา ก็ต้องขอโอสภสภา (ท่าใจ) ไปก่อน
ว่าในเมื่อผู้สอบบัญชีฯ ยอมรับได้กับวิธีการดังกล่าว ผู้ใช้งบการเงินเองก็น่าจะยอมรับได้ จะยังไงก็ตาม 
ผู้เขียนก็ขอเรียกร้องเพียงว่าขอให้การก่าหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับข้อก่าหนดของ TFRS 13 ก็แล้วกัน ส่วนบริษัทฯ จะน่าหลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการก็ท่ากันไปก่อน ไม่ว่ากันอยู่แล้ว 
เนื่องจากขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ เองก็ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องนี้ หากมองในแง่ดี การน่า
หลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แม้เพียงบางส่วน ก็น่าจะช่วยให้
งบการเงินมีความโปร่งใสในระดับหนึ่ง และน่าจะดีกว่าบริษัทฯ ที่มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่ได้มี
การรับรู้รายการดังกล่าวลงในงบการเงินแม้แต่น้อย การรับรู้รายการดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดก็ท่าให้ผู้ใช้ 
งบการเงินมองเห็นถึงผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อผลการด่าเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการในระดับหนึ่ง 
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ผู้เขียนขอเพียงสองอย่างว่าเมื่อบริษัทฯ ได้น่าหลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่ง
อ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แม้ไม่เต็มรูปแบบแล้วก็ตาม เมื่อถึงรอบบัญชีท่ีบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก 
การป้องกันความเสี่ยง ก็อย่าหันเหกลับล่าเปลี่ยนวิธีการกลับมาเป็นแบบไม่รับรู้รายการเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงเหมือนอย่างท่ีเคยท่า ก็คือเปลี่ยนโยบายการบัญชีเสียอย่างนั้นจากเคยบันทึกรายการเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงมาเป็นไม่บันทึก โดยอ้างว่าขณะนี้มาตรฐานฯ ว่าด้ วยเรื่องนี้ยังไม่มีการประกาศใช้ใน
ประเทศไทย การเดินหน้าไปท่าก่อนบริษัทอื่น ท่าให้งบการเงินไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงิน
ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ียังไม่ได้น่าหลักการนี้มาใช้ ค่าถามคือแล้วตอนท่ีตัดสินใจน่า 
หลักการบันทึกรายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้ อะไรคือเหตุผลท่ีอยู่เบื้องหลัง ? แบบนี้เคืองไม่มีหาย 

 

 

 

 

สาเหตุท่ีต้องกล่าวย้่าแบบนี้ เนื่องจากผู้เขียนเคยพบในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทแห่ง
หนึ่งเมื่อหลายปีก่อนท่ีได้น่าเอาหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยงท่ีระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้ก่อนบริษัทอื่นๆ  
ในระยะแรกๆ ท่ีน่ามาใช้ บริษัทก็มีการรับรู้ผลก่าไรจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบสนุกสนาน แต่ระยะ
หลังๆ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงท่ีท่าไว้ชักจะไม่รักษาหน้ารักษาตาบริษัท กล่าวคือเมื่อจัดให้มีการก่าหนด
มูลค่ายุติธรรม เรียกว่าประสบแต่ขาดทุนเป็นหลัก จนท่าให้ฝ่ายบริหารของบริษัทขอให้ผู้ท่าบัญชียกเลิก 
การใช้หลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 แล้วหันกลับมาเป็นแบบไม่รับรู้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงบนงบการเงินเหมือนอย่างท่ีเคยท่า โดยให้เหตุผลว่าไม่พบว่ามีบริษัทใดในกลุ่ม
ท่ีได้น่าหลักการบัญชีเช่นว่านี้มาใช้ มีเพียงบริษัทเท่านั้นท่ีน่ามาใช้ก่อนมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย แบบนี้ดู
ไม่น่ารักเท่าท่ีควร แถมน่าเซ็งอีกต่างหาก ท่าเหมือนคลิปหลุดแล้วมาขอโทษต่อไปจะไม่ท่าอีกแล้ว พลอย
สงสารผู้สอบบัญชีของบริษัทไปด้วย ต้องมาทนกับพฤติกรรม...(ออกอากาศไม่ไหว)   

เรื่องท่ีสอง (เมื่อกี้บอกไปหนึ่งอย่าง) คือ หากบริษัทฯ ได้น่าหลักการบัญชีส่าหรับเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้ ไม่ว่าจะเต็มรูปแบบหรือไม่ ก็อย่าลืมปรับงบการเงินย้อนหลังเสมือน
หนึ่งว่ากิจการได้น่าหลักการบัญชีดังกล่าวมาใช้แต่แรกด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น 
การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีจะสามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีไป
ข้างหน้า พยายามอย่าอ้างว่าหาข้อมูลท่ีจะน่ามาปรับปรุงย้อนหลังยากจัง คงดูไม่ดีแน่นอนเช่นกัน 
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วันนี้ขอจบเรื่องเบาๆ เพียงเท่านี้ครับ ยังไงแล้วขอแจ้งความคืบหน้าให้ผู้อ่านทราบว่าขณะนี้
คณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานฯ ก่าลังอยู่ระหว่างการจัดท่าร่างสุดท้ายของมาตรฐานชุดเครื่องมือทาง
การเงินระดับสากลภาคภาษาไทย ซึ่งอ้างอิงถึง IFRS 7 IFRS 9 และ IAS 32 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการในรอบบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เชยชมในเบื้องต้น  
โดยวางแผนที่จะ post ขึ้นบน website ประมาณเดือนพฤศจิกายนท่ีจะมาถึงนี้เป็นอย่างช้า โปรดติดตาม
ร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน และหากมีข้อคิดเห็นประการใดโปรดอย่าเก็บว้ในใจ  (ค่าถาม
ชี้น่า เช่น แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงอยากให้เป็นวิธีใดท่ีจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะ

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  (แจ้งให้คณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานฯ ได้รับทราบด้วย  
จักขอบพระคุณย่ิง ... 

 

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
ประธานคณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานการบัญชี 
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