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การป้องกนัความเสี่ยง
และ



ความเสี่ยงคืออะไร
บรษิทั ก จาํกดั ขายสนิคา้ใหล้กูคา้ในต่างประเทศ โดยกาํหนดราคา
เป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั (USD) เป็นจาํนวนเงนิ USD 100,000 โดย
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีข่ายสนิคา้ (Spot Rate) คอื USD 1 เท่ากบั 
35 บาท ดงันัน้ บรษิทัจงึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเทา่กบั 3,500,000 
บาท (USD 100,000 x 35 บาท) และมลีกูหน้ีการคา้เป็นจาํนวนเงนิ 
USD 100,000 ซึง่แสดงคา่เป็นสกุลเงนิบาทเทา่กบั 3,500,000 บาท 
(USD 100,000 x 35 บาท) และอกี 1 เดอืนถดัมา เมือ่ถงึกาํหนด
ชาํระคา่สนิคา้ ลกูคา้จา่ยชาํระ USD 100,000 
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ความเสี่ยงคืออะไร
หากในวนัรบัเงนิ อตัราแลกเปลีย่น คอื USD 1 เท่ากบั 34.50 บาท บรษิทัจะมี
ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 50,000 บาท (USD 100,000 x 
(34.50 บาท – 35.00 บาท)) 

หากในวนัรบัเงนิ อตัราแลกเปลีย่น คอื USD 1 เท่ากบั 35.30 บาท บรษิทัจะมี
ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 30,000 บาท (USD 100,000 x (35.30 
บาท – 35.00 บาท)) 

บรษิทัมโีอกาสทีจ่ะขาดทนุหรอืกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัอตัรา
แลกเปลีย่นในอนาคต ดงันัน้ “ความเสี่ยง”  คอื ความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นซึง่เกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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ความเสี่ยงคืออะไร
บรษิทั ข จาํกดั เป็นบรษิทัทีใ่ชเ้หลก็เป็นวตัถุดบิในการ
ผลติสนิคา้ โดยบรษิทัมคีวามตอ้งการใชเ้หลก็ปรมิาณ 
10,000 กิโลกรมั ในอีก 1 เดือนข้างหน้า 

ราคาเหลก็ในวนัน้ีเทา่กบั 20 บาทต่อกิโลกรมั หากซือ้
เหลก็ในวนัน้ี บรษิทัจะจา่ยซือ้เหลก็เป็นจาํนวนเงนิ 
200,000 บาท (10,000 กิโลกรมั x 20 บาท)
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ความเสี่ยงคืออะไร
หากราคาเหลก็ในเดอืนหน้าคอื 21 บาทต่อกิโลกรมั บรษิทัตอ้งจา่ย
ซือ้เหลก็เป็นจาํนวนเงนิ 210,000 บาท (10,000 กิโลกรมั x 21 บาท) 

หากราคาเหลก็ในเดอืนหน้าคอื 19 บาทต่อกิโลกรมั บรษิทัตอ้งจา่ย
ซือ้เหลก็เป็นจาํนวนเงนิ 190,000 บาท (10,000 กิโลกรมั x 19 บาท) 

ความผนัผวนของราคาเหลก็ทาํใหบ้รษิทัจา่ยซือ้เหลก็ในราคาสงูหรอื
ราคาตํ่ากไ็ด ้และน่ีคอื “ความเสี่ยง”
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ความเสี่ยงคืออะไร
ความเสีย่งไมไ่ดห้มายถงึโอกาสในการเกดิขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลีย่นหรอืโอกาสในการซือ้เหลก็ในราคาสงู
เทา่นัน้ โอกาสในการเกดิกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอื
โอกาสในการซือ้เหลก็ในราคาตํ่ากถ็อืเป็นความเสีย่ง

“ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอน”  
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การป้องกนัความเสี่ยง
อนุพนัธ  ์(Derivatives) เป็นเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

อนุพนัธท์ี่นิยมใช้ป้องกนัความเสี่ยง
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) 
 ฟิวเจอรส์ (Futures) 
 สทิธเิลอืกหรอืออปชนั (Options) 
 สญัญาแลกเปลีย่นหรอืสวอป (Swaps) 
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การป้องกนัความเสี่ยง
บรษิทั ก จาํกดั ขายสนิคา้ใหล้กูคา้ในต่างประเทศ USD 100,000 (อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีข่ายสนิคา้ คอื USD 1 เทา่กบั 35 บาท) บรษิทัจงึรบัรู้
รายไดจ้ากการขายเทา่กบั 3,500,000 บาท และมลีกูหน้ีการคา้ USD 100,000 
ซึง่แสดงคา่เป็นสกุลเงนิบาท 3,500,000 บาท และจะรบัชาํระอกี 1 เดอืนถดัมา

บรษิทั ก ตอ้งการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยเขา้ทาํสญัญาฟอรเ์วิรด์กบัธนาคารเพือ่จะขาย USD 100,000 ในอกี 1 
เดอืนขา้งหน้า ในอตัราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ล ่วงหน้า (Forward Rate) คือ 
USD 1 เท่ากบั 34.80 บาท 
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การป้องกนัความเสี่ยง
กรณี A
ในเดอืนถดัไป อตัราแลกเปลีย่น (Spot Rate) คอื USD 1 เท่ากบั 34.50 บาท 
บรษิทัจะมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนของลกูหน้ีการค้าเท่ากบั 
50,000 บาท (USD 100,000 x (34.50 บาท – 35.00 บาท))

ในเวลาเดยีวกนั บรษิทัจะมผีลกาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม
ของสญัญาฟอรเ์วิรด์เท่ากบั 30,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท –
34.50 บาท)) 

            โดยรวม บริษทัจะมีผลขาดทนุ 20,000 บาท 
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การป้องกนัความเสี่ยง
กรณี B
ในเดอืนถดัไป อตัราแลกเปลีย่น (Spot Rate) คอื USD 1 เท่ากบั 35.30 บาท 
บรษิทัจะมผีลกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของลกูหน้ีการค้าเท่ากบั 30,000 
บาท (USD 100,000 x (35.30 บาท – 35.00 บาท)) 

ในเวลาเดยีวกนั บรษิทัจะมผีลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม
ของสญัญาฟอรเ์วิรด์เท่ากบั 50,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท –
35.30 บาท)) 

           โดยรวม บริษทัจะมีผลขาดทนุ 20,000 บาท 
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การป้องกนัความเสี่ยง
บริษทัจะมีผลขาดทนุโดยรวม 20,000 บาท 

ไม่ว่าอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

น่ีค ือ “การป้องกนัความเสี่ยง”  

การทาํให้ “ความไม่แน่นอน”  
กลายเป็น “ความแน่นอน”  
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การป้องกนัความเสี่ยง
การป้องกนัความเสีย่งไมไ่ดท้าํใหบ้รษิทัหลกีเลีย่งผลขาดทนุหรอืกาํไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัลกูหน้ีการคา้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทาํ
ใหบ้รษิทัตอ้งรบัรูก้าํไรหรอืขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น แต่ในเวลาเดยีวกนั 
บรษิทักม็ผีลกาํไรหรอืขาดทนุจากสญัญาฟอรเ์วริด์ดว้ย 

การป้องกนัความเสี่ยงคือการที่ผลกาํไรหรือขาดทนุจาก
เครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง (Hedging Instrument) 
สามารถหกักลบกบัผลกาํไรหรือขาดทนุจากรายการที่
ป้องกนัความเสี่ยง (Hedged Item) 
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การป้องกนัความเสี่ยง
บรษิทั ข จาํกดั เป็นบรษิทัทีใ่ชเ้หลก็เป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้ มี
ความตอ้งการใชเ้หลก็ปรมิาณ 10,000 กโิลกรมั ในอกี 1 เดอืน
ขา้งหน้า ราคาเหลก็ในวนัน้ีเทา่กบั 20 บาทต่อกโิลกรมั

บรษิทั ข ตอ้งการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเหลก็ 
โดยเขา้ทาํสญัญาฟอรเ์วริด์กบัผูข้ายเหลก็รายหน่ึงเพื่อซื้อเหลก็ 
10,000 กิโลกรมั ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ในราคาที่ตกลงไว้
ล ่วงหน้า (Forward Price) เท่ากบั 20.25 บาทต่อกิโลกรมั
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การป้องกนัความเสี่ยง
หากราคาเหลก็ในเดือนหน้าเท่ากบั 21 บาทต่อกิโลกรมั บรษิทัจะจา่ยซือ้
เหลก็ตามราคาทีต่กลงกนัไวแ้ลว้ 202,500 บาท (10,000 กก. x 20.25 บาท) 

หากราคาเหลก็ในเดือนหน้าเท่ากบั 19 บาทต่อกิโลกรมั บรษิทัจะจา่ยซือ้
เหลก็ตามราคาทีต่กลงกนัไวแ้ลว้ 202,500 บาท (10,000 กก. x 20.25 บาท) 

บรษิทัจะจา่ยซือ้เหลก็ในราคา 202,500 บาท ไมว่า่ราคาเหลก็ในอนาคตจะเป็น
อยา่งไร . . . น่ีค ือการป้องกนัความเสี่ยง ซึ่งทาํให้ “ความไม่แน่นอน”
กลายเป็น “ความแน่นอน”  
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“ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอน”  

“การป้องกนัความเสี่ยง
คือการทาํให้ความไม่แน่นอน
กลายเป็นความแน่นอน”  



Types of Derivatives and Hedges
Non-hedging Derivative Instruments

Held-for-Trading
Classified as FA/FL at Fair Value 
through Profit or Loss (FVPL)

 Non-hedging derivatives are included 
in the statement of financial position 
as either assets or liabilities at their 
fair value measured at the date of the 
statement of financial position. 

 The gains or losses resulting from 
the changes in the fair value of a 
non-hedging derivative are 
recognized in profit or loss.

Hedging Derivative Instruments

Fair Value Hedge
Derivatives intended to hedge against 
the changes in the FAIR VALUE of 
(1) an existing asset or liability or 
(2) an unrecognized firm commitment.

Cash Flow Hedge
Derivatives intended to hedge against 
the variability of FUTURE CASH 
FLOWS associated with 
(1) a highly probable forecast 
transaction or 
(2) an existing asset or liability.

Hedge of a Net Investment in a 
Foreign Operation

19
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Identification of Hedged Item

Identification of Hedging Instrument

Nature of Risk Being Hedged

Hedge Accounting



ความเสี่ยงและการป้องกนัความเสี่ยง
บรษิทั ก จาํกดั ขายสนิคา้ใหล้กูคา้ในต่างประเทศ USD 100,000 (อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีข่ายสนิคา้ คอื USD 1 เทา่กบั 35 บาท) บรษิทัจงึรบัรู้
รายไดจ้ากการขายเทา่กบั 3,500,000 บาท และมลีกูหน้ีการคา้ USD 100,000 
ซึง่แสดงคา่เป็นสกุลเงนิบาท 3,500,000 บาท และจะรบัชาํระอกี 1 เดอืนถดัมา

บรษิทั ก ตอ้งการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยเขา้ทาํสญัญาฟอรเ์วิรด์กบัธนาคารเพือ่จะขาย USD 100,000 ในอกี 1 
เดอืนขา้งหน้า ในอตัราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ล ่วงหน้า (Forward Rate) คือ 
USD 1 เท่ากบั 34.80 บาท 
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ความเสี่ยงและการป้องกนัความเสี่ยง
บรษิทั ก มลีกูหน้ีการคา้ซึง่มลูค่ายตุิธรรมจะเปลี่ยนแปลงตามความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคต (Nature of Risk Being Hedged)
ลกูหน้ีการค้าถือเป็นสินทรพัยท์ี่รบัร ู้ในงบการเงินและเป็นรายการที่
ป้องกนัความเสี่ยง (Hedged Item) 

บรษิทัใชส้ญัญาฟอรเ์วิรด์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง (Hedging 
Instrument)
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การป้องกนัความเสี่ยงมลูค่ายตุิธรรม 
(Fair Value Hedge)



ความเสี่ยงและการป้องกนัความเสี่ยง
บรษิทั ข จาํกดั เป็นบรษิทัทีใ่ชเ้หลก็เป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้ มคีวาม
ตอ้งการใชเ้หลก็ปรมิาณ 10,000 กโิลกรมั ในอกี 1 เดอืนขา้งหน้า ราคา
เหลก็ในวนัน้ีเทา่กบั 20 บาทต่อกโิลกรมั

บรษิทั ข ตอ้งการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเหลก็ โดยเขา้
ทาํสญัญาฟอรเ์วริด์กบัผูข้ายเหลก็รายหน่ึงเพื่อซื้อเหลก็ 10,000 กิโลกรมั ใน
อีก 1 เดือนข้างหน้า ในราคาที่ตกลงไว้ล ่วงหน้า (Forward Price) เท่ากบั 
20.25 บาทต่อกิโลกรมั
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ความเสี่ยงและการป้องกนัความเสี่ยง
สาํหรบับรษิทั ข รายการที่ป้องกนัความเสี่ยง (Hedged Item) คือกระแส
เงินสดในอนาคตที่เกี่ยวกบัการซื้อเหลก็ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ ซึ่ง
กระแสเงินสดน้ีมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัความผนัผวนของราคา
เหลก็ในอนาคต (Nature of Risk Being Hedged)

บรษิทัใชส้ญัญาฟอรเ์วิรด์เครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง (Hedging 
Instrument)

24

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด 
(Cash Flow Hedge)
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ดตูวัอย่างเพ่ิมเติม
แล้วมาลองช่วยกนัคิดว่าเป็น

Fair Value Hedge 
หรือ 

Cash Flow Hedge

บรษิทัเอ กูย้มืเงนิจากธนาคารในต่างประเทศโดยกูเ้ป็นเงนิสกุลเหรยีญสหรฐั
USD 1 ลา้น มลูคา่ยตุธิรรมของหน้ีสนิน้ีจะเปลีย่นแปลงตามความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นในอนาคต 

บรษิทัจงึเขา้ทาํสญัญาฟอรเ์วริด์เพือ่จะซือ้เงนิสกุลเหรยีญสหรฐั USD 1 ลา้น
ในอนาคตในอตัราแลกเปลีย่นทีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า

Fair Value Hedge 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินก ู้ยืมเป็น Hedged Item
สญัญาฟอรเ์วิรด์เป็น Hedging Instrument
ความเสี่ยงเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
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บรษิทับ ีทาํสญัญาทีจ่ะขายเหลก็ปรมิาณ 10,000 กโิลกรมั ในอกี 1 เดอืน
ขา้งหน้า ใหก้บัลกูคา้รายหน่ึงในราคาทีต่กลงกนัไวแ้ลว้ (ขอ้ผกูมดัซึง่บรษิทั
บอกเลกิไมไ่ด)้ ความเสีย่งเกดิจากความผนัผวนของราคาเหลก็ทีม่ตี่อมลูคา่
ยตุธิรรมของมลูคา่ยตุธิรรมของ “ขอ้ผกูมดั” ทีย่งัไมไ่ดร้บัรู ้

บรษิทัจงึเขา้ทาํสญัญาฟอรเ์วริด์เพือ่จะซือ้เหลก็ปรมิาณ 10,000 กโิลกรมั ใน
อกี 1 เดอืนขา้งหน้าในราคาทีต่กลงกนัไวล้ว่งหน้า

Fair Value Hedge 
มลูค่ายตุิธรรมของข้อผกูมดัที่บอกเลิกไม่ได้เป็น Hedged Item
สญัญาฟอรเ์วิรด์เป็น Hedging Instrument
ความเสี่ยงเกิดจากความผนัผวนของราคาเหลก็
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บรษิทัซ ีทาํขอ้ตกลงวา่จะขายเหลก็ 10,000 กโิลกรมั ในอกี 1 เดอืนขา้งหน้า 
โดยไมไ่ดต้กลงเรือ่งราคา (ในอนาคตกจ็ะขายกนัในราคาตลาด ณ วนัทีม่กีาร
สง่มอบเหลก็) ความเสีย่งคอืความไมแ่น่นอนเกีย่วกบักระแสเงนิสดรบัใน
อนาคต (การขายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต) 

บรษิทัจงึเขา้ทาํสญัญาฟอรเ์วริด์เพือ่จะขายเหลก็ปรมิาณ 10,000 กโิลกรมั ใน
อกี 1 เดอืนขา้งหน้าในราคาทีต่กลงกนัไวล้ว่งหน้า

Cash Flow Hedge 
กระแสเงินสดในอนาคตของรายการที่คาดการณ์เป็น Hedged Item
สญัญาฟอรเ์วิรด์เป็น Hedging Instrument
ความเสี่ยงเกิดจากความผนัผวนของราคาเหลก็
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บริษทั X กูย้มืเงนิจากบริษทั Y จาํนวน 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้เทา่กบั 
MLR + 1% ต่อปี จา่ยดอกเบีย้ทุกปี 

ทัง้สองบริษทัน้ีมีความเสี่ยงอะไร 

ความเสี่ยงคือ . . . 
บริษทั X คือกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตสาํหรบัดอกเบีย้ 
บริษทั Y คือกระแสเงินสดรบัในอนาคตจากดอกเบีย้ 
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บริษทั X เขา้ทาํสญัญา Interest Rate Swap กบัธนาคารแหง่หน่ึงเพือ่
 จ่ายเงินทีค่าํนวณจากอตัราดอกเบีย้คงทีต่ามทีต่กลงกบัธนาคาร
 รบัเงินทีค่าํนวณจากอตัราดอกเบีย้ MLR + 1% (เงนิรบัจากธนาคารจะ

นําไปจา่ยดอกเบีย้ใหบ้รษิทั Y) 

เสมอืนวา่บรษิทัเปลีย่นเงนิกูจ้ากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่

Cash Flow Hedge 
กระแสเงินสดในอนาคตของเงินก ู้ (หน้ีสิน) เป็น Hedged Item
Interest Rate Swap ถือเป็น Hedging Instrument
ความเสี่ยงเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้
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บริษทั Y เขา้ทาํสญัญา Interest Rate Swap กบัธนาคารแหง่หน่ึงเพือ่
 รบัเงินทีค่าํนวนจากอตัราดอกเบีย้คงทีต่ามทีต่กลงจากธนาคาร
 จ่ายเงินทีค่าํนวณจากอตัราดอกเบีย้ MLR + 1% (นําดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจาก

บรษิทั X มาจา่ยใหธ้นาคาร) 

เสมอืนวา่เปลีย่นเงนิใหกู้จ้ากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที ่

Cash Flow Hedge 
กระแสเงินสดในอนาคตของเงินให้ก ู้ (สินทรพัย )์ เป็น Hedged Item
Interest Rate Swap ถือเป็น Hedging Instrument
ความเสี่ยงเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้
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How to Account for Fair Value Hedge

• The derivative is measured at its Fair Value and 
reported as an asset or liability.

• The gain or loss from a change in its fair value is 
recognized in profit or loss.

Derivative Hedging Instrument 

• The gain or loss from a change in the fair value of 
the hedged item due to the hedged risk is 
recognized in profit or loss.

Hedged Item
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How to Account for Cash Flow Hedge

• The derivative is measured at its Fair Value and reported 
as an asset or liability.

• The effective portion of the gain or loss from a change in 
its fair value is recognized as Other Comprehensive 
Income (OCI) and the cumulative gain or loss is recognized 
in profit or loss in the same period during which the cash 
flow of the hedged item affects profit or loss.

• The ineffective portion is recognized in profit or loss.

Derivative Hedging Instrument 
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Accounts Receivable in Foreign Currency

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทั ก จาํกดั ขายสินคา้ใหลู้กคา้ในต่างประเทศ โดยกาํหนดราคาเป็นสกลุเงินเหรียญ
สหรัฐ USD 100,000 และลูกคา้จะจ่ายชาํระเงินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั ก ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (Nature of Risk being Hedged) ท่ี
จะส่งผลต่อมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้ (Hedged Item) 

บริษทัจึงเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสญัญาฟอร์เวร์ิด (Hedging Instrument) กบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อ
ขาย USD 100,000 ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงไวล่้วงหนา้ (Forward Rate)

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 อตัราแลกเปล่ียนทนัที (Spot Rate) คือ USD 1 เท่ากบั 35.00 บาท และอตัราฟอร์
เวร์ิด 30 วนั (30-day Forward Rate) เท่ากบั USD 1 เท่ากบั 34.80 บาท

ณ วนัที ่1 ธันวาคม 2560 
บริษทัมีลูกหน้ีซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 3,500,000 บาท (USD 100,000 x 35.00 บาท) ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท์าง
การเงิน

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิด (สญัญาท่ีจะขาย USD 100,000 ในอตัรา USD 1 เท่ากบั 34.80 บาท) 
เท่ากบั 0 บาท  
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Accounts Receivable in Foreign Currency - กรณ ีก 
หากอัตราแลกเปล่ียนทนัท ี(Spot Rate) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คือ USD 1 เท่ากับ 34.50 บาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีท่ีลดลงจาก 3,500,00 บาท (USD 
100,000 x 35.00 บาท) เป็น 3,450,000 บาท (USD 100,000 x 34.50 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท ใน
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิดเท่ากบั 30,000 บาท ในกาํไร
หรือขาดทุนสาํหรับปี เน่ืองจากสญัญาฟอร์เวร์ิดดงักล่าวเป็นอุนพนัธ์ท่ีใชใ้นป้องกนัความเส่ียงมูลค่ายติุธรรม 
(Fair Value Hedge) กล่าวคือ มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิดเพิ่มข้ึนจาก 0 บาท ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 
เป็น 30,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท – 34.50 บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2560 จะมผีลขาดทุนจากรายการดงักล่าว 20,000 บาท 
(ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากลูกหนีก้ารค้า 50,000 บาท หักกําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟอร์เวร์ิด 30,000 บาท) 
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Accounts Receivable in Foreign Currency - กรณ ีข 
หากอัตราแลกเปล่ียนทนัท ี(Spot Rate) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คือ USD 1 เท่ากับ 35.30 บาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
บริษทัตอ้งรับรู้ผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนจาก 3,500,00 บาท (USD 
100,000 x 35.00 บาท) เป็น 3,530,00 บาท (USD 100,000 x 35.30 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท ใน
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิดเท่ากบั 50,000 บาท ใน
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี เน่ืองจากสญัญาฟอร์เวร์ิดดงักล่าวเป็นอุนพนัธ์ท่ีใชใ้นป้องกนัความเส่ียงมูลค่า
ยติุธรรม (Fair Value Hedge) กล่าวคือ มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิดลดลงจาก 0 บาท ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2560 เป็น -50,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท – 35.30 บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2560 จะมผีลขาดทุนจากรายการดงักล่าว 20,000 บาท 
(กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากลูกหนีก้ารค้า 30,000 บาท หักขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟอร์เวร์ิด 50,000 บาท) 
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Accounts Receivable in Foreign Currency

วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทั ก จาํกดั (มหาชน) ขายสินคา้ใหลู้กคา้ในต่างประเทศ โดยกาํหนดราคาเป็นสกลุ
เงินเหรียญสหรัฐ จาํนวนเงิน USD 100,000 และลูกคา้จะจ่ายชาํระเงินวนัท่ี 1 มนีาคม 2561

บริษทั ก ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (Nature of Risk being Hedged) ท่ี
จะส่งผลต่อมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้ (Hedged Item) บริษทัจึงเขา้ทาํสญัญาฟอร์เวร์ิด (Hedging 
Instrument) กบัธนาคารแห่งหน่ึงเพือ่ขาย USD 100,000 ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ในอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลง
ไวล่้วงหนา้ (Forward Rate) 

อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) เท่ากบั 6.00% ต่อปี หรือ 0.50% ต่อเดือน 
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รายการ 1/12/60 31/12/60 1/03/61
Spot Rate 35.00 34.50 33.90
90-day Forward Rate 34.00
60-day Forward Rate 33.75
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วนัที ่1 ธันวาคม 2560
ลูกหน้ีการคา้ (USD) 3,500,000

ขาย 3,500,000

วนัที ่31 ธันวาคม 2560
สญัญาฟอร์เวร์ิด 24,752 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 24,752 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 50,000
ลูกหน้ีการคา้ 50,000

วนัที ่1 มนีาคม 2561
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 14,752 

สญัญาฟอร์เวร์ิด 14,752 

เงินสด 10,000
สญัญาฟอร์เวร์ิด 10,000

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 60,000
ลูกหน้ีการคา้ 60,000

เงินสด 3,390,000
ลูกหน้ีการคา้ 3,390,000

Fair Value ณ 31/12/60  
= (34.00-33.75)/(1.01) 
= 0.24752
โดย 90-day Forward Price คือ 
34.00 บาท และ 60-day Forward 
Price คือ 33.75 บาท และ 60-day 
Risk Free Rate คือ 1.00% ดงันั้น 
(1+r) จึงเป็น (1.01)

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จึง
เท่ากบั 24,752 บาท (USD 100,000 
x 0.24752) 



Accounts Payable in Foreign Currency

วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทั ก จาํกดั (มหาชน) ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในต่างประเทศ โดยกาํหนดราคาเป็น
สกลุเงินเหรียญสหรัฐ (USD) จาํนวนเงิน USD 100,000 และบริษทัจะจ่ายชาํระเงินวนัท่ี 1 มีนาคม 2561

บริษทั ก ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (Nature of Risk being Hedged) ท่ี
จะส่งผลต่อมูลค่ายติุธรรมของเจา้หน้ีการคา้ (Hedged Item) บริษทัจึงเขา้ทาํสญัญาฟอร์เวร์ิด (Hedging 
Instrument) กบัธนาคารแห่งหน่ึงเพือ่ซ้ือ USD 100,000 ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ในอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลง
ไวล่้วงหนา้ (Forward Rate) 

อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) เท่ากบั 6.00% ต่อปี หรือ 0.50% ต่อเดือน 
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รายการ 1/12/60 31/12/60 1/03/61
Spot Rate 35.00 35.70 36.10
90-day Forward Rate 35.50
60-day Forward Rate 35.90
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วนัที ่1 ธันวาคม 2560
สินคา้คงเหลือ 3,500,000

เจา้หน้ีการคา้ (USD) 3,500,000

วนัที ่31 ธันวาคม 2560
สญัญาฟอร์เวร์ิด 39,604 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 39,604 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 70,000
เจา้หน้ีการคา้ 70,000

วนัที ่1 มนีาคม 2561
สญัญาฟอร์เวร์ิด 20,396 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 20,396

เงินสด 60,000
สญัญาฟอร์เวร์ิด 60,000

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 40,000
เจา้หน้ีการคา้ 40,000

เจา้หน้ีการคา้ 3,610,000
เงินสด 3,610,000

Fair Value ณ 31/12/60  
= (35.90-35.50)/(1.01) 
= 0.39604
โดย 90-day Forward Price คือ 
34.00 บาท และ 60-day Forward 
Price คือ 33.75 บาท และ 60-day 
Risk Free Rate คือ 1.00% ดงันั้น 
(1+r) จึงเป็น (1.01)

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จึง
เท่ากบั 39,604 บาท (USD 100,000 
x 0.39604) 



Unrecognized Firm Commitment

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทั ก จาํกดั ทาํสญัญาขายสินคา้ใหลู้กคา้รายหน่ึงในปริมาณ 100,000 หน่วย โดย
ตกลงราคาล่วงหนา้ไวเ้ท่ากบั 35.50 บาทต่อหน่วย (สมมติวา่ราคาปัจจุบนัเท่ากบั 35 บาทต่อหน่วย) และ
บริษทัสญัญาวา่จะส่งสินคา้น้ีใหลู้กคา้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยลูกคา้จะจ่ายชาํระเงินทนัทีท่ีไดรั้บสินคา้ 

ราคาของสินคา้มีความผนัผวนมาก บริษทัตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาสินคา้ 
(Nature of Risk being Hedged) ท่ีจะส่งผลต่อมูลค่ายติุธรรมของขอ้ผกูพนัดงักล่าว (Hedged Item) บริษทัจึง
เขา้ทาํสญัญาฟอร์เวร์ิด (Hedging Instrument) กบันายหนา้แห่งหน่ึงเพื่อ “ซ้ือ” สินคา้น้ีในปริมาณ 100,000 
หน่วย ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ในราคาท่ีตกลงไวล่้วงหนา้ (90-day Forward Price) 35.50 บาทต่อหน่วย

อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) เท่ากบั 6.00% ต่อปี หรือ 0.50% ต่อเดือน 
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รายการ 1/12/60 31/12/60 1/03/61
Spot Price 35.00 35.70 36.10
90-day Forward Price 35.50
60-day Forward Price 35.90
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วนัที ่1 ธันวาคม 2560
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิดท่ีจะซ้ือเท่ากบั 0 บาท และมูลค่ายติุธรรมของขอ้
ผกูพนัท่ีจะขายสินคา้กเ็ท่ากบั 0 บาท เช่นกนั

วนัที ่31 ธันวาคม 2560
สญัญาฟอร์เวร์ิด 39,604 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 39,604 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 39,604
ขอ้ผกูพนัท่ีบอกเลิกไม่ได้ 39,604

วนัที ่1 มนีาคม 2561
สญัญาฟอร์เวร์ิด 20,396 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 20,396

เงินสด 60,000
สญัญาฟอร์เวร์ิด 60,000

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 20,396
ขอ้ผกูพนัท่ีบอกเลิกไม่ได้ 20,396

เงินสด 3,550,000
ขอ้ผกูพนัท่ีบอกเลิกไม่ได้      60,000

ขาย 3,610,000

Fair Value ณ 31/12/60  
(35.90-35.50)/(1.01) = 0.39604
โดย 90-day Forward Price คือ 
35.50 บาท และ 60-day Forward 
Price คือ 35.90 บาท และ 60-day 
Risk Free Rate คือ 1.00% ดงันั้น 
(1+r) จึงเป็น (1.01)

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาฟอร์เวร์ิด
ท่ีจะซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จึงเท่ากบั 39,604 บาท (100,000 
หน่วย x 0.39604) 



Highly Probable Forecast Transaction

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทั ก จาํกดั ทาํสญัญาจะขายสินคา้ใหลู้กคา้รายหน่ึง 100,000 หน่วย ในราคาตลาด 
ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ (สมมติวา่ราคาปัจจุบนัเท่ากบั 35 บาทต่อหน่วย) และบริษทัสญัญาวา่จะส่งสินคา้
น้ีใหลู้กคา้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยลูกคา้จะจ่ายชาํระเงินทนัทีท่ีไดรั้บสินคา้ 

บริษทัตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาสินคา้ (Nature of Risk being Hedged) ท่ีจะส่งผล
ต่อกระแสเงินสดท่ีบริษทัจะไดรั้บ (Hedged Item) บริษทัจึงเขา้ทาํสญัญาฟอร์เวร์ิด (Hedging Instrument) กบั
นายหนา้แห่งหน่ึงเพื่อ “ขาย” สินคา้น้ีในปริมาณ 100,000 หน่วย ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ในราคาท่ีตกลงไว้
ล่วงหนา้ (90-day Forward Price) เท่ากบั 34.50 บาทต่อหน่วย

อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) เท่ากบั 6.00% ต่อปี หรือ 0.50% ต่อเดือน 
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รายการ 1/12/60 31/12/60 1/03/61
Spot Price 35.00 34.70 34.40
90-day Forward Price 34.50
60-day Forward Price 34.20

วนัที ่31 ธันวาคม 2560
สญัญาฟอร์เวร์ิด 29,703 

OCI - กาํไรขาดทุนจากสญัญาฟอร์เวร์ิด 29,703 

วนัที ่1 มนีาคม 2561
OCI - กาํไรขาดทุนจากสญัญาฟอร์เวร์ิด 19,703

สญัญาฟอร์เวร์ิด 19,703 

เงินสด 10,000
สญัญาฟอร์เวร์ิด 10,000

เงินสด 3,440,000
รายไดจ้ากการขาย 3,440,000

OCI - กาํไรขาดทุนจากสญัญาฟอร์เวร์ิด 10,000
ผลสะสมของกาํไรจากฟอร์เวร์ิด (PL) 10,000

รายการ 1/12/60 31/12/60 1/03/61
Spot Price 35.00 34.70 34.40
90-day Forward Price 34.50
60-day Forward Price 34.20

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560
OCI – กาํไรจากฟอร์เวร์ิด  29,703
งบแสดงฐานะการเงนิ 2560
สินทรัพย ์– สญัญาฟอร์เวร์ิด 29,703
ส่วนของผูถื้อหุน้ – OCI 29,703

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561
PL – รายไดจ้ากการขาย 3,440,000
PL – ผลสะสมของกาํไรจากฟอร์เวร์ิด 10,000
OCI  - ขาดทุนจากฟอร์เวร์ิด  19,703



Cash Flow Hedge – Interest Rate Swap

วันท่ี MLR+1% รับ MLR+1% จ่าย 8.00% รับ (จ่าย) สุทธิ มูลค่ายุติธรรม IRS
1 มค 60 0.00
31 ธค 60 8.00% 80,000 80,000 0 (13,002.63)
31 ธค 61 7.50% 75,000 80,000 (5,000) 4,442.93
31 ธค 62 8.25% 82,500 80,000 2,500 (2,320.19)
31 ธค 63 7.75% 77,500 80,000 (2,500) 0.00

บริษัท ธนาคาร
จ่ายคงท่ี 8%

รับ MLR+1%
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1 มค 60 เงินสด 1,000,000.00  
 เงินกู้ยืม  1,000,000.00 
31 ธค 60 ดอกเบ้ียจ่าย 80,000,00  
 เงินสด  80,000,00 
 OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS 13,002.63  
 IRS  13,002.63 
31 ธค 61 ดอกเบ้ียจ่าย 75,000,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารท่ีให้กู้ยืม)  75,000,00 
 ดอกเบ้ียจ่าย 5,000,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารท่ีทํา IRS)  5,000,00 
 IRS 17,445.56  
 OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS  17,445.56 

 

Cash Flow Hedge – Interest Rate Swap
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31 ธค 62 ดอกเบ้ียจ่าย 82,500,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)  82,500,00 
 เงินสด (รับจากธนาคารที่ทํา IRS) 2,500,00  
 ดอกเบี้ยจ่าย  2,500,00 
 IRS 6,763.11  
 OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS  6,763.11 
31 ธค 63 ดอกเบ้ียจ่าย 77,500,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)  77,500,00 
 ดอกเบ้ียจ่าย 2,500,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ทํา IRS)  2,500,00 
 IRS 2,320.19  
 OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS  2,320.19 
 เงินกู้ยืม 1,000,000.00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)  1,000,000.00 

 
Cash Flow Hedge – Interest Rate Swap

Fair Value Hedge – Interest Rate Swap

บริษัท ธนาคาร
จ่าย MLR+1%

รับคงท่ี 8%

วันที่ MLR+1% รับ 8.00% จ่าย MLR+1% รับ (จ่าย) 
สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม 
IRS

มูลค่ายุติธรรม
เงินกู้ยืม

1 มค 60 0.00 1,000,000.00
31 ธค 60 8.00% 80,000 80,000 0 13,002.63 1,013,002.63
31 ธค 61 7.50% 80,000 75,000 5,000 (4,442.93) 995,557.07
31 ธค 62 8.25% 80,000 82,500 (2,500) 2,320.19 1,002,320.19
31 ธค 63 7.75% 80,000 77,500 2,500 0.00 1,000,000.00
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1 มค 60 เงินสด 1,000,000.00  
 เงินกู้ยืม 1,000,000.00 
31 ธค 60 ดอกเบี้ยจ่าย 80,000,00  
 เงินสด 80,000,00 
 IRS 13,002.63  
 กําไรจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL) 13,002.63 
 ขาดทุนจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL) 13,002.63  
 เงินกู้ยืม 13,002.63 
31 ธค 61 ดอกเบี้ยจ่าย 80,000,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม) 80,000,00 
 เงินสด (รับจากธนาคารที่ทํา IRS) 5,000,00  
 ดอกเบี้ยจ่าย 5,000,00 
 ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL) 17,445.56  
 IRS 17,445.56 
 เงินกู้ยืม 17,445.56  
 กําไรจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL) 17,445.56 

 

Fair Value Hedge – Interest Rate Swap
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31 ธค 62 ดอกเบี้ยจ่าย 80,000,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารท่ีให้กู้ยืม)  80,000,00 
 ดอกเบี้ยจ่าย 2,500,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารท่ีทํา IRS)  2,500,00 
 IRS 6,763.11  
 กําไรจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL)  6,763.11 
 ขาดทุนจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL) 6,763.11  
 เงินกู้ยืม  6,763.11 
31 ธค 63 ดอกเบี้ยจ่าย 80,000,00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารท่ีให้กู้ยืม)  80,000,00 
 เงินสด (รับจากธนาคารท่ีทํา IRS) 2,500,00  
 ดอกเบี้ยจ่าย  2,500,00 
 ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL) 2,320.19  
 IRS  2,320.19 
 เงินกู้ยืม 2,320.19  
 กําไรจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL)  2,320.19 
 เงินกู้ยืม 1,000,000.00  
 เงินสด (จ่ายให้ธนาคารท่ีให้กู้ยืม)  1,000,000.00 

 

Fair Value Hedge – Interest Rate Swap



At the inception of the hedging relationship, 
there is formal designation and documentation. 

Risk Management 
Strategy

Nature of Risk 
Being Hedged

Identification of 
Hedging Instrument

Method of Assessing Hedge Effectiveness 
and Measuring Hedge ineffectiveness

Identification of 
Hedged Item

Risk Management 
Objective

Hedging Accounting – Qualified Hedge
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Hedge Effectiveness
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Hedge 
Effectiveness

Extent to which changes in 
the fair value or the cash 

flows of the hedging 
instrument offset changes in 

the fair value or the cash 
flows of the hedged item

Hedge 
Ineffectiveness

Extent to which the changes 
in the fair value or the cash 

flows of the hedging 
instrument are greater or 

less than those on the 
hedged item

Assess hedge effectiveness requirements at the inception of the hedging 
relationship, and on an ongoing basis (at a minimum, at each reporting date 
or upon a significant change in the circumstances, whichever comes first).



FB Page: All About Accounting 
www.facebook.com/AAA.AllAboutAccounting/
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TFRS 9: Financial Instruments




