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ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2560  

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

without early application)) 

อ้างองิ Part B: (E3): Gains and losses 

วันที่เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ ์2562 

 

ตวัอย่าง จ.3 ก าไรและขาดทุน 

จ.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 - สินทรพัย์

ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : การแยกองคป์ระกอบส่วนที่

เป็นสกุลเงิน 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหนา้ที่ 4.1.2

ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 นั้นถือว่าเป็นรายการที่เป็นตวัเงิน  ดงันั้น กิจการ

จึงตอ้งรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในก าไรหรือขาดทุนตามย่อหนา้ที่ 23.1 และ 28 ของมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที่ 21 และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงอื่นของมูลค่าตามบญัชีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9   กิจการควรพิจารณาผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนที่

รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นอย่างไร 

 

จ านวนเงินดังกล่าว คือ ผลต่างระหว่างราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน
421
 กับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ทางการเงิน ในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการที่เสนองบการเงิน  โดยในการปฏบัิติ

ตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 จะถือเสมือนว่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็น

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ยกตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการ ก. ลงทุนในหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

(USD) ด้วยมูลค่ายุติธรรม 1,000 USD หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุคงเหลือ 5 ปี และมีจ านวนเงินตามที่ตราไว้

ตามสญัญา 1,250 USD จ่ายดอกเบ้ียคงที่ปีละคร้ังที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี (1,250 USD x 4.7% = 59 USD 

ต่อปี) และมีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงร้อยละ 10  กิจการ ก. ได้จัดประเภทหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของ

                                                           
42
 วัตถุประสงค์ของตัวอย่างน้ีเพ่ือแสดงให้เหน็การแยกองค์ประกอบส่วนที่เป็นสกุลเงินของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังน้ัน ตัวอย่าง

น้ีจึงไม่ได้สะท้อนผลกระทบของข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่าตามหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซ่ึงจะรับรู้ก าไรและขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  กิจการ

มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินบาทโดยมีอัตราแลกเปล่ียน 1 USD = 30 บาท ท าให้มูลค่า

ตามบัญชีของหุ้นกู้เทา่กบั 30,000 บาท (1,000 USD x 30) 

 

เดบิต หุ้นกู้  30,000  

 เครดิต เงินสด  30,000 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เงินตราต่างประเทศแขง็ค่าข้ึนโดยอัตราแลกเปล่ียน 1 USD = 32 บาท มูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 1,060 USD และมูลค่าตามบัญชีจึงเท่ากับ 33,920 บาท (= 1,060 USD x 

32) ราคาทุนตัดจ าหน่ายเท่ากับ 1,041 USD (= 33,312 บาท) ในกรณีน้ี ผลสะสมของผลก าไรหรือ

ขาดทุนที่ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในส่วนของเจ้าของ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและ

ราคาทุนตัดจ าหน่าย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 เทา่กบั 608 บาท (= 33,920  – 33,312) 

 

ดอกเบ้ียที่ได้รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เท่ากับ 59 USD (= 1,880 บาท) ดอกเบ้ียรับ

ค านวณตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงเท่ากับ 100 USD (= 1,000 USD x 10%) โดยอัตราแลกเปล่ียนถัว

เฉล่ียระหว่างปีคือ 1 USD ต่อ 31.5 บาท ส าหรับค าถามน้ี ให้สมมติว่าการใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

เป็นประมาณการที่น่าเช่ือถือของอัตราแลกเปล่ียนทันทีที่ใช้ส าหรับการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียระหว่างปี 

(ย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) ดังน้ันรายได้ดอกเบ้ียตามสกุลเงินที่ใช้ในการ

รายงานจึงเท่ากับ 3,150 บาท (=100 USD x 31.5) ซ่ึงรวมการปรับขึ้ นของส่วนลดเมื่อเร่ิมแรก

จ านวน 1,291.50 บาท (=[100 USD – 59 USD] x 31.5) ดังน้ัน ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนของ

หุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเท่ากับ LC510 (= LC2,082 – LC1,500 – LC72)และ

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของดอกเบ้ียค้างรับส าหรับปีเทา่กบั 29.50 บาท (=59 USD x [32 -31.5]) 

 

เดบิต หุ้นกู้  3,920    

เดบิต เงินสด  1,888   

 เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  3,150 

 เครดิต ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  2,050 

 เครดิต การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 608  

 
  

วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 เงินตราต่างประเทศแขง็ค่ามากย่ิงข้ึนโดยอัตราแลกเปล่ียนเท่ากับ 1 USD ต่อ 

34 บาท มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 1,070 USD มูลค่าตามบัญชีจึงเท่ากับ 36,380 บาท (= 1,070 

USD x 34) ราคาทุนตัดจ าหน่ายเทา่กบั 1,086 USD (= 36,924 บาท) ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนที่

สะสมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น คือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาทุนตัดจ าหน่าย ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 25x3 เท่ากับ -544 บาท (= 36,380 – 36,924 บาท) ดังน้ัน จ านวนที่รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นจึงเท่ากับการเปล่ียนแปลงของผลต่างระหว่างปี 25x3 จ านวน 1,152 บาท (=544 + 608 

บาท) 

 

ดอกเบ้ียที่ได้รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 เท่ากับ 59 USD (= 2,006 บาท) ดอกเบ้ียรับ

ค านวณตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงเท่ากับ 104 USD (= 1,041 USD x 10%) อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

ระหว่างปี 1 USD ต่อ 33 บาท ส าหรับค าถามน้ี ให้สมมติว่าการใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียเป็นประมาณ

การที่น่าเช่ือถือของอัตราแลกเปล่ียนทนัททีี่ใช้รับรู้รายได้ดอกเบ้ียระหว่างปี (ย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 21) รายได้ดอกเบ้ียที่รับรู้จึงเท่ากับ 3,432 บาท (= 104 USD x 33) ซ่ึงรวมการปรับ

ขึ้นของส่วนลดเมื่อเร่ิมแรกจ านวน 1,485 บาท (=[104 USD – 59 USD] x 33)  ดังน้ัน ผลต่างจาก

อัตราแลกเปล่ียนของหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเท่ากับ 2,127 บาท (= 36,924 – 

33,312 – 1,485 บาท) และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของดอกเบ้ียค้างรับส าหรับปีเท่ากับ 59 บาท (= 

59 USD x [34-33]) 

 

เดบิต หุ้นกู้  2,460  

เดบิต เงินสด  2,006  

เดบิต การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

1,152  

 เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  3,432 

 เครดิต ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  2,186 

  

จ.3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 – ผลต่าง

จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศควรบนัทึกในก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือ ก าไรหรือขาดทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 น ามาใช้กบัวิธกีารบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินใน

งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ  ส่วนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 น ามาใช้กับการแปลงค่างบ

การเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือการจัดท างบการเงินรวมของกจิการที่เสนองบการเงิน 

 

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A ด าเนินธุรกจิอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสกุลเงินที่ใช้ด าเนินงานและสกุลเงินที่

ใช้น าเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)  บริษัท A มีบริษัทย่อยในประเทศอังกฤษ 

(บริษัท B) ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ด าเนินงานเป็นสกุลเงินปอนด์ (GBP) โดยบริษัท B เป็นผู้ถือตราสารหน้ีซ่ึงมี

ลักษณะตรงตามค านิยามของการถือไว้เพ่ือค้าจึงถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
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ในงบการเงินปี 25x0 ของบริษัท B แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของตราสารหน้ี

ดังกล่าวจ านวน 100 ปอนด์ ในงบการเงินรวมของบริษัท A สินทรัพย์จะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐ ด้วยอตัราแลกเปล่ียนทนัท ีณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (2.00) ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของตรา

สารหน้ีในงบการเงินรวมเทา่กบั 200 USD (= 100 GBP x 2.00) 

ณ สิ้นปี 25x1 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีดังกล่าวเพ่ิมขึ้ นเป็น 110 GBP บริษัท B จึงรับรู้

สินทรัพย์เพ่ือค้าดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 110 GBP และรับรู้ก าไรจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรม 10 GBP ในก าไรหรือขาดทุน  ในระหว่างปี อัตราแลกเปล่ียนทนัทเีพ่ิมข้ึนจาก 2.00 เป็น 

3.00 ท าให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวสูงขึ้ นจาก 200 USD เป็น 330 USD (= 110 GBP x 

3.00) ดังน้ัน บริษัท A จึงรับรู้สนิทรัพย์เพ่ือค้าดังกล่าวในงบการเงินรวมด้วยจ านวน 330 USD 

บริษัท A แปลงค่างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท B ด้วยอัตราแลกเปล่ียนของวันที่เกิด

รายการ (ตามย่อหน้าที่ 39.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) และเน่ืองจากก าไรจากมูลค่ายุติธรรม

ต้องถูกรับรู้ตลอดทั้งปี บริษัท A จึงใช้อัตราถัวเฉล่ียเป็นอัตราที่ประมาณข้ึนเพ่ือใช้ในทางปฏิบัติ 

([3.00+2.00]/2 = 2.50 ตามย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21)  ดังน้ัน แม้ว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์เพ่ือค้าดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้ น 130 USD (=330 – 200 USD) บริษัท A จะรับรู้การ

เพ่ิมขึ้นดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมเพียง 25 USD (=10 GBP x 2.5) เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 

39.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึน ซ่ึงคือการเพ่ิมข้ึนของ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีในส่วนที่เหลือ (130 – 25 = 105 USD) จะถูกสะสมในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นจนกว่าจะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 48 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

 

จ.3.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21– ความ

เกีย่วขอ้งกนัระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และ มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่21 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าภายหลังในก าไรหรือ

ขาดทุน ส่วนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศและการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนในก าไรหรือขาดทุน  ดังน้ันแล้ว มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ควรถูกน ามาใช้ตามล าดับอย่างไร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

โดยปกติการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคา

ทุนตัดจ าหน่ายจะถูกค านวณในสกุลเงินต่างประเทศของสินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการน้ันก่อน เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  หลังจากน้ัน จ านวนเงินตราต่างประเทศจะถูก

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ด าเนินงานด้วยอัตราปิด (closing rate) หรืออัตรา ณ วันที่รับรู้รายการ 
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(historical rate) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ย่อหน้าที่ ข5.7.2 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9)  ยกตัวอย่างเช่น หากสนิทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตัวเงิน (เช่น ตราสารหน้ี) ถูกวัดมูลค่า

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ราคาทุนตัดจ าหน่ายดังกล่าวจะ

ถูกค านวณด้วยสกุลเงินของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  จากน้ัน จ านวนเงินตราต่างประเทศจะถูกรับรู้

ด้วยอตัราปิดในงบการเงินของกจิการ (ย่อหน้าที่ 23 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) หลักการข้างต้น

ใช้กบัรายการที่เป็นตัวเงิน ไม่ว่ารายการน้ันจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมในสกุล

เงินตราต่างประเทศ (ย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21)  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่

เป็นตัวเงนิ (เช่น เงินลงทุนในตราสารทุน) ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูก

แปลงค่าโดยใช้อตัราปิด (ย่อหน้าที่ 23.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) 

ส าหรับข้อยกเว้นน้ัน หากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินถูกเลือกก าหนดให้เป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมส าหรับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะ

ถูกวัดมูลค่าใหม่จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ถึงแม้ว่า มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 21 จะก าหนดให้รับรู้รายการดังกล่าวด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ (historical rate) (ย่อ

หน้าที่ 6.5.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กล่าวคือ จ านวนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

จะถูกรับรู้โดยใช้อตัราปิด โดยข้อยกเว้นดังกล่าวใช้ส าหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงถือไว้ด้วยราคาทุนเดิม

ในสกุลเงินตราต่างประเทศและถูกป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ย่อหน้าที่ 

23.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) 

 

ก าไรหรือขาดทุน 

การรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในก าไร

หรือขาดทุนน้ันขึ้ นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เป็นการเปล่ียนแปลงจากผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชี เป็นการเปล่ียนแปลงส าหรับรายการที่เป็นตัวเงิน 

(เช่น ตราสารหน้ี) หรือรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น เงินลงทุนในตราสารทุน) เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องที่ถูกเลือกก าหนดให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศหรือไม่ และเป็นผลจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ

หรือไม่  ประเดน็เร่ืองการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินที่ถือโดยหน่วยงานต่างประเทศได้ถูกอธบิายไว้ในค าถามข้อ จ.3.3 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนใด ๆ ที่เกิดจากการรับรู้รายการทีเ่ป็นตัวเงินด้วยอัตราแลกเปล่ียนซ่ึง

แตกต่างจากอัตราแลกเปล่ียนเดิมที่ใช้ในการบันทกึรายการคร้ังแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รับรู้ไว้ในงบ

การเงินของงวดบัญชีก่อน จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ย่อหน้าที่ ข.

5.7.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และย่อหน้าที่ 28 และ 32 ของมาตรฐานการบัญชี 
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ฉบับที่ 21) เว้นแต่รายการที่เป็นตัวเงินดังกล่าวถูกเลือกก าหนดให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแส

เงินสดของรายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง

มาก ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแส

เงินสดจะถูกน ามาใช้ (ย่อหน้าที่ 6.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่างทั้งหมด

จากการรับรู้รายการที่เป็นตัวเงินในจ านวนเงินตราต่างประเทศซ่ึงแตกต่างจากที่เคยรับรู้จะถูกบันทึกใน

ลักษณะเดียวกนั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของเงินตรา

ต่างประเทศควรถูกปฏบัิติในลักษณะเดียวกัน  การเปล่ียนแปลงอื่นทั้งหมดของการวัดมูลค่ารายการที่เป็น

ตัวเงินในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

9  ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่ากิจการรับรู้ก าไรและขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ตามย่อหน้าที่ 5.7.10 และ ข.5.7.2ก 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) แต่กิจการจะยังคงรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่

เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในก าไรหรือขาดทุน (ตามย่อหน้าที่ 23.1 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของรายการทีไ่ม่เป็นตัวเงินจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  ยกตัวอย่างเช่น การ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ตามย่อหน้าที่ 5.7.5 ของ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ จะถูกแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ตามย่อหน้าที่ ข.5.7.3 ของ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9)  หากรายการที่ไม่เป็นตัวเงินถูกเลือกก าหนดให้เป็นการป้องกนัความเสี่ยงในกระแส

เงินสดของสัญญาผูกมัด (Firm Commitment) ที่ยังไม่ได้รับรู้รายการหรือรายการเงินตราต่างประเทศที่

คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก ให้ใช้ข้อก าหนดส าหรับการรับรู้ก าไรและขาดทุน

จากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ย่อหน้าที่ 6.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 9 

เม่ือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีบางส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและบางส่วนรับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากตราสารหน้ีในสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น มีราคาทุนตัดจ าหน่ายในสกุลเงินต่างประเทศเพ่ิมขึ้น (ท าให้เกิดผลก าไรใน

ส่วนของก าไรหรือขาดทุน) แต่มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวในสกุลเงินตราต่างประเทศลดลง (ท าให้

เกิดผลขาดทุนในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) กิจการไม่สามารถหักกลบทั้งสองส่วนน้ีเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนที่ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นได้ 

 

 


