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กว่าจะมาเป็น TFRS 9 

27 สิงหาคม 2561  เวลา 8.45-12.00 น. 

ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์ศนูยก์ารประชมุอิมแพค เมอืงทองธาน ี





“พาณิชย”์ร่วมหารือ 5 หน่วยงานหาแนวทางลด
ผลกระทบให้แก่ธรุกิจเอสเอม็อีจากการใช้ 

TFRS 9

บริษทัจดทะเบยีน 

โดย ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกุล พาร์ทเนอร์ด้านการสอบบญัชี ดลีอยท ์ประเทศไทย 

มาตรฐานการบัญชีใหม่เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) เพื่ อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเกี่ยวขอ้งกบัการรับรู้เงินลงทุน ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และตราสารอนุพนัธ ์
(derivatives) โดยจะมีผลบงัคบัใช้กบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ่งกลุ่มสถาบัน
การเงนิจะกระทบมากที่สุด เน่ืองจากมีรายการเหล่านัน้ในงบการเงินมาก ส่วนกลุ่มอื่นอาจมี
ผลกระทบเป็นบางรายการ เช่น กลุ่มประกนัภยัจะกระทบเรื่องเงินลงทุน กลุ่มพลงังานกระทบ
เรื่องตราสารอนุพนัธ ์กลุ่มเช่าซือ้และสนิเชื่อบุคคลจะกระทบเรื่องค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เป็นต้น 
โดยภาพรวมมาตรฐานใหม่น้ีจะท าให้การตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีแนวโน้มที่ต้องตัง้เพิ่มขึน้ 
เมื่อความเสี่ยงที่ลูกหน้ีจะไม่ช าระหน้ีมโีอกาสสูงขึน้ ส่วนเงนิลงทุนจะวิง่หามูลค่ายตุธิรรมท าให้มี
ความผนัผวนมากขึน้ และเรื่องตราสารอนุพนัธ ์หากเป็นเป็นการป้องกนัความเสี่ยงกจ็ะลดความ
ผนัผวนในความเสี่ยงที่ป้องกนัไวต่้อก าไรขาดทุนลง...... 

“พาณิชย”์ร่วมหารือ 5 หน่วยงานหาแนวทางลด
ผลกระทบให้แก่ธรุกิจเอสเอม็อีจากการใช้ TFRS 9



กว่าจะมาเป็น TFRS 9 
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กระบวนการและทิศทางการจดัท ามาตรฐานการรายงานของไทย 

Road map one year delay from IFRS 
01 
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กระบวนการจดัท ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  (Due Process) 

ขัน้ท่ี 6  
กระบวนการหลงัจากท่ีมาตรฐานได้รบัการประกาศใช้  

ขัน้ท่ี 5 
น าเสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการ 

ขัน้ท่ี 4 
สมัมนาท าความเขา้ใจ และสมัมนาพจิารณ์รา่งมาตรฐาน รบัฟงัและศกึษาผลกระทบ สรปุประเดน็ปญัหาเพือ่จดัท าแนวปฏบิตัใินชว่ง

เปลีย่นแปลงของไทย หรอืจดัท าตวัอย่างตลอดจนใหแ้นวทางการปฏบิตัสิ าหรบัประเดน็ปญัหาทีพ่บบ่อย เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี 3 
จดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ขัน้ท่ี 2 
วางแผนงานการจดัท า TFRS  

ขัน้ท่ี 1 
ศึกษา วิจยั และติดตาม IFRS 
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จดุเร่ิมต้น TFRS 9 02 
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Countries that require IFRS for domestic PIE 

Over 144 countries 
worldwide that IFRS 

Standards are required 
for domestic public 

company 
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SEA countries that require IFRS for domestic PIE 

Over 7 out of 10 
ASEAN members require 

IFRS standards for 
domestic public company 

Thailand and Indonesia 
accounting standards are 

converging with IFRS 

Only Vietnam hasn’t 
planned to adopt IFRS 

9 02 



Stage of Play in Australia 

Topics Details 

Status Adopt IFRS  

Implementation Date 1 January 2018 

IFRS convergence AASB 9 

Local Option No specific Australian Prudential 
Regulation Authority (APRA) 
requirements but existing regulatory 
provision requirements remain 
(GRCL –General Reserve for Credit 
Losses) 

Source: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#development 

10 02 



Asia 
Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan are IFRS adopter. 

IFRS 9 is effective on 1 Jan 2018. 

Stage of Play in Japan 
Topics Details 

Status Voluntary adopt IFRS  

Implementation Date 1 January 2018 

IFRS convergence IFRS 9  

Source: http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#development 
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IAS 39 
2009 IAS 39 

2013 

TAS 101, 104, 
105, 106 และ 

107 

TFRS 9 
2020 

Effective 
2020 
2563 

จุดเริ่มต้น ของ TFRS 9 

IASB  

02 12 



2559, 

2560 

อา่นทบทวน
มาตรฐาน ศกึษา
และสรุปผล
กระทบ  

Timelines  : TFRS (Financial Instrument) 

ต.ค.ธ.ค. 

2558 

จดัท าร่าง
มาตรฐาน  

ธ.ค.59  
มี.ค.2560 

ต.ค.

พ.ย.2560 

คณะอนกุรรมการ
กลัน่กรอง
มาตรฐานการ
บญัชี 

 

ม.ค.  
ก.พ.มี.ค. 
2561 

คณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพ
บญัช ี 

First draft 

Review 

Public hearing 

ส.ค.60 

FAP Board 

ก.ค. 

2561 
คณะกรรมการ 
กกบ. 

Oversight  

Committee 

ก.ย. 

2561 

ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 

Royal Gazette  

1.ม.ค. 

2563 

วนัท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ 

Effective date 

คณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐาน

การบญัชี 

02 13 



TFRS 9 มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนักลงทุนและตลาดทุนอย่างไร  

ท าไมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทยต้องเป็นไปตามสากล  

TFRS 9 มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ 
นักลงทุนและตลาดทุนอย่างไร  

14 
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หลกัการบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน 04 
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หลกัการ: การท าบญัชี 

ระบุรายการ 
(Identification) 

เข้าใจรายการ (transactions/ 
economic events) 

บนัทึกรายการ  

(Recording) 
รบัรู้ จดัประเภท วดัมูลค่า
แสดงรายการ  

ส่ือสารรายการ 
(Communication) 

- จดัท างบการเงิน และ หมายเหตุฯ 
- วิเคราะห์ ตีความส่ือสารให้ผู้ใช้ทราบ 

เพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนมุมมองและ
ผลการบริหารงานของผูบ้ริหารกิจการ 

‘through the eyes of management’  
โดย วิเรขา สันตะพนัธ์ุ และ ทีมงาน 

Principles Rules 

16 



เคร่ืองมือทางการเงิน การบริหารความเส่ียง  

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 

On balance sheet hedge หรือ   

เลือก Hedging Instrument เพ่ือป้องกนัความเส่ียง 

Interest Rate 
Risk 

FX Risk 

Equity Risk 

บนัทึกบญัชีการป้องกนัความเส่ียง 

Commodity  
Risk 

Credit Risk 

17 



เครือ่งมือทางการเงิน 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

กิจการ A 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เงินให้สินเช่ือ 

ตราสารทุน 

หุ้นกู้ 

เงินกู้ยืม 

กิจการ B 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 

 
1) ภาระผกูพนัตามสญัญา  
    - ทีจ่ะสง่มอบสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
    - ทีจ่ะแลกเปลีย่นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ
ทางการเงนิทีจ่ะท าใหก้จิการเสยี
ประโยชน์ 

 2) สญัญาท่ีจะหรืออาจจะช าระ 
สญัญาดว้ยตราสารทุนของกจิการเอง 
 
 

 
สญัญาใดๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ส่วนได้เสียคงเหลือในสนิทรพัย์
ของกจิการภายหลงัหกัหนี้สนิ
ทัง้หมดของกจิการ 

 
1) เงินสด  
2) ตราสารทุนของกิจการอ่ืน 
3) สิทธิตามสญัญาท่ีจะ 

- รบัเงนิสด สนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่จากกจิการอืน่   
-  ทีจ่ะแลกเปลีย่นสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิ
ทางการเงนิกบักจิการอืน่ภายใตเ้งือ่นไขทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อกจิการ  
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• เม่ือไหรจ่ะรบัรู้รายการในบญัช ีหรอืตดัรายการนัน้ออกจากบญัช ี
• Trade Date / Settlement Date  - วนัทีจ่ะเลอืกบนัทกึรายการ 
• หลกัการในการตดัรายการออกจากบญัช ี– สนิทรพัยท์างการเงนิ / หนี้สนิทางการเงนิ  

การรบัรู้/ตดัรายการ
(Recognition & 
Derecognition) 

• จดัประเภทรายการ:  สนิทรพัยท์างการเงนิ หนี้สนิทางการเงนิของ
กจิการจะส่งผลต่อก าไร (ขาดทุน) ของกจิการ  มลูค่าของสนิทรพัย ์
หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ -- > อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 

การจดัประเภท
รายการ 

(Classification) 

• จะวดัมูลค่ารายการต่างๆ สนิทรพัยท์างการเงนิ หนี้สนิทางการเงนิ  
   ณ วนัแรก และวนัท่ีในงบการเงิน อย่างไร – มลูค่ายุตธิรรม  ?  
    จะส่งผลต่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์-- > Performance กิจการ 

การวดัมลูค่า 
(Measurement) 

• จะแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร :  
• หน้ีสนิทางการเงนิ  ส่วนของเจา้ของ ส่งผลต่อ ดอกเบี้ยจ่าย เงนิปนัผล 

/ การหกักลบลบหนี้ -- > อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 
 

การแสดงรายการ 
(Presentation) 

• เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้งบการเงิน (Analysts / Investors) 
เขา้ใจ สามารถน ามาพจิารณาตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิได้ 

 

การเปิดเผยรายการ 
(Disclosure) 

หลกัการของมาตรฐานการบญัชี : เครือ่งมือทางการเงิน 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 

TFRS 9 
  

เพ่ือรบัรู้
รายการใน
งบการเงิน/          
จดัประเภท 
/ วดัมูลค่า 

 

TAS 32 
เพ่ือแสดงรายการ 
ในงบการเงิน 

TFRS 7 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีเก่ียวข้อง 
19 



หลกัการของมาตรฐานการบญัชี : เครือ่งมือทางการเงิน 

การรบัรู้/ตดัรายการ Trade Date (T) Settlement Date (T+2) 

การวดัมลูค่า FV FV Amortized 
Cost 

การแสดงรายการ P/L OCI - 

ผลต่าง 

การเปิดเผยรายการ 
ROA ROE C /I 

อตัราส่วนส าคญั 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 

การจดัประเภทรายการ เพื่อค้า เผือ่ขาย ถอืจนกว่าจะครบก าหนด 

TAS 105 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วย 

มลูค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เงินลงทุนทัว่ไป 

มลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็
อ่ืน 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วย 

มลูค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

TFRS 9 
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• เมือ่ไหร่จะรบัรู้รายการในบญัชี หรอืตดัรายการนัน้ออกจากบญัช ี
• Trade Date / Settlement Date  - วนัทีจ่ะเลอืกบนัทกึรายการ    

(Regular way purchase or sale of financial assets)  

การรบัรู/้ตดัรายการ
(Recognition & 
Derecognition) 

ทีม่า: Annual Report 2017 - National Australia Bank 

เครือ่งมือทางการเงิน : การรบัรู ้/ ตดัรายการ 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 21 



• จดัประเภทรายการธรุกรรม สนิทรพัย ์หนี้สนิของกจิการอย่างไร ส่งผล
ต่อก าไร (ขาดทุน) ของกจิการ  มลูค่าของสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของ
เจา้ของ --> อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 

การจดัประเภทรายการ 

(Classification) 

ทีม่า: Annual Report 2017 - National Australia Bank 

เครือ่งมือทางการเงิน : การจดัประเภทรายการ 

22 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 22 
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ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank 

เครือ่งมือทางการเงิน : การจดัประเภทรายการ 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 23 



• จะวดัมลูค่ารายการต่างๆ สนิทรพัย ์หนี้สนิ ณ วนัแรก และ 
    วนัท่ีในงบการเงิน อย่างไร – มลูค่ายุตธิรรม ? ซึง่จะส่งผลต่อการดอ้ยค่า

ของสนิทรพัยต่์างๆ -- > Performance ของกิจการ 
การวดัมลูค่า (Measurement) 

ทีม่า: Annual Report 2017 - National Australia Bank 

เคร่ืองมือทางการเงิน : การวดัมลูค่ารายการ 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 24 



ทีม่า: Annual Report 2017 - National Australia Bank 

เคร่ืองมือทางการเงิน : การวดัมลูค่ารายการ 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 25 



• จะแสดงรายการในงบการเงนิอย่างไร รายการใดควรแสดงเป็น  
หนี้สนิ / ทุน ส่งผลต่อ อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัต่างๆ 

 

การแสดงรายการ 
(Presentation) 

หนี้สนิ (Liabilities) ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expense) งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ทีม่า: Annual Report 2017 - National Australia Bank 

เคร่ืองมือทางการเงิน : การแสดงรายการ 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 26 
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• จะแสดงรายการในงบการเงนิอย่างไร รายการใดควรแสดงเป็น  
หนี้สนิ / ทุน ส่งผลต่อ อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัต่างๆ 

 

การแสดงรายการ 
(Presentation) 

ทีม่า: Annual Review 2017 - National Australia Bank 

เคร่ืองมือทางการเงิน : การแสดงรายการ 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 27 



เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 
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โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน ทีม่า: Annual Review 2017 - National Australia Bank 29 



 Impairment/ การด้อยค่า 
หมวด 5.5 

TFRS 9 
Recognition /Derecognition 
การรบัรู้และการตดัรายการ 

หมวด 3 

 Embedded Derivatives 
อนุพนัธแ์ฝง 
หมวด 4.3 

Classification 
 การจดัประเภท 

หมวด 4 

Hedge Accounting 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

หมวด 6 

Measurement /การวดัมูลค่า 
หมวด 5 

หลกัการ TFRS 9 : เคร่ืองมือทางการเงิน 
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หลกัการ TAS 32 : การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 

เครื่องมือทางการเงิน ว่า
เป็น 

จดัประเภท /แสดงรายการ 

สินทรพัย์
ทาง

การเงิน  

หน้ีสินทาง
การเงิน  

ตรา
สารทุน  

 

ณ วนัเร่ิมแรก 
เงื่อนไขการหกักลบ 

หกักลบ  

หน้ีสินทาง
การเงิน  

สินทรพัย์
ทาง

การเงิน  

 
ผูอ้อกเครื่องมอืทางการเงิน
ต้องแยกความแตกต่าง 

ระหว่าง 

แยกความแตกต่าง  

หน้ีสินทาง
การเงิน  ตราสารทุน  

 

ดอกเบีย้จ่าย 
เงินปันผล

จ่าย 

วดัมูลค่า + รบัรู้ผลต่าง 

เปล่ียนประเภท   

ณ วนัเปล่ียนแปลง 

เข้า P/L 

หน้ีสินทาง
การเงิน  

ตรา
สารทุน  

เข้าส่วน   
ผูถ้อืหุ้น 

หน้ีสินทาง
การเงิน  

ตราสาร 
ทุน  

ผูอ้อกเครื่องมอืทางการ
เงินแบบผสม ต้อง 

วดัมูลค่า 

วดัมลูค่า 

เครื่องมอืทาง
การเงินแบบ

ผสม  

ตรา
สารทุน  

หน้ีสินทาง
การเงิน  

 

Substance over Form 
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หลกัการของ TFRS 7 : การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

IFRS 7 

ขอบเขต  
Para. 3 

วตัถปุระสงค ์
Para. 1 

ลกัษณะและขอบเขต 
ของความเส่ียง Para. 31-42 

ความมีนัยส าคญัของเครื่องมือทาง 
การเงินต่อฐานะและผลการด าเนินงาน 

Para. 7-30 

ประเภทของ 
เครื่องมือทางการเงิน Para. 6 

งบแสดงฐานะการเงิน  
Para. 8-19 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ Para. 20 

การเปิดเผยข้อมลูอ่ืน Para. 21-30 

เชิงปริมาณ 
Para. 34-42 

เชิงคณุภาพ  
Para. 33 
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 รายการรายได้ 
ค่าใช้จ่าย 
ผลก าไร ขาดทุน 

ความส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ความส าคญัของตราสารการเงินต่อฐานะ & ผลด าเนินการ 

งบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมลูอ่ืนๆ งบก าไรขาดทุน 

นโยบายบญัชี 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่ายุติธรรม 

ประเภทของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดง 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน 

การจดัประเภทใหม่ 

การหกักลบสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

หลกัประกนั 

บญัชีปรบัมูลค่าส าหรบัผลขาดทุนจากการให้สินเช่ือ 

เครื่องมือทางการเงินแบบผสม 

การผิดนัดช าระหน้ีและการผิดสญัญา 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
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ลกัษณะ ขอบเขตของความเส่ียง 

ลกัษณะ ขอบเขตของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากของเครือ่งมือทางการเงิน 

การเปิดเผยเชิงคณุภาพ การเปิดเผยเชิงปริมาณ 

- ความเส่ียงท่ีมี ความเส่ียงนัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร 
- วตัถปุระสงค ์นโยบาย กระบวนการของ 
ผูบ้ริหารในการบริหารความเส่ียงและวิธีท่ีใช้วดั 
ความเส่ียง 
- การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากงวดก่อน 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

จ านวนท่ีเกิดขึ้นจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

หลกัประกนั การด าเนินการใดๆเพ่ือ 
เพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านตลาด 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงด้านตลาดอ่ืน 
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TFRS 9 : ผลกระทบต่อธรุกิจ 

สถาบนัการเงิน 

ธรุกิจประกนั 

กิจการในตลาดทนุ 

04 



TFRS 9 : ผลกระทบต่อสถาบนัการเงิน 
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สถาบนัการเงิน 

04 



มมุมอง ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบญัชี : เคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ 
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• ใช้ลงบญัชีของกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs: Publicly Accountable Entities) 

 บริษทัมหาชน เช่น Listed Company  
 กจิการทีต่อ้งระดมเงนิในวงกวา้งโดยการออกตราสารหนี้ ตราสารทุน หรอื

เอกสารแสดงสทิธ ิเช่น สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัชีวิต 
บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัหลกัทรพัย ์กองทุนรวม ฯลฯ 

 กิจการท่ีก าลงัขอจดทะเบียนออกตราสารในตลาดหลกัทรพัย ์

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบั 
NPAEs (ไมต้่องใช้มาตรฐานฉบบัน้ี) 
 

 กิจการ SMEs 
 บริษทัทัว่ไป  
(non-listed company)  

กิจการท่ีไมมี่ส่วนได้เสียสาธารณะ  

กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน กิจการใดใช้บ้าง? 
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TAS IFRS 

มาตรฐานการบญัชี 101 : หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี 104 : การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ี 
  ท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี 105 : การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ

ตราสารทุน 
แนวปฏิบติัทางการบญัชี : -การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน และ 
  หน้ีสินทางการเงิน (ใน หรือ หลงั 1 ม.ค. 60) 
                                         -การโอนและการรบัโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 103 : การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร 
  และสถาบนัการเงินท่ีคล้ายคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี 107: การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
                ส าหรบัเครื่องมอืทางการเงิน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี : หุ้นทุนซ้ือคืนของกิจการ (Treasury Stock) 

IFRS 9 : Financial Instruments 

IAS 32 : Presentation of 
Financial Instruments 

IFRS 7 : Financial Instruments : 
Disclosure 

มาตรฐานการบญัชีไทยปัจจบุนั กบั IFRS  : เครือ่งมือทางการเงิน 
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ผูบ้ริหารระดบัสงูของสถาบนัการเงิน
รบัทราบ ตระหนัก 

ส่ิงท่ีนักลงทุนสนใจเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี** 

ราคาหุ้นของกิจการจะตกหรือไม่?  
Valuation จะเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร? 

กระทบต่อการจ่ายเงินปันผล 
ของกิจการหรือไม่อย่างไร?  

ประเมินผลกระทบต่องบการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบก าไรขาดทุนว่าจะกระทบอย่างไร  
จะมีผลต่อ EPS อย่างไร?  

การเตรียมความพรอ้มในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 
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TAS 105 : เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตรา
สารทุน การจดั

ประเภทและ
การวดัมูลค่า 

•ดู Business Model + ลกัษณะของกระแสเงนิสด 
•การขายตราสารทุนทีจ่ดัเป็น FVOCI หา้มบนัทกึ
ก าไร / ขาดทุนใน P/L (No Recycling) แต่ให้
บนัทกึใน OCI เท่านัน้ 

•ก าไร ขาดทุนจาก วดัมลูคา่ยุตธิรรมจากการ
เปลีย่นแปลง Own credit risk  ของ FL เขา้ OCI 

การจดัประเภท การวดัมลูค่า 

หลกัทรพัย์เพื่อคา้ Fair Value 

หลกัทรพัย์เผือ่ขาย Fair Value 

ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบ
ก าหนด 

Amortized Cost 

เงนิลงทุนทัว่ไป  At Cost 

การปฏิบติัในปัจจุบนั TFRS 9 

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบญัชปีจัจุบันและ TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7 
ผลกระทบต่อ 
สถาบนัการเงิน 

ไม่มีผลกระทบมากนัก 

เงินให้สินเช่ือ / เงินลงทุนในตราสารหน้ี / 
ตราสารทุน การจดัประเภท 

Fair value through PL (FVTPL) 
Fair value through OCI (FVOCI) 
Amortized cost  

หลกับญัชีท่ีส าคญั 

การรบัรู้รายการ ไม่ได้ระบชุดัเจน 
- Regular way purchase or sale of 
financial assets ก าหนด Trade Date / 
Settlement Date 

ไม่มีผลกระทบมากนัก 
การตดัรายการ แนวปฏิบติัทางการบญัชี : การตดัรายการ

สินทรพัยท์างการเงิน และหน้ีสินทาง 
การเงิน / การโอนและรบัโอนสินทรพัย์
ทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงิน : หมดอาย ุหรือ โอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของ / ไม่คงไว้ซ่ึงการควบคมุ 
หน้ีสินทางการเงิน  :  ยกเลิก / ส้ินสดุลงโดย
ปฏิบติัตามแล้ว 

- ทางเลือกในการก าหนดหน้ีสิน
ทางการเงินวดัด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (Fair Value Option) 

ไม่มีผลกระทบมากนัก 
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การตัง้ส ารองค่า
เผ่ือหน้ีสงสยั 

จะสญู 

การบนัทึกบญัชี
อนุพนัธ ์

วิธีการรบัรู้
รายได้ดอกเบีย้ 

 Non bank : TAS 101 หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

ไม่บนัทึกบญัชี แต่เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือรบัรู้รายการในงบ
การเงินโดยน าวิธีปฏิบติัทางบญัชี IAS39 มาใช้ 

1. ประมาณจากประสบการณ์ทีผ่่านมาเกีย่วกบัยอดลกูหนี้
ทีเ่กบ็ไมไ่ด ้เทยีบกบั ยอดขาย หรอื ยอดลกูหนี้ หรอื กลุม่
ลกูหนี้ตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระ (Aging)  
2. ดูเฉพาะรายทีค่าดว่าจะเกบ็ไมไ่ดเ้ท่านัน้ (วธินีี้ยากในทาง
ธุรกจิทีม่ลีกูหนี้จ านวนมาก) 

ใช้ Expected Loss โดยให้มี forward 
looking โดยม ี2 วธิ ี
•Genaral Approach (PD x LGD x EAD) 
ส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อ 

•Simplified Approach ส าหรบัลกูหนี้การคา้ 
หรอืลกูหนี้ทีม่โีครงสรา้งไม่ซบัซอ้น 

•วดัมลูค่าด้วยราคายติุธรรม และรบัรู้
ก าไร / ขาดทุนในงบการเงิน  

การปฏิบติัในปัจจุบนั TFRS 9 
ผลกระทบต่อ 
สถาบนัการเงิน 

ตอ้งรบัรูร้ายการอนุพนัธ์ทุก
รายการในงบการเงนิ ซึง่ Bank  
ธปท. ก าหนดใหล้งบญัชอีนุพนัธ์
ส าหรบัลูกคา้ มาระยะหนึ่งแลว้ 
จงึมผีลกระทบไมม่ากนกั 

ใช้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (EIR) 

หลกับญัชีท่ีส าคญั 

ไมม่ผีลกระทบ หากมกีาร
ตคีวาม ใหใ้ชว้ธิอี ื่นทีใ่หผ้ลไม่
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญั 

Bank : ประกาศ ธปท. ก าหนด % ของยอดลูกหน้ี และ  
ค านวณ Expected Loss = PD x LGD x EAD 

Bank : เปลีย่นมาใช ้Model ซึง่
เงนิส ารองฯ จะผนัแปรตาม
คณุภาพและ life time ของลกูหนี้ 
ซึง่ Bankทยอยตัง้ส ารองฯ ตัง้แต่
ปี 59 และไดก้นัเงนิส ารองตามที ่
ธปท. ก าหนดเพือ่รองรบั IAS 39 
ตัง้แต่ปี 49  จงึมผีลกระทบไม่
มากนัก 

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบญัชีปัจจบุนัและ TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7 

TAS 105 : เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

การรบัรู้รายได้
ดอกเบีย้ส าหรบั 

NPL จากยอดสทุธิ 

Bank : หยุดรบัรูร้ายได ้หากลกูหนี้คา้งช าระหนี้เกนิ 3 
เดอืน หรอื ถูกจดัชัน้เป็นลกูหนี้ดอ้ยคณุภาพ (NPL) และ 
ให ้Reverse รายไดด้อกเบีย้ทีเ่คยบนัทกึแลว้ออก ตามที ่
ธปท. ก าหนด 

สามารถรบัรูร้ายไดส้ าหรบัลูกหนี้ในแต่ละ Stage 
Stage 1 : รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากยอด Gross 
Stage 2 : รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากยอด Gross 
Stage 3 : รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากยอด Net 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (TAS 105)  : ใช้อตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (EIR) หรือวิธีอ่ืนท่ีให้ผลไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญั เงินให้สินเช่ือ : ไม่มีมาตรฐานการ
บญัชีก าหนดเป็นการเฉพาะ  Bank ส่วนใหญ่จึงใช้ 
อตัราตามสญัญา ในการบนัทึกบญัชี   

มีผลกระทบไม่มากนัก 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 42 04 



การปฏิบติัในปัจจุบนั IFRS 9 / TAS 32 /TFRS 7 

ผลศึกษาการน า TFRS 9 มาใช้กบัสถาบนัการเงิน (Bank) 

ผลกระทบต่อ 
สถาบนัการเงิน หลกับญัชีท่ีส าคญั 

การบญัชีเพ่ือ
ป้องกนั 

ความเส่ียง 

ไม่บนัทึกบญัชี แต่เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือรบัรู้รายการในงบ
การเงินโดยน าวิธีปฏิบติัทางบญัชี IAS39 มาใช้ 

เลือกบนัทึกบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
แบง่เป็น 
•การป้องกนัความเส่ียงในมลูค่า
ยุติธรรม 

•การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
•การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศ 

เป็นการเลือก  
Bank : ได้น าหลกัการของ 
IAS 39 ประยกุตใ์ช้ 
จึงมีผลกระทบไม่มากนัก 

การแยกหน้ีสิน
ทางการเงิน กบั
ส่วนของเจ้าของ  

ยงัไม่มีหลกัการและ ตวัอย่างท่ีชดัเจน 
 

หลกัการชดัเจนใน TAS 32 มีผลกระทบไม่มากนัก 

หกักลบลบหน้ี 
ยงัไม่มีหลกัการและตวัอย่างท่ีชดัเจน 
 

ก าหนดเงื่อนไข ท่ีสามารถหกักลบ
ลบระหว่างสินทรพัยท์างการเงิน และ 
หน้ีสินทางการเงินได้ เม่ือ 
• มีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมาย 
• ตัง้ใจท่ีจะช าระด้วยจ านวนเงิน

สทุธิ หรือ ตัง้ใจท่ีจะรบัสินทรพัย ์
และช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

มีผลกระทบไม่มากนัก 

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 
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TFRS 9 : ผลกระทบต่อธรุกิจประกนั 

ธรุกิจประกนั 

44 04 



TFRS 9 : ผลกระทบต่อธรุกิจประกนั 

45 

IASB  

Effective date of IFRS 9 
(1 January 2018) 

IAS 39 + IFRS4 

Temporary Exemption 

IFRS 9 + IFRS4 

Overlay approach 

Effective date of IFRS 17  
(1 January 2021) 

IFRS 9 + 
IFRS17 

Effective date of TFRS 9  
(1 January 2020) 

Temporary Exemption 

FI Guidance+ TFRS4 

Effective date of TFRS 17  
(1 January 2022) 

TFRS 9 + 
TFRS17 

04 



แนวปฏิบติัทางการบญัชีก่อนการบงัคบัใช ้TFRS 17 ในปี 2565  

Classification & 
Measurement 

Hedge Accounting 

Impairment 

สินทรพัยล์งทุน  
ปฏิบติัตาม TFRS 9 + Local 

Practice 

TFRS 9 + Local 
Practice 

TFRS 9 + Local 
Practice 

Applying IFRS 9 Financial 
Instruments with IFRS 4 

Insurance Contracts  

TFRS 9 

TFRS 9 

TFRS 9 

1 มกราคม 2565 เม่ือ  
TFRS 17 มีผลบงัคบัใช้ 
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TFRS 9 : ผลกระทบต่อกิจการในตลาดทนุ 

กิจการในตลาดทนุ 

04 
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ข้อกงัวล และประเดน็ปัญหา 

SME ได้รบัผลกระทบจริงหรอืไม่ ? 

• ยงัไม่เข้าใจมาตรฐาน  
• เตรียมความพร้อมไม่ทนั 
• มีผลกระทบต่อตวัเลขในงบการเงิน 
• มีผลกระทบต่อค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูท่ีเพ่ิมขึน้ 
• งบการเงินมีความผนัผวนมากขึน้ 

05 



ผลสรปุ กกบ. ให้มีแผนด าเนินงาน แบ่งเป็น  3 ภารกิจ  

01 

02 

03 

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และการช่วยเหลอื 
ในการเตรยีมความพรอ้ม (ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม) 
ผูร้บัผิดชอบหลกั : สภาวิชาชีพบญัชี 

ประเดน็ของกลุ่มสถาบนัการเงนิ (Bank) 
ผูร้บัผิดชอบหลกั : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประเดน็ของกลุ่มสถาบนัการเงนิภาครฐั (SFIs) 
ผูร้บัผิดชอบหลกั : ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั 

05 
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การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานก ากบัดแูล 
ในการน า TFRS 9 มาบงัคบัใช้ในไทย 

สภาวิชาชีพบญัชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. 

การด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

50 
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การด าเนินการของสภาวิชาชีพบญัชี 

• เผยแพร่ตวัอย่างประกอบ
ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ค านวณ Expected Credit 
Loss และตวัอย่าง Factor ใน
การพจิารณา Expected Credit 
Loss ซึง่เป็นการรวบรวมจาก
แหล่งขอ้มลูในต่างประเทศ 

 

เผยแพร่ตวัอย่าง 

• ส่ือสารท าความเข้าใจ
ผู้เก่ียวข้อง โดยจดัอบรมเพื่อ
เป็น train the trainer ใหก้บั   
กลุ่ม 1: ผูล้งทุนและนกัวเิคราะห ์
กลุ่ม 2: ผูส้อบบญัชทีีไ่ม่ใชก่ลุ่ม 
Big 4 ของธุรกจิ non-bank เชน่ 
ธุรกจิลสิซิง่ 
กลุ่ม 3: อาจารยม์หาวทิยาลยั
ผูส้อนวชิาบญัช ี

Train the trainer 

• แปลตวัอย่างจาก IFRS 9   
Part B โดยเลอืกจากตวัอย่างที่
เกีย่วขอ้งกบับรบิทของประเทศ
ไทย รวมถงึเอกสารวชิาการ 
อื่น ๆ ตามแนวทางของ IASB 
Implementation เพื่อเผยแพร่
บนเวบ็ไซตส์ภา 

แปลตวัอย่าง IFRS 9 

06 
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• จดัอบรมเพื่อกระจายความรู ้
TFRS 9 ใหท้ัว่ถงึแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ต่อเนื่อง และชดัเจน ทัง้ส่วนกลาง
และภมูภิาคโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษา  
สถาบนัการเงิน และธนาคาร
แห่งประเทศไทย  
(รปูแบบการอบรมแบบ 
workshop) 
 

 
TFRS 9 Workshop  

• จดัใหม้นีกัวชิาการทีค่อยตอบ
ค าถามเบือ้งต้นใหก้บัสมาชกิ
เกีย่วกบัปญัหาในทางปฏบิตั ิ
เพื่อความรวดเรว็ 

• รวบรวมแนวปฏิบติัของ Big 4  
ท่ีมีการเผยแพร ่และแสดง
แหล่งขอ้มลูเพื่อสบืคน้เพิม่เตมิ 
ไดแ้ก่ วธิปีฏบิตังิาน   
งบการเงนิและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 

Q&A 

• ตัง้คณะท างานเพื่อเป็น
ส่วนกลางในการประสานงาน
ทุกภาคธุรกจิเพื่อท าหน้าที่
วเิคราะหเ์ชงิปฏบิตั ิรวบรวม
ขอ้มลู และน าปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้มาแกไ้ข 

คณะท างาน 

การด าเนินการของสภาวิชาชีพบญัชี 
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การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานก ากบัดแูล 
ในการน า TFRS 9 มาบงัคบัใช้ในไทย 

การด าเนินการของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

53 06 



การด าเนินการของส านักงาน ก.ล.ต. 
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07 ประเดน็ภาษีท่ีเก่ียวข้องจากการน า TFRS 9 มาใช้ 

55 



ประเดน็ภาษีท่ีเก่ียวข้องจากการน า TFRS 9 มาใช้ 

ภาษี กบั TFRS 9  

 หลกัการรบัรู้รายได้ตาม EIR 
 การตัง้ส ารองหน้ีสญู 
 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

• Fair value hedge 
• Cash flow hedge 
• การวดัมูลค่ายุติธรรม derivatives 

56 07 



กิจการควรเตรียมความพร้อมอย่างไร 

TFRS 

1 

ระบบการเสียภาษี ผลกระทบต่องบการเงินและ
การด ารงเงินกองทุนของ

สถาบนัการเงิน/ ฐานะการเงิน
ของกิจการ 

บุคลากร 

ฐานข้อมูลและระบบงาน 
การวดัผลและความซบัซ้อน

ของ Product 

การส่ือสารกบัผู้ใช้งบ
การเงิน 2 5 

3 4 

6 

ทีม่า : เอกสารอบรมหลกัสตูรเครือ่งมอืทางการเงนิ โดยคณุวเิรขา 57 
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ผลกระทบต่องบการเงิน และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั เช่น 
• Derivative : ต้อง MTM รบัรู้ก าไรขาดทุนเข้า P&L  จากเดิมเปิดหมายเหตุประกอบงบฯ 

บคุลากร 
-   CEO & CFO ควรเข้ามามีบทบาท และควรมีการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัการบญัชีใหม่ๆ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

ภาษีอากร 
• กิจการต้องพิจารณารายการใหม่ๆ เพ่ือน ามาดผูลกระทบทางภาษี  

ระบบสารสนเทศ 
• กิจการ ต้องพิจารณาระบบฐานข้อมูลท่ีมี เพ่ือน ามาใช้ในการตัง้สมมติฐานส าหรบัการ

ค านวณประมาณการต่างๆ  เช่น การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรพัย ์ 

 
การด าเนินธรุกิจ 
-  กิจการควรพิจารณาภาพรวมของการเปล่ียนแปลง TAS ท่ีส่งผลต่อการด าเนินธรุกิจ 
 

 

กิจการต่างๆ ในประเทศไทยเตรียมการอย่างไร 

ทีม่า : เอกสารอบรมหลกัสตูรเครือ่งมอืทางการเงนิ โดยคณุวเิรขา 58 08 
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Q&A 

Thank you 



สรุปประเด็นสําคัญของ 

รางมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน



TFRS 9 เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน ใชกับกิจการใดบาง? 

• ใชสําหรับการลงบัญชีของกิจการทีม่สีวนไดเสียสาธารณะ

(PAEs: Publicly Accountable Entities)

 บริษัทมหาชน เชน Listed Company 
 กิจการที่ตองระดมเงินในวงกวางโดยการออกตราสารหนี้ ตราสาร

ทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิ เชน สถาบันการเงิน บริษัท

ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภยั บริษัทหลักทรัพย 

กองทุนรวม ฯลฯ
 กิจการที่กําลังขอจดทะเบียนออกตราสารในตลาดหลักทรัพย

- ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ 

NPAEs (ไมตองใชมาตรฐานฉบับนี้)

 กิจการ SMEs

 บริษัททั่วไป 
(non-listed company) 

กิจการทีไ่มมีสวนไดเสยีสาธารณะ 

กิจการทีมี่สวนไดเสยีสาธารณะ

2



กลุมมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

TFRS 9

TFRS 7

TAS 32

1. การจัดประเภทและวัดมลูคา

2. การดอยคา (Impairment)

3. อนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง 

(Hedge accounting)

• การเปดเผยขอมูล

TFRIC 16 & TFRIC 19

1. การแสดงรายการ

2. การจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินและทุน

ของกิจการ (Classification as financial 

liabilities or equity)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ (TFRIC 16)

2. การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทนุ

(TFRIC 19)

3



1) เงินสด

2) ตราสารทุนของกิจการอื่น

3) สิทธิตามสัญญาท่ีจะ

• ไดรับเงินสดหรือสินทรัพย

ทางการเงินจากกิจการอื่น

•แลกเปล่ียนสินทรัพย/หนี้สิน

ทางการเงิน ภายใตเงื่อนไขท่ี

เปนประโยชนตอกิจการ

4) สัญญาท่ีจะหรืออาจจะไดรับ

ชําระดวยตราสารทุนท่ีกิจการเปน

ผูออก

สัญญาใด ๆ ที่ทําใหกิจการหน่ึงมีสินทรัพยทางการเงินเพิ่มขึ้นและอีกกิจการหน่ึงมีหน้ีสินทางการเงิน

หรือตราสารทนุเพิ่มขึ้น

สรุปคํานิยาม : เครื่องมือทางการเงิน

เคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

1) ภาระผูกพันท่ีจะ

• สงมอบเงินสดหรือสินทรัพย

ทางการเงินใหกิจการอื่น

• แลกเปล่ียนสินทรัพย/

หนี้สินทางการเงินภายใต

เงื่อนไขท่ีกิจการเสีย

ประโยชน

2) สัญญาท่ีจะหรืออาจจะชาระ

ดวยตราสารทุนท่ีกิจการเปนผู

ออก

หนี้สินทางการเงิน ตราสารทุน

สัญญาใด ๆ ท่ีแสดงวาผูถือ

ตราสารเปนเจาของสวนไดเสีย

คงเหลือในสินทรัพยของกิจการ

ภายหลังหักหนี้สินท้ังหมด

4
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การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา 

การดอยคา (Impairment)

อนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง

ประเด็นสําคัญของ มาตรฐานเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน



6

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา 



การจัดประเภทรายการ

IFRS 9 Classification
• Principle-based

• Classification based on business model and nature of cash flows

• One impairment model

• Own credit gains and losses presented in OCI for FVO liabilities

• Business model-driven reclassification

การจัดประเภทรายการ

Classification

สินทรัพยทางการเงิน

Financial Assets

หน้ีสินทางการเงิน

Financial Liabilities

7



การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน

TAS 105 

หลักทรัพยเพ่ือคา

ตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกําหนด

หลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทนุทั่วไป

TFRS 9

ราคาทุนตัดจําหนาย 

(Amortised cost)

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน

(FVTPL)

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI)

8



การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน (ยอหนา 4.1,4.2)

สินทรัพย

ทางการเงิน

หนี้สินทาง

การเงิน

โมเดลธุรกิจ                       ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

ราคาทุนตัดจําหนาย

(Amortized cost)

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI)

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุน (FVTPL)

ทางเลอืกวดัมลูคายุติธรรม

ผาน OCI (FVOCI option)
(ไมใชถือไวเพื่อคา)

ทางเลอืกวดัมลูคายุติธรรม (Fair value option)
(ในกรณีท่ีการจับคูทางบัญชีไมเหมาะสม)

ราคาทุนตัดจําหนาย
(Amortized cost)

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
(FVTPL)

9



2. ทดสอบลักษณะของกระแสเงินสดรับ

(Characteristics Test)

การจัดประเภทเปนวิธีราคาทุนตัดจําหนาย (ยอหนา 4.1.2)

สินทรัพยทางการเงินที่ใชวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ตองอยูภายใตเงื่อนไข ทั้ง 2 ขอ ตอไปนี้

มีโมเดลธุรกิจทีก่ิจการใชในการบริหารสินทรัพย

ทางการเงินโดยมวัีตถุประสงคที่ถือไวเพื่อรับ

กระแสเงินสดจากสินทรัพยทางการเงินน้ัน

(“Business model whose objective is to hold 

instruments to collect contractual cash flow”)

- Not an instrument-by-instrument approach 

(could be determined at portfolio level)

ลักษณะของกระแสเงินสด จะเปนการรับเงินตน

และดอกเบ้ียที่คํานวณจากเงินตนคงเหลือ

“Cash flows that are solely payments of 

principal and interest on the principal 

outstanding”

- Interest is consideration for the time value of 

money and the credit risk

- Not have the characteristics of interest e.g. 

option, forward, and swap contracts

1. ทดสอบโมเดลธุรกิจ

(Business model Test)

10



…

โมเดลธุรกิจ

โมเดลธุรกิจ

การประเมินและการรายงานผลการดําเนินงานภายในกิจการ

การบริหารความเส่ียงที่มีตอผลกระทบตอผลการดําเนินงาน

การจายผลตอบแทนใหแกผูบริหารของกิจการ

โมเดลธุรกิจสามารถพิจารณาจากกิจกรรมตาง ๆ เชน

หลักการของ TFRS 9

ผูบริหาร

ถือไวเพือ่รับกระแสเงินสด

ถือไวเพือ่รับกระแสเงินสดหรือเพือ่ขาย

ยอหนา ข4.1.1- ข4.1.2

ท่ีมา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบนัการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 11



…

หลักการของ TFRS 9

…
ลักษณะกระแสเงินสดรับตามสัญญา

เงินตน (Principal)
ดอกเบ้ีย (Interest on outstanding 

amount of principal)

มูลคาเงิน

ตามเวลา

ลักษณะกระแสเงินสดรับตามสัญญา

(Contractual cash flow characteristics)

- Liquidity risk

- Profit margin
- Administration
costs

ความเส่ียงดาน

เครดิต

ความเส่ียงดานการให

กูยืมเงินอื่นหรือตนทุน

ยอหนา ข4.1.7

ท่ีมา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบนัการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 12



…

หลักการของ TFRS 9

Business model

อาจตองพิจารณาเปลีย่นแปลง 

business model ของสินทรพัย

ทางการเงินทีไ่ดมาใหม

• ไมถือเปนจัดประเภทสนิทรัพยใหม 

หากไมมีการเปลีย่นแปลง business model

• ไมถือเปนขอผดิพลาดตาม TAS 8

Insignificant even if 
frequent

Infrequent even if 
significant in value

Close to maturity Due to an increase 
in credit risk 

(or other reason consistent 
with the business model)Regardless of whether caused internally or externally 

Business model “ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญาเทานัน้”

กิจการอาจขายสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาได หากการขายเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้

หากกิจการขายสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาตามเงื่อนไขขางตนใหปฏิบัติดังนี้

ยอหนา ข4.1.3

ท่ีมา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบนัการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 13



การจัดประเภทและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน

เปนเงินลงทุนในตราสารทุน ?

ถือไวเพ่ือคา ?

เลือก OCI option ?

กระแสเงินสดรับตามสัญญาประกอบดวยเงนิตนและดอกเบ้ีย ?

Business model ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาเทานั้น ?

Business model ถือไวเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย ?

Fair value 

through OCI 

(without recycling)

Fair value 

through PL
Amortized cost 

Fair value 

through OCI 

(with recycling)

ใช

ใช

ใช ไมใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

SPPI 

Test

เลือก Fair value option เพ่ือลด accounting mismatch ?

ใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

หลักการของ TFRS 9
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การจัดประเภทและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน

เปนอนุพันธถือไวเพ่ือคา ?

หนี้สินทางการเงิน

Fair value option ? วัดมูลคายุติธรรม (FV)

FV เปล่ียนแปลง

เน่ืองจาก credit risk
Other FV 
changes

OCI PL

วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVTPL)

No recycling

อื่น ๆ ราคาทุนตัดจําหนาย (Amortized cost)

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

หลักการของ TFRS 9

ใช

ยอหนา 4.2

ท่ีมา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบนัการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 15



ราคาทุนตัดจําหนาย (Amortized cost)

EIR = อัตราท่ีใชคิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับ/จายในอนาคตตลอด expected life ของสินทรัพย/หนี้สินทาง

การเงินใหเทากับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและราคาทุนตัดจําหนายของหนี้สินทางการเงิน

คิดลดเพ่ือหา

“EIR”

Expected 

Life

ประมาณการกระแสเงินสดรับ/จาย ซึ่งรวมถึงกรณี prepayment/refinance/withdrawn

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมท่ีรับรูเม่ือเริ่มแรก หักดวยการจายชําระคืนเงินตน บวกหรือหักคาตัด

จําหนายสะสมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (Effective interest rate: EIR)

วิธี EIR
วิธีท่ีใชคํานวณราคาทุนตัดจําหนาย และรับรูรายได/คาใชจายดอกเบ้ียในกําไรหรือ

ขาดทุนในระยะเวลาท่ีเกี่ยวของ

หลักการของ TFRS 9

ท่ีมา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบนัการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 16



การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา

การจัดประเภทรายการ

ณ วันท่ีถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก

- ประเมินวัตถุประสงคของการถือครองสินทรัพยทางการเงินและ

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

- กําหนดใหเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมไดถือไวเพื่อคาแสดงดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI)

- การกําหนดหรือยกเลิกการกําหนดใหสินทรัพยทางการเงินหรือ

หนี้สินทางการเงินวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุน (FVTPL)

- การประเมินวาการแสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความ

เสี่ยงดานเครดติของหนี้สินทางการเงนิในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนทําใหเกิดการไมจับคูทางบัญชีในกําไรหรือขาดทุนหรือไม

ปรับงบการเงินยอนหลัง แตไมอนุญาตใหปรับยอนหลังสําหรับ

รายการท่ีไดมีการตัดรายการออกจากบัญชีกอนวันท่ีถือปฏิบัติเปน

ครั้งแรก

การจัดประเภทรายการ

จัดประเภทรายการท่ีคงเหลืออยู ณ วันท่ีถือปฏิบัติ

เปนครั้งแรกตาม TFRS 9 โดยอนุญาตใหไม

ปรับยอนหลัง ผลแตกตางท่ีเกิดขึ้น (ถามี)ใหรับรู

ในกําไรสะสมตนงวดหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง

International Local option
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การคํานวณอตัราดอกเบ้ียที่แทจริง

1. ปรับยอนหลัง

2. หากไมสามารถหา EIR ยอนหลังได

• ในกรณีท่ีกิจการเลอืกปรับงบการเงนิยอนหลงั 
ใหนํามูลคายุติธรรมของสนิทรัพยทางการเงิน
หรือหนี้สินทางการเงนิ ณ แตละสิ้นงวดท่ี
นํามาเปรียบเทยีบเปนมูลคาตามบัญชีข้ันตน 
(gross carrying amount) และ

• นํามูลคายุติธรรมของสนิทรัพยทางการเงิน
หรือหนี้สินทางการเงนิ ณ แตละสิ้นงวดท่ี
นํามาเปรียบเทยีบเปนมูลคาตามบัญชีข้ันตน
ใหม (new gross carrying amount)

International
EIR

• สัญญาเกดิกอนวันที่ถอืปฏิบัติเปนครั้งแรก
คํานวณจากกระแสเงินสดคงเหลอืตามสญัญา

• สัญญาเกดิ ณ หรอื หลังจากวันท่ีถอืปฏิบัติ
เปนครั้งแรก คํานวณ อัตราดอกเบ้ียที่แทจริง
ตาม TFRS 9

Local option

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง
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การกําหนดใหสินทรัพยทางการเงินเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมลูคายุตธิรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพยทางการเงิน
เม่ือเริ่มใช TFRS 9 เปนครั้งแรก

เงื่อนไขในการกําหนด คือ การไมจับคูทางบัญชี (accounting mismatch)

เขาเงื่อนไข ณ วันท่ีถือปฏิบัติเปนครั้งแรก

ไมเคยกําหนดมากอน สามารถกําหนดใหแสดงดวย FVTPL ได

เคยกําหนดเปน FVTPL เนื่องจาก

ไมจับคูทางบัญชี

อาจเปล่ียนแปลงการจัดประเภทท่ีเคยกําหนดไวกอนหนาได หรือกําหนดใหเปน

FVTPL ตอไปก็ได

เคยกําหนดเปน FVTPL เนื่องจากมี

การบริหารบนเกณฑมูลคายุติธรรม

ตองยกเลิกการจัดประเภทเปน FVTPL ท่ีเคยจัดไว อยางไรก็ตาม กิจการอาจ

เลือกกําหนดใหแสดงดวย FVTPL 

ณ วันท่ีถือปฏิบัติเปนครั้งแรกไดหากเขาเงื่อนไข

แนวปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9 คือ ใหปรับปรุงการจัดประเภทรายการยอนหลัง*

* IFRS 9/TFRS 9 ไมอนุญาตใหปรับยอนหลังสําหรับรายการที่ไดมีการตัดรายการออกจากบัญชีกอนวันที่ถือปฏิบัติเปนครั้งแรก

ทางเลือกแนวปฏิบัติในชวงเปลีย่นแปลงสําหรับประเทศไทย 

ผลแตกตางที่เกิดขึ้นจากการกําหนดรายการใหแสดงดวย FVTPL ใหปรับปรุงเขากําไรสะสม ณ วันตนงวดของปที่ถือปฏิบัติ

1

2

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง
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การดอยคา (Impairment)



การดอยคา

วิธีการทั่วไป General approach

• สําหรับสินทรัพยทางการเงินทุกประเภท รวมถึงเงินใหกูยืมและเงินลงทุนในตราสารหน้ี

• พิจารณา  1 ปขางหนาหรือตลอดอายุสัญญา

วิธีการอยางงายSimplify approach

• เปนทางเลือกสําหรับการพิจารณาของลูกหน้ีการคา หรือลูกหน้ีตามสัญญาเชา หรือสินทรัพย

ตามสัญญาตาม TFRS 15

การดอยคาดานเครดิตเม่ือเริ่มแรกหรอืเม่ือซื้อPOCI
• สินทรัพยที่ดอยคาดานเครดิตตั้งแตรับรูเม่ือเร่ิมแรก รับรูการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุตั้งแตรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

TFRS 9

กําหนดวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ 3 วิธี ไดแก

1. รอยละของยอดขาย 2 คํานวณเปนรอยละของยอดลูกหน้ี 3 พิจารณาลูกหน้ีแตละรายTAS 101
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TAS 101 & TFRS 9 

ตั้งสํารองแบบเฉพาะ เม่ือมี

หลักฐานบงช้ีวาการ

ดอยคาเกิดขึ้นแลว

• รอยละของยอดขาย 

• รอยละของยอดลูกหนี้การคา

• การตั้งสํารองเฉพาะเจาะจง

TAS 101
การจัดช้ันสินทรัพยตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 

1.สินทรัพยจัดช้ันสูญ

2.สินทรัพยจัดช้ันสงสัยจะสูญ

3.สินทรัพยจัดช้ันสงสัย

4.สินทรัพยจัดช้ันต่าํกวามาตรฐาน

5.สินทรัพยจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษหรือ

สินทรัพยจัดช้ันควรระวังเปนพิเศษ

6.สินทรัพยจัดช้ันปกติ และการตั้ง

สํารองโดยท่ัวไป General Provision

ธนาคารแหงประเทศไทย

TFRS 9

ขั้นที่ 1 และขั้นที ่2

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ขั้นที่ 3 ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เม่ือมีหลักฐานบงช้ีวาการดอยคา

Bank of Thailand

สินทรัพยจัดช้ันสูญ

(Write-off)

สินทรัพยจัดช้ันสงสัย

จะสูญ 100%

สินทรัพยจัดช้ันสงสัย

100%

สินทรัพยจัดช้ันต่ํา

กวามาตรฐาน 100%

สินทรัพยจัดช้ัน

กลาวถึงเปนพิเศษ 2%

สินทรัพยจัดช้ันปกติ

1%

การดอยคา
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การดอยคา

ขอบเขต

Fair value through OCI

Amortized cost
Irrevocable loan commitments

Irrevocable financial guarantee contracts

Financial assets Off-balance sheet items

Expected credit

loss model

Past events

Current conditions

Forecasts of future economic 
conditions

Lease receivables

Trade receivables

หลักการของ IFRS 9

2

ที่มา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 23



Stage 1 Stage 2 Stage 3

1-yr  
EL

Lifetime
EL

Lifetime
EL

Change of credit risk since initial recognition 

Performing Underperforming Non-performing

Expected loss
(EL)

Significant increase in credit risk
Rebuttable assumption: 30 DPD

Objective evidence of impairment 
Rebuttable assumption: 90 DPD

Initial recognition / 
low credit risk 

(e.g. Investment grade)

Interest revenue
Gross basis

EIR on gross amount
Gross basis

EIR on gross amount
Net basis

EIR on amortized cost

Expected credit loss model: General approach

ที่มา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

หลักการของ IFRS 9
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Transfer criteria: Significant increase in credit risk

Stage 1 Stage 2

1-yr  
EL

Lifetime
EL

Performing Underperforming
Significant increase

in credit risk ?

Compare

Credit risk 
at initial recognition Current credit risk

Initial recognition Reporting date

Consider reasonable and supportable 
information that is available without undue 
cost or effort
• Indicators
• Forward looking and past due information
• At individual level or collectively 

30 Days Past Due

Rebuttable 
presumption

Latest point of 
transfer to 
Stage 2

หลักการของ IFRS 9

ที่มา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 25



Example - Transfer criteria: Significant increase in credit risk

External factors

Macroeconomics

Internal factors

Entity / Borrowers

Significant 
changes in 
external market 
indicators
e.g. borrower’s 
bond price Significant 

changes in 
external 
credit rating

Significant 
changes in 
business / 
financial / 
economic 
conditions

e.g.
• Interest rate
• Unemployment 

rate
• Oil price

Significant 
changes in 
internal price 
indicators

Internal credit 
rating downgrade 

Significant 
changes in 
behaviour 
(payment status)

Adverse 
changes in 
regulatory, 
economic and 
technology 
environment Significant 

changes in 
operating 
resultsSignificant 

changes in 
credit risk 
on other 
financial 
instruments 

หลักการของ IFRS 9

ที่มา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 26



Measurement of expected credit loss

PD / LGD / EAD

Model

Probability of default

(PD)

Loss given default

(LGD)

Exposure at default

(EAD)

Lifetime PD
(Stage 2 / 3)

12-month PD
(Stage 1)

Forward-looking 
adjustment

Current LGD

Current collateral 
value

Forward-looking 
adjustment

Current balance and 
limit

Forward-looking 
adjustment

หลักการของ IFRS 9 : การดอยคา

ที่มา : ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 27



ลูกหน้ีตามสัญญาเชา
ลูกหน้ีการคาหรือสินทรัพยตามสัญญาที่ไมมี

สวนประกอบของการใหกูยืมทีม่นัียสําคัญ

ลูกหน้ีการคาหรือสินทรัพยตามสัญญาที่มี

สวนประกอบของการใหกูยืมทีม่นัียสําคัญ

คาเผื่อการขาดทุนมักจะเทากบัขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดตลอดอายุ

วิธีทั่วไปวิธีอยางงาย

เลือกวิธีใดวิธีหน่ึง

ประโยชนของการใชวิธีอยางงาย

• ไมจําเปนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสีย่งดานเครดิตตั้งแตการรับรูเมื่อเร่ิมแรก

• ไมจําเปนตองมีระบบในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตที่ซับซอน

จํากัดคา

เผ่ือการ

ขาดทุน

เพ่ิมคาเผ่ือ

การขาดทุน

การประเมิน

ความเสี่ยง

ดานเครดิต

วิธีอยางงาย

การดอยคา

ที่มา : KPMG Training Material 28

Presenter
Presentation Notes
(enkel general approach tonen)general approach mainly applicable for long term debt instrumentsComplex approach: good news: Standard - Simplified Approach more relevant for your items in scopeWhy? trade receivable with a payment term between 30 and 90 days after invoice date(nu ook simplified approach tonen)(+ verschillende categorieën en daarna pijlen tonen) trade receivables and contract assets without a significant financing componentlease receivables and trade receivables or contract assets with a significant financing component (threshold 5 years?)(Advantages) One –no staging anymore. Two - In view of the first - implementation easier



ตัวอยาง – The Simplified Approach

บริษัท มั่นคง จํากัด ขายอุปกรณกอสราง โดยสวนมากขายเปนเงินเช่ือใหแกลูกคาทั้งรายใหญ

และรายยอย บริษัทไดเก็บขอมูลลูกคาในอดีตมาเพ่ือเตรียมขอมูลในการคํานวณหาการดอยคาของ

ลูกหน้ีการคา ซ่ึงเมื่อจัดตามอายุของลูกหน้ีแลว ไดคาสัดสวน credit  loss ตอยอดลูกหน้ี ดังน้ี

0.3% สําหรับ ลูกหน้ีที่ยังไมหมดเขตกําหนดชําระ

8% สําหรับ ลูกหน้ีที่เกินกําหนดชําระ 1-30 วัน

26% สําหรับ ลูกหน้ีที่เกินกําหนดชําระ 31-60 วัน

58% สําหรับ ลูกหน้ีที่เกินกําหนดชําระ 61-90 วัน

82% สําหรับ ลูกหน้ีที่เกินกําหนดชําระมากกวา 90  วัน

บริษัทเช่ือวาขอมูลการดอยคาของลูกหน้ีการคาน้ีเช่ือถือได เพื่อใชในการคํานวณ ณ วันที่รายงาน

งบการเงิน เน่ืองจากขอมูลยังคงเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตามบริษัทไดคาดการณวาเศรษฐกิจใน

ปตอๆไปนาจะดีขึ้นกวาปที่ผานมา รวมทั้งขอมูลการวางงาน ณ วันที่ในรายงานยังลดลงอีกดวย
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ดังนั้น บริษัทจึงปรับปรุงสัดสวนอัตราการดอยคาดวยขอมูลปจจุบันและท่ีคาดการณ โดยประมาณการอัตราดอยคาลดลง

10%  ในทุกกลุมอายุของลูกหนี้ จึงสามารถคํานวณไดดังนี้

อายุของลูกหนี้ ยอดลูกหนี้การคา อัตรา

การดอยคา

จํานวนเงินของ

การดอยคา

ยังไมครบกําหนดชําระ 5,944,366 0.27% 16,050

เกินกําหนดชําระ 1-30 วัน 8,270 7.2% 595

เกินกําหนดชําระ 31-60 วัน 2,555 23.4% 60

เกินกําหนดชําระ 61-90 วัน 754 52.2% 394

เกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน 1,300 73.8% 960

5,954,945 18,059

Dr. Cr.

Dr. ขาดทุนจากการดอยคา (P/L) 18,059

Cr. คาเผ่ือการดอยคา (Balance sheet) 18,059

ตัวอยาง – The Simplified Approach
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ตัวอยาง – The Credit-Adjusted EIR Approach

บริษัท ยั่งยืน จํากัด ซ้ือสินทรัพยทางการเงิน ราคาหนาตั๋ว 1 ลานบาท ในจํานวนเงิน 750,000 บาท

ลงบันทึกบัญชีดวยวิธี Amortized cost และ ณ วันที่ทํารายการ มีการดอยคาจาก credit risk  

โดยประมาณ 175,000 บาท

บริษัท ยั่งยืน จํากัด บันทึกบัญชีอยางไร ณ วันที่ทํารายการ

• สินทรัพยทางการเงิน (B/S) 1,000,000 บาท

• คาเผ่ือการดอยคา (B/S) 175,000 บาท

• สินทรัพยทางการเงิน – non credit discount 75,000 บาท

Dr. Cr.

Dr. สินเช่ือทางการเงิน 1,000,000

Cr. สินเช่ือทางการเงิน – non credit discount 75,000

คาเผ่ือการดอยคา 175,000

เงินสด 750,000
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•  สถาบันการเงินตองการคํานวณจํานวนเงินท่ีตองการกันสํารองสําหรับสินเช่ือกลุม ก. ท่ีมียอดคงคาง

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 58 โดยเปนสินเช่ือช้ันปกติ 6,000  บาท และช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 2,000   บาท

•  โดยจากขอมูลในอดีต กลุมสินเช่ือ ก. มีคาความนาจะเปนในการเปล่ียนสถานะของสินเช่ือเฉล่ียยอนหลัง ดังนี้

การคํานวณผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต

สถานะของสินเชื่อในงวด
บัญชีปจจุบัน

ความนาจะเปนที่สินเชื่อจะจัดชั้นใดในงวดการบัญชีถัดไป

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน

ปกติ 95% 4.5% 0.5%

กลาวถึงเปนพิเศษ 14% 85% 1%

• จากประสบการณในอดีตพบวา เม่ือกลุมสินเช่ือ ก.  จัดช้ันต่ํากวามาตรฐานแลวจะมีอัตราการชําระเงินคืน ดังนี้

จานวนปหลังจัดชั้นตํ่ากวา
มาตรฐาน

รอยละเฉลี่ยของจํานวนเงินที่ไดรับคืนตอยอดหน้ี

กระแสเงินสดรับ

1 10

2 8

3     (ครบกําหนดอายุสินเช่ือ) 5

รวม 23

• กําหนดใหอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง เทากับ 7%   สถาบันการเงินจะตองมีเงินสํารองสําาหรับสินเช่ือกลุม ก.

เปนจํานวนเทาใด

Impairment
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การคํานวณหาคาความนาจะเปนท่ีจะจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน (PD)

IFRS 9

Impairment

เฉลย : ตัวอยางการคํานวณผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต

ลักษณะเหตุการณที่สินเชื่อกลุม ก. จะเปลี่ยนการจัดชั้นเปน

ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใน 1 ป คาความนาจะเปน

ณ ตนงวดการบัญชีที่ 1 ณ ส้ินงวดการบัญชีที่ 1 ณ ส้ินงวดการบัญชีที่ 2

ปกติ ปกติ ต่ํากวามาตรฐาน 95%*0.5% = 0.48%

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน 4.5%*1% = 0.05%

ปกติ ต่ํากวามาตรฐาน 0.5%

คาความนาจะเปนรวมที่สินเชื่อกลุม ก. จะเปลี่ยนจากชั้นปกติเปนชั้นต่ํากวา

มาตรฐานใน 1ป

0.48%+0.05%+0.5% = 1.03%

กลาวถึงเปนพิเศษ ปกติ ต่ํากวามาตรฐาน 14%*0.5% = 0.07%

กลาวถึงเปนพิเศษ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน 85%*1% = 0.85%

กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน 1%

คาความนาจะเปนรวมที่สินเชื่อกลุม ก. จะเปลี่ยนจากชั้นกลาวถึงเปนพิเศษเปน

ชั้นต่ํากวามาตรฐานใน 1  ป

0.07%+0.85%+1% = 1.92%

Impairment
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•  การคํานวณรอยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนดัชําระตอยอดหนี้ (LGD)

เฉลย : ตัวอยางการคํานวณผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต

จํานวนปหลังจัดชั้นต่ํากวา

มาตรฐาน

รอยละเฉลี่ยของจํานวนเงินที่ไดรับคืนตอยอดหน้ี

กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับคิดลด

(อัตราดอกเบ้ียคิดลด = 7%)

1 10 9.35

2 8 6.99

3     (ครบกําหนดอายุสินเช่ือ) 5 4.08

รวม 23 20.42

• จํานวนเงินท่ีจะไดรับเมื่อเกดิการผิดนดัชําระหนี้ เทากับ 20.42%  ดังนั้น LGD = 1  – 0.2042  = 79.58%

• สถาบันการเงินจะตองมีเงินสํารองสําหรบัสินเช่ือกลุม ก.  เปนจํานวน ดังตอไปนี้

สถานการณจัดชั้น

ของสินเชื่อกลุม ก.

PD LGD EAD
ยอดหน้ี ณ 31 ธ.ค. 58

กระแสเงินสดรับคิดลด
(อัตราดอกเบีย้คิดลด = 7 %)

ปกติ 1.03% 79.58% 6,000 49.18

กลาวถึงเปนพิเศษ 1.92% 79.58% 2,000 30.56

79.74Dr. ขาดทนุจากการดอยคา (P/L)

Cr. คาเผื่อการดอยคา (B/S) 79.74

Impairment
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• Retrospective application with certain exceptions as 
follows:

• IFRS 9 is not applied to derecognised items at the date 
of initial application (DIA).

การพิจารณาความเส่ียงดานเครดิตเม่ือเริ่มแรก

• กิจการอาจเลือกกําหนดความเส่ียงดานเครดิตเม่ือเริ่มแรก โดยใช
วิธีการพิจารณาความเส่ียงดานเครดิตลาสุดกอนวันท่ีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินนี้จะมีผลบังคับใช และใชปจจัยท่ีเกี่ยวของและ
เหมาะสมท่ีสุดซึ่งสามารถหาไดโดยมีตนทุนหรือความพยายามท่ีไม
มากเกินไปในการเทียบเคียงความเส่ียงดานเครดิตเสมือนเม่ือ
เริ่มแรก 

การวัดการดอยคา

1. ปรับผลแตกตางท่ีเกิดข้ึนในกําไรสะสมท้ังจํานวน ณ วันท่ีถือปฏิบัติ
เปนครั้งแรก

2. ผลแตกตางท่ีเกิดข้ึน ณ วันท่ีถือปฏิบัติเปนครั้งแรก ใหรับรูผลกระทบ
สะสมในกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 3 ปนับจาก
วันที่นํา TFRS ฉบับนี้มาใชและเปดเผยขอมูล ดังตอไปนี้

• เปดเผยขอมูลวากิจการใชทางเลือกดังกลาว

• เปดเผยขอมูล ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ 
(1) จํานวนคาเผื่อผลขาดทุนสะสมที่เพิ่มข้ึนซึ่งยังไมไดรับรู
(2) จํานวนคาเผื่อผลขาดทุนสะสมที่เพิ่มข้ึนซึ่งรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุนในงวดปจจุบัน

การดอยคาการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง

International Local option
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อนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง



อนุพันธ (Derivatives)

1

อนุพันธ หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะทั้ง 3 ขอดังตอไปนี้

มูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ระบุไว  เชน  

อัตราดอกเบ้ีย  ราคาของหลักทรัพย  ราคาสินคาโภคภัณฑ  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความนาเชื่อถือดานเครดิต

2 ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับสัญญา

ประเภทอื่นซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงของมูลคาในลักษณะเดียวกันตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตลาด

3 การรับหรือการจายชําระ จะกระทําในอนาคต

มูลคายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ 

(TAS 105 ไมได

กลาวถึง)

เพื่อคาและอื่น ๆ

SPPI test

- นอกงบการเงิน

- เกณฑคงคาง

- มูลคายุติธรรม

ปจจุบัน TFRS 9
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อนุพันธ (Derivatives)

ตัวอยางของอนุพันธ

• สัญญา Forward

• สัญญา Future

• สัญญา Swap (ทั้ง interest rate swap และ cross currency swap)

• สัญญา option
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ตองปฏิบัติตามการบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง

• Fair value hedge

• Cash flow hedge

• Net investment hedge

• แสดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินเปน สินทรัพย

อนุพันธ หรือ หนี้สินอนุพันธ 

ดวยมูลคายุตธิรรม

• รับรูผลตางของมูลคา

ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน

Un-designated/

speculative
Hedge

วัตถุประสงคของอนุพันธ (Derivatives)
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การบัญชีสําหรับอนุพันธ

การเปล่ียนแปลง

ในมูลคายุติธรรม

ของอนุพันธ

ปรับปรุงกับ

มูลคาตามบัญชี

ของอนุพันธ
รับรูการเปล่ียนแปลง

ในมูลคายุติธรรม

ในงบกําไรหรือขาดทุน

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของอนุพันธ

กรณีมูลคายุติธรรมสูงข้ึน (กําไร)

Dr. อนุพันธ – สินทรัพยทางการเงิน  XX

Cr. กําไรจากการวัดมูลคาอนุพันธ XX

กรณีมูลคายุติธรรมลดลง (ขาดทุน)

Dr. ขาดทุนจากการวดัมูลคาอนุพันธ XX

Cr. อนุพันธ – หนี้สินทางการเงิน XX

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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การบัญชีสําหรับอนุพันธ

ตัวอยาง บริษัท ก  ทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (FX Forward) จาก

สถาบันการเงิน จํานวน 100 ดอลลารสหรัฐฯ ในวันที่ 1 ต.ค. X1 ครบกําหนดชําระ

วันที่ 31 มี.ค. X2 โดยจะสงมอบเงินในอัตรา 36 บาทตอ 1US$ ใหสถาบันการเงิน

100*(35.5329 – 35.0736) 

= 45.9282
100*(36.00 – 35.0736) = 

92.6382
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การบัญชีสําหรับอนุพันธ

วันที่ 1 ต.ค.X1 31 ธ.ค.X1 31 มี.ค. X2

Spot rate 35.0000 35.5000 36.0000

Forward rate 35.0736 35.5329 36.0000

Fair Value 0 45.93 92.64

วันทําสัญญา วันส้ินงวดบัญชี วันสงมอบ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 1 ต.ค. X1

สินทรัพย สวนของเจาของ

- -

วันที่ 1 ต.ค. X1 บันทึก Memo มูลคาตามสัญญา 3,507.36 (100  x 35.0736) 

เตรียมขอมูลไวเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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วันที่ 1 ต.ค.X1 31 ธ.ค.X1 31 มี.ค. X2

Spot rate 35.0000 35.5000 36.0000

Forward rate 35.0736 35.5329 36.0000

Fair Value 0 45.93 92.64

วันทําสัญญา วันส้ินงวดบัญชี วันสงมอบ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธ.ค. X1

สินทรัพย สวนของเจาของ

สินทรัพยอนุพนัธ     45.93 กําไรสะสม :

กําไรจากการวัดมูลคาอนุพันธ

45.93

100*(35.5329 – 35.0736) 

วันที่ 31 ธ.ค. X1 Dr. สินทรัพยอนุพันธ-FX Forward 45.93

Cr. กําไรจากการวัดมูลคาอนุพันธ 45.93

บันทึกการปรับมูลคาของสัญญา FX Forward

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ 31 ธ.ค. X1

คาใชจาย รายได

- กําไรจากการวัดมูลคาอนุพันธ

45.93

100*(36.00 – 35.0736) 

การบัญชีสําหรับอนุพันธ
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วันที่ 1 ต.ค.X1 31 ธ.ค.X1 31 มี.ค. X2

Spot rate 35.0000 35.5000 36.0000

Forward rate 35.0736 35.5329 36.0000

Fair Value 0 45.93 92.64

วันทําสัญญา วันส้ินงวดบัญชี วันสงมอบ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มี.ค. X2

สินทรัพย สวนของเจาของ

เงินสดและเงินตรา

ตางประเทศ 92.64

สินทรัพยอนุพนัธ         -

กําไรสะสม :

กําไรสะสมตนงวด 45.93

กําไรจากการวัด

มูลคาอนุพันธ          46.71

= 92.64 – 45.93 = 46.71 

วันที่ 31 มี.ค. X2 Dr. เงินตราตางประเทศ- ดอลลารสหรัฐ 3,600

Cr. กําไรจากการวัดมูลคาอนุพันธ 46.71

สินทรัพยอนุพันธ-FX Forward 45.93

เงินสด-บาท 3,507.36

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ 31 ธ.ค. X1

คาใชจาย รายได

- กําไรจากการวัดมูลคาอนุพันธ

46.71

การบัญชีสําหรับอนุพันธ
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การปองกันความเสี่ยงของกิจการ

On balance sheet hedging  การ Match position ของรายการสินทรัพยและหนี้สิน

ที่อยูงบแสดงฐานะการเงิน เชน เงินใหสินเชื่อสกุลดอลลาร กับ เงินกูยืมในสกุลดอลลาร 

พันธบัตรรฐับาล

Amortised Cost

สินทรัพย

วัดมูลคายุติธรรม

หนี้สิน

เงินกูยืม

Other Liability

งบกําไรหรือขาดทุน

วัดมูลคายุติธรรม

งบกําไรหรอืขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
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หลักการของ IFRS 9

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

Interest rate risk

Foreign currency risk

Price risk

Credit risk

Risk management

3
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ความเสี่ยงดาน

อัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยง
รายการท่ีมีการ

ปองกันความเสีย่ง

ลูกหนี้ท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ

เครื่องมือท่ีใช

ปองกันความเสีย่ง

สัญญา

ฟอรเวิรด

การบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง

ตัวอยาง

มูลคายุติธรรม/

กระแสเงินสด

เวลา

รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง

เคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเส่ียง

ความมีประสิทธผิล

ประเภท

ของการ

ปองกัน

ความ

เส่ียง

การปองกันความเส่ียงใน

กระแสเงินสด

การปองกันความเส่ียงใน

มูลคายุติธรรม

การปองกันความเส่ียงใน

สินทรัพยสุทธิ

รายการทีมี่การปองกัน

ความเส่ียงและความเส่ียง

ที่ตองการปองกนั

เคร่ืองมือทีใ่ชในการ

ปองกันความเสี่ยง

เอกสารท่ีเปนทางการเม่ือ

ความสัมพันธของการ

ปองกันความเสี่ยงเริ่มตน

ความมีประสิทธิผลของ

การปองกันความเส่ียง 

การบัญชีปองกันความ

เส่ียงตองเขาเงื่อนไขทุกขอ 

1 2

3 4

ภาพรวมของการบัญชีปองกันความเสี่ยง

รายการที่มีการปองกันความเสี่ยง เคร่ืองมือทีใ่ชปองกันความเสี่ยง

ลูกหนี้ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

เงินกูยืมท่ีเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย
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Objective of hedge accounting

Ensure that the offsetting gains or losses on hedged item and hedging instrument affect 
P&L (or OCI in the case of hedges of equity investments at FVTOCI) at the same time

Float rate debt Interest rate swap

Fair ValueAmortised Cost

Float rate debt
(hedge item)

Interest rate swap
(hedging instrument)

Fair ValueRisk-adjusted value

Without Hedge Accounting With Hedge Accounting

Loss or gain on 
the hedged 

item

Gain or loss on 
the hedging 
instrument
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Criteria for hedge accounting

Criterion 5
Rebalancing

Criterion 4
Hedge 

Effectiveness

Criterion 3
Formal Designation 
and Documentation

The hedging relationship qualifies for hedge accounting
only if all of these criteria are met

Criterion 2
Qualifying Hedging 

instruments

Criterion 1
Qualifying Hedged 

items

On-going

In
iti

al
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Hedge Accounting

ความเส่ียง Hedged Items Hedging Instrument

เงินตราตางประเทศ รายการซ้ือ/ขาย/ลงทนุที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา

อัตราดอกเบ้ีย สินทรัพย/หน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ีย

เชน หุนกู เงินกูยืม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

สินคาอางอิง หุน, ทอง, นํ้ามัน, ยางพารา Options, Derivatives

ราคา รายการซ้ือขายสินคาทั่วไป สัญญาซ้ือขายลวงหนา

การบัญชีปองกันความเส่ียง จะทําใหเกิดความสัมพันธในการรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมของรายการทีม่กีารปองกันความเสี่ยงและเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงในงบกําไร
หรือขาดทุน
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Hedge Accounting การนําเครื่องมือทางการเงินเพื่อใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง เพื่อใหมูลคา
ยุติธรรมทัง้หมดหรอืบางสวนที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารปองกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกับมูลคา
ยุติธรรม หรือกระแสเงนิสดที่เปลี่ยนแปลงไปของ รายการที่มีการปองกันความเส่ียง (Hedged item)

Hedged Items Hedging Instruments

รายการที่มคีวามเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

ยุติธรรม  หรือ กระแสเงินสดในอนาคต 

 สินทรัพยหรือหน้ีสินที่บันทึกบัญชีแลว

 สัญญาผูกมัดที่ยังไมไดรับรู

 รายการในอนาคตที่มีความเปนไปไดแนที่จะ

เกิดขึ้น

 เงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในตางประเทศ

ตราสารทีก่ิจการกําหนดใหเปนเครื่องมือ

ปองกันความเสี่ยงในการบัญชีปองกันความ

เสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล

เครื่องมือปองกันความเสี่ยงไดแก

 ตราสารอนุพันธ (Derivatives)

 สินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินที่ไมใช    

ตราสารอนุพันธ (Non-derivative 

financial assets or liabilities)

Hedge Accounting
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Qualifying hedging relationship

การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม (Fair 

Value Hedge) : การปองกันความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม…

การปองความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash Flow 

Hedge) : การปองกันความเส่ียงจากความผัน

ผวนของกระแสเงินสด…

… ซ่ึงเปนความเส่ียงที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงกระทบตอกําไรหรือขาดทุน

(หรือ OCI ในกรณีที่เปนการปองกันความเส่ียงในเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเปน FVTOCI)

Fair Value Hedge Cash Flow Hedge Net Investment Hedge

สินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูในบัญชี
กระแสเงินสดของสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่รับรูในบัญชี

เงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานใน

ตางประเทศที่มีการแปลงคาตาม 

TAS 21

รายการคาดการณที่เปนไปได

คอนขางแนที่จะเกิดขึ้น

ภาระผูกพันที่ยังไมรับรูในบัญชี

(เฉพาะ FX risk)
ภาระผูกพันที่ยังไมรับรูในบัญชี
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IFRS 9 กำหนดหลักเกณฑ์และประเภทของการป้องกันความเสี่ยงสำหรับการบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ ดังต่อไปนี้1. การป้องกันความเสี่ยงต้องประกอบด้วยตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) และรายการที่ต้องการการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) ที่ผ่านเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 2. ณ วันเริ่มแรกของการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารต้องจัดทำเอกสารสนับสนุนการกำหนดการป้องกันความเสี่ยง (designation) ที่ระบุถึงประเภทของการป้องกันความเสี่ยง วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง โดยเอกสารสนับสนุนจะต้องมีการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument)รายการที่ป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)ความเสี่ยงที่ทำการป้องกันวิธีการที่ธนาคารใช้ในการประเมินว่าการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิผลอยู่ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผล และวิธีการที่ธนาคารใช้ในการระบุอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยง (hedge ratio)3. การป้องกันความเสี่ยงจะถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (Qualitative test) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ (Economic relationship) ระหว่างตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) และรายการที่ป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) (ความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ (Economic relationship) หมายถึง การที่ตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) และรายการที่ป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) มีมูลค่าใดๆ ก็ตามที่เปลี่ยนแปลงแบบผกผันกันเมื่อค่าความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่งเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวได้ว่ามูลค่าของตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) และรายการที่ป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) มีการเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าของรายการอ้างอิงรายการใดรายการหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป)เมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า มีสาเหตุจากความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิตอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยงมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างยอดของรายการที่ป้องกันความเสี่ย (Hedged item) ต่อยอดของเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารใช้จริง 



วัดมูลคาเครื่องมือปองกันความเส่ียง

สวนเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม

วัดมูลคารายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดจากความ

เส่ียงท่ีมีการปองกันความเส่ียง

ผลกระทบสุทธิสวนท่ีไมมีประสิทธิผล - รับรูในกําไรหรือขาดทุน

รับรูใน

กําไรหรือ

ขาดทุน

การบัญชีปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม 

นิยาม
การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม 

คือ การปองกันความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

• สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีรับรูในบัญชี 

• สัญญาผูกมัดท่ียั งไม ไดรับรู  หรือ

บางสวนท่ีระบุไดของสินทรัพย หรือ

หนี้สินสัญญาผูกมัด 

ซึ่งเกิดจากความเส่ียงเฉพาะเจาะจงและ        

มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน
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The gain or loss from the change in fair value of the hedging instrument is recognized immediately in profit or loss. At the same time the carrying amount of the hedged item is adjusted for the corresponding gain or loss with respect to the hedged risk, which is also recognized immediately in net profit or loss. 



(1) ขึ้นอยูกับการรับรูรายการของรายการท่ีปองกันความเส่ียงในกําไร

หรือขาดทุน (หรือเปนการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ 

(reclassification adjustment))

มีประสิทธผิล รับรูใน OCI

รับรูในกําไร

หรือขาดทุน

(1)

วัดมูลคาเครื่องมือปองกันความเส่ียง

สวนเปลีย่นแปลงในมูลคา

ยุติธรรม

นิยาม
การปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

คือ การปองกันความเส่ียงจากการผัน

ผวนของกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความ

เส่ียงเฉพาะเจาะจงท่ีเกี่ยวของกับทุกสวน

หรือบางสวนของ

• สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีรับรูในบัญชี 

• รายการท่ีคาดการณไว ท่ี มีความ

เปนไปไดคอนขางแนท่ีจะเกิดขึ้น

ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน

การบัญชีปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
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The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized directly in equity and recycled to the income statement when the hedged cash transaction affects profit or loss. If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, any gain or loss on the hedging instrument that was previously recognized directly in equity is 'recycled' into profit or loss in the same period(s) in which the financial asset or liability affects profit or loss. The portion of the gain or loss on the hedging instrument that isdetermined to be an effective hedge is recognized directly in equity andrecycled to the income statement when the hedged cash transactionaffects profit or loss. If a hedge of a forecast transaction subsequently results in therecognition of a financial asset or a financial liability, any gain or losson the hedging instrument that was previously recognized directly inequity is ‘recycled’ into profit or loss in the same period(s) in which thefinancial asset or liability affects profit or loss



 เงินสํารองสําหรับการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด จะถูกปรับปรุงดวยจํานวนที่ต่ํากวาของ

รายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้ (เปนจํานวนคาสัมบูรณ) ระหวาง

• ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือที่ใชปองกันความเส่ียงนับจากการเร่ิมตนของ

ปองกันความเส่ียง และ

• ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (มูลคาปจจุบัน) ของรายการที่มีการปองกัน

ความเส่ียง

 ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่เหลือของเคร่ืองมือที่ใชปองกันความเส่ียง ถือเปนสวนของการปองกันความ

เส่ียงที่ไมมีประสิทธิผลที่ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน

การบัญชีปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
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At day 1 of hedge accounting
Designation and documentation

มีการกาํหนดและจัดทําเอกสารที่เปนทางการ

ความสัมพันธของการปองกันความเส่ียง

วัตถุประสงคในการบรหิารจัดการความเส่ียง และกลยุทธในการปองกันความเส่ียง

ลักษณะของความเส่ียงท่ีจะปองกัน

เครื่องมือปองกันความเส่ียง

รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง

วิธีในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธของการปองกันความเส่ียง

• มีความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ

• ผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิต

• อัตราสวนการปองกันความเส่ียงของความสัมพันธท่ีกําหนด

Hedge Accounting 
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ณ วันเริ่มแรกของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทต้องจัดทำเอกสารสนับสนุนการกำหนดการป้องกันความเสี่ยง  (designation) ที่ระบุถึงประเภทของการป้องกันความเสี่ยง วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง โดยเอกสารสนับสนุนจะต้องมีการระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument)รายการที่ป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)ชนิดของความเสี่ยงที่ทำการป้องกันวิธีการที่ใช้ในการประเมินว่าการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิผลอยู่สาเหตุที่ทำให้การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลวิธีการที่ใช้ในการระบุอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยง (hedge ratio)



Hedge effectiveness assessment

Extent to which: 
• Changes in fair value or cash flows of the hedging instrument offset 

changes in the fair value or cash flows of the hedged item
Definition

• Economic relationship between the hedged item and the hedging 
instrument

• The effect of credit risk does not dominate value changes 

• Same hedge ratio as the one used in entity’s risk management 
provided no imbalance inconsistent with objective of hedge 
accounting

Criteria

• Judgement = Quantitative vs qualitative assessmentHow?

• Prospective hedge effectiveness assessment only
• At inception, at each closing and in case of significant events 

changing the balance of the hedge relationships
When?

Assessment ≠ Measurement

Hedge Accounting 
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การป้องกันความเสี่ยงนั้นถือว่ามีประสิทธิผล (Hedge effectiveness) ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedge instrument) หักล้างกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่ป้องกันความเสี่ยง (Hedge item)ตามที่ IFRS 9 กำหนด บริษัทต้องประเมินประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงณ วันเริ่มแรกของการป้องกันความเสี่ยง และ;เป็นประจำสม่ำเสมอในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงยังมีผลอยู่ โดยอย่างน้อยทุกๆ รอบระยะเวลาของการรายงาน หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (Hedge relationship)เนื่องจากการประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น จะใช้การทดสอบแบบไปข้างหน้า (Forward-looking or prospective test) เท่านั้น ในการทดสอบว่าการป้องกันความเสี่ยงยังมีประสิทธิผลอยู่หรือไม่ IFRS 9 ไม่ได้กำหนดว่าบริษัทต้องทำการทดสอบด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) หรือวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) บริษัทควรพิจารณาเลือกวิธีการที่ทำให้สามารถทราบได้ถึงคุณลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้การป้องกันความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลด้วยในกรณีที่เงื่อนไขหลักของตราสารป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged iitem) มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันมาก (Perfect Hedge) บริษัทอาจเลือกใช้วิธีการทดสอบเชิงคุณภาพได้ในทางกลับกัน หากเงื่อนไขหลักของตราสารป้องกันความเสี่ยง  (Hedging instrument) และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged iitem) แตกต่างกันจนมีความไม่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจากรายการทั้งสองจะหักล้างกันหรือไม่ บริษัทควรเลือกใช้วิธีการทดสอบเชิงปริมาณเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจระหว่างตราสารป้องกันความเสี่ยง  (Hedging instrument) และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง  (Hedged item)เพื่อประเมินว่าอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยงยังเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอยู่หรือไม่
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Prospective Test

Critical Term Method

ประเมินเงื่อนไขหลักของตราสารปองกันความเสี่ยงวามีลักษณะเดียวกันกับเงื่อนไขหลักของรายการ

ที่มีการปองกันความเสี่ยง เชน 
• สัญญาลวงหนาทําขึ้นเพื่อซ้ือ/ขายสินทรัพยอางอิงชนิดเดียวกัน ปริมาณเทากัน ในเวลาและ

สถานที่ในการสงมอบเดียวกันกับสินคาโภคภัณฑที่คาดวาจะซ้ือในอนาคตที่ไดปองกันความ

เสี่ยงไว

• มูลคายุติธรรมของสัญญาลวงหนา ณ วันทําสัญญา มีคาเทากับศูนย

• การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินหรือสวนลดของสัญญาลวงหนา ไมรวมในการประเมินความมี

ประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง โดยจะรับรูในงบกําไรขาดทนุ หรือการเปลี่ยนแลงใน

กระแสเงินสดที่คาดไวของรายการคาดการณทีม่คีวามเปนไปไดสูงทีจ่ะเกิดขึ้น ขึ้นอยูกับราคา

ลวงหนาของสินคาโภคภัณฑ 

หากเปนไปตามเงื่อนไขขางตน การปองกันความเสี่ยงถือวามีประสิทธิผลสูง
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Prospective Test

Monte Carlo Simulation Method

เทคนิคในการสุมขอมูลในทางสถิติทีส่ามารถใชประเมินประสิทธิผลแบบ 

Prospective Test  ดวยการสรางชุดขอมูลจําลองแบบสุมสําหรับคาพารามิเตอรที่

จําเปนในการกําหนดมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงิน

ขอมูลสุมที่สรางข้ึนนั้นจะมีการกระจายในลักษณะที่กําหนดข้ึน เชน การกระจาย

แบบปกติ เปนตน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม

และความสามารถในการหักกลบกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม และ/หรือ

กระแสเงินสดได

Hedge Accounting 
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Discontinuation of hedge accounting

• Qualifying criteria no longer met
• Hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised
• Hedging effectiveness requirements no longer met (after 

rebalancing)

• Forecast transaction is no longer highly probable 

When?

Cannot discontinue hedge accounting 
If the hedging relationship continues to meet the risk management objective

MUST discontinue

• CFH: amounts deferred in CFH should be recycled if the forecast 
transaction is no longer expected to occur (FVH: amortisation must 
begin when hedge accounting ceases)

• Option to designate the hedged item and/or the hedging instrument in 
a new hedge relationship – prospective effect

• Specific treatment for elements excluded from designation

Impact

Hedge Accounting 
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Rebalancing

• Changes in the quantities of the hedged items or hedging instruments

• Allows continuation of a hedging relationship by adjusting the hedge ratio

What does 
“rebalancing” 

mean?

• If changes in an economic relationship between the hedged item and the 
hedging instrument but without a change in the risk management objective

• Mandatory
When?

• Continuation for the entire relationship BUT

• Ineffectiveness in P&L just before “rebalancing”

• Accounting treatment depends on whether the change in hedge ratio is 
achieved  by adjusting the hedged item or the hedging instrument

• Update format documentation of the hedging relationship

How?

Hedge Accounting 
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Rebalancing (Cont’d)

Measurement of fair value changes

Hedged item Hedging instrument

Change in the 
volume of the 
hedged item

Increase

• Previously designated amount 
unchanged 

• Additional volume is included from 
date of rebalancing

• Unchanged

Decrease
• Reduced volume unchanged 
• Decrease in volume is discontinued

from date of rebalancing
• Unchanged

Change in the 
volume of the 

hedging instrument

Increase • Unchanged

• Previously designated volume
unchanged 

• Additional volume is included from 
date of rebalancing

Decrease • Unchanged
• Reduced volume unchanged 
• Decrease in volume is measured at 

FVTPL from date of rebalancing

Hedge Accounting 
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Rebalancing and Discontinuation 
of Hedge Relationships

Are the 
qualifying 

criteria still 
met?

Is this because 
of the hedge 

ratio?

The hedging instrument is 
derecognised*

Did the risk 
management 

objective 
change?

…continued (without 
change)

…rebalanced and 
continued …discontinued 

No voluntary de-designation permitted any longer!

Includes:
• Expiration
• Being sold
• Termination
• Being exercised

No

Yes

No

No

Yes

The hedge 
relationship is…

Yes
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• ใชวิธีเปล่ียนทันที ยกเวนตนทุนในการปองกันความเส่ียงตองปรับปรุงยอนหลัง

• ในกรณีท่ีกิจการมีนโยบายการบัญชีปองกันความเส่ียงท่ีถือปฏิบัติอยูกอนวันท่ีถือ
ปฏิบัติตาม TFRS 9 และการปองกันความเส่ียงดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขของ
การบัญชีปองกันความเส่ียงตาม TFRS 9 

• กิจการประเมินความมีประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียงตั้งแตเม่ือเริ่มแรกท่ี
ปองกันความเส่ียงและปรับปรุงผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใชมาตรฐานฉบับนี้
เปนครั้งแรก ดังนี้

• สําหรับการปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม ใหรับรูผลกระทบสะสมเปน
รายการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันแรกท่ีนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

• สําหรับการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดและการปองกันความเส่ียงของ
เงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในตางประเทศ

• การปองกันความเส่ียงสวนท่ีมีประสิทธิผล ใหรับรูผลกระทบสะสมเปน
รายการปรับปรุงกับองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันแรกท่ีนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติการปองกันความ
เส่ียงสวนท่ีไมมีประสิทธิผลใหรับรูผลกระทบสะสมเปนรายการปรับปรุง
กับกําไรสะสม ณ วันแรกท่ีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติ

International
1. สําหรับสัญญาท่ีเขาเงื่อนไขการบัญชี

ปองกันความเส่ียงตาม TFRS 9
ณ วันท่ีถือปฏิบัติ ใหปรับผลแตกตาง
ท่ีเกิดขึ้นระหวางนโยบายการบัญชีเดิม
กับ TFRS 9 เขากําไรสะสม หรือ 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามความ
เหมาะสม

2. ปรับตนทุนในการปองกันความเส่ียงเขา
กําไรสะสมตนงวด ณ วันท่ีถือปฏิบัติ
เปนครั้งแรก

Local option

การบัญชีปองกันความเสี่ยงการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง
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1. สําหรับการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรมของความเสี่ยง
อัตราดอกเบ้ียแบบเปนกลุม 

• (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk)

หากกิจการมีการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรมของความ
เสี่ยงอัตราดอกเบ้ียแบบเปนกลุม

• ใหกิจการถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่กําหนด
ไวในบทที่ 6 ของ TFRS 9 หรือ

• สามารถถือปฏิบัติตาม IAS 39

สําหรับกิจการที่มกีารบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงในมูลคายุติธรรมของ
ความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ียแบบเปน
กลุม (fair value hedge for a 
portfolio hedge of interest rate 
risk) กอนวันที่ถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 กิจการอาจถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ใชอยูตอไปจนกวาจะมี
แนวปฏิบัติอื่นที่ประกาศโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ

การบัญชีปองกันความเสี่ยงการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง

International Local option
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Dynamic risk management
ลักษณะของการบริหารความเส่ียงแบบพลวัต

• การบริหารจัดการความเส่ียงของกลุมสินทรัพยทางการเงินที่ฐานะเปดตอความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) 

โดยมีการเพิ่มขึ้นของฐานะเปดตอความเส่ียงใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ และฐานะเปดตอความเส่ียงที่มีอยูน้ันไดหมดไป และ

• เมื่อรูปแบบของความเส่ียงของกลุมสินทรัพยทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงไป การบริหารจัดการความเส่ียงก็จะถูกปรับเปล่ียน

อยางสม่ําเสมอเพื่อตอบสนองตอฐานะความเส่ียงสุทธิที่เปล่ียนแปลงไป

นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงแบบพลวัต (dynamic risk management) อาจมีลักษณะบางประการดังตอไปน้ี

1. สําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย อาจมีวัตถุประสงคเพื่อรักษารายไดดอกเบ้ียสุทธิจากกลุมสินทรัพยทางการเงินที่

ฐานะเปดตอความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ใหอยูในชวงเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งผันแปรไปตามอัตรา

ดอกเบ้ียตลาด

2. การบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจนํามาใชกับกลุมสินทรัพยทางการเงินที่ฐานะเปดตอความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

(open portfolio) ที่มีฐานะเปดตอความเส่ียงที่อางอิงจากประมาณการของปริมาณ และ/หรือ ชวงเวลาของกระแสเงินสด 

(ตัวอยางเชน ฐานะเปดตอความเส่ียงที่อางอิงกับพฤติกรรม)

3. กลุมสินทรัพยทางการเงินที่บริหารจัดการน้ันมีเพียงความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากฐานะเปดตอความเส่ียงจากแหลงภายนอกกิจการเทาน้ัน

ใหถือปฏิบัติ ตาม IAS 39

สําหรับกิจการที่ทําการบัญชีสําหรับการบริหารความเส่ียงแบบพลวัต (dynamic risk 

management) กอนวันที่ถือปฏิบัติตาม TFRS 9 กิจการอาจเลือกใชนโยบายการบัญชีสําหรับการ

บริหารความเส่ียงแบบพลวัตโดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัตทิี่ใชอยูตอไปจนกวาจะมีแนวปฏิบัตอิื่น

ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

การบัญชีปองกันความเสี่ยงการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง

International Local option 

68

Presenter
Presentation Notes
These highlighted exemptions and exceptions are the ones where the standard is saying entities do not adjust information for periods prior to the DIA.



สรุปความแตกตาง
ของมาตรฐานการบัญชีปจจุบัน และ TFRS 9

69



TAS 105 : เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน

การตั้งสํารองคา

เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

การจัดประเภท

และการวัดมูลคา

การบันทึกบัญชี

ตราสารอนุพันธ

• ดู Business Model + ลักษณะของกระแสเงินสด
• การขายตราสารทนุที่จดัเปน FVOCI หามบันทึกกําไร

/ขาดทุนใน P/L (No Recycling) แตใหบันทึกใน 
OCI เทาน้ัน

การรับรูรายได

ดอกเบี้ย

การจัดประเภท การวัดมูลคา

หลักทรัพยเพ่ือคา Fair Value

หลักทรัพยเผื่อขาย Fair Value

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด

ครบกําหนด

Amortized Cost

Cost

เงินลงทุนท่ัวไป At Cost

Non bank : TAS 101 หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

ใชอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (EIR) หรือวิธีอื่นที่ใหผลไม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ปจจุบัน : ไมบันทึกบัญชี แตเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หรือรับรูรายการในงบการเงินโดยนํา

วิธีปฏิบัติทางบัญชี IAS39 มาใช

1. ประมาณจากประสบการณท่ีผานมาเก่ียวกับยอดลูกหนีท่ี้เก็บ
ไมได เทียบกับ ยอดขาย หรือ ยอดลูกหนี้ หรือ กลุมลูกหนี้
ตามอายุหนีท่ี้คางชําระ (Aging) 

2. ดูเฉพาะรายท่ีคาดวาจะเก็บไมไดเทานัน้ (วิธีนี้ยากในทางธุรกิจ
ท่ีมีลูกหนี้จํานวนมาก)

ใช Expected Loss โดยใหมี forward looking 

โดยมี 2 วิธี

• General Approach (PD x LGD x EAD) สําหรับ

เงินใหสนิเชื่อ

• Simplified Approach สําหรับลูกหนีก้ารคา หรือ

ลูกหนี้ท่ีมีโครงสรางไมซับซอน

• วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม และรับรูกําไร / 

ขาดทุนในงบการเงนิ 

การปฏิบัติในปจจุบัน TFRS 9

ความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีปจจุบันและ TFRS 9

ผูที่ไดรับผลกระทบ/ 

ผลกระทบ

ไมมีผลกระทบตอระบบมากนัก

PAEs ตองรับรูรายการตราสาร

อนุพันธทุกรายการในงบการเงิน 

ยกเวน Bank ที่ ธปท. กําหนดให

ลงบัญชีตราสารอนุพันธสําหรับ

ลูกคา มาระยะหน่ึงแลว

จึงมีผลกระทบไมมากนัก

เงินใหสินเชื่อ / เงินลงทุนในตราสารหนี ้/ ตราสารทุน

การจัดประเภท
Fair value through PL (FVTPL)

Fair value through OCI (FVOCI)

Amortized cost 

ใชอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (EIR)

กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

(PAEs) เชน ธพ. Listed 

Companies

หลักบัญชีที่สําคัญ

ไมมีผลกระทบ หากมีการตีความ 

ใหใชวิธีอื่นที่ใหผลไมแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญ
Bank : ประกาศ ธปท. กําหนด % ของยอดลูกหน้ี และ 
คํานวณ Expected Loss = PD x LGD x EAD Bank : เปล่ียนมาใช Model ซึ่งเงิน

สํารองฯ จะผันแปรตามคุณภาพ

และ life time ของลูกหน้ี ซึ่ง Bank

ทยอยตั้งสํารองฯ ตั้งแตป 59

จึงมีผลกระทบไมมากนัก
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TAS 105 : เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตรา

สารทุน
การบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง
ปจจุบัน : ไมมีมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ

- ไมบันทึกบัญชี

การบัญชีปองกันความเส่ียงเปนทางเลือกเพ่ือ

ลดความไมสอดคลองทางบัญชี โดยแบงเปน

- การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม

- การปองกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

- การปองกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิใน

ตางประเทศ

การปฏิบัติในปจจุบัน TFRS 9

ความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีปจจุบันและ TFRS 9

ผูที่ไดรับผลกระทบ/ 

ผลกระทบ

กิจการทีม่ีสวนไดเสีย

สาธารณะ (PAEs) เชน ธพ. 

Listed Companies

หลักบัญชีที่สําคัญ
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and 
timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information 
without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. 
Materials published may only be reproduced with the consent of FAP.
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