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บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงการบัญชีปองกันความเส่ียงตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งมีความแตกตางจากการบัญชีปองกันความเสี่ยงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 

หลายประการ ทั้งนี้การบัญชีปองกันความเส่ียงจะเขามาชวยแกไขปญหาที่เกิดจากความไมสอดคลองของวิธีการบัญชี

ที่ใชในปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอลักษณะเชิงคุณภาพดานการเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของรายงานทางการเงิน

ที่ใชในปจจุบันดวยการกําหนดใหกิจการรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม ทั้งที่เกิดจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยง

และรายการท่ีไดปองกันความเส่ียงไว จากเดิมที่บางกิจการอาจไมมีการรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมท้ังที่

เกิดจากเครื่องมือปองกันความเส่ียง ประเด็นหลักจะเปนเรื่องการกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับการบัญชีปองกันความเสี่ยง

โดยทั่วไป (General Hedge Accounting) ซึ่งเปนวิธีการบัญชีสําหรับกลุมรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงไมสูงมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับการปองกันความเส่ียงสําหรับรายการท่ีมีพลวัตสูงที่เรียกวา Macro Hedging อันเปนโครงการท่ี

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) อยูระหวางการพัฒนาขึ้นมาตางหากจากวิธีการบัญชีสําหรับ

การบัญชีปองกันความเส่ียงโดยท่ัวไป (General Hedge Accounting) เพื่อใหสามารถสะทอนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ

ที่แทจริงของการปองกันความเส่ียงสําหรับรายการท่ีมีพลวัตสูงไดอยางเหมาะสม

คําสําคัญ: การบัญชีปองกันความเส่ียง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9
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This article was aimed to explain requirements for hedge accounting in IFRS 9 which are different from 

IAS 39 in many aspects. Specifically, the requirements for hedge accounting in IFRS 9 could dramatically 

improve representational faithfulness of financial reporting by reducing effect of accounting mismatch. This 

is mainly because an entity has to recognize changes in fair value for both hedged items and hedging 

instruments. Formerly, an entity recognizes only changes in fair value of hedged items, not hedged 

instruments. In addition, IFRS 9 requirements pertaining to General Hedge Accounting do not include 

Accounting for Macro Hedging which is appropriate for much more dynamic transactions when compared 

to General Hedge Accounting. Hence, apart from General Hedge Accounting, IASB is working on the other 

project to develop specific requirements regarding Accounting for Macro Hedging as separate project from 

General Hedge Accounting.
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บทความวิชาการ

บทนํา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ไดเผยแพร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน หรือ IFRS 9 ฉบับสมบูรณ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดใหมีผลบังคับใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินหรือ 
IAS 39

ทั้งน้ี คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(IASB) ไดพัฒนา IFRS 9 ขึ้นเพื่อใหมีวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
สําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีสามารถสะทอนถึงรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจและสอดคลองกับการบริหารความเสี่ยง
ของกิจการมากข้ึน โดยเน้ือหาของ IFRS 9 แบงออกเปน
3 สวนหลัก คือ (1) การจัดประเภทและการวัดมูลคาของ
เครื่องมือทางการเงิน (2) การรับรู ผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน (3) การบัญชีปองกัน
ความเสี่ยง นอกจากนี้ เนื้อหาในแตละสวนไดรับการ
พัฒนาขึ้น เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ IAS 39
ที่มีมาในอดีต

เหตุผลท่ีต�องกําหนดการบัญชีป�องกันความเสี่ยง
การบัญชีปองกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)

คือ วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กําหนดใหกิจการรับรู ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงและ
รายการท่ีไดปองกันความเส่ียงไว โดยมีการหักกลบกันอยาง
เปนระบบในกําไรหรือขาดทุน

การท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว าง
ประเทศ ( IASB) ได ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชี
ปองกันความเส่ียงขึ้นมาตางหากนั้น มีสาเหตุหลักเนื่องจาก
การบัญชีปองกันความเส่ียงมีลักษณะเฉพาะ ตลอดจนมี
ขอกําหนดพิเศษที่ไมเหมือนขอกําหนดที่ใชสําหรับกรณี
ทั่วไป นอกจากน้ี ยังมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนจากใชวิธีการทางบัญชีที่แตกตางกัน (Accounting 
Mismatch) ระหวางเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกับรายการ
ที่ไดปองกันความเส่ียงไว ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากวิธีการวัดมูลคา 
(Measurement) หรือจังหวะเวลา (Timing) ในการรับรู
รายการท่ีมีความแตกตางกัน

ตวัอยางตอไปน้ีเปนกรณีทีเ่กิดข้ึนจากความไมสอดคลอง
ของวิธีการทางบัญชี (Accounting Mismatch) ที่ใชปฏิบัติ
กับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกับรายการที่ได ป องกัน
ความเส่ียง

ตัวอยางที่ 1 กิจการมีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จึงปองกันความเสี่ยงโดยใชสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest 
Rate Swap) เพื่อเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่กิจการตองจายจากแบบคงท่ี (Fixed Rate) เปนแบบลอยตัว (Floating Rate)

ตัวอย�างท่ี 1 หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการ หน้ีสินทางการเงิน อนุพันธทางการเงิน

ขอกําหนดทั่วไปในการวัดมูลคา ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม

กําไรขาดทุน รับรูดอกเบี้ยจายตามอัตราดอกเบ้ีย

ที่แทจริง

รับรูผลกําไรหรือขาดทุนจาก

มูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
✗
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การบัญชีป�องกันความเส่ียงตามข�อกําหนดใน IFRS 9

ตัวอยางที่ 2 กิจการมีหนี้สินเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ (Currency Swap) โดยแลกเปลี่ยนหนี้สินจากเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาแบบมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
มาเปนเงินสกุลบาทแบบมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว

ตัวอย�างท่ี 2
หนี้สินเป�นเงินสกุลดอลลาร�สหรัฐอเมริกา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต�างประเทศ

การจัดประเภทรายการ หน้ีสินทางการเงิน อนุพันธทางการเงิน

ขอกําหนดทั่วไปในการวัดมูลคา ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม

กําไรขาดทุน รับรูดอกเบี้ยจายตามวิธีอัตราดอกเบ้ีย

ที่แทจริง

รับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากมูลคา

ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
✗

ตัวอยางที่ 3 กิจการมีสินทรัพยเงินใหกูยืมที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่จึงไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate 
Swap) เพื่อเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่กิจการตองรับจากแบบคงท่ี (Fixed rate) เปนแบบลอยตัว (Floating rate)

ตัวอย�างท่ี 3 เงินให�กู�ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการ สินทรัพยทางการเงิน อนุพันธทางการเงิน

ขอกําหนดทั่วไปในการวัดมูลคา ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม

กําไรขาดทุน รับรูดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบ้ีย

ที่แทจริง

รับรูผลกําไรหรือขาดทุนจาก

มูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
✗

ตัวอยางท่ี 4 กิจการคาดการณวาจะมีรายไดในอนาคตเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา กิจการจึงไดทําสัญญาขาย
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาลวงหนา (Forward Contract)

ตัวอย�างท่ี 4
รายได�ในอนาคตเป�นเงินสกุล
ดอลลาร�สหรัฐอเมริกา

สัญญาขายเงินดอลลาร�สหรัฐอเมริกา
ล�วงหน�า

การจัดประเภทรายการ ไมบันทึกรายการ อนุพันธทางการเงิน

ขอกําหนดทั่วไปในการวัดมูลคา ไมบันทึกรายการ – รับรูเปนรายได

เมื่อรายการเกิดขึ้น

มูลคายุติธรรม

กําไรขาดทุน รับรูเปนรายไดเมื่อรายการเกิดขึ้นใน

อนาคต

รับรูผลกําไรหรือขาดทุนจาก

มูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
✗
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บทความวิชาการ

จากการพิจารณาตัวอยางขางตน จะพบวาการปองกัน
ความเส่ียงตามตัวอยางที่ 1 ถึงตัวอยางท่ี 3 นั้น จะสงผล
ใหเกิดความไมสอดคลองของวิธีการทางบัญชี (Accounting 
Mismatch) ทีเ่ปนผลมาจากวธิกีารวดัมลูคา (Measurement) 
ที่ใชกับรายการท่ีไดปองกันความเส่ียงไวตลอดจนเคร่ืองมือ
ทางการเงินที่ใชปองกันความเส่ียงดังกลาว ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ
ตามขอกําหนดท่ัวไปท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีการปองกัน
ความเส่ียงตามตัวอยางที่ 4 สงผลใหเกิดความไมสอดคลอง
ของวิธีการทางบัญชี เนื่องจากวิธีปฏิบัติในการรับรูรายการ
ในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน (Timing)

ดังน้ัน การบัญชีปองกันความเสี่ยงจึงเปนขอกําหนดท่ี
ใชสําหรับการแกไขปญหาที่เกิดจากความไมสอดคลองของ
วิธีการทางบัญชี (Accounting Mismatch) เพื่อใหกิจการ
รับรู ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรม
ที่ เกิดจากเครื่องมือปองกันความเส่ียงและรายการท่ีได 
ปองกันความเสี่ยงไว โดยการหักกลบกันอยางเปนระบบ
ในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง
เปนขอกําหนดพิเศษ กิจการที่จะสามารถนําการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงมาใชไดนั้นจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไว
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีเงื่อนไขท่ีเขมงวด
และเฉพาะเจาะจง การบัญชีปองกันความเสี่ยงจึงเปนเพียง
ทางเลือกหน่ึงของกิจการท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อนุญาตใหกิจการนําไปปฏิบัติได อยางไรก็ดี ผูบริหารของ
กิจการจําเปนตองพิจารณาถึงตนทุนและประโยชนที่ไดรับ
จากการตัดสินใจใชการบัญชีปองกันความเส่ียง เนื่องจาก
กิจการจะมีภาระและตนทุนเพ่ิมขึ้นจากการใชการบัญชี
ปองกันความเส่ียง เชน การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมการป องกันความเสี่ยงที่ เป น
ทางการ การประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียง 
การระบุความสัมพันธระหวางเครื่องมือปองกันความเส่ียง
กับรายการท่ีไดปองกันความเส่ียงไว เปนตน

การบัญชีป�องกันความเสี่ยงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 (IFRS 9)

ในการปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการบัญชีปองกัน
ความเส่ียงเพื่อใชทดแทน IAS 39 นั้น คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ไดแบงโครงการ
พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการบัญชี
ปองกันความเส่ียงออกเปน 2 สวน ดังนี้

ส วนแรกเปนการบัญชีปองกันความเสี่ยงโดยทั่วไป 
(General Hedge Accounting) ซึ่งเกี่ยวของกับการบัญชี
สําหรับความสัมพันธในลักษณะการปองกันความเสี่ยง ซึ่ง
รวมถึงรายการท่ีไดปองกันความเส่ียงรายการเดียว (single 
item) หรือกลุมรายการที่มีลักษณะปด (closed portfolio)

กลุ มรายการลักษณะปด หมายถึง กลุ มรายการที่
ไมสามารถนํารายการมาเพ่ิม ลด หรือทดแทนได โดยท่ี
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นแตละครั้งเป นผลใหเกิดกลุ ม
รายการใหมหรือช้ันของรายการใหมขึ้น

สวนท่ีสองเปนการบัญชีปองกันความเส่ียงของกลุ ม
รายการท่ีมีลักษณะเปด (Open Portfolio) เนื่องจาก
กลุ มรายการท่ีมีลักษณะเปดมีการเปล่ียนแปลงสูง ทําให
สถานะการปองกันความเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเน่ือง การปองกันความเส่ียงกลุมรายการท่ีมีลักษณะเปด
จึงมีความซับซอนและมีประเด็นที่ต องพิจารณาในออก
ขอกําหนดการบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับกลุมรายการท่ี
มีลักษณะเปดและมีพลวัตสูงโดยเฉพาะ ที่เรียกวา Macro 
Hedging ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ (IASB) จึงตัดสินใจออกขอกําหนดสําหรับการบัญชี
ปองกันความเสี่ยงโดยทั่วไปแยกตางหากจากขอกําหนด
ของการบัญชีปองกันความเส่ียงประเภท Macro Hedging 
เนื่องจาก IASB ตองใชเวลาในการวิจัยและรับฟงขอคิดเห็น
จากหลายฝาย เพ่ือใชสําหรับการออกขอกําหนด Macro 
Hedging สงผลใหเกิดโครงการใหม เพื่อพัฒนาวิธีการบัญชี
สาํหรบัการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีมพีลวตัสงู (Accounting 
for Dynamic Risk Management) ซึ่งเปนโครงการท่ี
แยกตางหากจากการพัฒนา IFRS 9Downloa
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การบัญชีป�องกันความเส่ียงตามข�อกําหนดใน IFRS 9

ขอกําหนดใน IAS 39 ในเรื่องการบัญชีปองกันความ
เสี่ยงนั้น ไดรับการวิพากษวิจารณวามีลักษณะอิงเกณฑ
และประกอบดวยกฎเกณฑจํานวนมาก ตลอดจนไมมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
กิจการ สงผลใหเกิดภาระคอนขางมากแกกิจการในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีซับซอนจากการใชการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงในธุรกิจและในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว
ทั้งน้ี เน่ืองจากขอกําหนดของการบัญชีปองกันความเสี่ยงใน 
IAS 39 มุงเนนการยกเวนการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ัวไป
ในการรับรูรายการและการวัดมูลคามากกวาการสะทอน
ใหเห็นถึงวิธีการบริหารความเส่ียงของกิจการ ดังนั้น IASB 
จึงต องจําเป นตองทบทวนและพัฒนาการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงตามขอกําหนดของ IFRS 9 เพื่อแกไขขอบกพรอง
ของ IAS 39

ในการพัฒนาการบัญชีปองกันความเสี่ยงนั้น IASB มี
ความเห็นวาการบัญชีปองกันความเส่ียงควรเปนเคร่ืองมือ
ของกิจการในการส่ือสารเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของ
กิจการ กลาวคือ การบัญชีปองกันความเสี่ยงควรทําหนาท่ี
เป นสื่อกลาง เพื่อใหผู  ใช รายงานทางการเงินเข าใจถึง
วัตถุประสงคและผลกระทบของเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงจะเปนอนุพันธ
ทางการเงินและวิธีการตาง  ๆ  ในการบริหารความเสี่ยง 
อยางไรก็ตาม การใชการบัญชีปองกันความเส่ียงยังคงเปน
ทางเลือกในการบันทึกบัญชีและถือเป นข อยกเว นจาก
ขอกําหนดทั่วไปทางการบัญชี

ทั้งนี้ การบัญชีปองกันความเสี่ยงใน IFRS 9 เปน
ขอกําหนดที่มีลักษณะเปนหลักการ (Principle-based) 
มากกวาขอกําหนดท่ีมีลักษณะอิงเกณฑใน IAS 39 เนื่องจาก 
IASB พัฒนา IFRS 9 โดยใชกิจกรรมในการบริหารความ
เสี่ยงของกิจการเปนพื้นฐานในการออกขอกําหนดเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของการใชการบัญชีปองกันความเสี่ยง เพื่อใหรายงาน
ทางการเงินเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representation 
Faithfulness) และสะทอนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แทจริงใน

กิจกรรมการบริหารความเส่ียงของกิจการ ในขณะท่ี IAS 39 
มีลักษณะอิงเกณฑ (Rule-based) มากกวา IFRS 9

ประเภทของความเสี่ยงใน IFRS 9
IFRS 9 ไดกําหนดใหมีการบัญชีปองกันความเสี่ยง

3 ประเภท เชนเดียวกับ IAS 39 แตมีการเปล่ียนแปลง
ขอกําหนดไปจาก IAS 39 ไดแก

1. การปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม (Fair 
Value Hedge) หรือภาระผูกพันท่ีแนนอน (Firm 
Commitment) เป นการปองกันความเสี่ยงจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินที่
กิจการรับรูและแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน หรือเพ่ือ
ภาระผูกพันที่กําหนดไวแนนอน ซึ่งกิจการยังไมเคยมีการ
วัดมูลคาและรับรูรายการไว และบางสวนของสินทรัพยหรือ
หนี้สินเกี่ยวของกับความเส่ียง เชน ความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค ายุติธรรมของสินทรัพย จากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ราคาสินคาโภคภัณฑ ราคาหุน เปนตน

การเปล่ียนแปลงไปจาก IAS 39
IFRS 9 ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสําหรับการ

ปองกันความเส่ียงจากมูลคายุติธรรม ไวดังนี้
• IFRS 9 ได กําหนดวาในกรณีที่กิจการปองกัน

ความเส่ียงจากมูลคายุติธรรมสําหรับตราสารทุนท่ีกิจการ
รับรูโดยวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (FVOCI) 
นั้น กิจการจะไมสามารถนํากําไรขาดทุนจากตราสารทุนที่ได
ปองกันความเส่ียงไวดังกลาวมาเวียนกําไรขาดทุน (Recycle) 
โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุนไดอีก เชนเดียวกันกับการรับรู
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกัน
ความเส่ียง กิจการจะตองรับรู ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โดยหามนํากลับมาบันทึกผานกําไรหรือขาดทุน

2. การปองกันความเส่ียงจากกระแสเงินสด (Cash 
Flow Hedge) หรือรายการที่เกิดจากการคาดการณ 
(Forecast Transaction) เปนการปองกันความเส่ียงท่ีDownloa
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บทความวิชาการ

เกิดจากการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด ซึ่งเกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหน้ีสินที่รับรู ไวในงบแสดงฐานะการเงินหรือ
รายการที่เกิดจากการคาดการณ และมีผลตอกําไรหรือ
ขาดทุน ไดแก เงินรับจากการขายสินคาในอนาคตท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ การจายชําระคาเคร่ืองจักรท่ีจะซ้ือ
ในอนาคตท่ีเปนเงินตราตางประเทศ การจายชําระคาสินคา
และบริการที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเปนเงินตราตางประเทศ 
การออกตราสารหน้ีในอนาคตท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวหรือ
ที่เปนเงินตราตางประเทศ เปนตน

การเปล่ียนแปลงไปจาก IAS 39
IFRS 9 ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสําหรับการ

ปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดไวดังน้ี
• การปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดสําหรับ

รายการที่เกิดจากการคาดการณ ซึ่งสงผลตอการรับรูรายการ
ที่มิใชทางการเงิน (Non-financial Item) เชน สินทรัพย
ถาวร สินคาคงเหลือ หรือรายการที่เกิดจากการคาดการณ 
(forecast transaction) ที่ไดปองกันความเสี่ยงไว ซึ่งเปน
สินทรัพยท่ีมิใชทางการเงินหรือหนี้สินท่ีมิใชทางการเงิน ซึ่ง
ตอมาไดกลายเปนขอผูกมัดที่กําหนดไวแนนอนที่กิจการได
นําการบัญชีปองกันความเส่ียงจากมูลคายุติธรรมมาใช 
กิจการจะตองปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของรายการดังกลาว
ดวยผลกําไรขาดทุนสะสมที่ไดรับรูโดยตรงไปยังสวนทุนหรือ
ที่เรียกวา Basis Adjustment

ภายใตขอกําหนดใน IAS 39 กิจการอาจเลือกใชวิธีการ
บันทึกบัญชีข างตน หรือเลือกรับรู รายการบัญชีโดยคง
ผลกําไรขาดทุนสะสมไวในสวนทุนจนกระท่ังเม่ือรายการ
ดังกลาวสงผลตอกําไรขาดทุนแลว กิจการจึงรับรูรายการ
ดังกลาวผานกําไรหรือขาดทุน ในขณะที่ IFRS 9 ไมอนุญาต
ใหปฏิบัติ

• หากสถานะสุทธิ (Net Position) ของกลุมรายการ
ที่มีสถานะความเสี่ยงที่หักลางกันไดกําหนดใหเปนรายการ
ที่ไดปองกันความเส่ียง การปองกันความเส่ียงจากกระแส
เงินสดตามขอกําหนดใน IFRS 9 นั้นอนุญาตใหใชสําหรับ
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเทานั้น ในการ

กําหนดใหสถานะสุทธิเปนรายการท่ีไดปองกันความเส่ียง 
กิจการตองระบุไวในรอบระยะเวลาการรายงานที่คาดวา
รายการท่ีคาดการณไวจะสงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน 
รวมทั้งลักษณะและจํานวนที่คาดวาจะกระทบตอกําไรหรือ
ขาดทุนในแตละรอบระยะเวลาการรายงาน นอกจากนี้ 
กิจการจะตองนํากําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง
มาแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในขณะท่ี IAS 39 ไมอนุญาตให
สถานะสุทธิเปนรายการท่ีไดปองกันความเส่ียง

• IFRS 9 กําหนดวาในกรณีของการปองกันความเสี่ยง
จากกระแสเงินสดสําหรับกลุมรายการท่ีสถานะความเส่ียง
ไมสามารถหักลางกันได (Gross Position) นั้น กิจการ
ตองนํารายการผลกําไรขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง
ไปปนสวนใหกับรายการแตละบรรทัดท่ีแสดงในกําไรหรือ
ขาดทุนตามสัดสวนที่ไดรับผลกระทบจากรายการที่ไดปองกัน
ความเส่ียงตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุผล ในขณะท่ี 
IAS 39 ไมมีขอกําหนดในการแสดงผลกําไรหรือขาดทุน
ดังกลาวไวในกําไรหรือขาดทุน

3. การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในกิจการ
ตางประเทศ (Net Investment Hedge) กิจการที่มีการ
ดําเนินงานในตางประเทศ เชน บริษัทยอย บริษัทรวม การ
รวมการงาน หรือสาขาในตางประเทศ กิจการอาจปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับการแปลง
คาเงินตราตางประเทศของสินทรัพยสทุธใินกิจการตางประเทศ
ใหเปนสกุลเงินที่ใชดําเนินงานของกิจการ ทั้งนี้ IFRS 9
ยังคงกําหนดใหกิจการรับรู ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ของรายการที่เปนตัวเงินที่เขาเกณฑการปองกันความเสี่ยง
เฉพาะส วนที่มีประสิทธิผลไว ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จนกระท่ังกิจการขายหรือจําหนายเงินลงทุนสุทธิในกิจการ
ตางประเทศ กิจการจึงรับรู ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย
เงินลงทุนในกิจการตางประเทศ ซึ่งขอกําหนดน้ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กําหนดไวใน IAS 39Downloa
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เงื่อนไขของบัญชีป�องกันความเสี่ยงใน IFRS 9
ดังที่กลาวไวตั้งแตตอนตนวาการบัญชีปองกันความ

เสี่ยงเปนขอยกเวนพิเศษจากขอกําหนดทั่วไปของเกณฑ
ทางบัญชี ดังนั้น ขอกําหนดใน IFRS 9 จึงยังคงกําหนด
เง่ือนไขในการใชบัญชีปองกันความเส่ียงในมาตรฐานการ
รายงานการเงินไวอยางเขมงวด อยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบ
ระหวาง IAS 39 แลว ขอกําหนดในเร่ืองการบัญชีปองกัน
ความเส่ียงใน IFRS 9 มีลักษณะท่ีผอนปรนและยืดหยุนกวา 
IAS 39

เงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยงใน IFRS 9
สรุปไดดังนี้

1. เอกสารทีเ่ป�นทางการเก่ียวกบัการป�องกนัความเสีย่ง
IFRS 9 กําหนดเรื่องการจัดทําเอกสารที่เปนทางการ

เกี่ยวกับการปองกันความเส่ียงไมแตกตางไปจาก IAS 39 
เอกสารตองมีการระบุความสัมพันธในลักษณะการปองกัน

ความเสี่ยง ดังนั้น กิจการที่ใชการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
จึงมีภาระในการจัดทําเอกสารไมแตกตางไปจากเดิม อยางไร
ก็ตาม กิจการเขาใจวาภายใต IFRS 9 นั้น กิจการจําเปน
ตองปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงใหเปน
ปจจุบันเปนระยะ ๆ  ตัวอยางเชน ในสถานการณที่กิจการมี
การปรับสมดุลโดยเปลี่ยนแปลงอัตราสวนในการปองกัน
ความเส่ียง หรือการปรับปรุงการวิเคราะหของปจจัยแหลง
ที่มาของความไมมีประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียง

2. รายการท่ีมีคุณสมบัติเข�าเง่ือนไขการป�องกันความเสี่ยง
ความสัมพันธ  ในลักษณะการป องกันความเสี่ ยง

ประกอบดวยเครื่องมือปองกันความเส่ียงและรายการที่ได
ปองกันความเสี่ยง ซึ่ง IFRS 9 ไดปรับปรุงขอกําหนดโดยให
เพิ่มความสามารถในการเปนเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงและ
รายการท่ีไดปองกันความเส่ียง ซึ่งเปรียบเทียบกับ IAS 39 
ไดดังนี้

IAS 39 IFRS 9

เครื่องมือปองกันความเสี่ยง (Hedging Instruments)

อนุพันธ ไมเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือทางการเงินท่ีมิใชอนุพันธทางการเงินน้ันสามารถ

ปองกันความเสี่ยงไดเฉพาะความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

เทานั้น

เครื่องมือทางการเงินที่มิใชอนุพันธทางการเงินนั้นสามารถ

ปองกันความเส่ียงไดเฉพาะความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

เทานั้น โดยไดกําหนดเพ่ิมเติมวาหากเคร่ืองมือทางการเงินที่

มิใชอนุพันธทางการเงินวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

สามารถใชปองกันความเสี่ยงอ่ืน ๆ  ไดนอกเหนือไปจาก

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

ใหรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคาตามเวลาของสิทธิเลือกไว

ในกําไรขาดทุน

ใหรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคาตามเวลาของสิทธิเลือกไวใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลวใหปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ผานกําไรขาดทุนโดยข้ึนอยูกับลักษณะของรายการท่ีไดปองกัน

ความเสี่ยงไว ซึ่งงวดเวลาเดียวกันกับที่รายการบัญชีทั้งสองได

บันทึกผานกําไรขาดทุน
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IAS 39 IFRS 9

กําหนดทางเลือกไว 2 วิธีสําหรับวิธีปฏิบัติในการรับรูการ

เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เปนผล

มาจากการเปล่ียนแปลงของ Forward Points (Forward 

Points ของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา คือ 

อัตราแลกเปล่ียนที่สะทอนสวนตางอัตราดอกเบ้ียระหวาง

เงินสองสกุลที่นํามาแลกเปล่ียนกัน และ Forward Points 

ของสัญญาซื้อขายโภคภัณฑลวงหนา คือ ตนทุนในการ

ถือครอง ซึ่งสะทอนถึงตนทุนในการเก็บรักษาและตนทุนอื่น ๆ )

สามารถใชวิธีการทั้ง 2 วิธีตาม IAS 39 อยางไรก็ตาม

กิจการกําหนดไดเฉพาะการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากอัตราทันที 

(Spot Rate) เทานั้นที่เปนเครื่องมือปองกันความเส่ียง และ

อนุญาตใหกิจการรับรูการเปล่ียนแปลงของ Forward Points 

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และทยอยตัดมูลคายุติธรรมของ 

Forward Points ที่รับรูไวเมื่อเริ่มแรกตลอดระยะเวลาของ

ความสัมพันธในการปองกันความเส่ียง เพื่อลดความผันผวน

ของกําไรขาดทุน

ไมไดระบุขอกําหนดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ 

Currency Basis Spreads ของสัญญาแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap)

กําหนดให Currency Basis Spreads ของสัญญาแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศแยกออกจากการมอบหมายใหเปน

เครื่องมือปองกันความเส่ียง โดยถือเปนตนทุนของความ

สัมพันธในการปองกันความเส่ียง และใหรับรูการเปลี่ยนแปลง

ใน Currency Basis Spread ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในลักษณะเดียวกันกับ Forward Points

รายการที่ไดปองกันความเสี่ยง (Hedged Items)

นิยามของรายการท่ีไดปองกันความเส่ียงไว ไมเปลี่ยนแปลง

สามารถปองกันองคประกอบความเส่ียงของรายการ

ทางการเงินเทานั้น (Financial Item)

เพิ่มใหสามารถปองกันองคประกอบความเส่ียงของรายการ

ที่มิใชรายการทางการเงิน (Non-financial Item) ได

ไมอนุญาตใหสถานะสุทธิ (Net Position) เปนรายการ

ที่ไดปองกันความเสี่ยง

อนุญาตใหสถานะสุทธิ (Net Position) เปนรายการท่ีได

ปองกันความเส่ียงไดในบางสถานการณ

ไมใหใชการแยกรายการเปนช้ัน (Layer) ใหเปนรายการ

ที่ไดปองกันความเสี่ยง เวนแตในการปองกันความเส่ียงจาก

กระแสเงินสด

ในบางสถานการณ สามารถใชการแยกรายการเปนชั้น

เพื่อกําหนดใหเปนรายการท่ีไดปองกันความเส่ียงได

ทั้งในกรณีการปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและ

การปองกันความเส่ียงจากมูลคายุติธรรม

ไมอนุญาตใหมอบหมายอนุพันธใหเปนรายการท่ีไดปองกัน

ความเสี่ยง

อนุญาตใหนําความเส่ียงจากอนุพันธและสวนที่มิใชอนุพันธ

มารวมเปนความเส่ียงรวม (Aggregated Exposure)

เพื่อมอบหมายใหเปนรายการท่ีไดปองกันความเส่ียง
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3. ประสิทธิผลของการป�องกันความเสี่ยง
3.1 ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ
IFRS 9 กําหนดใหเครื่องมือปองกันความเสี่ยงและ

รายการท่ีได ป องกันความเส่ียงต องมีความสัมพันธ เชิง
เศรษฐกิจ กลาวคือ การคาดหมายวามูลคาของเคร่ืองมือ
ปองกันความเสี่ยงและมูลคาของรายการที่ไดปองกันความ
เสี่ยงจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตรงกันขาม 
เพือ่ใหเกิดการหักกลบ เนือ่งจากลักษณะความเส่ียงเหมือนกัน 
ขอกําหนดนี้ไมแตกตางจากท่ีกําหนดไวใน IAS 39

3.2 ความเสี่ยงดานเครดิต
แมวาความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจตาม 3.1 มีอยู แตการ

เปลี่ยนแปลงในมูลคาของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงและ
รายการที่ไดปองกันความเสี่ยงตองไมเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ดานเครดิตเปนปจจัยหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากหากปจจัยดาน
เครดิตเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคา
แลว จะสงผลใหกลไกการหักกลบของราคาเกิดการบิดเบือน
ไปจากรูปแบบที่ตองการได อยางไรก็ตาม IFRS 9 ไมไดให
ความหมายที่ชัดเจนวาเมื่อใดจึงถือวาความเสี่ยงดานเครดิต
เปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมูลคา ดังนั้น 
การใชการบัญชีปองกันความเส่ียงอาจเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติได เชน ในกรณีที่กิจการถือตราสารหน้ีที่มีความเสี่ยง
สูง (Non-investment grade) อาจทําใหการปองกันความ
เส่ียงไมเขาเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยงตามที่ 
IFRS 9 กําหนดได เพราะราคาของตราสารหน้ีดังกลาวอาจ
เปลี่ยนแปลงไปดวยปจจัยดานเครดิตมากกวาปจจัยดาน
ดอกเบ้ีย

3.3 อัตราสวนการปองกันความเสี่ยง
อัตราสวนการปองกันความเสี่ยง (Hedge Ratio) คือ 

ความสัมพันธเชิงสัดสวนระหวางปริมาณของเคร่ืองมือ
ปองกันความเสี่ยงกับปริมาณของรายการที่ไดปองกันความ
เสี่ยง IFRS 9 กําหนดใหอัตราสวนการปองกันความเส่ียงที่
นําไปใชในการบัญชีปองกันความเสี่ยงควรเปนอัตราสวน
เดียวกันกับอัตราสวนท่ีใชสําหรับวัตถุประสงคในการบริหาร

ความเส่ียง เพื่อใหการบัญชีปองกันความเส่ียงสอดคลองกับ
กลยุทธการบริหารความเส่ียงเชิงเศรษฐกิจของกิจการ

3.4 การปรับสมดุล
IFRS 9 ไดนาํแนวคดิเรือ่งการปรบัสมดลุ (Rebalancing) 

มาใช การปรับสมดุลเปนการปรับปรุงอัตราสวนการปองกัน
ความเส่ียงของกิจการ เพื่อใหการปองกันความเสี่ยงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ขอกําหนดในการปรับสมดุลทําใหกิจการ
ยังคงใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงตอเน่ืองได โดยไมตอง
มีภาระในการยกเลิกการมอบหมายและมอบหมายใหกับ
เครื่องมือป องกันความเสี่ยงและรายการที่ ได ป องกัน
ความเส่ียง ดังเชนขอกําหนดใน IAS 39

3.5 การประเมินประสิทธิผลของการปองกัน
ความเสี่ยง

IFRS 9 ไมไดกําหนดวิธีการในการประเมินประสิทธิผล
ของการปองกันความเสี่ยงไวอยางเฉพาะเจาะจง กิจการ
ตองพิจารณาใชวิธีการที่เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับลักษณะ
ของความสัมพันธเชิงปองกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแหลงที่มา
ของความไมมีประสิทธิผลท่ีคาดหมายวาจะกระทบตอ
ความสัมพันธเชิงปองกันความเสี่ยงระหวางการปองกัน
ความเสี่ยง กิจการจึงอาจประเมินประสิทธิผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่กิจการเผชิญอยู ตัวอยาง
เชน หากกิจการมีการปองกันความเส่ียงแบบงาย การใชวิธี
พิจารณาเปรียบเทียบเง่ือนไขหลักของรายการท่ีไดปองกัน
ความเสี่ยงกับเงื่อนไขหลักของเครื่องมือปองกันความเส่ียงวา
มีความสอดคลองเขากันหรือไม หรือที่เรียกวา Critical 
Terms Match ประกอบกับใชการทดสอบเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลก็นาจะเพียงพอ สําหรับกิจการที่มี
กลยุทธการปองกันความเส่ียงท่ีซับซอน ควรตองพิจารณานํา
วิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชประเมินประสิทธิผล เชน 
การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis)

การประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง
ตาม IFRS 9 มีลักษณะการมองไปขางหนาเพื่อคาดหมาย
ประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง โดยกิจการตองDownloa
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ประเมินอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มปองกันความเสี่ยง ทุกสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เกิดข้ึน เหตุผลท่ีกําหนดเชนนี้เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธการ
ปองกันความเส่ียงที่กิจการใชอยูเขาเงื่อนไขสําหรับการบัญชี
ป องกันความเสี่ยง ความสัมพันธ ทางเศรษฐกิจในการ
ปองกันความเสี่ยงยังคงสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกับ
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง IFRS 9 จึงเนนเรื่องการ
ประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียงในอนาคต 
(Prospective Test) และไดยกเลิกขอกําหนดของ IAS 39 
ในการประเมินประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นจริง (Retrospective 
Test) และการกําหนดใหการปองกันความเส่ียงท่ีถือวา
เปนการปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสูงตองผานการ
ทดสอบเรื่องการหักกลบ ซึ่งผลของการหักกลบที่เกิดขึ้น
ตองอยู ในชวงระหวาง 80–125% หากการหักกลบแลว
ไมอยูในขอบเขตที่กําหนดไว IAS39 ถือวาเปนการปองกัน
ความเส่ียงที่ไมมีประสิทธิผล ทําใหไมเขาเง่ือนไขท่ีในการฅ
นําการบัญชีป องกันความเสี่ยงมาใช  ซึ่งข อกําหนดนี้มี
ลักษณะที่เนนกฎเกณฑมากกวาหลักการ

3.6 การใชกระแสเงินสดคิดลดในการวัด
ประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง

การบัญชีปองกันความเสี่ยงไมไดเปลี่ยนวิธีการวัดมูลคา
ของเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง เวนแตในกรณีที่มูลคา
ตามบัญชีที่เปล่ียนแปลงไปของเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง
ใชแสดงสําหรับการปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดหรือ

การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ หากการวัดมูลคา
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงดวยมูลคายุติธรรมหรือวัดมูลคา
ดวยราคาทุนตัดจําหนาย ทั้งสองกรณีจะตองนํามูลคาของ
ตามเวลามาพิจารณาดวย

เพื่อใหมีความสมํ่าเสมอสอดคลองกับเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยง IFRS 9 จึงไดกําหนดการวัดมูลคารายการที่ได
ปองกันความเส่ียง โดยใชเกณฑมูลคาปจจุบัน และการ
เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีเกิดในภายหลังจะรวมถึงมูลคาของ
เงินตามเวลาไวดวย การกําหนดไวเชนนี้เพื่อใหมั่นใจวา
การประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียงไดคํานึง
ถึงมูลคาของเงินตามเวลาและปญหาจากความแตกตาง 
(Mismatch) ในจังหวะเวลา (Timing) ในการรับรูรายการ
แลว ซึ่งอาจทําใหการปองกันความเส่ียงไมมีประสิทธิผล

4. การยกเลิกการใช�การบัญชีป�องกันความเสี่ยง
หากกิจการใช การบัญชีป อง กันความเสี่ ย งตาม

ขอกําหนด IFRS 9 กิจการจะไมสามารถยกเลิกการใชการ
บัญชีปองกันความเสี่ยงไดตราบเทาที่การปองกันความเสี่ยง
นั้นยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
และเขาเงื่อนไขการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่กําหนดไว ซึ่ง
แตกตางไปจากขอกําหนด IAS 39 ที่กิจการสามารถที่จะ
ยกเลิกการใชการบัญชีปองกันความเส่ียงเมื่อใดก็ได

Downloa
d จ

าก.
.วาร

สาร
วิชา

ชีพบัญชี



ป�ที่ 12 ฉบับที่ 34 มิถุนายน 2559 วารสารวิชาชีพบัญชี 121

การบัญชีป�องกันความเส่ียงตามข�อกําหนดใน IFRS 9

IFRS 9 จึงใหความสําคัญในการทําความเขาใจถึง
ความแตกตางระหวาง “กลยุทธการบริหารความเส่ียง” กับ 
“วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียง” กลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยงเปนเรื่องในระดับสูงสุดของกิจการที่กําหนดวา
กิจการบริหารความเสี่ยงอยางไร โดยกิจการตองระบุถึง
ความเสี่ยงที่ เผชิญอยู  วิธีการตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น กลยุทธจึงมีลักษณะระยะยาวและมีความยืดหยุน
ในการปรับใหเขากับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป เอกสาร
กลยุทธจึงมีเนื้อหากวาง ๆ  แลวนําไปถายทอดผานในรูปของ

นโยบาย ซึ่งจะกําหนดแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดไว
ดังน้ัน ในการนํากลยุทธการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจึง
อาจมีวัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงไดมากกวาหน่ึง
วัตถุประสงค ดังนั้น บางครั้งวัตถุประสงคอาจเปล่ียนแปลง
ไปแตกลยุทธยังคงเดิม

เอกสารกลยุทธการบริหารความเส่ียงจึงระบุเรื่อง
เหลาน้ีไว

• การกํากับดูแลกิจกรรมการบริหารความเส่ียง
• คําอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงที่ตองมีการปองกัน

• ลักษณะหรือขนาดของความเสี่ยงที่ตองมีการปองกัน
• ระยะเวลาท่ีครอบคลุมการจัดการความเส่ียงนั้น ๆ
• ประเภทของเครื่องมือท่ีสามารถนํามาใชปองกัน

ความเส่ียง
• การกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits)
วัตถุประสงค  ในการบริหารความเสี่ยง จึงระบุถึ ง

ความสัมพันธในลักษณะการปองกันความเสี่ยงในระดับที่
ละเอียด โดยระบุวาเครื่องมือปองกันความเสี่ยงไดนํามาใช 
เพื่อปองกันความเส่ียงประเภทใดและรายการใดท่ีเปน

รายการท่ีไดปองกันความเส่ียง

สรุปและพัฒนาการในอนาคต
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศ (IASB) ไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินหรือ IFRS 9 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชทดแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 
เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินหรือ 
IAS 39 และจะใหมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินตั้งแต

ตารางแสดงสถานการณที่มีผลใหกิจการตองยกเลิกการบัญชีปองกันความเส่ียงทั้งหมดหรือบางสวน

สถานการณ� การยกเลิกการใช�การบัญชีป�องกันความเสี่ยง

วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดหรือบางสวน

ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจระหวางเครื่องมือปองกันความเส่ียงกับ

รายการท่ีไดปองกันความเส่ียงสิ้นสุดลง

ทั้งหมด

ความเสี่ยงทางดานเครดิตสงผลกระทบอยางสําคัญตอการเปล่ียนแปลง

มูลคาของเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงหรือรายการท่ีไดปองกันความเส่ียง

ทั้งหมด

เครื่องมือปองกันความเสี่ยงหมดอายุ บางสวน

มีการจําหนาย การยกเลิกหรือการใชสิทธิเครื่องมือปองกันความเสี่ยง

ทั้งหมดหรือบางสวน

ทั้งหมดหรือบางสวน

รายการท่ีไดปองกันความเส่ียง (ทั้งหมดหรือบางสวน) ไมมีแลว

หรือไมคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งหมดหรือบางสวน
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการนําการบัญชีปองกันความเส่ียงมาใช

IAS 39 IFRS 9

การจัดทําเอกสารท่ีเปนทางการเก่ียวกับการปองกันความเส่ียง

ระบุถึง

• วัตถุประสงคและกลยุทธของกิจการ ในการปองกัน

ความเสี่ยง

• เครื่องมือที่ใชปองกันความเส่ียง

• รายการท่ีไดปองกันความเส่ียงไว

• ลักษณะของความเส่ียงที่ไดปองกันไว

• การประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง

การจัดทําเอกสารท่ีเปนทางการเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยง

ระบุถึง

• วัตถุประสงคและกลยุทธของกิจการ ในการปองกัน

ความเสี่ยง

• เครื่องมือที่ใชปองกันความเส่ียง

• รายการท่ีไดปองกันความเสี่ยงไว

• ลักษณะของความเส่ียงท่ีไดปองกันไว

• การประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียง

ซึ่งรวมถึงแหลงที่มาของความไมมีประสิทธิผล และ

วิธีการกําหนดอัตราสวน การปองกันความเสี่ยง

(Hedge Ratio)

ความสัมพันธในลักษณะปองกันความเส่ียงของเคร่ืองมือ

ปองกันความเสี่ยงและรายการท่ีไดปองกันความเส่ียง

ที่เปนไปตามเง่ือนไข

ขอกําหนดทั่วไปไมมีการเปล่ียนแปลง อยางไรก็ตาม

รายการท่ีเขาเงื่อนไขการเปนเครื่องมือปองกันความเส่ียงและ

รายการท่ีไดปองกันความเสี่ยงตาม IAS 39 อาจมีคุณสมบัติ

เขาเงื่อนไขการเปนเครื่องมือปองกันความเส่ียงและรายการ

ที่ไดปองกันความเส่ียงตาม IFRS 9

ขอกําหนดในการประเมินประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง

• ความมีประสิทธิผลสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

• การประเมินประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยงในอนาคต 

(Prospective Test)

• การประเมินประสิทธิผลตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง(Retrospective Test) วาเปนการ

ปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสูงหรือไม (การประเมินผล

ที่เกิดขึ้นจริงที่ใหผลการหักกลบเกิดขึ้นระหวาง 80–125%)

ขอกําหนดในการประเมินประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยงในอนาคต (Prospective Test)

• ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจยังคงอยู

• ความเสี่ยงดานเครดิตไมเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหมูลคา

เปลี่ยนแปลงไป

• อัตราสวนการปองกันความเส่ียงยังคงสอดคลองกับกลยุทธ

ในการบริหารความเส่ียง

อนุญาตใหเลิกใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงไดโดยสมัครใจ การเลิกใชการบัญชีปองกันความเส่ียงตอเมื่อเขาเงื่อนไขที่

กําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น
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การบัญชีป�องกันความเส่ียงตามข�อกําหนดใน IFRS 9

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอกําหนดใน IFRS 9 เก่ียวกับ
การบัญชีปองกันความเสี่ยงไดปรับปรุงและพัฒนาข้ึนใหมี
ลักษณะเปนหลักการ (Principle-based) ที่เพื่อแกไข
ขอบกพรองที่พบใน IAS 39 ที่มีลักษณะเนนกฎเกณฑ 
เนื่องจากการบัญชีปองกันความเส่ียงเปนขอกําหนดพิเศษ 
เปนขอยกเวนจากขอกําหนดทั่วไป เพ่ือแกไขปญหาความ
ไมสอดคลองของวิธีการบัญชีที่ ใช กับเคร่ืองมือปองกัน
ความเส่ียงกับรายการท่ีไดปองกันความเส่ียง หรือที่เรียกวา 
Accounting Mismatch เงื่อนไขในการใชการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงใน IFRS 9 จึงตองกําหนดไวอยางเขมงวด 
อยางไรก็ดี ขอกําหนดใน IFRS 9 มีลักษณะผอนปรนและ
ยืดหยุนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบขอกําหนดใน IAS 39 เพื่อ
ใหรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นแสดงขอมูลที่เปนประโยชน 
ซึ่งสะทอนถึงวัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงของ
กิจการ และลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ดังจะเห็น
ไดจากตารางสรุปเพ่ือเปรียบเทียบเง่ือนไขการนําการบัญชี
ปองกันความเสี่ยงมาใช

IFRS 9 ฉบับป 2014 ยังไมครอบคลุมขอกําหนด
เกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับกลุมรายการ
ที่มีลักษณะเปดที่มีการเปล่ียนแปลงเสมอหรือ Macro 
Hedging เน่ืองจากลักษณะของรายการมีความซับซอนกวา
กรณีปองกันความเสี่ยงรายการเด่ียวหรือกลุ มรายการท่ีมี
ลักษณะปด IASB จึงออกขอกําหนดการบัญชีปองกันความ
เสี่ยงสําหรับรายการเดี่ยวหรือกลุมรายการที่มีลักษณะปด
หรือ General Hedge Accounting ไวใน IFRS 9 และ
จึงพัฒนาขอกําหนดเรื่อง macro hedging เปนลําดับ
ตอไป ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพจึงควรติดตามพัฒนาการ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลอยางใกลชิด โดยเฉพาะกิจการ
ที่มีการบริหารความเส่ียงท่ีซับซอน เชน สถาบันการเงิน 
บริษัทประกันภัย เปนตน
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