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บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงเร่ืองของการบัญชีปองกันความเส่ียง ซึ่งเปนหน่ึงในองคประกอบสําคัญ

ของมาตรฐานรายทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) โดยบทความนี้จะเฉพาะเจาะจงไปที่การปองกันความเสี่ยงของ

เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Hedge of a net investment in a foreign operation) เปนหลัก ซึ่งจะ

กลาวถึงหลักการ รูปแบบ และองคประกอบสําคัญของการบัญชีปองกันดังกลาว นอกจากนี้ยังอางอิงถึงวิธีการวัด

ความมีประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียงนั้นๆ และมีตัวอยางประกอบแนบทายเพื่อประกอบการอธิบาย

คําสําคัญ: การดําเนินงานในหนวยงานตางประเทศ การบัญชีปองกันความเส่ียง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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This article aims to explain the hedge of a net investment in a foreign operation which is a major part 

of International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9): Financial Instruments. It also provides a concept, 

framework and significant components of net investment hedge activities. In addition, the latter part provides 

the illustrative example to give a guidance for measurement of ineffectiveness and accounting practice.
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บทนํา
ในยุคปจจุบันการบัญชีปองกันความเสี่ยงเปนวิธีการบัญชีที่เข ามามีบทบาทและไดรับความนิยมเปนอยางมาก

ซึ่งการบัญชีปองกันความเสี่ยงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริหารที่จะสามารถชวยลดความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ  ที่จะ
สงผลกระทบตองบการเงิน อยางเชน ความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรม ความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ความเส่ียงในความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งความผันผวนท่ีเกิดจากความเส่ียง
เหลานั้น ถาหากกิจการไมไดมีการทําการปองกันความเส่ียงไว ผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวขางตนมักจะกระทบ
กับกําไรขาดทุนของกิจการโดยตรง แตในทางกลับกันหากไดมีการทําบัญชีปองกันความเส่ียงไว ผลกระทบดังกลาวจะถูก
หักกลบและจะสามารถควบคุมความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นได โดยในบทความน้ีจะกลาวถึงบัญชีปองกันความเส่ียง
ที่จะนํามาใชปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศเปนหลัก พรอมทั้งมีตัวอยางของวิธีการลงบัญชี
ปองกันความเส่ียงในตอนทายของบทความ

การบัญชีป�องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9, online) ไดแบงเนือ้หาออกเปน 3 สวนหลกัคอื 1) การจดัประเภท

และการวัดมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงิน 2) การรับรู ผลขาดทุนจากการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงิน และ
3) การบัญชีปองกันความเส่ียง นอกจากน้ีเฉพาะสวนของการบัญชีปองกันความเส่ียงยังสามารถจําแนกประเภทของการบัญชี
ปองกันความเสี่ยงไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม (Fair Value Hedge) การปองกัน
ความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge) และการปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 
(Hedge of a Net Investment in a Foreign Operation)

สําหรับการบัญชีปองกันความเสี่ยงจะประกอบไปดวย 2 สวนหลักดวยกันคือ Hedged Item และ Hedging 
Instrument โดย Hedged Item สามารถเปนไดหลายประเภท อาทิเชน สินทรัพยหรือหนี้สินของกิจการ รายการท่ีจะ
ซื้อขายลวงหนา สัญญาที่คาดวาจะซื้อขายในอนาคต และในสวนของ Hedging Instrument แบงออกเปนสองประเภท
คือ ตราสารอนุพันธ (Derivative) และไมใชตราสารอนุพันธ (Non-Derivative) ซึ่งตัวที่นิยมนํามาใชในบัญชีปองกัน
ความเส่ียงมักจะเปนตราสารอนุพันธ แตจะมีขอยกเวนบางกรณีที่สามารถใช Hedging Instrument ที่ไมใชตราสารอนุพันธ
ในการทําบัญชีปองกันความเสี่ยง โดยเฉพาะการบัญชีปองกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ

รายการท่ีมีการป�องกันความเสี่ยง (Hedged Item)
Hedged Item สามารถท่ีจะเปนไดทั้งสินทรัพย หนี้สิน ทั้งท่ีไดรับรูแลว และสัญญาผูกมัดที่ยังไมไดรับรู รายการ

ที่คาดการณไว หรือเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ ซึ่งอาจเปนรายการเด่ียว หรือเปนกลุมของรายการท่ีมีการปองกัน
ความเส่ียงก็ได โดยในที่นี้จะกลาวถึงเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศเปนหลัก



ป�ที่ 15 ฉบับที่ 45 มีนาคม 2562 วารสารวิชาชีพบัญชี 89

ความรู�พื้นฐานเบ้ืองต�นเก่ียวกับการบัญชีป�องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน�วยงานต�างประเทศ

เครือ่งมือป�องกันความเสีย่ง (Hedging Instrument) ของเงินลงทุนสทุธิในการดําเนนิงานในหน�วยงานต�างประเทศ
จาก (The Basics of Accounting for Derivatives and Hedge Accounting, 2011) เครื่องมือปองกัน

ความเส่ียง (Hedging Instrument) ของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศน้ัน แบงไดเปน 2 ประเภทคือ
1. Derivative Instrument เชน การทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange Forward 

Contract)
2. Non-derivative Instrument เชน การกูยืมเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Borrowings) การออก

ตราสารหน้ีสกุลเงินตางประเทศ (Foreign Currency Denominated Debt)
ซึ่งเมื่อกิจการนําเครื่องมือปองกันความเส่ียงมาใช ก็จะตองมีการวัดมูลคาเครื่องมือปองกันความเส่ียงเหลานี้ดวย

มูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ  โดยจะรับรูผลกําไรขาดทุน
สวนท่ีระบุไดวามีประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียงโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสวนของผูถือหุน โดยจะ
รับรูผลตางสวนท่ีไมมีประสิทธิผลซ่ึงเกิดจากการท่ีการเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงมีมูลคามากกวามูลคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนสุทธิไวในกําไรหรือขาดทุนสุทธิประจํางวด และเมื่อมีการขายหรือจําหนายเงินลงทุนสุทธิ
ในกิจการตางประเทศ กิจการจึงสามารถรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุนในกิจการตางประเทศ

กิจการท่ีมีการดําเนินงานในหน�วยงานต�างประเทศ
จากคูมืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (Federation of Accounting Professions, 2016) กิจการที่มี

การดําเนินกิจการในลักษณะของบริษัทรวม การรวมการงาน บริษัทยอย หรือมีสาขาอยูในตางประเทศซ่ึงใชเงินสกุล
ที่แตกตางจากประเทศหลักที่กิจการดําเนินงานอยู หรือการมีเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ โดยหนวยงาน
ตางประเทศในท่ีนี้หมายถึง บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมการงาน หรือสาขาของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมีกิจกรรม
หรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอ่ืน หรือในสกุลเงินอ่ืน นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการที่เสนองบการเงิน 
กิจกรรมเหลานี้ยอมจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะกระทบตอมูลคา
เงินลงทุนสุทธิของกิจการ

ดังน้ัน เพื่อรับมือกับความผันผวนนี้ กิจการสามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการทางการเงิน โดยใชการบัญชีปองกันความเส่ียงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) เขามาชวย
ปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับการแปลงคาเงินตราตางประเทศของสินทรัพยสุทธิ
ในกิจการตางประเทศใหเปนสกุลเงินเดียวกับที่ใชดําเนินงานของกิจการ ณ วันท่ีมีการจําหนายเงินลงทุนสุทธิออกไป

การป�องกันความเสี่ยงด�วยการกู�ยืมเงินตราต�างประเทศ (Foreign Currency Borrowings)
เคร่ืองมือปองกันความเสี่ยงที่จะกลาวถึงคือ การปองกันความเสี่ยงดวยการกู ยืมเงินตราตางประเทศ (Foreign 

Currency Borrowings) ซึ่งจัดเปน Non-Derivative Instruments โดยกิจการจะทําการกูยืมเงิน ณ วันเริ่มแรกที่มี
การซ้ือสวนไดเสียของสินทรัพยสุทธิของหนวยงานตางประเทศเขามาเปนเงินลงทุนสุทธิของกิจการ โดยกูยืมเงินสกุลเงิน
เดียวกัน ในมูลคาที่เทากันกับเงินลงทุนสุทธิ เพื่อใหสามารถหักกลบกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนสุทธิที่มีผล
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มาจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ณ จุดเวลาตาง ๆ  ได ซึ่งกิจการจะมีการวัดมูลคาของเงินกูยืมนี้ พรอมกับการ
วัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิทุกวันสิ้นงวด จนกระท่ังขายหรือจําหนายเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

กิจการจะบันทึกรายการเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศเปนสินทรัพย และบันทึกเงินกูยืมเงินตราตางประเทศ
เปนหน้ีสิน ณ วันที่ตามสัญญา เงินลงทุนและเงินกูนี้ จะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียนทันที (Spot Rates) ณ วัน
สิ้นงวดบัญชี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น (OCI) หรือกําไรหรือขาดทุนสุทธิประจํางวด แลวแตกรณี

การประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือป�องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
จาก (PricewaterhouseCoopers, 2017) เครื่องมือปองกันความเสี่ยงจะยังคงมีประสิทธิผลหากการเปลี่ยนแปลง

ในมูลคาของเครื่องมือปองกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ยังสามารถหักกลบกับความเปลี่ยนแปลงในรายการ
ที่มีการปองกันความเสี่ยง (Hedged Item) ได ซึ่งหากไมเขาเกณฑขางตนนี้ จะถือเปนผลตางสวนที่ไมมีประสิทธิผล
โดยวิธีที่สามารถใชในการวัดมูลคาของ Hedging Instrument และ Hedged Item มี 2 วิธีคือ

1. ใชอัตราแลกเปล่ียนทันที (Spot Rates)
2. ใชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา (Forward Rates) ซึ่งวิธีนี้จะไมใชกับ Non-Derivative Instruments
ตัวอยางตอไปนี้เปนกรณีที่ใชการกูยืมเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Borrowings) มาเปนเครื่องมือ

ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยตางประเทศ (Net Investment in a Foreign Operation) และยังมีการ
แสดงการคํานวณประสิทธิผลของเครื่องมือปองกันความเส่ียงดวย โดยการบัญชีปองกันความเสี่ยงจะเกิดข้ึนในกรณีของ
งบการเงินรวมเทานั้น เพราะวาบนงบการรวมเทาน้ันท่ีจะมีการบันทึกสินทรัพยสุทธิในหนวยงานตางประเทศ ในสวนของ
ขอยกเวนในการบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับสาขาในตางประเทศ จะขอไมกลาวถึงในบทความน้ี

อัตราแลกเปล่ียน

30/6/25x1 31/12/25x1 30/6/25x2 31/12/25x2

USD/BAHT spot rate 0.0283 0.0278 0.0293 0.0304

วันที่ 30 มิถุนายน 25x1
บริษัท ก จดทะเบียนและดําเนินงานในประเทศไทย เขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท ข ซึ่งจดทะเบียนและดําเนินงาน

ในตางประเทศ ในราคา USD 100,000,000 และบริษัท ก เลือกใชการกูยืมเงินตราตางประเทศมาเปนเครื่องมือปองกัน
ความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ โดยทําการกูยืมเงินเปนมูลคาเทากับเงินลงทุนสุทธิ เทากับ USD 
100,000,000

รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง (Hedged Item) คือ เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
เครื่องมือปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) คือ เงินกูในสกุลเงินตราตางประเทศ
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เงินลงทุนสุทธิ และเงินกูยืม

วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 3,533,568,905 บาท (100,000,000 / 0.0283)

Dr. เงินลงทุนในบริษัท ข 3,533,568,905

 Cr. เงินสด 3,533,568,905

บันทึกการซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ข

Dr. เงินสด 3,533,568,905

 Cr. เงินกู 3,533,568,905

บันทึกเงินกูยืม

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
กําหนดใหรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง (Hedged Item) ซึ่งก็คือ เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

ยังคงเทากับ USD 100,000,000
จากขอมูลในเอกสารการปองกันความเส่ียง (Hedge Documentation) รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง (Hedged 

Item) และเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) มีการหักกลบกันอยางเปนระบบในกําไรหรือขาดทุน
การปองกันความเส่ียงนี้มีประสิทธิผลทั้งจํานวน มีการรับรู ผลกําไรขาดทุนสวนท่ีระบุไดวามีประสิทธิผลในการปองกัน
ความเส่ียงโดยตรงในสวนของผูถือหุน และในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนสุทธิ และเงินกูยืม

วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 3,533,568,905 บาท (100,000,000 / 0.0283)

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 3,597,122,302 บาท (100,000,000 / 0.0278)

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 63,553,397 บาท

Dr. เงินลงทุนในบริษัท ข 63,553,397

 Cr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 63,553,397

บันทึกการวัดมูลคาเงินลงทุนสุทธิ

Dr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 63,553,397

 Cr. เงินกู 63,553,397

บันทึกการวัดมูลคาใหมของเงินกูยืม
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วันที่ 30 มิถุนายน 25x2
ระหวางป 25x2 บริษัท ข มีผลขาดทุน สงผลใหเงินลงทุนสุทธิลดลงเหลือ USD 95,000,000 เมื่อรายการท่ีมีการ

ปองกันความเส่ียง (Hedged Item) และเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) ไมสามารถหักกลบกันได 
จึงทําใหเกิดผลตางสวนท่ีไมมีประสิทธิผล ซึ่งกิจการจะรับรูผลตางสวนท่ีไมมีประสิทธิผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนสุทธินี้ในกําไรหรือขาดทุนสุทธิประจํางวด

เงินลงทุนสุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  3,597,122,302 บาท (100,000,000 / 0.0278)

วันที่ 30 มิถุนายน 25x2  3,242,320,819 บาท (95,000,000 / 0.0293)

 + 175,131,349 บาท (5,000,000 / 0.02855)

 = 3,417,452,168 บาท

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน  (179,670,134) บาท

Dr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 179,670,134

 Cr. เงินลงทุนในบริษัท ข 179,670,134

บันทึกการวัดมูลคาเงินลงทุนสุทธิ

เงินกูยืม

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  3,597,122,302 บาท (100,000,000 / 0.0278)

วันที่ 30 มิถุนายน 25x2  3,412,969,283 บาท (100,000,000 / 0.0293)

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน  (184,153,019) บาท

Dr. เงินกู 184,153,019

 Cr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 179,670,134

 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 4,482,885

บันทึกการวัดมูลคาใหมของเงินกูยืม

งบกําไรขาดทุน

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 4,482,885



ป�ที่ 15 ฉบับที่ 45 มีนาคม 2562 วารสารวิชาชีพบัญชี 93

ความรู�พื้นฐานเบ้ืองต�นเก่ียวกับการบัญชีป�องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน�วยงานต�างประเทศ

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
บริษัท ข มีกําไรสุทธิระหวางงวดเวลา สงผลใหเงินลงทุนสุทธิเพิ่มกลับมาเปน USD 100,000,000 เมื่อรายการ

ที่มีการปองกันความเส่ียง (Hedged Item) และเคร่ืองมือปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) ไมสามารถ
หักกลบกันได จึงทําใหเกิดผลตางสวนที่ไมมีประสิทธิผล ซึ่งกิจการจะรับรู ผลตางสวนที่ไมมีประสิทธิผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนสุทธินี้ในกําไรหรือขาดทุนสุทธิประจํางวด เชนเดียวกับในวันท่ี 30 มิถุนายน 25x2

เงินลงทุนสุทธิ

วันที่ 30 มิถุนายน 25x2  3,242,320,819 บาท (95,000,000 / 0.0293)

 + 167,504,188 บาท (5,000,000 / 0.02985)

 = 3,409,825,007 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2  3,289,473,684 บาท (100,000,000 / 0.0304)

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน  (120,351,323) บาท

Dr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 120,351,323

 Cr. เงินลงทุนในบริษัท ข 120,351,323

บันทึกการวัดมูลคาเงินลงทุนสุทธิ

เงินกูยืม

วันที่ 30 มิถุนายน 25x2  3,412,969,283 บาท (100,000,000 / 0.0293)

วันที่ 31 ธันวาคม 25x2  3,289,473,684 บาท (100,000,000 / 0.0304)

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน  (123,495,599) บาท

Dr. เงินกู 123,495,599

 Cr. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 120,351,323

 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 3,144,276

บันทึกการวัดมูลคาใหมของเงินกูยืม

งบกําไรขาดทุน

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน 3,144,276
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สรุป
ในอนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยจะมีการนํา TFRS9 มาใช ซึ่งการนํามาตรฐานฉบับใหมนี้มาใช นอกจากจะกระทบ

ในเรื่องของการรับรูรายการ การจัดประเภทและการวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน และการดอยคาสินทรัพยทาง
การเงินแลว ยังกระทบในเร่ืองของการบัญชีปองกันความเส่ียงอีกดวย กิจการสามารถท่ีจะนําเร่ืองของการบัญชีปองกัน
ความเส่ียงน้ีมาใชในการปองกันความเส่ียงไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม กระแสเงินสด 
และความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ ผานการใชเครื่องมือปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) 
ตาง ๆ  ซึ่งหนึ่งในตัวอยางที่นาสนใจก็คือ การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Hedged Item) 
ดวยการใชการกูยืมเงินตราตางประเทศ มาเปน Hedging Instrument ซึ่งจะชวยกิจการลดผลกระทบท่ีเกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากในการจัดทํางบการเงิน กิจการจะตองมีการแปลงคาเงินลงทุนสุทธิใหมาเปน
สกุลเดียวกับที่ใชในกิจการ ซึ่งผลท่ีเกิดจากการแปลงคาเงินลงทุนสุทธิ กับการแปลงคาเงินกูยืมนี้ จะมีการเคล่ือนไหว
ไปในทิศทางตรงกันขามกัน ทําใหผลกระทบจากการแปลงคาของ Hedged Item และ Hedging Instrument ในแตละ
งวดสามารถหักลางกันได ถึงแมวาจะไมสามารถหักลางกันไดทั้งหมดในบางกรณี แตการใชการบัญชีปองกันความเส่ียงน้ี
ก็จะชวยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได

การศึกษาในเร่ืองของการบัญชีปองกันความเส่ียงจึงนาจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับผู บริหารหรือผู ใชขอมูล
บางกลุมที่มีความเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรง โดยในบทความน้ีไดยกตัวอยางในกรณีเรื่องของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ เพื่อเปนตัวอยางหรือแนวทางของรูปแบบหน่ึงของการบัญชีปองกันความเส่ียงใหเห็นพอสังเขปเทานั้น ทั้งนี้
วิธีการบัญชีเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเส่ียงยังมีอีกหลายรูปแบบ ผูใชควรศึกษาและพิจารณาถึงวิธีการใชงาน ขอดี
และขอเสียของแตละรูปแบบใหดี เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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