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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 14 – interaction between the fair value through other comprehensive income 

measurement category and foreign currency denominate, fair value hedge accounting and impairment 

วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562 

 

ตัวอย่างที่  14 – ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นที่ เป็น

สกุลเงินต่างประเทศ กบัการบัญชีป้องกนัความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมและการด้อยค่า 

 

IE 82 ตัวอย่างน้ีแสดงการบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับตราสารหน้ีสกุลเงินต่างประเทศที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น และถูกเลือกก าหนดอยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกัน    

ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างยังแสดงถึงความสัมพันธก์บัการด้อยค่า 

IE 83 กิจการซ้ือตราสารหน้ี (หุ้นกู้) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันที่  1 มกราคม 20X0 ด้วย

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีดังกล่าว เท่ากบั USD 100,000 และจัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวเป็น

ตราสารที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หุ้นกู้มีอายุคงเหลือ 5 ปี และ

มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ ร้อยละ 5 ตลอดอายุของสัญญา ราคาที่ ตราไว้เท่ากับ USD 100,000 ใน

การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก หุ้นกู้มีอัตราดอกเบ้ียที่ แท้จริงร้อยละ 5 สกุลเงินที่ ใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการคือสกุลเงินบาท ในวันที่  1 มกราคม 20X0 อัตราแลกเปล่ียนอยู่ที่  USD 1 

ต่อ  30 บาท ในการรับรู้รายการ กิจการได้พิจารณาแล้วว่าหุ้นกู้ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่ อ

เร่ิมแรกที่ ซ้ือหรือได้มา นอกจากน้ี ณ วันที่  1 มกราคม 20X0 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้ามีมูลค่าเท่ากับ USD 1,200 ราคาทุนตัดจ าหน่ายมีมูลค่าเท่ากับ

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น คือ USD 100,000 หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 

12 เดือนข้างหน้า (USD 100,000 – USD 1,200) 

 

IE 84 กจิการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงดังต่อไปนี้ : 

 (ก) ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบ้ียสกุลเงิน  USD: ฐานะเปิดที่ เกิดจากการซ้ือ

ตราสารที่ มีอตัราดอกเบี้ ยคงที่ ; และ 

 (ข) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ: ฐานะเปิดต่อการเปล่ียนแปลงของ    

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ ถูกวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินบาท 
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IE 85 กจิการป้องกนัฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงโดยใช้กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ ยงดังต่อไปนี้ : 

 (ก) ส าหรับความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบ้ียคงที่  (ในสกุล USD) กิจการตัดสินใจเปล่ียนการรับ

ดอกเบ้ียคงที่ ในสกุล USD เป็นรับด้วยอัตราดอกเบ้ียผันแปรสกุล USD กิจการจึงใช้สัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนเป็นจ่ายดอกเบ้ียคงที่ และรับดอกเบ้ียผันแปรสกุล USD; 

และ 

 (ข) ส าหรับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กิจการตัดสินใจไม่ท า           

การป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนในสกุลเงินท้องถิ่ นที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

 

IE 86  กิจการเลือกก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง8ดังต่อไปน้ี: การป้องกันความเสี่ ยง

ในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุล USD เป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยง โดยมี การ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ ยงในอตัราดอกเบ้ียอ้างองิสกุล USD เป็นความเสี่ ยงที่ ได้รับการป้องกัน 

กิจการได้เข้าท ารายการสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่ มีอยู่ในตลาด โดยจ่ายดอกเบ้ียคงที่

และรับดอกเบ้ียลอยตัวในวันเดียวกัน และก าหนดให้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็น

เคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยง ระยะเวลาของการแลกเปล่ียนสัมพันธ์กบัรายการที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ ยง (กล่าวคือ 5 ปี) 

 8
ตัวอย่างน้ีสมมติว่ารายการน้ีเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (ดูย่อหนา้ที ่6.4.1 

 ของ TFRS 9) การอธิบายการก าหนดความสัมพันธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อให้เขา้ใจตัวอย่างน้ีเท่านัน้ 

 (กล่าวคือไม่ได้เป็นตัวอย่างของการจัดท าเอกสารที่เป็นทางการแบบครบถว้นที่ก าหนดตามย่อหน้า 

 6.4.1 ของ TFRS 9) 

 

IE 87 เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ในตัวอย่างน้ีสมมติว่าไม่เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน    

ความเสี่ ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง ข้อสมมติดังกล่าวเพ่ือเป็นการมุ่งเน้นไปที่

การแสดงกระบวนการทางบัญชีในสถานการณ์ที่ ส่งผลต่อการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ถูกก าหนดให้อยู่ในความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม และเน้นไปที่ การรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าตรา

สารดังกล่าว 
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IE 88  ในวันที่  1 มกราคม 20X0 กจิการบันทกึรายการเพ่ือรับรู้หุ้นกู้และสญัญาแลกเปล่ียนอตัรา 

  ดอกเบี้ ยดังน้ี: 

 เดบิต 

บาท 

เครดิต 

บาท 

สนิทรัพย์ทางการเงิน - วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น 

3,000,000  

เงินสด  3,000,000 

(รับรู้ หุ้นกู้ด้วยมูลค่ายุตธิรรม) 

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ก าไรหรือขาดทุน) 36,000  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  36,000 

(รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดอืนข้างหน้า) 
(ก)

 

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย -  

เงินสด  - 

(รับรู้สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ยที่ มูลค่ายุตธิรรม) 
(ก) ในกรณีรายการที่ วัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ การบันทกึรายการการรับรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นมักจะบันทกึ ณ วันที่ รายงาน 

 

IE 89 ณ วันที่  31 ธันวาคม 20X0 (วันที่ รายงาน) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ลดลงจาก USD 100,000 

เป็น USD 96,370 เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียตลาดสูงขึ้ น มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นเป็น USD 1,837 นอกจากน้ี ณ วันที่  31 ธนัวาคม 20X0 กจิการพิจารณา

แล้วว่าหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อ

เร่ิมแรก และยังคงค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้าที่ มูลค่า 

USD 1,2009 ณ  วันที่  31 ธันวาคม 20X0 อัตราแลกเป ล่ียนอยู่ที่  USD 1 ต่อ 32 บาท 

ผลกระทบดังกล่าวแสดงในตารางดังน้ี: 

 

 9
 วตัถปุระสงค์เพือ่ใหง่้ายต่อความเขา้ใจ ในตวัอย่างจึงมิไดค้ านึงถึงผลกระทบจากการคิดลดเมือ่ค านวณผล

 ขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดข้ึน 
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 1 มกราคม 20X0 31 ธนัวาคม 20X0 

หุน้กู ้   

มูลค่ายุตธิรรม (USD) 100,000 96,370 

มูลค่ายุตธิรรม (บาท) 3,000,000 3,083,840 

 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (USD) 98,800 98,800 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (บาท) 2,964,000 3,161,600 

 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ ย   

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย (USD) - 1,837 

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย (บาท) - 58,784 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า – ค่าเผือ่ผลขาดทุน   

ค่าเผื่ อผลขาดทุน (USD) 1,200 1,200 

ค่าเผื่ อผลขาดทุน (บาท) 36,000 38,400 

อตัราแลกเปลี่ ยน (USD : บาท) 1 : 30 1 : 32 

 
 

IE 90 หุ้น กู้ เป็นสินท รัพ ย์ที่ เป็นตั วเงิน  ดั งน้ั น  กิจการต้องรับ รู้การเป ล่ียนแปลงที่ เกิดจาก                

การเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในก าไรหรือขาดทุนตามย่อหน้า 23(ก) 

และ 28 ของ TAS 21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

และรับ รู้การเปล่ียนแปลงอื่ นตาม TFRS 9 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้า 28 ของ TAS 21 

สนิทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นสนิทรัพย์ที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายในสกุลเงินต่างประเทศ 
 

 

IE 91 ตามที่ แสดงในตาราง ณ วันที่  31 ธันวาคม 20X0 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 3,083,840 

บ าท  (USD 96,370 x 32) และราค าทุนตั ดจ าห น่ าย เท่ ากับ  3,161,600 บ าท  (USD 

(100,000-1,200) x 32) 
 

IE 92 ก าไรที่ รับ รู้ในก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน เงินตรา

ต่างประเทศเท่ากับ 197,600 บาท (3,161,600-2,964,000) เป็นการเปล่ียนแปลงในราคา

ทุนตัดจ าหน่ายของหุ้นกู้ในระหว่างปี 20X0 ในสกุลเงินบาท ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทเท่ากับ 83,840 บาท (3,083,840-3,000,000) จะถูกรับรู้

เป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และราคาทุนตัด

จ าหน่ายในสกุลเงินบาทคือ -77,760 บาท (3,083,840–3,161,600) อย่างไรก็ตาม การ

เปล่ียนแปลงในก าไรหรือขาดทุนสะสมที่ รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นในระหว่างปี 20X0 เป็น

การลดมูลค่าลงเทา่กบั -113,760 บาท (-77,760+ -36,000) 
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IE 93 ก าไรจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเท่ากับ 58,784 บาท ( USD 1,837 x  32) ถูกรับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน และเน่ืองจากสมมติว่าไม่เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความ

เสี่ ยง จ านวนเดียวกันน้ีจึงถูกโอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (ไปรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน) ใน

งวดเดียวกันน้ี เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ จึงไม่ได้แสดงการบันทึกรายการรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย 

โดยสมมติว่าได้รับดอกเบี้ ยค้างรับในระหว่างงวด 
 

IE 94 กจิการบันทกึรายการในวันที่  31 ธนัวาคม 20X0 ดังน้ี: 

 เดบิต 

บาท 

เครดิต 

บาท 

สนิทรัพย์ทางการเงนิ - วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่ น 

83,840  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (ขาดทุน) 113,760  

ก าไรหรือขาดทุน (ก าไร)  197,600 

(รับรู้ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศของหุ้นกู้ การปรับปรงุมูลค่าตามบญัชีที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมในสกุลเงนิบาท และการเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมอนัเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงใน

อตัราแลกเปลี่ ยน) 

 เดบิต 

บาท 

เครดิต 

บาท 

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย 58,784  

ก าไรหรือขาดทุน (ก าไร)  58,784 

(วัดมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย) 

ก าไรหรือขาดทุน (ขาดทุน) 58,784  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  58,784 

(รับรู้การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นกู้ในสว่นที่ มกีารป้องกนัความเสี่ ยงในก าไรหรือขาดทุน) 

 

IE 95  ตามย่อหน้า 16ก ของ ของ TFRS 7 ค่าเผื่ อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่า     

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นจะไม่ถูกแสดงเป็นรายการหักจากมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรกต็าม ให้แสดงการเปิดเผยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่

ถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น 

  

IE 96 ณ 31 ธันวาคม 20X1 (วันที่ รายงาน) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ลดลงเป็น USD 87,114 

เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียตลาดเพ่ิมขึ้นและความเสี่ ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้เพ่ิมขึ้น มูลค่ายุติธรรม

ของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้ น USD 255 เป็น USD 2,092 นอกจากน้ี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 20X1 กิจการพิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้มีการเพ่ิมขึ้ นอย่างมี

นัยส าคัญนับจากที่ รับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก ดังน้ันจึงรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนด้วยจ านวนผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ10 ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ตลอดอายุ ณ 31 ธนัวาคม 20X1 เท่ากับ USD 9,700 ณ 31 ธนัวาคม 20X1อัตราแลกเปล่ียน

อยู่ที่  USD 1 ต่อ 31.5 บาท ผลกระทบดังกล่าวแสดงในตารางดังน้ี: 

 31 ธนัวาคม 20X0 31 ธนัวาคม 20X1 

หุน้กู ้   

มูลค่ายุตธิรรม (USD) 96,370 87,114 

มูลค่ายุตธิรรม (บาท) 3,083,840 2,744,091 

 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (USD) 98,800 90,300 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (บาท) 3,161,600 2,844,450 

 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ ย   

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย (USD) 1,837 2,092 

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย (บาท) 58,784 65,898 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า – ค่าเผือ่ผลขาดทุน   

ค่าเผื่ อผลขาดทุน (USD) 1,200 9,700 

ค่าเผื่ อผลขาดทุน (บาท) 38,400 

 

305,550 

อตัราแลกเปลี่ ยน (USD : บาท) 1 : 32 1 : 31.5 

 10 เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างนีจึ้งสมมติว่าความเส่ียงด้านเครดิตไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
 การป้องกันความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรม 
 

IE 97  ตามที่ แสดงในตาราง ณ วันที่  31 ธนัวาคม 20X1 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ คือ 2,744,091 บาท 

(USD 87,114 x 31.5) และราคาทุนตัดจ าหน่าย คือ 2,844,450 บาท (USD (100,000-

9,700) x 31.5) 
 

IE 98 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุของหุ้นกู้ ณ 31 ธนัวาคม 20X1 เทา่กบั USD 

9,700 ดังน้ันจึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนด้วยสกุลเงินบาทเท่ากับ 

267,750บาท (USD (9,700 – 1,200) x 31.5) 
 

IE 99 ขาดทุนที่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่ า งป ร ะ เท ศ เท่ า กั บ   49,400 บ าท  (2,844,450–3,161,600+267,750) เ ป็ น ก า ร

เปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของหุ้นกู้บนฐานของราคาทุนตัดจ าหน่ายระหว่างปี 20X1 

ในสกุลเงินบาทปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และ

ราคาทุนตัดจ าหน่ายในสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ ณ 31 ธันวาคม 20X1 เท่ากับ 

100,359 บาท  (2,744,091–2,844,450) อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในก าไรหรือ

ขาดทุนสะสมที่ รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นในระหว่างปี 20X1 มีมูลค่าที่ ลดลงเท่ากับ  

290,349 บาท ( 100,359– 77,760+ 267,750) 
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IE 100 ก าไร  7,114 บาท ( 65,898–58,784) จากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียรับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน และเน่ืองจากสมมติว่าไม่มีความไม่มีประสทิธิผลจากความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ ยง จ านวนเดียวกันน้ีจึงถูกโอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (ไปรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน) ใน

งวดเดียวกนันี้  

 

IE 101 กจิการบันทกึรายการในวันที่  31 ธนัวาคม 20X0 ดังน้ี: 

 เดบิต 

บาท 

เครดิต 

บาท 

สนิทรัพย์ทางการเงิน - วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น 

 339,749 

 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (ขาดทุน) 290,349  

ก าไรหรือขาดทุน (ก าไร) 49,400  

(รับรู้ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ ยนของหุ้นกู้ การปรับปรงุมูลค่าตามบญัชีที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมใน

สกุลเงนิท้องถิ่ น และการเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมอนัเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลง

ในอตัราแลกเปลี่ ยน) 

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย  7,114  

ก าไรหรือขาดทุน (ก าไร)  7,114  

(วัดมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย) 

ก าไรหรือขาดทุน (ขาดทุน) 7,114   

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  7,114  

(รับรู้ในการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นกู้อนัเนื่ องมาจากความเสี่ ยงที่ ท าการป้องกนัในก าไร

หรือขาดทุน) 

ก าไรหรือขาดทุน (ขาดทุนจากการด้อยค่า) 267,750  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  267,750 

(รับรู้ขาดทุนด้านเครดติที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ) 

 

IE 102 ในวันที่  1 มกราคม 20X2 กจิการตัดสินใจขายหุ้นกู้ในราคา USD 87,114 ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันดังกล่าว และปิดสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่ มูลค่ายุติธรรม อัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเป็นอตัราเดียวกนักบั ณ วันที่  31 ธันวาคม 20X1 การบันทกึรายการการตัด

หุ้นกู้ และโอนก าไรและขาดทุนสะสมที่ เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นมีรายละเอยีด ดังน้ี: 
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 เดบิต 

บาท 

เครดิต 

บาท 

เงินสด 2,744,091  

สนิทรัพย์ทางการเงิน-วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น 

 2,744,091 

 

ขาดทุนจากการขาย (ก าไรหรือขาดทุน) 34,461
(ก) 

 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น  34,461 

(ตดัรายการหุ้นกู้) 

สญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย  65,898 

เงินสด 65,898  

(ปิดรายการสญัญาแลกเปลี่ ยนอตัราดอกเบี้ย) 
(ก) จ านวนนี้ประกอบด้วยการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

การเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศที่ ถูกรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (  

58,784 +  36,000 +  7,114 +  267,750 –  113,760 –  290,349 = - 34,461 ที่ ถูกโอนไป

เป็นขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน) 

 


