เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด,
บริษัทสานักงาน อี วาย จากัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน : IFRS 9”
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
ประธานคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.15 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และ
การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
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ความเสี่ย งคือ อะไร
บริษทั ก จํากัด ขายสินค้าให้ลกู ค้าในต่างประเทศ โดยกําหนดราคา
เป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (USD) เป็ นจํานวนเงิน USD 100,000 โดย
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีข่ ายสินค้า (Spot Rate) คือ USD 1 เท่า กับ
35 บาท ดังนัน้ บริษทั จึงรับรูร้ ายได้จากการขายเท่ากับ 3,500,000
บาท (USD 100,000 x 35 บาท) และมีลกู หนี้การค้าเป็ นจํานวนเงิน
USD 100,000 ซึง่ แสดงค่าเป็ นสกุลเงินบาทเท่ากับ 3,500,000 บาท
(USD 100,000 x 35 บาท) และอีก 1 เดือนถัดมา เมือ่ ถึงกําหนด
ชําระค่าสินค้า ลูกค้าจ่ายชําระ USD 100,000
5

ความเสี่ย งคือ อะไร
หากในวันรับเงิน อัตราแลกเปลีย่ น คือ USD 1 เท่า กับ 34.50 บาท บริษทั จะมี
ผลขาดทุน จากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 50,000 บาท (USD 100,000 x
(34.50 บาท – 35.00 บาท))
หากในวันรับเงิน อัตราแลกเปลีย่ น คือ USD 1 เท่า กับ 35.30 บาท บริษทั จะมี
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 30,000 บาท (USD 100,000 x (35.30
บาท – 35.00 บาท))
บริษทั มีโอกาสทีจ่ ะขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นในอนาคต ดังนัน้ “ ความเสี่ย ง” คือ ความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นซึง่ เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
6

ความเสี่ย งคือ อะไร
บริษทั ข จํากัด เป็ นบริษทั ทีใ่ ช้เหล็กเป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตสินค้า โดยบริษทั มีความต้องการใช้เหล็กปริมาณ
10,000 กิ โลกรัม ในอีก 1 เดือ นข้า งหน้ า
ราคาเหล็กในวันนี้เท่ากับ 20 บาทต่อ กิ โลกรัม หากซือ้
เหล็กในวันนี้ บริษทั จะจ่ายซือ้ เหล็กเป็ นจํานวนเงิน
200,000 บาท (10,000 กิ โลกรัม x 20 บาท)
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ความเสี่ย งคือ อะไร
หากราคาเหล็กในเดือนหน้าคือ 21 บาทต่อ กิ โลกรัม บริษทั ต้องจ่าย
ซือ้ เหล็กเป็ นจํานวนเงิน 210,000 บาท (10,000 กิ โลกรัม x 21 บาท)
หากราคาเหล็กในเดือนหน้าคือ 19 บาทต่อ กิ โลกรัม บริษทั ต้องจ่าย
ซือ้ เหล็กเป็ นจํานวนเงิน 190,000 บาท (10,000 กิ โลกรัม x 19 บาท)
ความผันผวนของราคาเหล็กทําให้บริษทั จ่ายซือ้ เหล็กในราคาสูงหรือ
ราคาตํ่าก็ได้ และนี่คอื “ ความเสี่ย ง”
8

ความเสี่ย งคือ อะไร
ความเสีย่ งไม่ได้หมายถึงโอกาสในการเกิดขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นหรือโอกาสในการซือ้ เหล็กในราคาสูง
เท่านัน้ โอกาสในการเกิดกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือ
โอกาสในการซือ้ เหล็กในราคาตํ่าก็ถอื เป็ นความเสีย่ ง

“ ความเสี่ย งคือ ความไม่แ น่ น อน”
9

การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
อนุพนั ธ์ (Derivatives) เป็ น เครื่อ งมือ ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
อนุพนั ธ์ที่นิ ย มใช้ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือสัญญาฟอร์เวิรด์ (Forward Contract)
 ฟิ วเจอร์ส (Futures)
 สิทธิเลือกหรือออปชัน (Options)
 สัญญาแลกเปลีย
่ นหรือสวอป (Swaps)
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การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
บริษทั ก จํากัด ขายสินค้าให้ลกู ค้าในต่างประเทศ USD 100,000 (อัตรา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีข่ ายสินค้า คือ USD 1 เท่ากับ 35 บาท) บริษทั จึงรับรู้
รายได้จากการขายเท่ากับ 3,500,000 บาท และมีลกู หนี้การค้า USD 100,000
ซึง่ แสดงค่าเป็ นสกุลเงินบาท 3,500,000 บาท และจะรับชําระอีก 1 เดือนถัดมา
บริษทั ก ต้องการป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
โดยเข้าทําสัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ กับธนาคารเพือ่ จะขาย USD 100,000 ในอีก 1
เดือนข้างหน้า ในอัต ราแลกเปลี่ย นที่ต กลงไว้ล ่ว งหน้ า (Forward Rate) คือ
USD 1 เท่ากับ 34.80 บาท
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การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
กรณี A
ในเดือนถัดไป อัตราแลกเปลีย่ น (Spot Rate) คือ USD 1 เท่า กับ 34.50 บาท
บริษทั จะมีผลขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ย นของลูก หนี้ ก ารค้า เท่า กับ
50,000 บาท (USD 100,000 x (34.50 บาท – 35.00 บาท))
ในเวลาเดียวกัน บริษทั จะมีผลกํา ไรจากการเปลี่ย นแปลงมูล ค่า ยุติ ธ รรม
ของสัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ เท่ากับ 30,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท –
34.50 บาท))

โดยรวม บริ ษทั จะมีผลขาดทุน 20,000 บาท
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การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
กรณี B
ในเดือนถัดไป อัตราแลกเปลีย่ น (Spot Rate) คือ USD 1 เท่า กับ 35.30 บาท
บริษทั จะมีผลกํา ไรจากอัต ราแลกเปลี่ย นของลูก หนี้ ก ารค้า เท่า กับ 30,000
บาท (USD 100,000 x (35.30 บาท – 35.00 บาท))
ในเวลาเดียวกัน บริษทั จะมีผลขาดทุน จากการเปลี่ย นแปลงมูล ค่า ยุติ ธ รรม
ของสัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ เท่ากับ 50,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท –
35.30 บาท))

โดยรวม บริ ษทั จะมีผลขาดทุน 20,000 บาท
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การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
บริ ษทั จะมีผลขาดทุน โดยรวม 20,000 บาท
ไม่ว ่า อัต ราแลกเปลี่ย นในอนาคตจะเป็ น อย่า งไร

นี่ ค ือ “ การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง”
การทําให้ “ ความไม่แ น่ น อน”
กลายเป็ น “ ความแน่ น อน”
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การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
การป้ องกันความเสีย่ งไม่ได้ทาํ ให้บริษทั หลีกเลีย่ งผลขาดทุนหรือกําไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นสําหรับลูกหนี้การค้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทํา
ให้บริษทั ต้องรับรูก้ าํ ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น แต่ในเวลาเดียวกัน
บริษทั ก็มผี ลกําไรหรือขาดทุนจากสัญญาฟอร์เวิรด์ ด้วย

การป้ อ งกัน ความเสี่ย งคือ การที่ผลกํา ไรหรือ ขาดทุน จาก
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedging Instrument)
สามารถหัก กลบกับผลกํา ไรหรือ ขาดทุน จากรายการที่
ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedged Item)
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การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
บริษทั ข จํากัด เป็ นบริษทั ทีใ่ ช้เหล็กเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า มี
ความต้องการใช้เหล็กปริมาณ 10,000 กิโลกรัม ในอีก 1 เดือน
ข้างหน้า ราคาเหล็กในวันนี้เท่ากับ 20 บาทต่อกิโลกรัม
บริษทั ข ต้องการป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาเหล็ก
โดยเข้าทําสัญญาฟอร์เวิรด์ กับผูข้ ายเหล็กรายหนึ่งเพื่อ ซื้อ เหล็ก
10,000 กิ โลกรัม ในอีก 1 เดือ นข้า งหน้ า ในราคาที่ต กลงไว้
ล่ว งหน้ า (Forward Price) เท่า กับ 20.25 บาทต่อ กิ โลกรัม
16

การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
หากราคาเหล็ก ในเดือ นหน้ าเท่า กับ 21 บาทต่อ กิ โลกรัม บริษทั จะจ่ายซือ้
เหล็กตามราคาทีต่ กลงกันไว้แล้ว 202,500 บาท (10,000 กก. x 20.25 บาท)
หากราคาเหล็ก ในเดือ นหน้ าเท่า กับ 19 บาทต่อ กิ โลกรัม บริษทั จะจ่ายซือ้
เหล็กตามราคาทีต่ กลงกันไว้แล้ว 202,500 บาท (10,000 กก. x 20.25 บาท)
บริษทั จะจ่ายซือ้ เหล็กในราคา 202,500 บาท ไม่วา่ ราคาเหล็กในอนาคตจะเป็ น
อย่างไร . . . นี่ ค ือ การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง ซึ่งทํา ให้ “ ความไม่แ น่ น อน”
กลายเป็ น “ ความแน่ น อน”
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“ ความเสี่ย งคือ ความไม่แ น่ น อน”
“ การป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
คือ การทํา ให้ค วามไม่แ น่ น อน
กลายเป็ น ความแน่ น อน”
18

Types of Derivatives and Hedges
Non-hedging Derivative Instruments

Hedging Derivative Instruments

Held-for-Trading

Fair Value Hedge

Classified as FA/FL at Fair Value
through Profit or Loss (FVPL)

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

 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.

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

Hedge Accounting
Identification of Hedged Item
Nature of Risk Being Hedged
Identification of Hedging Instrument

20

ความเสี่ย งและการป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
บริษทั ก จํากัด ขายสินค้าให้ลกู ค้าในต่างประเทศ USD 100,000 (อัตรา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีข่ ายสินค้า คือ USD 1 เท่ากับ 35 บาท) บริษทั จึงรับรู้
รายได้จากการขายเท่ากับ 3,500,000 บาท และมีลกู หนี้การค้า USD 100,000
ซึง่ แสดงค่าเป็ นสกุลเงินบาท 3,500,000 บาท และจะรับชําระอีก 1 เดือนถัดมา
บริษทั ก ต้องการป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
โดยเข้าทําสัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ กับธนาคารเพือ่ จะขาย USD 100,000 ในอีก 1
เดือนข้างหน้า ในอัต ราแลกเปลี่ย นที่ต กลงไว้ล ่ว งหน้ า (Forward Rate) คือ
USD 1 เท่ากับ 34.80 บาท
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ความเสี่ย งและการป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
บริษทั ก มีลกู หนี้การค้าซึง่ มูล ค่า ยุติ ธ รรมจะเปลี่ย นแปลงตามความผัน
ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นในอนาคต (Nature of Risk Being Hedged)
ลูก หนี้ ก ารค้าถือ เป็ น สิ น ทรัพย์ที่ร บั รู้ใ นงบการเงิน และเป็ น รายการที่
ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedged Item)
บริษทั ใช้ส ญ
ั ญาฟอร์เวิ ร ด์ เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedging
Instrument)

การป้ อ งกัน ความเสี่ย งมูล ค่า ยุติ ธ รรม

(Fair Value Hedge)
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ความเสี่ย งและการป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
บริษทั ข จํากัด เป็ นบริษทั ทีใ่ ช้เหล็กเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า มีความ
ต้องการใช้เหล็กปริมาณ 10,000 กิโลกรัม ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ราคา
เหล็กในวันนี้เท่ากับ 20 บาทต่อกิโลกรัม
บริษทั ข ต้องการป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาเหล็ก โดยเข้า
ทําสัญญาฟอร์เวิรด์ กับผูข้ ายเหล็กรายหนึ่งเพื่อ ซื้อ เหล็ก 10,000 กิ โลกรัม ใน
อีก 1 เดือ นข้างหน้ า ในราคาที่ต กลงไว้ล ่ว งหน้ า (Forward Price) เท่า กับ
20.25 บาทต่อ กิ โลกรัม
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ความเสี่ย งและการป้ อ งกัน ความเสี่ย ง
สําหรับบริษทั ข รายการที่ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedged Item) คือ กระแส
เงิน สดในอนาคตที่เกี่ย วกับ การซื้อ เหล็ก ในอนาคตที่ค าดการณ์ ไว้ ซึ่ง
กระแสเงิน สดนี้ ม ีค วามไม่แ น่ น อน ขึน้ อยู่ก บั ความผัน ผวนของราคา
เหล็ก ในอนาคต (Nature of Risk Being Hedged)
บริษทั ใช้ส ญ
ั ญาฟอร์เวิ ร ด์ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedging
Instrument)

การป้ อ งกัน ความเสี่ย งกระแสเงิน สด

(Cash Flow Hedge)
24

ดูต วั อย่า งเพิ่ม เติ ม
แล้ว มาลองช่ว ยกัน คิ ด ว่า เป็ น
Fair Value Hedge
หรือ
Cash Flow Hedge
25

บริษทั เอ กูย้ มื เงินจากธนาคารในต่างประเทศโดยกูเ้ ป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
USD 1 ล้าน มูลค่ายุตธิ รรมของหนี้สนิ นี้จะเปลีย่ นแปลงตามความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นในอนาคต
บริษทั จึงเข้าทําสัญญาฟอร์เวิรด์ เพือ่ จะซือ้ เงินสกุลเหรียญสหรัฐ USD 1 ล้าน
ในอนาคตในอัตราแลกเปลีย่ นทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า

Fair Value Hedge
มูล ค่ายุติ ธ รรมของเงิน กู้ย ืม เป็ น Hedged Item
สัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ เป็ น Hedging Instrument
ความเสี่ย งเกิ ด จากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย น
26

บริษทั บี ทําสัญญาทีจ่ ะขายเหล็กปริมาณ 10,000 กิโลกรัม ในอีก 1 เดือน
ข้างหน้า ให้กบั ลูกค้ารายหนึ่งในราคาทีต่ กลงกันไว้แล้ว (ข้อผูกมัดซึง่ บริษทั
บอกเลิกไม่ได้) ความเสีย่ งเกิดจากความผันผวนของราคาเหล็กทีม่ ตี ่อมูลค่า
ยุตธิ รรมของมูลค่ายุตธิ รรมของ “ข้อผูกมัด” ทีย่ งั ไม่ได้รบั รู้
บริษทั จึงเข้าทําสัญญาฟอร์เวิรด์ เพือ่ จะซือ้ เหล็กปริมาณ 10,000 กิโลกรัม ใน
อีก 1 เดือนข้างหน้าในราคาทีต่ กลงกันไว้ลว่ งหน้า

Fair Value Hedge
มูล ค่า ยุติ ธ รรมของข้อ ผูก ม ดั ที่บ อกเลิ ก ไม่ได้เป็ น Hedged Item
สัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ เป็ น Hedging Instrument
ความเสี่ย งเกิ ด จากความผัน ผวนของราคาเหล็ก
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บริษทั ซี ทําข้อตกลงว่าจะขายเหล็ก 10,000 กิโลกรัม ในอีก 1 เดือนข้างหน้า
โดยไม่ได้ตกลงเรือ่ งราคา (ในอนาคตก็จะขายกันในราคาตลาด ณ วันทีม่ กี าร
ส่งมอบเหล็ก) ความเสีย่ งคือความไม่แน่นอนเกีย่ วกับกระแสเงินสดรับใน
อนาคต (การขายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต)
บริษทั จึงเข้าทําสัญญาฟอร์เวิรด์ เพือ่ จะขายเหล็กปริมาณ 10,000 กิโลกรัม ใน
อีก 1 เดือนข้างหน้าในราคาทีต่ กลงกันไว้ลว่ งหน้า

Cash Flow Hedge
กระแสเงิน สดในอนาคตของรายการที่ค าดการณ์เป็ น Hedged Item
สัญ ญาฟอร์เวิ ร ด์ เป็ น Hedging Instrument
ความเสี่ย งเกิ ด จากความผัน ผวนของราคาเหล็ก
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บริ ษทั X กูย้ มื เงินจากบริ ษทั Y จํานวน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ เท่ากับ
MLR + 1% ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ ทุกปี

ทัง้ สองบริ ษทั นี้ ม ีค วามเสี่ย งอะไร
ความเสี่ย งคือ . . .
บริ ษทั X คือ กระแสเงิน สดจ่า ยในอนาคตสํา หรับ ดอกเบีย้
บริ ษทั Y คือ กระแสเงิน สดรับ ในอนาคตจากดอกเบีย้
29

บริ ษทั X เข้าทําสัญญา Interest Rate Swap กับธนาคารแห่งหนึ่งเพือ่
 จ่า ยเงิ น ทีค
่ าํ นวณจากอัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ามทีต่ กลงกับธนาคาร
 รับ เงิ น ทีค
่ าํ นวณจากอัตราดอกเบีย้ MLR + 1% (เงินรับจากธนาคารจะ
นําไปจ่ายดอกเบีย้ ให้บริษทั Y)
เสมือนว่าบริษทั เปลีย่ นเงินกูจ้ ากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่

Cash Flow Hedge
กระแสเงิน สดในอนาคตของเงิน กู้ (หนี้ สิ น ) เป็ น Hedged Item
Interest Rate Swap ถือ เป็ น Hedging Instrument
ความเสี่ย งเกิ ด จากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบีย้
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บริ ษทั Y เข้าทําสัญญา Interest Rate Swap กับธนาคารแห่งหนึ่งเพือ่
 รับ เงิ น ทีค
่ าํ นวนจากอัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ามทีต่ กลงจากธนาคาร
 จ่า ยเงิ น ทีค
่ าํ นวณจากอัตราดอกเบีย้ MLR + 1% (นําดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จาก
บริษทั X มาจ่ายให้ธนาคาร)
เสมือนว่าเปลีย่ นเงินให้กจู้ ากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่

Cash Flow Hedge
กระแสเงิน สดในอนาคตของเงิน ให้ก้ ู (สิ น ทรัพย์) เป็ น Hedged Item
Interest Rate Swap ถือ เป็ น Hedging Instrument
ความเสี่ย งเกิ ด จากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบีย้
31

How to Account for Fair Value Hedge
Derivative Hedging Instrument
• 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.
Hedged Item
• 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.
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How to Account for Cash Flow Hedge
Derivative Hedging Instrument
• 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.
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Accounts Receivable in Foreign Currency
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ก จํากัด ขายสิ นค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ โดยกําหนดราคาเป็ นสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐ USD 100,000 และลูกค้าจะจ่ายชําระเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ก ต้องการป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Nature of Risk being Hedged) ที่
จะส่ งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า (Hedged Item)
บริ ษทั จึงเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อสัญญาฟอร์เวิร์ด (Hedging Instrument) กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อ
ขาย USD 100,000 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Forward Rate)
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot Rate) คือ USD 1 เท่ากับ 35.00 บาท และอัตราฟอร์
เวิร์ด 30 วัน (30-day Forward Rate) เท่ากับ USD 1 เท่ากับ 34.80 บาท
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
บริ ษทั มีลูกหนี้ซ่ ึงมีมูลค่าเท่ากับ 3,500,000 บาท (USD 100,000 x 35.00 บาท) ซึ่ งถือเป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ด (สัญญาที่จะขาย USD 100,000 ในอัตรา USD 1 เท่ากับ 34.80 บาท)
เท่ากับ 0 บาท
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Accounts Receivable in Foreign Currency - กรณี ก
หากอัตราแลกเปลีย่ นทันที (Spot Rate) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ USD 1 เท่ ากับ 34.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ที่ลดลงจาก 3,500,00 บาท (USD
100,000 x 35.00 บาท) เป็ น 3,450,000 บาท (USD 100,000 x 34.50 บาท) เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท ใน
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดเท่ากับ 30,000 บาท ในกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับปี เนื่องจากสัญญาฟอร์เวิร์ดดังกล่าวเป็ นอุนพันธ์ที่ใช้ในป้องกันความเสี่ ยงมูลค่ายุติธรรม
(Fair Value Hedge) กล่าวคือ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดเพิ่มขึ้นจาก 0 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
เป็ น 30,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท – 34.50 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี 2560 จะมีผลขาดทุนจากรายการดังกล่ าว 20,000 บาท
(ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากลูกหนีก้ ารค้ า 50,000 บาท หักกําไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ ายุติธรรมของ
สั ญญาฟอร์ เวิร์ด 30,000 บาท)
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Accounts Receivable in Foreign Currency - กรณี ข
หากอัตราแลกเปลีย่ นทันที (Spot Rate) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ USD 1 เท่ ากับ 35.30 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก 3,500,00 บาท (USD
100,000 x 35.00 บาท) เป็ น 3,530,00 บาท (USD 100,000 x 35.30 บาท) เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท ใน
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดเท่ากับ 50,000 บาท ใน
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี เนื่องจากสัญญาฟอร์เวิร์ดดังกล่าวเป็ นอุนพันธ์ที่ใช้ในป้องกันความเสี่ ยงมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value Hedge) กล่าวคือ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดลดลงจาก 0 บาท ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2560 เป็ น -50,000 บาท (USD 100,000 x (34.80 บาท – 35.30 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี 2560 จะมีผลขาดทุนจากรายการดังกล่ าว 20,000 บาท
(กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากลูกหนีก้ ารค้ า 30,000 บาท หักขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ ายุติธรรมของ
สั ญญาฟอร์ เวิร์ด 50,000 บาท)
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Accounts Receivable in Foreign Currency
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ก จํากัด (มหาชน) ขายสิ นค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ โดยกําหนดราคาเป็ นสกุล
เงินเหรี ยญสหรัฐ จํานวนเงิน USD 100,000 และลูกค้าจะจ่ายชําระเงินวันที่ 1 มีนาคม 2561
บริ ษทั ก ต้องการป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Nature of Risk being Hedged) ที่
จะส่ งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า (Hedged Item) บริ ษทั จึงเข้าทําสัญญาฟอร์เวิร์ด (Hedging
Instrument) กับธนาคารแห่งหนึ่งเพือ่ ขาย USD 100,000 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง
ไว้ล่วงหน้า (Forward Rate)
อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ ยง (Risk Free Rate) เท่ากับ 6.00% ต่อปี หรื อ 0.50% ต่อเดือน

รายการ

1/12/60
35.00
34.00

Spot Rate
90-day Forward Rate
60-day Forward Rate

31/12/60 1/03/61
34.50
33.90
33.75
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วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า (USD)
ขาย

3,500,000
3,500,000

วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัญญาฟอร์เวิร์ด
24,752
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

24,752

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลูกหนี้การค้า

50,000

50,000

วันที่ 1 มีนาคม 2561
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
สัญญาฟอร์เวิร์ด

14,752

เงินสด

10,000

14,752

สัญญาฟอร์เวิร์ด

10,000

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลูกหนี้การค้า

60,000

เงินสด

3,390,000
ลูกหนี้การค้า

60,000

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% ดังนั้น
(1+r) จึงเป็ น (1.01)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึง
เท่ากับ 24,752 บาท (USD 100,000
x 0.24752)

3,390,000
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Accounts Payable in Foreign Currency
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ก จํากัด (มหาชน) ซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ โดยกําหนดราคาเป็ น
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ (USD) จํานวนเงิน USD 100,000 และบริ ษทั จะจ่ายชําระเงินวันที่ 1 มีนาคม 2561
บริ ษทั ก ต้องการป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Nature of Risk being Hedged) ที่
จะส่ งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้การค้า (Hedged Item) บริ ษทั จึงเข้าทําสัญญาฟอร์เวิร์ด (Hedging
Instrument) กับธนาคารแห่งหนึ่งเพือ่ ซื้อ USD 100,000 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง
ไว้ล่วงหน้า (Forward Rate)
อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ ยง (Risk Free Rate) เท่ากับ 6.00% ต่อปี หรื อ 0.50% ต่อเดือน

รายการ

1/12/60
35.00
35.50

Spot Rate
90-day Forward Rate
60-day Forward Rate

31/12/60 1/03/61
35.70
36.10
35.90
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วันที่ 1 ธันวาคม 2560
สิ นค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า (USD)

3,500,000
3,500,000

วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัญญาฟอร์เวิร์ด
39,604
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

39,604

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เจ้าหนี้การค้า

70,000

70,000

วันที่ 1 มีนาคม 2561
สัญญาฟอร์เวิร์ด
20,396
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เงินสด

20,396

60,000
สัญญาฟอร์เวิร์ด

60,000

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เจ้าหนี้การค้า

40,000

เจ้าหนี้การค้า

3,610,000
เงินสด

40,000

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% ดังนั้น
(1+r) จึงเป็ น (1.01)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึง
เท่ากับ 39,604 บาท (USD 100,000
x 0.39604)

3,610,000
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Unrecognized Firm Commitment
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ก จํากัด ทําสัญญาขายสิ นค้าให้ลูกค้ารายหนึ่งในปริ มาณ 100,000 หน่วย โดย
ตกลงราคาล่วงหน้าไว้เท่ากับ 35.50 บาทต่อหน่วย (สมมติวา่ ราคาปั จจุบนั เท่ากับ 35 บาทต่อหน่วย) และ
บริ ษทั สัญญาว่าจะส่ งสิ นค้านี้ให้ลูกค้าในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยลูกค้าจะจ่ายชําระเงินทันทีที่ได้รับสิ นค้า
ราคาของสิ นค้ามีความผันผวนมาก บริ ษทั ต้องการป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาสิ นค้า
(Nature of Risk being Hedged) ที่จะส่ งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของข้อผูกพันดังกล่าว (Hedged Item) บริ ษทั จึง
เข้าทําสัญญาฟอร์เวิร์ด (Hedging Instrument) กับนายหน้าแห่งหนึ่งเพื่อ “ซื้อ” สิ นค้านี้ในปริ มาณ 100,000
หน่วย ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (90-day Forward Price) 35.50 บาทต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ ยง (Risk Free Rate) เท่ากับ 6.00% ต่อปี หรื อ 0.50% ต่อเดือน

รายการ

1/12/60
35.00
35.50

Spot Price
90-day Forward Price
60-day Forward Price

35.90

วันที่ 1 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะซื้อเท่ากับ 0 บาท และมูลค่ายุติธรรมของข้อ
ผูกพันที่จะขายสิ นค้าก็เท่ากับ 0 บาท เช่นกัน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัญญาฟอร์เวิร์ด
39,604
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

39,604

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ข้อผูกพันที่บอกเลิกไม่ได้

39,604

39,604

วันที่ 1 มีนาคม 2561
สัญญาฟอร์เวิร์ด
20,396
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เงินสด

31/12/60 1/03/61
35.70
36.10

20,396

60,000
สัญญาฟอร์เวิร์ด

60,000

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ข้อผูกพันที่บอกเลิกไม่ได้

20,396

เงินสด
ข้อผูกพันที่บอกเลิกไม่ได้
ขาย

3,550,000
60,000
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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% ดังนั้น
(1+r) จึงเป็ น (1.01)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ด
ที่จะซื้ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จึงเท่ากับ 39,604 บาท (100,000
หน่วย x 0.39604)

20,396

3,610,000
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Highly Probable Forecast Transaction
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ก จํากัด ทําสัญญาจะขายสิ นค้าให้ลูกค้ารายหนึ่ง 100,000 หน่วย ในราคาตลาด
ณ วันที่มีการส่ งมอบสิ นค้า (สมมติวา่ ราคาปัจจุบนั เท่ากับ 35 บาทต่อหน่วย) และบริ ษทั สัญญาว่าจะส่ งสิ นค้า
นี้ให้ลูกค้าในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยลูกค้าจะจ่ายชําระเงินทันทีที่ได้รับสิ นค้า
บริ ษทั ต้องการป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาสิ นค้า (Nature of Risk being Hedged) ที่จะส่ งผล
ต่อกระแสเงินสดที่บริ ษทั จะได้รับ (Hedged Item) บริ ษทั จึงเข้าทําสัญญาฟอร์เวิร์ด (Hedging Instrument) กับ
นายหน้าแห่งหนึ่งเพื่อ “ขาย” สิ นค้านี้ในปริ มาณ 100,000 หน่วย ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในราคาที่ตกลงไว้
ล่วงหน้า (90-day Forward Price) เท่ากับ 34.50 บาทต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ ยง (Risk Free Rate) เท่ากับ 6.00% ต่อปี หรื อ 0.50% ต่อเดือน

รายการ

1/12/60
35.00
34.50

Spot Price
90-day Forward Price
60-day Forward Price

รายการ
Spot Price
90-day Forward Price
60-day Forward Price

31/12/60
34.70

1/03/61
34.40

34.20

1/12/60
35.00
34.50

31/12/60
34.70

29,703

วันที่ 1 มีนาคม 2561
OCI - กําไรขาดทุนจากสัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

19,703
19,703

เงินสด

10,000
สัญญาฟอร์เวิร์ด

10,000
3,440,000

รายได้จากการขาย
OCI - กําไรขาดทุนจากสัญญาฟอร์เวิร์ด
ผลสะสมของกําไรจากฟอร์เวิร์ด (PL)

1/03/61
34.40

34.20

วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สัญญาฟอร์เวิร์ด
29,703
OCI - กําไรขาดทุนจากสัญญาฟอร์เวิร์ด

เงินสด
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3,440,000
10,000
10,000

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560
OCI – กําไรจากฟอร์เวิร์ด 29,703
งบแสดงฐานะการเงิน 2560
สิ นทรัพย์ – สัญญาฟอร์เวิร์ด 29,703
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ – OCI 29,703
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561
PL – รายได้จากการขาย 3,440,000
PL – ผลสะสมของกําไรจากฟอร์เวิร์ด 10,000
OCI - ขาดทุนจากฟอร์เวิร์ด 19,703

Cash Flow Hedge – Interest Rate Swap
บริษัท

จ่ายคงที่ 8%
รับ MLR+1%

ธนาคาร

วันที่
1 มค 60
31 ธค 60
31 ธค 61
31 ธค 62
31 ธค 63

MLR+1% รับ MLR+1% จ่าย 8.00% รับ (จ่าย) สุทธิ มูลค่ายุติธรรม IRS
0.00
8.00%
80,000
80,000
0
(13,002.63)
7.50%
75,000
80,000
(5,000)
4,442.93
8.25%
82,500
80,000
2,500
(2,320.19)
7.75%
77,500
80,000
(2,500)
0.00

1 มค 60

เงินสด

31 ธค 60

31 ธค 61

เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด
OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS
IRS
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ทํา IRS)
IRS
OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS

1,000,000.00
1,000,000.00
80,000,00
80,000,00
13,002.63
13,002.63
75,000,00
75,000,00
5,000,00
5,000,00
17,445.56
17,445.56

Cash Flow Hedge – Interest Rate Swap
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31 ธค 62

ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)
เงินสด (รับจากธนาคารที่ทํา IRS)
ดอกเบี้ยจ่าย
IRS
OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ทํา IRS)
IRS
OCI - กําไรขาดทุนจาก IRS
เงินกู้ยืม
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)

31 ธค 63

82,500,00
82,500,00
2,500,00
2,500,00
6,763.11
6,763.11
77,500,00
77,500,00
2,500,00
2,500,00
2,320.19
2,320.19
1,000,000.00
1,000,000.00

Cash Flow Hedge – Interest Rate Swap
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Fair Value Hedge – Interest Rate Swap
จ่าย MLR+1%

บริษัท
วันที่
1 มค 60
31 ธค 60
31 ธค 61
31 ธค 62
31 ธค 63

รับคงที่ 8%

MLR+1% รับ 8.00% จ่าย MLR+1%

8.00%
7.50%
8.25%
7.75%

80,000
80,000
80,000
80,000

80,000
75,000
82,500
77,500

รับ (จ่าย)
สุทธิ
0
5,000
(2,500)
2,500

ธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
IRS
0.00
13,002.63
(4,442.93)
2,320.19
0.00

มูลค่ายุติธรรม
เงินกู้ยืม
1,000,000.00
1,013,002.63
995,557.07
1,002,320.19
1,000,000.00

Fair Value Hedge – Interest Rate Swap
1 มค 60
31 ธค 60

31 ธค 61

เงินสด
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด
IRS
กําไรจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL)
ขาดทุนจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL)
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)
เงินสด (รับจากธนาคารที่ทํา IRS)
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL)
IRS
เงินกู้ยืม
กําไรจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL)

1,000,000.00
1,000,000.00
80,000,00
80,000,00
13,002.63
13,002.63
13,002.63
13,002.63
80,000,00
80,000,00
5,000,00
5,000,00
17,445.56
17,445.56
17,445.56
17,445.56
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Fair Value Hedge – Interest Rate Swap
31 ธค 62

31 ธค 63

ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ทํา IRS)
IRS
กําไรจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL)
ขาดทุนจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL)
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)
เงินสด (รับจากธนาคารที่ทํา IRS)
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม IRS (PL)
IRS
เงินกู้ยืม
กําไรจากมูลค่ายุตืธรรมของเงินกู้ยืม (PL)
เงินกู้ยืม
เงินสด (จ่ายให้ธนาคารที่ให้กู้ยืม)

80,000,00
80,000,00
2,500,00
2,500,00
6,763.11
6,763.11
6,763.11
6,763.11
80,000,00
80,000,00
2,500,00
2,500,00
2,320.19
2,320.19
2,320.19
2,320.19
1,000,000.00
1,000,000.00
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Hedging Accounting – Qualified Hedge
Risk Management
Strategy

Risk Management
Objective

Nature of Risk
Being Hedged

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

Identification of
Hedged Item

Identification of
Hedging Instrument

Method of Assessing Hedge Effectiveness
and Measuring Hedge ineffectiveness
51

Hedge Effectiveness
Hedge
Effectiveness

Hedge
Ineffectiveness

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

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

